
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -1سطيف– عباس فرحات جامعة

 التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية
  

:رسالة  
 مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية

 الموضوع:

 
 

 تحت إشراف األستاذ:                          :الطالبة من إ عداد
 حاج صحراوي حموديالدكتور:             دة              ــــــبلعة جوي

 
 أعضاء لجنة المناقشة:
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 اإلهداء
ارتبط رضا اهلل    منإلى  هدي هذا العمل المتواضع  أ

وربياني   في وجودي  هلهما الفضل بعدبرضاهما و 

وسهرا على راحتي إلى الوالدين أطال اهلل  وأرشداني  

 في عمريهما ومتعهما بالصحة والعافية

 إلى زوجي وأبنائي: إسالم، إنصاف، رهام وسامي

 وجميع أفراد عائلتي  إخوتي وأخواتيإلى  

 إلى كل الزمالء واألصدق اء واألحباب

 إلى هؤالء جميعا اهدي حصاد جهدي وثمرة عملي
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 :شكر وعرف ان 
علي ووفقني إلنجاز هذا العمل    بعد الشكر والحمد هلل الذي من  

المتواضع أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير والعرف ان واالحترام  

صحراوي    حاج الدكتورواالمتنان ألستاذي الف اضل والكريم المشرف  

على قبوله اإلشراف على هذا البحث وعلى توجيهاته القيمة    حمودي

 .الرشيدة ونصائحه

قشة  ر إلى كل أعضاء لجنة المناتقديكما أتقدم بأسمى معاني الشكر وال

اء  في إثر   ممناقشة موضوع الرسالة، ومساهمته  معلى قبوله الموقرة

 .جوانبه

جاز  انكما أشكر كل من ساعدني أو ساهم من قريب أو من بعيد في  

 .هذا العمل

 " جزاهم هلل عني كل خير"
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 مقدمـــــــــــــة
ف على إدارة اشر اال من أجل 4991سنة جولة األوروغواي  فيالمنظمة العالمية للتجارة نشأت    

ة بالمؤسستين الدوليتين صندوق ناعالتجارة الدولية وفق أسس ومبادئ لبرالية، معتمدة في ذلك على االست
 ي. ملعاالدولي والبنك الالنقد 

هذه المنظمات الثالث تشكل ثالوث النظام االقتصادي العالمي الذي وضعت أسسه الدول  
الصناعية الليبرالية التي تؤمن بحرية النشاط االقتصادي وحرية التجارة وتحرير المبادرة الفردية من أجل 

 لكفاءة اإلنتاجية وتقوية الميزة التنافسية.ر، إضافة إلى التخصص في اإلنتاج وزيادة اياإلبداع والتطو 
ره لم يبق لها من مفر سوى التوجه ه بعد انهياأنا  معظم الدول النامية تبنت النظام االشتراكي، إالا   

 بضغوط خارجية من مؤسسات دولية خاصة   مإلى اقتصاد السوق وتطبيق قواعده سواء بإرادتها المحضة أ
 تلك الدول التي تعاني من المديونية الخارجية.ى لإبالنسبة 
عالمية ال عت إلى تقديم طلب االنضمام إلى المنظمةمن الدول النامية التي س تعتبرالجزائر  
من أجل االستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها للدول النامية ولتلك الدول التي تمر بمرحلة  للتجارة
 ومن أجل الدخول في التقسيم الدولي الجديد للعمل واالستفادة من مزاياه. ،انتقالية

ة مراكش لن يقتصر اتفاقي هاآلثار الناجمة عن النظام الجديد للتجارة العالمية الذي أرست قواعد 
مة، فمثال ارتفاع األسعار العالمية ضبل سيطال حتى تلك الدول غير المن ؛األعضاء فقط الدول على

  للمنتجات الزراعية سيؤثر على كل الدول المستوردة للغذاء سواء كانت أعضاء أم ال في المنظمة.
التأثير على مستوى أداء التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري لها أهمية بالغة في  إنا  

المالية التي تسمح باستيراد  الموارد ا في تشكيلا مهم  دور   ؤديالقطاعات اإلنتاجية، حيث أن الصادرات ت
 .الغذاء ومستلزمات اإلنتاج

هذا ال  نا  أا على الظروف االقتصادية الداخلية، إالا مستوى التنمية االقتصادية يعتمد أساس   إنا  
و تنمية الصادرات أ استراتيجيةيعني أن التجارة الدولية ال تساهم في تحريك عملية التنمية، فتبنى 

 استراتيجيةإحالل الواردات قد تساهم بكفاءة عالية في ذلك، وهذا ما يدل على أن نجاح أي  استراتيجية
 للتنمية يجب أن يأخذ بعين االعتبار كل المتغيرات االقتصادية الداخلية والخارجية معا.

الدول مهما  ير التجارة الخارجية لكلطو في إطار االندماج في االقتصاد العالمي تتجلى ضرورة ت 
ألولى فهذا هو هدفها المنشود أي إيجاد منافذ تسويقية أوسع ى الإفبالنسبة  .كانت متقدمة أو نامية

ال عانت من الركود والكساد ا لمستوى تنميتها تعتبر مشكلة نظر  فلثانية ى الإأما بالنسبة  .لمنتجاتها وا 
القيام بإصالحات اقتصادية جذرية قد وحداثة صناعتها غير القادرة على المنافسة، مما يستدعي المتدني 

 تتطلب إمكانيات فنية ومالية ال تقدر عليها.
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 ب

 

بما أن تحرير التجارة الدولية أصبح المبتغى األول للدول المصنعة فإن المؤسسات المالية والنقدية   
 والتجارية الدولية حفزت وحثت عليه واتخذت كل اإلجراءات والتدابير الالزمة لذلك.

لتصحيح الهيكلي ا برنامج فاعتمدت على ،4991اقتصادية بعد أزمة إصالحات  ائرالجز تبنت  
على تهيئة اقتصادها من أجل االنضمام إلى  توعملصندوق النقد الدولي فرض عليها من طرف الذي 

ى تغيير الخصائص فالتحدي الذي يواجهه االقتصاد الجزائري هو القدرة عل .المنظمة العالمية للتجارة
 األساسية المميزة للمبادالت التجارية التي اتسمت بها قبل مرحلة التهيئة واالستعداد لالنضمام.

 إشكاليـة البحث:
 :هذا البحث يمكن تلخيصها في السؤال التاليإشكالية  فإنا  ،على ضوء ما تقدم 

  ؟بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة إليها مماضاالنجزائر لل هل يمكنو ، المنظمة العالمية للتجارة هيما
إضافة إلى هذا يهتم البحث بأهمية تفعيل السياسات التجارية الخارجية الجزائرية طيلة فترة  

اإلصالحات االقتصادية التي شهدتها الدولة ومدى نجاحها في تعزيز وضعية الميزان التجاري وتخليصه 
 والتعرض الدائم للتغيرات الظرفية لالقتصاد الدولي.لتقلبات أسعار المحروقات ة التبعية لحا من

  ضمن اإلشكالية: التالية سئلةاألومنه تندرج  
 ما هي اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في مختلف القطاعات؟ -
 الخارجية؟ب تحرير التجارة و يما هي مزايا وع -

 االنضمام إلى المنظمة؟ استغالل فرصات و تهديدالممكنة لتجنب  االستراتيجيةما هي  -

 مواجهة تهديدات االنضمام للمنظمة؟لالجزائر  استعدتهل  -

 

 البحث:  اتفرضيـ
ات فرضيالختبار لبلوغ الهدف المرجو من البحث واإلجابة على التساؤالت المطروحة سوف يتم ا 
 التالية:

ركز على المصالح التجارية للدول الصناعية دون تلغات هي امتداد لالمنظمة العالمية للتجارة  -4
 .االهتمام بمصالح الدول النامية

  .قبل عضويتهاقبول الجزائر بكل أحكام وقواعد المنظمة العالمية للتجارة والتزامها بها حتى ت     -2
سيؤدي إلى زيادة المنافسة للتجارة والتحرير الكامل لمنظمة العالمية للتجارة لالجزائر انضمام  ن  إ  -3

  .على التجارة الخارجية وهيكلها وسلبية   ا إيجابية  نها آثار  عالمحلية واألجنبية مما ينجر 
لقطاعات واألنشطة غير ى الإأكثر في األجل القصير والمتوسط خاصة بالنسبة تكون اآلثار السلبية   -1
 .التكيفقادرة على لا
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 أهـداف البحث:
 تكمن أهداف البحث في توضيح ما يلي: 

 تحديد مكانة وأهمية التجارة الخارجية في اقتصاد أي دولة. -
 الغات والمنظمة العالمية للتجارة في رسم معالم االقتصاد العالمي. ودور كل من مكانة وأهمية -

العامة التي تنجم عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية التوصل إلى تحديد أهم اآلثار االقتصادية  -
 للتجارة، مع األخذ بعين االعتبار كل الفرص واالمتيازات التي تمنحها المنظمة للدول النامية.

 أهميـة البحث:
ا تتمثل أهمية البحث في تحديد مكانة االقتصاد الجزائري في الخريطة االقتصادية العالمية طبق   
ا في تحريك ا هام  وبالتحديد تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارة التي تلعب دور   ،عالمي الجديدللنظام ال

تقصي أسباب تأخر انضمام والرغبة في معرفة و الفضول في و  .وتسيير االقتصاد العالمي من جهة
 .من جهة أخرى الجزائر إلى المنظمة

 مكانـة البحث ودوافـع اختياره:
االقتصاد الدولي من البحوث التي تكتسي أهمية أكاديمية بالغة، ولقد وقع يعتبر مجال البحث في  

هم على الساحة الدولية قد ماقتصادي جديد  ياناختيار هذا الموضوع بدافع موضوعي يتعلق ببروز ك
يستدعي البحث والتطلع ومعرفة مما  ،يكون له آثار اقتصادية هائلة على كل دول العالم المتقدمة والنامية

 .ا يتعلق بهكل م
والتحديات التي سيواجهها االقتصاد الجزائري  ة في معرفة كل النتائجلحا إضافة إلى هذا الرغبة الم    

الجزائر كانت من الدول المهتمة بالمنظمة وشاركت في اتفاقية إنشاءها  خاصة وأنا  ،في حالة االنضمام
 .4991كمراقب وقدمت طلبا رسميا لالنضمام منذ 

 منهــج البحث:
حيث تم استعراض وتحليل كل المعلومات المتعلقة  ،تم االعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي 

 ،بالبحث، واالعتماد على المنهج االستقرائي للوصول إلى عالقات معينة بين المتغيرات الهامة في البحث
 والتحليل.ا من الوصف واعتماد منهج االستنباط من خالل استنتاج واستخالص نتائج معينة انطالق  
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 حـدود البحث:
تتمثل الحدود الموضوعية للبحث في آثار تحرير التجارة الخارجية من خالل كل اإلصالحات  

التي باشرتها الدولة في هذا المجال لالندماج في االقتصاد الدولي سواء الذاتية أو التي كانت من جراء 
 االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة. االتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي استمرت فيها من أجل

، 2243سعينات حتى نهاية تأما الحدود الزمنية فقد ركزت أكثر على فترة التحرير أي مطلع ال 
 وبالنسبة للحدود المكانية فتمثل االقتصاد الجزائري وبالخصوص التجارة الخارجية.

سابقةالدراسات  ال   

الدراسات البحثية والرسائل  نرة برزت العديد ماظهور المنظمة العالمية للتج ذمن مما الشك فيه أنه 
ن الجديد على يااهتمت بمحاولة استنتاج آثار هذا الك التيو البحث التي سبقت هذا العلمية والمؤلفات 

وخاصة الدول العربية وهذا ما يمكن اعتباره  ،لدول المتقدمة أو الناميةى الإالتجارة الدولية سواء بالنسبة 
 :تمي ز عن غيره بالخصائص التاليةاألخير هذا  غير أنا نقطة االتفاق مع البحث المقدم 

وتصوُّراته البحثية  بصورة متكاملة من كافة جوانبه رةاألما بموضوع المنظمة العالمية للتج 
، في حيث سلطا الضوء على تحليل نشأتها وكل اتفاقياتها وتداعياتها على االقتصاد الجزائري ،وممارساته
 . الدراسات السابقة رك زت على جوانب معيانة وأغفلت جوانب أخرى حين أنا 

 بصورة جزئية؛األعمال التي تناولت بعض جوانب الموضوع  ومن أهم تلك الدراسات السابقة نذكر 
 :دراسة مستقلة، ولعلا من أهمهاله  خص صتوأخرى 

على التجارة الخارجية الجزائرية،  ةدراسة غياط شريف بعنوان اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمي -1
 .2221-2221أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عنابة،

على التجارة الخارجية الجزائرية في ظل  ةالعالميتهدف هذه الدراسة إلى تقييم آثار منظمة التجارة  
صادرات الجزائر خارج قطاع  فتوصل الباحث إلى أنا  السياسات واألوضاع االقتصادية السائدة،

، بسبب ضعف القدرة ةالمحروقات تحد من فرص االستفادة من االنضمام إلى منظمة التجارة العالمي
 ات في الجزائر.التنافسية للقطاع الصناعي والزراعي والخدم

منظمة التجارة المملكة لة النضمام وقعالمتاالقتصادية بعنوان اآلثار أحمد حبيب صالح،  دراسة -2
 .2221وزارة التخطيط السعودية،  ،ةالعالمي

من خالل وضع  ةاالنضمام إلى منظمة التجارة العالمياإلشادة بأهمية  تهدف هذه الدراسة إلى 
 االنضمامعدم  كل المجاالت، النا  يبرامج تسعى إلى تقليص اآلثار السلبية وتعظيم اآلثار االيجابية ف

سيؤدي إلى انكماش االقتصاد السعودي وعزله والى انخفاض معدالت النمو الكلية والقطاعية مما سيؤثر 
ثار السلبية ستكون في األجل القصير إالا اآل أنا  فتوصل الباحث إلى ا على األهداف التنموية للمملكة.سلب  
 ه يمكن تفاديها في األجل الطويل إذا ما واصلت المملكة مسار التنمية. أنا 
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، التجارة الخارجيةوانعكاساتها على قطاع لتجارة ل ةلمنظمة العالميابعنوان آيات اهلل مولحسان،  دراسة -3
-2242ة،اتنغير منشورة، جامعة بعلوم اقتصادية ، أطروحة دكتوراه مصر( -الجزائر) حالة دراسة

2244. 
لتجارة على التجارة الخارجية ل ةمنظمة العالميالاالنضمام إلى  آثارتبيان  تهدف هذه الدراسة إلى  

التعرف على االيجابيات والسلبيات الناتجة من جراء انضمامهما  دقص ،ومصر الجزائرلكل من 
أن الدولتين يمكن أن  الباحث إلى خلصففاق المستقبلية القتصاد الدولتين في ظل المنظمة. واستشراف اآل
مع وجود بعض االختالفات نظرا للتباين في بعض مستويات التنمية والهياكل  هانفسالنتائج تتحقق فيهما 
 االقتصادية.

  :بعنوان، Brice Crottet  دراسة -4

L’OMC et la protection de la santé publique, thèse de doctorat, Paris2, 2010.   

م وحارس يعمل كحك   لتجارةل ةلمنظمة العالميإظهار الدور الذي تلعبه ا تهدف هذه الدراسة إلى 
على التوازن الطبيعي بين حقوق وواجبات األعضاء في النظام متعدد األطراف، حيث يوجد تضارب بين 

 .إليه الباحث ص ما خل، وهذا فعال  لمنظمةل مصالح الدول في حماية الصحة العامة واألهداف االقتصادية
 :بعنوان مصطفى لقزولي، دراسة -5

Les mécanismes d’aide au développement : FMI et OMC, thèse de doctorat, 

Paris 5, 2009.   

إظهار الفرق بين آليات المساعدة والدعم المقدمة للدول النامية من طرف  تهدف هذه الدراسة إلى 
النمو والحفاظ على استقرارها وحل  جل تحقيقأمن  ،ةمنظمة التجارة العالميصندوق النقد الدولي و 

 هذا التباين في ميكانيزمات كل هيئة. الدراسةأثبتت  لقداألخرى. و بينها وبين الدول  أالنزاعات التي قد تنش

 بعنوان، Ling Ying Shiدراسة  -6

L’intégration dans le commerce mondial de la chine et son adhésion à  l’OMC,  

thèse de doctorat, Paris 10, 2004.    
تحليل اإلصالحات القانونية للمؤسسات في الصين الهادفة إلى تطوير  تهدف هذه الدراسة إلى 

النظام االقتصادي وترقية الصادرات من جهة، ودراسة الملف القانوني المرتبط بالعالقات االقتصادية 
يعني  لتجارةل ةمنظمة العالميانضمام الصين إلى ال للصين مع الواليات المتحدة األمريكية ومع أوروبا النا 

 من االندماج في التجارة الصين تمكنت فعال   فتبين أنا مراحل التفاعل بين الصين وشركائها الغربيين. 
لغاء  ،واقتحام أسواق عديدة وتحقيق أهدافها من االنضمام إلى المنظمة ،العالمية العراقيل جزء هام من وا 

 .التي كانت تواجهها
 :بعنوان العنزى حسين جاسم عبد السالم دراسة -7

Protection des droits possessifs intellectuels dans les pays du Golf et l’ OMC , 

thèse de doctorat , Université de Strasbourg 3,  mai 2004.  
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منظمة التجارة مدى تطابق تشريعات دول الخليج مع مبادئ اتفاقية  تهدف هذه الدراسة إلى إظهار 
الخاص بحقوق الملكية الفكرية األدبية والى حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية في  العالمية

 .  لتجارةل ةمنظمة العالميال كل من دول الخليج العربي واتفاقية
:بعنوان  مهدي راسم دراسة -8  

Analyse économique des négociations tarifaires internationales menées sous 

l’égide du GATT OMC, Paris 1, 2006. 

وضع تحليل اقتصادي لكل مراحل التفاوض التي تمت تحت كنف الغات  تهدف هذه الدراسة إلى 
كل اإلجراءات والسياسات الجمركية التي يمكن أن تتخذها كل  ، واستخالصلتجارةل ةمنظمة العالميوال

التفاوض الذي يسمح بتوضيح المحددات من خالل نموذج  ،دولة على المستوى المحلي والدولي
 وأهمية التخفيضات الجمركية المتبادلة. ةاالقتصادية والسياسية والمؤسساتية للتعريفات الجمركية المشترك

، التحديات االقتصادية التي تواجه سورية في ظل المتغيرات الدولية بعنوان ي كاسر اليقةرام دراسة -9
  .2229، جامعة دمشق، نوفمبر قسم االقتصاد والتخطيط ،كلية االقتصاد،  دكتوراهرسالة 

تطور االقتصاد عرض  العالمي؛ فتم داالقتصا ياندماج سوريا فتقييم آثار  تهدف هذه الدراسة إلى 
أهم المشكالت التي يعاني منها و  ،السوري وواقعه إضافة إلى الخصائص البنيوية والهيكلية التي يتميز بها

التحديات و  ،كذلك تحديات العمالة واالنتقال إلى اقتصاد السوق االجتماعي ،البناء المؤسسي للدولة
 األجنبية. مارات الخارجية وتشمل تحديات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وجذب االستث

طار ةستفادالعلى الرغم من ا   من هذه الدراسات ذات الصلة بالموضوع في تكوين خلفية وا 
تحليلية للمنظمة العالمية  ةدراسموضوع تناول  مستقل بح ث يكن هناكلم  همرجعي لمادة البحث؛ إال أن

 .ومتكاملعلى نحو مفص ل  ،وتداعياتها على االقتصاد الجزائري رةاللتج
 صعوبات البحث:

 تتمثل في: ،عدة صعوبات ةصادفت الباحثعند إنجاز هذا البحث  
من حيث الجانب النظري فإن الموضوع تم تناوله بإسهاب، حيث أن المراجع في هذا المجال كانت  -

هي  ةالباحث تجهاو متعددة بمختلف اللغات سواء العربية أو الفرنسية أو االنجليزية، إال أن الصعوبة التي 
مما صعاب على الباحثة ، أن تختلفألنها كانت تضم معلومات وصفية وقانونية ال يمكن  الكبير تشابهال

في كثير أقرب من كاتب ما أو من آخر  اجد نفسهتحيث  بها،التعبير عن هذه المعلومات بأسلوب خاص 
 .من األوقات

صعوبة الحصول على المعلومات والمعطيات حول وضعية الجزائر وعملية االنضمام وكل ما يتعلق  -
، ضف إلى ذلك مصداقية المعلومات، حيث تجد والسرية بالمفاوضات التي ينطوي عليها طابع الكتمان

ار بينها، وفي بعض يفي اإلحصائيات المستقاة من الجهات الرسمية فتخلق مشكل االخت اا اختالف  أحيان  
 وهذا ما يزيد األمر تعقيدا. ،األوقات معلومات جهة واحدة تختلف
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 أدوات البحث:
نشريات جرائد و دوريات و كتب و  منلمعلومات لعلى مصادر مختلفة  ةالباحث تلقد اعتمد 

مسموعة عبر وسائل اإلعالم، ومواقع االنترنت واالتصال بالهيئات واإلدارات الرسمية قروءة و ماقتصادية 
 الوطنية.  

 محتـوى البحث:
 :وهي ،فصول خمسةلقد تضمن هذا البحث  

األول يرتكز على الجانب النظري لنشأة المنظمة العالمية للتجارة، حيث تطرق بشكل من  فصلال 
جوالت المفاوضات الدولية لتحرير التجارة و التفصيل والتحليل لظهور الغات ومبادئها ووظائفها وأهدافها، 

ميالد المنظمة و ها، ا ألهميتها ومكانتا نظر  ا مهم   إلى جولة أوروغواي التي تم إعطاؤها جانب  الدولية وصوال  
ها مع الغات، ف، فدرست من حيث نشأتها وعالقتها واختالها تشكل المحور األساسيألنا  ،العالمية للتجارة

االنسحاب أسلوب االنضمام و و  .وأهدافها ووظائفها ومهامها ومبادئها ومجاالت عملها، وأجهزتها المختلفة
كما أوليت  وفض النزاعات التجارية، ومراجعة السياسات التجارية. منها واإلعفاء من االلتزامات،

المؤتمرات الوزارية للمنظمة أهمية كبيرة منذ أول مؤتمر حتى األخير من جانب القضايا المطروحة 
العالمية  المنظمةمية وعالقتها بالتطرق إلى التكتالت االقتصادية اإلقلي ا تم  أيض   والنتائج المتوصل إليها.

 ودورها في إنجاح وتعظيم مكاسب االنضمام. للتجارة

منه إلى اتفاق  مبحثحيث تم تخصيص كل  ،الثاني فقد اهتم بجميع اتفاقيات المنظمة فصلالأما  
واتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة،  ،معين، فكان االهتمام باتفاقيات تحرير التجارة في السلع

االتفاقية المتعلقة بالتجارة لحقوق و  ،اتفاقية تحرير تجارة الخدماتو واتفاقية تطبيق اإلجراءات الصحية، 
اإلجراءات التي تناولت اتفاق مكافحة اإلغراق، واتفاق الدعم واإلجراءات  تاتفاقياو  ،الملكية الفكرية

لوقاية، واتفاق الحواجز الفنية أمام التجارة، واالتفاقيات المصاحبة للتجارة التي تشمل التعويضية، واتفاق ا
 التقييم الجمركي، والفحص قبل الشحن وقواعد المنشأ والترخيص باالستيراد.

تجربة الجزائر في مجال التنمية االقتصادية  فقد تطرق إلىالثالث  فصللى الإبالنسبة  
العالقة بين سياسة التجارة الخارجية واستراتيجية التصنيع، واإلصالحات  ولفتناواإلصالحات االقتصادية 

دعائم التحول إلى اقتصاد السوق، ثم تقييم و ، التي طبقتها خالل فترات زمنية متباينة االقتصادية الجزائرية
 نتائج هذه اإلصالحات.



ةـــــــــــــــــــدمــــــمق  

 

 ح

 

سياسة التجارة من خالل التطرق إلى  ،التجارة الخارجية في الجزائر تناولف رابعال فصلالأما  
، ثم تطور التجارة الخارجية الجزائرية وتوزيعها السلعيالتي طبقت عبر عدة مراحل، و  الخارجية الجزائرية

 .التجارة الخارجية الجزائرية في التوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجية ومكانة الخدمات

الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على تداعيات انضمام إلى  خامسال فصلال تعرضكما  
تداعيات ، ثم مفاوضات االنضمام إلى المنظمة، و عالقة بين الجزائر والمنظمةلا ناولفت الجزائري االقتصاد

 .االنضمام إلى المنظمة على االقتصاد الوطني

 



                               
 األول:  فصلال

 

  ةالمنظم  نشأة
 العالمية للتجارة
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 د:ــــــــــــــــتمهي
،َّجعلَّالكثيرَّمنَّالدولَّتفكرَّفيَّوسيلةَّأكثرَّنجاعة5491َّنهايةَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّسنةََّّإن َّ

بالمصلحةَّاالقتصاديةََّّاالهتمامَّالضروريوهيَّاالقتصاد،َّوبالتاليَّباتَّمنََّّ،السياسةَّالحربَّلتطويرمنَّ
َّمنظماتَّ َّثالث َّبإنشاء َّوهذا َّالحرب، َّدمرته َّما َّبناء عادة َّوا  َّاالقتصادية َّالنشاطات َّبتنمية َّدولة لكل

ََّّ.العالميَّياقتصاديةَّعالميةَّجديدةَّتقودَّالنظامَّاالقتصاد
َّالعالمع َّ َّاقتصاديَّدوليَّيهدفَّإلىَّحماية َّنظام َّإقامة َّأجل َّمن َّوودز َّبريتون منََّّقدتَّاتفاقية

َّ َّوسياسي، َّاقتصادي َّإفانهيار ََّّاءنشتم َّسنة َّالدولي َّالنقد َّالدولي5499ََّّصندوق َّالنقدي َّالنظام لتسيير
َّ َّأسعار َّاستقرار َّتحدد َّالتي َّالقواعد َّاالختالالت.َّالصرفَّوموازينبوضع َّمعالجة ثمََّّالمدفوعاتَّوكيفية

كذلكَّمنَّأجلَّاإلسراعَّبعمليةََّّ،علىَّأساسَّاتفاقيةَّبريتونَّوودز5491َّالبنكَّالعالميَّللتنميةَّسنةََّّإنشاء
وتطبيقَّالسياساتَّاالقتصاديةَّالمتعلقةَّبالتنميةََّّ،طريقَّتسييرَّالنظامَّالعالميَّالدوليَّالعالمَّعن التنميةَّفي

َََّّّواالستثمارَّواإلصالحاتَّالهيكليةَّواإلمدادَّبالتمويلَّالالزمَّلذلك.
َّالتفكيرَّفيَّإنشاءَّمنظمةَّع  الميةَّللتجارةَّتحتَّاسمإضافةَّإلىَّهاتينَّالمنظمتينَّالعالميتينَّتم

َّ َّللتجارة" َّالدولية َّاألمريكيةOIC  "المنظمة َّالمتحدة َّالواليات َّحكومة َّمن َّالمجلسَّ باقتراح والذيَّطرحه
5491َّاالقتصاديَّواالجتماعيَّلألممَّالمتحدةَّبإصدارَّتوصيةَّبعقدَّمؤتمرَّدوليَّللتجارةَّوالعملَّفيَّلندنَّ

صدرَّميثاقَّهافاناَّأوَّماَّيعرفَّبميثاقَّالتجارةََّّفيَّهافانا،َّأين1948َّختمَّأعمالهَّحتىَّعامَّوالذيَّلمَّت َّ
اَّاألمريكيَّرفضَّالتصديقَّرسمي ََّّسالكونغرَََّّّأنَّنشاءَّالمنظمةَّالعالميةَّللتجارة،َّإالَّإالدوليةَّوالذيَّيتضمنَّ
 .وهذاَّبعدَّسحبَّالموافقةَّالمبدئية1950َّعلىَّهذاَّاالتفاقَّعام

َّالتالية:َّمباحثإلىَّالَّفصليتطرقَّهذاَّال
 األول: الغات بين النشأة والمف اوضات  مبحثال  -
 الثاني: المنظمة العالمية للتجارة    المبحث  -
َّالتكتالت االقتصادية اإلق ليمية وعالقتها بالمنظمة     الثالث:    المبحث  -
 تطور القضايا المتعلقة بتحرير التجارة العالميةالمبحث الرابع:   -
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 والمفاوضات المبحث األول: الغات بين النشأة
عقب الحرب العالمية الثانية، تولدت الرغبة لدى الدول الرأسمالية في تشكيل عالم جديد يهتم 

 الدولي لإلنشاءبتعمير الدول وتنشيط االقتصاد العالمي، فنشأ لهذا الغرض صندوق النقد الدولي والبنك 
أن  ية للتجارة، إال  والمتمثل في منظمة عالم عولمةالثالث للالعزم على تكوين القطب  تم  والتعمير، و 

 المحاولة فشلت فتولدت محلها االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الغات(. 
 التالية: طالبللم مبحثسيتعرض هذا ال

 (الغات)االتف اقية العامة للتعريف ات الجمركية والتجارة  المطلب األول:   -
 بعد ظهور الغاتتحرير التجارة وأزمة المبادالت   :المطلب الثاني -
 جوالت مف اوضات الغاتالثالث:    المطلب -

  
 (الغات)االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة األول:  طلبالم

ب التطرق إلى التعريف بالغات ونشأتها بالتفصيل، وتحديد المبادئ التي تقوم طلسيتم في هذا الم
عليها مع عرض األهداف التي جاءت من أجلها. كما يتم تناول أجهزة الغات وخصائصها من خالل 

 الية. تال فروعال
 األول: تعريف الغات ونشأتها فرعال

 General Agreementللعبارة ا تشير إلى االختصار اإلنجليزي لغوي   GATTاتفاقية الغات  إن  

  on Tarif   and Trade  1للتعريفات الجمركية والتجارة االتفاقية العامةأي. 
ا فهي اتفاقية دولية متعددة األطراف من أجل تبادل المزايا التفضيلية بين الدول أما اقتصادي   

لمتعاقدين، وتتعلق بتحرير التجارة الدولية من حيث القيود األعضاء أو ما يطلق عليهم اسم األطراف ا
الجمركية أو ما يعرف بالقيود التعريفية من جهة ومن حيث القيود الكمية أو ما يسمى بالقيود غير 
التعريفية من جهة أخرى، وهكذا فإن هذه االتفاقية جاءت من أجل تدعيم سياسات حرية التجارة التي ترى 

 ضروريان للنمو واالنتعاش االقتصادي. نفتاح شرطانالمنافسة واالبأن 
أما من الجانب المؤسسي فقد تشكلت سكرتارية الغات لإلشراف على المفاوضات حول التعريفات 

 .7491حيز التنفيذ في جانفي  والتي دخلت 7491أكتوبر  الدولية فيالجمركية والقواعد المنظمة للتجارة 
والتي  2معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول المتعاقدة من الجانب القانوني فإن الغات هي

دولة عند انتهاء عهدة هذه  118والذي أصبح  7491دولة عند إبرام االتفاقية أي عام  32كان عددها 
 السكرتارية وبداية عهدة المنظمة العالمية للتجارة.

                                                           

العالمية ومستقبل التنمية العربية، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، إبراهيم العيسوي، الجات وأخواتها، النظام الجديد للتجارة  -1 
 .81، ص 7441

  2- أحمد العدلي، التجارة الدولية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 3882، ص732. 
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أثناء سيتم توضيح نشأة هذه السكرتارية بشكل تفصيلي فيما يلي، في بدايات القرن العشرين 
، ثم 1اقترح كورديل هيل إنشاء منظمة عالمية للتجارة على مجلس النواب األمريكي األولى، الحرب العالمية

ي السابع للدول في المؤتمر الدولثم  ،خالل المؤتمر االقتصادي العالمي 7431الفكرة في سنة  ترحط  
بطلب من الرئيس األمريكي روزفلت ورئيس الوزراء  7497، وبعد ذلك في سنة 7422األمريكية سنة 

لما طلبت حكومة الواليات المتحدة األمريكية من هيئة األمم المتحدة نشر  7491البريطاني. ثم في سنة 
جارة الدولية على أسس أكثر حرية مشروع لعقد مؤتمر دولي للتجارة والعمل يهدف إلى إعادة تنظيم الت

قرر المجلس االقتصادي  7492. وفي فيفري2وتخفيض الرسوم الجمركية ووضع منظمة تشرف على هذا
واالجتماعي لألمم المتحدة عقد مؤتمر دولي للتجارة والعمل، فشكل لجنة تحضيرية لوضع جدول أعمال 

وضعت مشروع ميثاق إلنشاء ف، 7492ن ي لنداألولى ف هاتدور جنة التحضيرية للاهذا المؤتمر. فعقدت 
ثم اختتمت اللجنة أعمالها  7491هيئة دولية للتجارة، وعقدت دورتها الثانية لتستكمل أعمالها في جنيف 

 هافانا لعرضه على مؤتمر األمم المتحدة للتجارة. مشروع ميثاقبوضع تقرير عن  7491في هافانا 
جراء مفاوضات جانبية أسفر عن توقيع  32أي أن انعقاد المؤتمر بجنيف بمشاركة  دولة وا 

في هافانا بإصدار ميثاق  7491، ليختتم أعماله سنة 7491االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة في أكتوبر
دولة. فبالرغم من أن فكرة إنشاء هذه المنظمة  12هافانا إلنشاء منظمة التجارة الدولية والذي وقعت عليه 

التصديق رسميا على  سكي فإن رفض تكوينها كذلك كان أمريكي، حيث رفض الكونغر كانت باقتراح أمري
تخوفا من فقدان السيادة األمريكية على تجارتها الخارجية كذلك تفاديا للخالفات  74183الميثاق سنة 

 .4الشديدة مع أوربا في مجال تحرير التجارة الدولية في ذلك الوقت
هافانا، أصبحت الغات األداة الدولية الوحيدة التي تشكل قانونا  هكذا مع عدم الموافقة على مؤتمر

للعالقات التجارية والمسؤولة على عقد جوالت مفاوضات تحرير التجارة على شكل سكرتارية فقط مقرها 
 .5جنيف أي أصبحت بذلك أقرب إلى منظمة دولية متخصصة

  
 الثاني: مــبـادئ الـغـات فرعال

على مجموعة من المبادئ التي يجب على األطراف المتعاقدين مراعاتها  تقوم اتفاقيات الغات
 وااللتزام بها عند إجراء المفاوضات متعددة األطراف. 

ات هذه المبادئ من خالل المواد التي نصت عليها في األبواب غلقد تضمنت االتفاقية العامة لل
الذي تمت الموافقة عليه سنة  6الرابعوفي الباب  7491 عام في الغاتالثالثة التي وضعت عند نشأة 

                                                           

 .981، ص3888ومكتب الهالل، بيروت، رؤية إسالمية جديدة، دار : كامل أبو صقر، العولمة التجارية واإلدارية والقانونية  -1 
 .4، ص7442عدنان شوكت شومان، اتفاقية الجات الدولية، دار المستقبل، دمشق،  -2 

3 - Annie krieger – Krynicki, L’organisation mondiale du commerce, 2eme édition, Vuibert, 2005, P 23. 

 .23ص، 3881،ضدليل اإلطار العام للتجارة الدولية، دار المريخ، الريابهاجيرات الل داس، منظمة التجارة العالمية،  -4 
 .38، ص 7441على إبراهيم، منظمة التجارة العالمية، جولة أورغواي وتقنين نهب العالم الثالث، دار النهضة العربية،   - 5 
اديات العربية، دراسة وثائقية تحليلية، مجلس الغرف التجارية جمعة محمد عامر، والدة منظمة التجارة العالمية وأهم انعكاسات دلك على االقتص -6 

 . 21، ص 7441الصناعية، الرياض، المملكة العربية السعودية، جانفي 
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 والتنمية ومنح تفضيالت ومعاملة خاصةبأغلبية ثلثي األعضاء، والذي يتناول العالقة بين التجارة  1966
 للدول النامية.

وهو يتناول التزام األطراف المتعاقدة بشرط الدولة األولى  3والمادة  7الباب األول تضمن المادة  
 بالرعاية ومنح المعاملة الوطنية للسلع المستوردة، وعلى ضرورة تبادل التنازالت الجمركية.  

تفاقية ويمنع ويهتم بالتزام الدول األعضاء بأحكام اال 32إلى  2أما الباب الثاني فيضم المواد من 
فرض الضرائب أو اإلجراءات المقيدة للتجارة، وتنظيم تنقل السلع، وتقييم الجمارك، وعالمات المنشأ، 

 ومكافحة اإلغراق والدعم، وتحديد اإلطار المناسب إلجراء المشاورات بين األطراف المتعاقدة. 
ت الجمركية ومناطق والتي تنظم وضعية االتحادا 21إلى  39يضم الباب الثالث المواد من 

 أسلوب عمل الغات وطريقة التعاقد أو االنسحاب.و التجارة الحرة، 
 والمتعلقة بالمعاملة االستثنائية للدول النامية. 21، 21، 22أما الباب الرابع فيضم ثالث مواد وهي        

 كالتالي: من خالل ما ورد في هذه األبواب تم تحديد المبادئ األساسية التي تقوم عليها الغات

 مبدأ الدولة األولى بالرعاية  :أوال

يقصد بمعاملة الدولة األولى بالرعاية االلتزام بمنح كل طرف من األطراف المتعاقدة نفس المعاملة 
 وخر في سوق الدولة دون أي قيد أآالممنوحة من المزايا واإلعفاءات والحقوق التي تمنح ألي طرف 

إال أن  .1ن كل األطراف المتعاقدة مهما كانت قدرتها االقتصاديةتمييز، أي يجب تحقيق المساواة بي
حيث تشجع على تبادل  االتفاقية تضمنت عدة استثناءات من هذا المبدأ وخاصة التكتالت االقتصادية

إضافة إلى ، 2المزيد من اإلعفاءات والتنازالت الجمركية على الصعيد اإلقليمي في إطار ترتيبات محددة
جراءات الحماية في هذه الدول والمزايا الممنوحة لها.التبادالت  وتكمن أهمية هذا  التجارية للدول النامية وا 

 . 3المبدأ في نمو التجارة بين دول الغات على أساس ما تتمتع به من ميزات نسبية وتنافسية

 ثانيا: مبدأ التبادلية 
رة تبادليا، أي كل إلغاء أو تخفيض يعني هذا المبدأ أنه يجب على األطراف المتعاقدة تحرير التجا

. ويستثنى 4للقيود الجمركية وغير الجمركية لطرف ما ال بد أن يقابله إلغاء أو تخفيض لألطراف األخرى
من هذا المبدأ حماية الصناعات الناشئة للدول النامية حتى تستطيع مواجهة المنافسة الدولية كذلك 

 ترتيبات المنتجات متعددة األطراف.
  

                                                           
1 -Mehdi Abbas, Du GATT à l’OMC, un bilan de soixante ans de libéralisation des échanges, Note de travail de 

LEPII, N°35/2007, Septembre 2007, p 3. 

 .78، ص 7441الجات في الميزان، دراسة تحليلية، الطبعة االولى، مطبعة المعارف، محمد اسماعيل الزرعوني، -2 
3- Nilsen, Madsen & Pedersen, International Economic, The Wealth of Open Nation, McGraw-Hill Book 

Company Europe, London, 1994, p 86. 
4- Hans Van Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, London, 1995, P59-60. 
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  ثا: مبدأ الحماية من خالل التعريفات الجمركية فقط )مبدأ الشفافية(ثال
المقصود بهذا المبدأ هو أن حماية السلع الوطنية يجب أن تتم عن طريق التعريفات الجمركية 
دون غيرها من اإلجراءات الحمائية مثل تحديد كميات التصدير واالستيراد ومنح دعم للتصدير ونظام 

  .2أكثر شفافية وعالنية من القيود األخرى رالجمركية يعتب، ألن فرض الرسوم 1الحصص وغيرها
استخدام التعريفات الجمركية كوسيلة حماية يكون وفق معايير محددة أهمها أن تكون مؤقتة  إن  

وتدريجية ويستثنى من هذا المبدأ السلع الزراعية وحاالت العجز الخطير لميزان المدفوعات أو تهديد 
 ات لإلنتاج المحلي والضرر الجسيم الذي تسببه.الوارد

 رابعا: مبدأ المعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية 
األطراف المتعاقدة الدول المتقدمة تعمل على مساعدة من األطراف المتعاقدة يعني هذا المبدأ أن       
 االقتصادية فيها وزيادة مساهمتها في التجارةاستخدام تدابير خاصة لتحقيق التنمية الدول النامية في من 

الخارجية من خالل منحها تسهيالت للنفاذ إلى أسواقها، وتقديم المساعدات المالية والقروض لها للقيام 
، فالدول النامية واألقل نموا تتطلع إلى خلق نظام متعدد للمساعدات التجارية يعمل 3بالمشروعات التنموية
 . 4عادلة للنفاذ إلى األسواق دجارية وخلق قواععلى بناء القدرات الت

 خامسا: مبدأ المعاملة الوطنية 
بمنح المنتج أو السلعة األجنبية المستوردة نفس  األطراف المتعاقدةيقصد بهذا المبدأ التزام كل 

دون والضرائب وغيرها  المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محليا على صعيد التداول والتوزيع والتسعير
  .5تمييز بين سلع مختلف الدول

هذه المبادئ أتت لتحقيق حرية التجارة، إذ أن الفكرة األساسية إلنشاء الغات هي تحرير التجارة 
 .6التي تشجع التقسيم الدولي للعمل وتخصص كل دولة في النشاط الذي تتميز فيه وهي مهيأة فيه أكثر

 
 الثالث: أهداف الغات ووظائفها فرعال

 .يتطرق هذا العنصر إلى أهداف ووظائف الغات لما لها من أهمية في التعرف عليها
 أوال: أهداف الغات 
 على مجموعة من األهداف التي يمكن تلخيصها على النحو التالي: منظمةال قامت  

                                                           

 .97، ص 7441المصرية اللبنانية  أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية، الدر  -1 

الخارجية في مصر، باستخدام نموذج التوازن العام، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم  ةفؤاد محمد عيسى عارف، آثار تحرير التجار  -2 
 .33ص، 3883السياسية، جامعة القاهرة،

 .27، ص 3882للتجارة، الدار الجامعية، الجات وآليات المنظمة العالمية ، عبد المطلب عبد الحميد  -3 
4- Mehdi Abbas, Mondialisation et développement, quelle soutenabilité au régime de l’organisation mondiale du 

commerce ? Cahier de recherche N°4/2011, Avril 2011, p 5.   

 .71، ص 3888العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مكتبة مد بولي، فضل علي مثني، اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة  -5 
 .921-922، ص 7447مصطفى سالمة، المنظمات الدولية، دار المطبوعات الجامعية، بيروت،  - 6 
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 يالعوائق والقيود الجمركية والكمية التي تضعها الدول والتي تحول دون التبادل التجاري الحر، أ إزالة -1
إلغاء الحواجز التي تعيق تدفق السلع عبر الحدود الدولية والعمل على فتح األسواق وتعميق المنافسة 

 الدولية.
دة النمو االقتصادي ورفع مستويات تنشيط التبادل التجاري بين الدول األعضاء وهذا ما يؤدي إلى زيا -2

 دول.المعيشة في هذه ال
تشجيع التنقالت الدولية لرؤوس األموال وما ينتج عنها من زيادة في حجم االستثمارات العالمية  -3
 التالي تعظيم العوائد مما يخدم عمليات التنمية في الدول األعضاء.بو 
 . 1دارة الغاتإفاوض تحت رعاية فض المنازعات والخالفات التجارية عن طريق الت -4
 توفير مناخ دولي مالئم للمنافسة ولتوسيع التجارة الدولية. -5

  ثانيا: وظائف الغات
 :2تتمثل وظائف الغات في ثالث وظائف رئيسية هي 

 المبادئ والقواعد واإلجراءات التي تضعها االتفاقات المختلفة للغات. ذاإلشراف على تنفي -1
من أجل تحرير التجارة متعددة األطراف وخلق عالقات  3على تنظيم جوالت للمفاوضات العمل -2

 اقتصادية دولية تتسم بالشفافية وقلة الصراعات والمنازعات.
العمل على تسوية النزاعات التي تنشأ بين الدول في التجارة الدولية والنظر في القضايا التي  ترفعها  -3

 رى.أي دولة عضو ضد دولة عضو أخ
 
 أجهزة الغات وآلية عملها الرابع: فرعال

 :4يلي فيماتتمثل أجهزة الغات 

 أوال: مؤتمر األطراف المتعاقدة 
يتشكل هذا المؤتمر من جميع األطراف المتعاقدين في االتفاقية، ويعقد اجتماعاته سنويا بحضور 

حاالت استثنائية يجب موافقة ثلثي  األغلبية، ويتم اتخاذ القرارات بتوافق آراء األغلبية البسيطة، إال في
األعضاء المشاركين في المؤتمر مثل انضمام عضو جديد لالتفاقية أو طلب استثناء من تطبيق بنود 

 أما تعديل بنود االتفاقية فيتطلب موافقة ثلثي األعضاء المنضمين لالتفاقية. ،االتفاقية
ويقرر كل مل يتعلق باالتفاقية من يعتبر أعلى سلطة في الغات مؤتمر األطراف المتعاقدة إن 

تحديد جوالت المفاوضات، وقبول انضمام أعضاء جدد، وتعيين األمين العام وتحديد صالحياته، وتعديل 
  الميزانية، وكل ما يتعلق بتطبيق أحكام االتفاقية. االتفاقية وتحديدنصوص 

                                                           

 .71، ص 1744، أفريل 33عادل أحمد موسى، الجات وبداية نظام عالمي جديد، الشرق للتأمين، السنة السابعة، العدد  -1 
مكانية انضمام سوري لها، مجلة جامعة تشرين للدراسات  -2  يوسف عبد العزيز محمود، منظمة التجارة العالمية، آثارها على الدول العربية وا 

 .91، ص3881، 9د ، العد31د والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجل
 .14، ص 7449، فيفري 32الماركنتيلية المعاصرة، مجلة شؤون األوسط، العدد غسان العزي، مفاوضات الجات أزمة  -3 
 .31عدنان شوكت شومان، مرجع سبق ذكره، ص  -4 
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 ثانيا: مجلس الممثلين 
ذا المجلس تسع مرات في السنة أو كلما يتكون من ممثل عن كل طرف متعاقد، ويجتمع ه

استدعت الضرورة لذلك، فيجتمع بصفة جهاز لحل النزاعات التجارية، ويفصل في قضايا قبول العضوية 
 واالنسحاب واالستثناءات وتطبيق أحكام اتفاقيات الغات، ويساعد السكرتارية في معالجة القضايا اليومية.

 ثالثا: السكرتارية 
عام وسكرتارية وعدد من الموظفين يعينهم ويحدد أعمالهم ويراقب أداءهم المدير تتألف من مدير 

 العام.

 رابعا: اللجان الفنية واإلدارية 
تتشكل هذه اللجان من لجان دائمة وأخرى مؤقتة، وأهم اللجان الدائمة لجنة العناية بالدول النامية،        

مائية لتحسين ميزان المدفوعات لبعض الدول ولجنة ولجنة النظر في حاالت السماح باتخاذ إجراءات ح
 بحث قضايا التعريفات ولجنة الميزانية.

هو توسيع رقعة التجارة الدولية وتمكين الدولة الطرف المتعاقدة من  غرض إنشاء الغات إن  
الوصول والنفاذ إلى أسواق الدول األطراف المتعاقدة األخرى، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية مالئمة 

 لمنتجات الوطنية وبين تدفق واستقرار التجارة الدولية وفقا لاللتزامات العامة والمحددة التي تقدمهال
أما من ناحية تأسيسها فهي وليدة أفكار وتدابير الدول المتقدمة ممثلة في  األطراف المتعاقدة في االتفاقية.

أي دور يذكر رغم أنها  االواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية، أما الدول النامية فلم يكن له
وبقيت تمثل حوالي ثلثي  .7491م لغات لعاكانت تشكل األغلبية الساحقة للدول الموقعة على اتفاقية ا

 .38871أعضاء المنظمة العالمية للتجارة حتى سنة 

منذ نشأتها ركزت الغات على المصالح التجارية للدول الصناعية دون االهتمام بمصالح الدول 
نما تتجه نحو كف ة القوة والسيطرة2النامية على سياسات  ، فالقوة إذ ا ال تميل إلى كف ة التمثيل العددي وا 

وموضوعات المفاوضات في الغات. وهكذا كانت الدول المتقدمة هي التي تحدد السلع الصناعية التي 
تستفيد من التخفيضات الجمركية وتتجاهل األهمية الخاصة لبعض السلع الصناعية كالمنسوجات 

د وصولها إلى أسواقها حماية والمالبس والسلع االستوائية والزراعية بالنسبة للدول النامية وتتفنن في تقيي
لهذه األخيرة ولمنتجيها المحليين. ومن جهة أخرى فإن المبادئ التي تحكم الغات ال تتوافق مع المبادئ 

 التنمية بالدول النامية. تاألساسية الالزمة الستراتيجيا

أمام هذه الوضعية السائدة اتجهت الدول النامية إلى إنشاء منظمة أخرى تستجيب أكثر 
الحتياجاتها التنموية وتسعى لتنظيم التجارة الدولية وفقا ألسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها 

                                                           

ة القطاع احمد منير نجار، أثر منظمة التجارة العالمية كإحدى آليات العولمة على األسواق المالية العربية، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي: تنمي -1 

 .2، ص3882، 83/89-27/82في الدول العربية، المالي

 ، صادرة عن جمعية النداء الجديد، القاهرة،71سعيد النجار، الجات والنظام التجاري العالمي، رسائل النداء الجديد رقم  -2 
 .21-29ص  
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ديسمبر  38( في UNCTADوالمسمى باألنكتاد ) 1مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أالغات. فنش
للمطالبة بضرورة قيام النظام التجاري الدولي على أساس يعتمد على تقديم مزايا خاصة للبلدان  7429

النامية ورفض مبدأ التبادلية في المفاوضات متعددة األطراف. وهو يعد المؤتمر الثاني للتجارة الذي ينعقد 
ى فلسفة مفادها أن الغات جاءت لتنفيذ . وقد كان قائما عل2في رحاب األمم المتحدة بعد مؤتمر هافانا

األنكتاد يتجاهل طبيعة عملية التنمية االقتصادية  الفكر الكالسيكي في التجارة الخارجية وهو فكر حسب
 .3لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية والظروف االقتصادية الدولية المعارضة لها

تعديل لالتفاقية األصلية بإضافة القسم الرابع  إزاء هذه الرؤية الجديدة للدول النامية، كان هناك
يمكن اعتباره من مظاهر االهتمام بالدول النامية بإعطائها المزيد من  يذوال 7422الذي بدأ سريانه عام 

 مة إلى الغات. ضالحماية والمعاملة التفضيلية مما أدى إلى زيادة عدد الدول النامية المن

لتتبنى اتجاه الدول النامية  7421للملكية الفكرية )الويبو( سنة كذلك تم إنشاء المنظمة العالمية 
 في مجال الملكية الفكرية والدفاع عن مصالحها، وهي أيضا تابعة لألمم المتحدة. 

أن األنكتاد وبالرغم من أنه كان يعقد دوراته كل أربع سنوات منذ انعقاده أول مرة لم يلعب  إال  
لمؤتمر تعتبر توصيات فقط ليس لها صفة اإللزام لألعضاء فيه، إضافة ه، ألن نتائج ال منحالدور الذي 

 إلى موقف الدول المتقدمة القوي في دعم الغات.

 

 بعد ظهور الغاتتحرير التجارة وأزمة المبادالت : الثاني طلبالم

ب تحرير التجارة ألنه يعتبر األساس أو المحور الذي تدور حوله الدراسة ككل، طليتناول هذا الم 
نقاط الخلل بين المصالح والتطبيقات أي أن المبدأ يقضي بتحرير التجارة إال أن المصلحة لتعرض يثم 

 الموالية. فروعتدفع إلى التقييد وهذا ما شملته ال
 

 األول: مفهوم تحرير التجارة الفرع

في مجال العالقات االقتصادية الدولية هي مجموعة الوسائل التي تستخدمها  ةلتجاريالسياسة ا 
. ويتمثل الهدف الجوهري في المساهمة في 4تجارتها الخارجية من أجل تحقيق أهداف معينةالدولة في 

واستقرار ، وتحقيق االكتفاء الذاتي االقتصادية إضافة إلى أهداف ضمنية كالقضاء على البطالة، التنمية
 . 5الصرف وتوازن ميزان المدفوعات سعر

                                                           

  1- عادل المهدي، التسويق الخارجي وتحديات المنافسة الدولية، مطابع لوتس بالفجالة، القاهرة، 7442، ص29.
  .311سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سبق ذكره، ص   -2 
، 7441، إبراهيم محمد الفار، السياسة التجارية الخارجية ومدى أهميتها في مواجهة التغيرات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة -3 

  .797-798 ص
 .972-722، ص9741، ةالعالقات االقتصادية الدولية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهر محمد خليل برعي،  -4 
 .22ص ،7412ـت االقتصادية، وكالة المطبوعات، الكويسلوى سليمان، السياسة   -5 
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إن تحرير  ؛حماية التجارة التجارة وسياسةهناك نوعان من السياسات التجارية، سياسة حرية  
التجارة وبصفة أدق التجارة الدولية يعني قيام عمليات التبادل بين الدول للسلع والخدمات ورؤوس األموال 

 يفية أو كمية.)االستثمارات( دون أي قيود تعر 
حماية الصناعات الناشئة، والحماية بغرض تنويع  1تقوم حماية التجارة على عدة حجج أهمها 

 اإلنتاج، وعالج البطالة، وجذب رؤوس األموال األجنبية، والدفاع عن شروط التبادل. 
 وأهم القيود التي تطبق على التجارة ما يلي: 

 وال: السياسة الجمركيةأ
والتعريفات الجمركية التي تفرضها الدول على الصادرات والواردات وفقا لما  تتمثل في الرسوم

. فهذه الرسوم تعتبر هدفا ماليا أي موردا هاما في الميزانية العامة 2تمليه المصلحة االقتصادية للدولة
لإلنتاج  تلعب هذه الرسوم دورا اقتصاديا رئيسيا في توفير الحماية ك، كذل3للدولة من أجل تحقيق التنمية

 . 4الوطني

  ثانيا: الرقابة المباشرة على التجارة
أي إتباع وسائل تؤثر مباشرة على الكميات المستوردة والمطروحة للتداول في األسواق المحلية، 

 ومن بين هذه الوسائل:
 القيود الكمية -7

 يتم فرضها عن طريق نظام الحصص وهذا بتحديد السقف األقصى للكميات والقيم المسموح  
باستيرادها أو تصديرها مما يمكن الدولة من تحقيق التوازن في ميزان مدفوعاتها وحماية المنتج المحلي 
إضافة إلى زيادة القدرة التفاوضية للدولة من أجل الحصول على ميزات تجارية مقابل إتباع سياسة مرنة 

 .5في نظام الحصص
 الرقابة على الصرف األجنبي -2

فيتم فرض قيود على حجم العمالت األجنبية المسموح باستخدامها لإلنفاق على الواردات مما     
ينتج عنه تقييد كمية الواردات. أي يتم وضع قيود تنظم التعامل بالنقد األجنبي، فال يسمح ألي شخص 

 .6شراء أو بيع العمالت األجنبية أو االحتفاظ بها إال في إطار هذه التنظيمات

                                                           

 أنظر: -1 
 .732، ص3882جاسم محمد، التجارة الدولية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  -
 .13، ص3877لسيد متولي عبد القادر، االقتصاد الدولي النظرية والسياسات، دار الفكر، عمان، ا -
 .388، ص 7444زينب حسين عوض اهلل، العالقات االقتصادية الدولية، الدار الجامعية،  - -2 
مذكرات محاضرات في نظرية وسياسة التجارة الدولية، ريتشارد بومفرت، ترجمة سفر بن حسين القحطاني وكمال الدين علي بشير إبراهيم،  -3 

 .718، ص3873النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 

 .33-37دار الفكر العربي، القاهرة، )د ت(، ص التجارة الخارجية للدول اآلخذة في النمو،خالف عبد الجبار، القيود الجمركية وتطور  -4 
  5- عادل أحمد حشيش، أسامة الفولي، أساسيات االقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، 7441، ص327. 

 أنظر: -6 
 . 771، ص7411جودة عبد الخالق، االقتصاد الدولي من المزايا النسبية إلى التبادل الالمتكافئ الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -    
 .722، ص 3884اقتصاديات التجارة الخارجية، مؤسسة رؤية، اإلسكندرية، السيد محمد أحمد السريتي،  -    
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 أسعار صرف العمالت -3
يحدث عندما تلزم الدولة المصدرين بتسليمها حصيلة الصادرات من العمالت األجنبية وفق سعر 
تحدده هي، ثم تتولى توزيع هذه الحصيلة على المستوردين الوطنين وفقا للسياسة التي تضعها وتحددها. 

ت إدارية للدولة، وهي تعتمد فتحديد سعر الصرف ال يكون وفقا للعرض والطلب بل على أساس إجراءا
على التمييز االقتصادي بين الدول وبين السلع طبقا لثالثة مظاهر رئيسية تتمثل في بيع النقد األجنبي أو 

 .2المبادالت التجارية الدوليةتحديد فسعر الصرف يلعب دورا هاما في  ؛1في شراءه أو في بيعه وشراءه معا
 إعانات التجارة -2

ستيراد والتصدير، فإعانات التصدير هي تلك التي تقدمها الدولة لتشجيع تتمثل في إعانات اال
الصادرات كدفع مبالغ مالية أو منح مشاريع اإلنتاج التصديري امتيازات وتفضيالت لتدعيم مركزها 

أما إعانات االستيراد فتتمثل في تلك اإلعانات المقدمة مباشرة للواردات التي تستخدم في إنتاج  .3المالي
 .4للصادرات بطريقة غير مباشرة ةتعتبر إعان يالسلع التصديرية، أ

  ثالثا: التجارة الحكومية
يعني أن التجارة الخارجية تكون محتكرة من قبل الدولة عن طريق الملكية والتسيير المركزي لها 

حددها عن طريق السيطرة على بعض القطاعات التجارية من أجل الحفاظ على مستويات األسعار التي ت
 وفقا لما يخدم األهداف المتوخاة من تطبيق هذه السياسة.

بعد التطرق إلى هذه القيود يتضح أكثر مفهوم تحرير التجارة الخارجية الدولية والذي يدل على 
إتمام عمليات التبادل دون استخدام هذه القيود الوقائية التي تفرضها كل دولة من أجل تحقيق مصلحتها 

 راعاة األضرار التي قد تلحق بالدول التي تتعامل معها.االقتصادية دون م
من خالل مفهوم التجارة الخارجية يتضح أنه مفهوم بسيط إال أن كيفية تنفيذه شكلت اختالفا بين 

. فالمذهب التجاري 5ةاالقتصاديين فانقسمت اآلراء إلى المدرسة الميركانتيلية والمدرسة الكالسيكي
 ؛ترة الممتدة بين القرن السادس عشر والسابع عشر وكان ينادي بتقييد التجارة)الميركانتيلي( ساد في الف

قوة ل اتعتبر مقياس يهففحسب أنصار هذا المذهب فإن ثروة األمم تقاس بما تملكه من معادن نفيسة، 
تملكه من موارد طبيعية ووجهته إلى التصدير  استخدمت ما إذا، وهذا ال يتحقق إال 6الدولة ونفوذها

. مما يعني أن منافع التبادل التجاري تتركز في جانب 7وبالتالي يزيد من ممتلكاتها من المعادن النفيسة
                                                           

 .328-334، ص7443القاهرة،  حازم الببالوي، دليل الرجل العادي إلى التعبير االقتصادي، دار الشروق،  -1 
المي، مجلة الوحدة االقتصادية العربية، العدد مصطفى العبد اهلل الكفري، التجارة الخارجية ودرجة اندماج االقتصاديات العربية باالقتصاد الع  -2 

 .71، ص 3881، ديسمبر 23
 .712، ص7411التجارة الخارجية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، عز العرب، سياسات وتخطيط  مصطفى - راجع: -3 

 . 21، ص 3887موسى سعيد مطر وآخرون، التجارة الخارجية، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى  -           
  .232، ص 3878محمد دياب، التجارة الدولية في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني،  -           

 .722جودة عبد الخالق، مرجع سبق ذكره، ص -4 
  5- سامي عفيفي حاتم، دراسات في االقتصاد الدولي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الخامسة، 3888، ص31-31.

6 -M.Blaug, La pensée Economique, Origine et Développement, Op.cit., Alger,1981,p12. 

 .  71، ص3888محمد عبد العزيز، االقتصاد الدولي، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية،   -7  
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 لعجدعم الصادرات وفرض قيود كبيرة على الواردات مما ي عن طريققها على الواردات الصادرات وتفو  
 الح باقي الدول.مصلحة الدولة الواحدة فوق مص

أما المذهب الكالسيكي فدعا إلى حرية التجارة التي تسمح لكل دولة بتحقيق مزايا مكتسبة من 
. فكانت بدايته مع آدم سميث في كتابه "ثروة األمم" وطوره العديد من 1جراء عملية اإلنتاج والتبادل

ي التجارة الخارجية استنادا إلى فآدم سميث كان يرفض تدخل الدولة ف ؛االقتصاديين الذين جاؤوا بعده
بحرية التجارة ألنها  ىفناد فلسفة الحرية االقتصادية الشاملة "دعه يعمل، دعه يمر" وكذلك "اليد الخفية"،

فكان من األوائل الذين أعطوا تفسيرا حول قيام التجارة بين  .2العالم دولتعتبر أحسن سياسة بالنسبة ل
يمكنها أن تنتج سلعة واحدة أو عددا من السلع ما فافترض أن دولة  ،طلقةالدول باستخدام مفهوم الميزة الم

فإنه من األحسن لهذه الدولة أن تتخصص في إنتاج هذه السلع لذا بتكلفة أقل مما يمكن لبقية الدول. 
تستورد السلع األخرى التي تنتج في الدول  ل)واحدة أو أكثر( وتصدرها إلى الدول األخرى، وبالمقاب

 األخرى بتكلفة أقل من تكلفتها المحلية.

ثم يأتي دافيد ريكاردو ليختلف مع سميث في فكرة الميزة المطلقة في كتابه "مبادئ االقتصاد 
ويعتمد على الميزة النسبية في قيام التخصص والتجارة الدولية.  7137السياسي والضرائب" الصادر في 

يث أشار أنه ليس شرطا أن تمتلك الدولة الميزة المطلقة إلنتاج أي سلعة حتى تقوم بالتجارة الدولية بل ح
تتخصص في إنتاج  ن. فمن مصلحة كل دولة أ3يكفي أن تتوفر لها الميزة النسبية إلنتاج سلعة أو أكثر
. إال أن 4مع الدولة األخرى نسبية أكبر مقارنة ةتلك السلع التي تتمتع فيها بنفقة نسبية أقل، أي بميز 

فرغم أهمية ما قدمه ريكاردو إال  ؛سميث وريكاردو اهتما بنظرية القيمة بالعمل ولم يتعرضا للمنفعة الحدية
 أنه لم يستطع تحديد نقطة استقرار التبادل الدولي.

يأتي بعد ذلك جون ستيوارت ميل ليسد النقص ويتوصل إلى أن تحديد نقطة استقرار معدل 
التبادل التجاري الدولي يعتمد على معرفة جداول العرض جنبا إلى جنب مع جداول الطلب، وقد عرف 

فمعدل التبادل الدولي يتحدد وفقا  "الطلب المتبادل" والذي كان يتحقق في ظل المقايضة. اسمتحليله هذا ب
لذي يحقق التوازن في ومعدل التبادل ا منتجات الدول األخرى، ىللطلب المتبادل من جانب كل دولة عل

تصدر إال إذا  على أن الدولة ال الذي يجعل صادرات وواردات كل دولة متساوية، والتجارة الخارجية ه
. فجون ستيوارت ميل كان عكس ريكاردو حيث ركز على الميزة النسبية 5كانت في حاجة إلى االستيراد

                                                           
1- Bernard Guillochon, Théorie de l’ échange international, P.U.F, 1976, p11. 

  .78، ص7442نظريات ومسائل في االقتصاد الدولي، سلسلة ملخصات شوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دومنيك سالفاتور،  -2 

 راجع:    -3
 . 22، ص7418والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت،  محمد عبد العزيز عجمية ومدحت العقاد، النقود -
 .21، ص7442أحمد جامع وصفوت عبد السالم عوض اهلل، دروس في العالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

4- M.Bye, Relations Economiques internationales, 2e édition, Dalloz, Paris, 1965, p125.  
 .782، ص7442، القاهرة،ةسامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الدار المصرية اللبناني  -5
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ف بين الدول أطراف التبادل وليست واحدة كما وبالتالي فان إنتاجية العمل تختل 1بدال من النفقة النسبية
   كان يفترضها ريكاردو.

ا المعروف بمبدأ "توافر نسب مثم أكمل االقتصاديان السويديان هكشر و أولين هذا النقص بتحليله
واحدة في البلدان المختلفة، وهذا  ةعناصر اإلنتاج" والذي يتلخص في أن عناصر اإلنتاج ال تتوفر بنسب

مما يؤدي إلى اختالف أسعارهما من بلد  ؛هو السبب في اختالف نفقات إنتاج السلع والخدمات المختلفة
في السلعة التي ينتجها بنفقة نقدية تقل عن نفقة إنتاجها في البلدان  آلخر، وبالتالي يتخصص كل بلد

يكمن في أن التخصص في التجارة الدولية هو جزئي يعتمد  األخرى، أي أن وجه االختالف مع الكالسيك
بينما عند الكالسيك فهو تخصص كلي في إنتاج  2على إنتاج السلعتين في نفس الوقت بنسب متفاوتة

حرية التبادل التجاري أن  تبرعاسلعة واحدة. وهذا هو التحليل النيوكالسيكي )الكالسيكي الحديث( الذي 
فرغم  العالم. ات التنافسية الناجمة عن االختالف في الميزة النسبية عبر بلدانعلى القدر  ةالدولي مبني

الميزة النسبية في تحقيق مكاسب التبادل الدولي وأثر إعادة تخصيص دور اعتماد هكشر و أولين على 
ب في تحديد أسعارها داخل كل دولة، إال أن تحليلهما لم يكن ديناميكيا واقتصر على جان عناصر اإلنتاج

، ولم يهتم بالطلب والتغيرات التكنولوجية، وافترض أن 3فقط أي على ما تمنحه الطبيعة من موارد العرض
 .4التجارة الداخلية والخارجية تتم في أسواق تسودها المنافسة وأهمل تلك التي تقوم على أساس االحتكار

التجارة الدولية تقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي إلى ظهور فائض في  ن  إ      
، وبالتالي فان أهمية التجارة تتمثل في التبادل واالستفادة من المزايا النسبية 5قيام المبادلة اإلنتاج وضرورة

عادة توزيع الخيرات والموارد بين دول العالم عن طريق المبادالت التجارية ب  . 6ينهاوا 
 

 التجارة الدولية في التناقض بين المبادئ والمصالح : الثاني الفرع

ا تلك االنتهاكات أو المخالفات للمبادئ األساسية التي تقوم عليها الغات وخاصة عدم هالمقصود ب
 رفع الرسومالتمييز بين الدول األعضاء، واالمتناع عن تطبيق قيود تجارية ماعدا الجمارك، وحظر 

  الجمركية والعمل على تخفيضها.
فاألنظمة الخاصة بما يسمى "السوق الداخلية"  7الواقع يبرز مخالفة الدول الصناعية لهذه القواعد

مثل  مما يعتبر تمييزا لها على دول أخرى من الدولأين تلغى الجمارك وتفتح الحدود بين مجموعة 
ى رغبة الدول الصناعية في السيطرة والرقابة والتحكم المجموعة األوروبية وغيرها من التكتالت. إضافة إل

                                                           
1 - P.A.Sammuelson, Les grands courants de la pensée économique O.P.U, Alger, 1993, p119.  

 .91، ص3888الخارجية، دار المسيرة، عمان،التجارة  رشاد العصار وآخرون،  -2 
3- C.Kindelberder et autre, Economie internationale, Economica, Paris, 1983, p70. 

 .91دراسات في االقتصاد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص سامي عفيفي حاتم، - 4 
 وما يليها. 4، ص 7411الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  هانز ياخمان، العالقات االقتصادية الخارجية للدول النامية، ترجمة  -5
 .912، ص 7411كامل بكري، مبادئ االقتصاد، الدار الجامعية، بيروت،   -6 
الدائم، الدورة األولى محمد دويدار، االتفاقية العامة لتحرير التجار الدولية، النظام القانوني في البلدان العربية، اتحاد المحامين العرب، المكتب  -7 

 .1-1، الرباط، ص 7442
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األسواق األخرى عن طريق االستثمار األجنبي المباشر  يفي األسواق والهيمنة على العمليات التجارية ف
 .1يدفعها لتطبيق ما يخدم مصالحها من قوانين حتى ولو اختلفت مع مبادئ الغات امم

ية المميزة من جانب الواليات المتحدة األمريكية تجاه دول كذلك فيما يخص قوانين المعاملة التجار 
القوانين التي تضعها الدول ى لإ فةضاإأخرى ليست موضوعة وفقا للقواعد المعمول بها في الغات، 

الصناعية لتحديد المواصفات التقنية ألصناف معينة من الواردات والتي تعتبر قيودا لحماية إنتاجها 
 المحلي وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الغات.

من بين االنتهاكات التي يمكن مالحظتها هو تلك التي تتعلق بالمنافسة، فالغات جاءت لتحرير 
مان العائدات لكل دولة دون تعريضها ألساليب تنافسية تضيق عليها فرص التسويق والنفاذ التجارة وض

إلى األسواق األخرى. لكن مال يالحظ فهو العكس، حيث أن الدول الصناعية الكبرى تضيق على الدول 
دى لمثل من يتص دالنامية فيوجد ذلك في قطاع المنسوجات، وقطاع المنتجات الزراعية والغذائية، فال تج

هذه االنتهاكات، أما إذا تعلق األمر بالدول الصناعية فيما بينها، أي إذا تعرضت إحداهن النتهاك في 
تطبيق إحدى قواعد االتفاقية فإنها تجد مواجهة شديدة تلزمها بالعودة للقواعد مجددا والعمل بها واحترامها 

لذي يؤثر على الشركات المنافسة األمريكية، مثل ما واجهته ألمانيا في دعم صناعة الطائرات "إيرباص" ا
أي هناك تمييز في تطبيق المبادئ في التعامل التجاري بين الدول الصناعية والدول النامية. فالدول 
الصناعية هي التي سعت إلى تحرير التجارة ووضع الغات والتظاهر بأهمية المبادئ واحترام قواعد هذه 

 ي تخرق هذه المبادئ وتقيد الحرية من أجل حماية مصالحها الوطنية.الحرية ولكن عند التنفيذ فهي الت
الحرية التجارية تكون بمقدار محسوب طبقا لمصلحة الدول الصناعية حتى ولو تعارض مع قواعد 
الغات وبهذا تستمر الحماية والتقييد. سيتم سرد بعض األمثلة من أساليب الحماية أو أساليب التحايل على 

 قتها الدول الصناعية منها:الغات التي طب
وهي مجموعة من اإلجراءات والترتيبات التجارية التي تطبقها بعض  2الرمادية تما يسمى باإلجراءا -

الدول وفقا التفاقيات ثنائية من أجل تقييد الواردات من الدول األخرى إلى أسواقها أو زيادة صادراتها إلى 
ال تقع في المنطقة البيضاء التي تضم ما تسمح به الغات وال  وسميت بالرمادية ألنها األسواق الخارجية.

ولكن في الواقع هي خرق لقواعد الغات وتحايل عليها ومن  ؛في المنطقة السوداء التي تضم المحظورات
التي تعتبر إجراء قصير المدى  7423اتفاقية األلياف المتعددة الموقعة سنة  3بين تطبيقات هذه اإلجراءات

قيد صادرات المنسوجات والمالبس جدد بصفة دائمة سنة بعد سنة، وهو اتفاق ي  احد لكنه ظل ي  يطبق لعام و 
الدول الصناعية بحصص كمية حتى ال تستفيد الدول النامية من المزايا  من الدول النامية إلى أسواق

للحماية حيث  النسبية في هذا الميدان وهذا ما يوضح عدم احترام مبدأ استخدام التعريفة كوسيلة وحيدة
استخدم نظام الحصص، كذلك عدم احترام مبدأ عدم التمييز حيث مورست التفرقة والتمييز بين األطراف 

                                                           

سالم، الواليات المتحدة والعولمة، معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين )العرب والعولمة(، الندوة الفكرية لمركز دراسات  بول -راجع:  -1 
 .338-372، ص 7441الوحدة العربية، 

يات العولمة االقتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصاد العربي، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، هيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي، آل  -2 

 .982، ص 3878

 .21-22إبراهيم العيسوي، مرجع سبق ذكره، ص   -3 
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المتعاقدة وبالذات الدول النامية التي لها ميزة نسبية في صناعة المنسوجات والمالبس مما يجعل منتجاتها 
 أرخص من منتجات الدول الكبرى. 

األوروبي لدعم منتجات الصادرات لدول المجموعة في إطار "السياسة الزراعية الموحدة"  االتحادلجوء  -
والذي يقيد الصادرات الزراعية القادمة إلى السوق األوروبية ويؤدي إلى مزاحمة السلع الزراعية األوروبية 

بدأ حرية التجارة األوروبي يرفض م االتحادللمنتجات األخرى من الدول الصناعية والنامية، وبهذا فإن 
 على السلع الزراعية. 

استخدام قيود غير تعريفية على التجارة للحد من الواردات، مثل اإلجراءات التي استخدمتها فرنسا لمنع  -
 استيراد السلع األجنبية. اإلجراءات لمنعق اليابان لبعض ياستيراد أجهزة يابانية، كذلك تطب

 287يحتوي على جزء يعرف بالقسم  7411والمعدل في سنة  7419ة قانون التجارة األمريكي لسن -
يتنافى مع قواعد الغات والذي يعطي الصالحية لإلدارة األمريكية في فرض عقوبات من جانب واحد ضد 
صادرات الدول األخرى. حيث تطبق أمريكا عقوبة على أي دولة قد ترى أنها ال تتماشى مع مصالحها 

صدار العقوبة عليها وكأن القانون الداخلي األمريكي فوق أو غير التجارية با 1التجارية تهامها بأي تهمة وا 
تلجأ أمريكا لحل أي مشكل  أال، فالمفروض هنا 2القانون الدولي وفوق قواعد الغات أي هناك تفرد أمريكي

نما تلجأ إلى الغات وتتبع أسلوب حل النزاعات، بينما تطالب اآلخرين بضرورة احترام أحك ام منفردة وا 
قائمة سوداء" بأسماء  د وزير التجارة األمريكية "ي ع   287فق مبادئها. وفقا لهذا القانون و الغات والسير 

ومن بين دول هذه القائمة  الدول التي تعرقل الصادرات األمريكية تسمى "الدول األجنبية ذات األولوية".
اليابان والبرازيل، حيث سارعت اليابان لفتح أسواقها أمام السجائر األمريكية تخوفا من هذا القانون سنة 

تقيد اليابان بمبدأ تعميم معاملة الدولة األولى بالرعاية ولم يعمم هذا التنازل لصالح بقية الدول فلم ي 7412
تخوفا من العقوبات  7411ازيل قانونها الخاص بالملكية الفكرية عام كذلك عدلت البر  المصدرة للسجائر،

 .1990التي تفرضها أمريكا خارج دائرة الغات، وهكذا أخرجتا من القائمة السوداء عام 
ن مكذلك استخدام الدول الصناعية لبعض مواد الغات استعماال ملتويا لحماية صناعاتها الوطنية  -

جراء الحماية من اإلغراق الذي يسمح للطرف المتضرر أن يفرض رسما مضادا ، مثل إ3المنافسة األجنبية
لإلغراق على السلعة المعنية. لكن الدول الصناعية بالغت في تحديد قيمة هذا الرسم وجعلت منه وسيلة 
حمائيه قوية تمنع دخول السلع األجنبية إلى أسواقها أي أصبحت تطبق قيود كمية تحت اسم مكافحة 

  اإلغراق.
بي لنظام الحصص أو التقييد االختياري للصادرات مع اليابان و األور  واالتحادكذلك استخدام أمريكا  -

ودول جنوب شرق آسيا، حيث تم االتفاق على تصدير عدد معين من السلع إلى السوق األمريكية والسوق 
ن تجاوزت هذا العدد من الوحدات المتفق عليها تعرضت للعقوبات غير التجارية باعتبارها  األوروبية، وا 

                                                           
1- Bernard Guillochon, Annie Kawecki, Economie international : commerce et macroéconomie, Dunod, 2009, p 

148,149.  

  2- روبرت إسحاق، مخاطر العولمة، ترجمة، سعيد الحسنية، الدار العربية للعلوم، الطبعة األولى، 3881، ص 318.
3 -Milani Bulajic , Les relations commerciales, dans droit international, M.Bejaoui «R.G. », Paris, Pedone,1991,  

P 685-686. 
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غير الشريفة. فهذه إجراءات وأساليب للحماية تدخل ضمن القيود الكمية وهي تتعارض ممارسة للمنافسة 
  مع قواعد الغات.

أمام هذه االنتهاكات، كان هناك دائما طرفا متضررا يتمثل في الدول النامية بالدرجة األولى، 
 وباقي الدول األخرى بالدرجة الثانية.

ة للغات، إال أن موقفها إزاء قضايا التجارة الدولية بقي بالرغم من تزايد عدد الدول النامية المنضم
فسح المجال لهيمنة وسيطرة الدول الصناعية الكبرى على االقتصاد العالمي والتجارة العالمية مما سلبيا 

سواء بتطبيق اإلجراءات الرمادية أو  ،وحرصها الشديد على حماية أسواقها ومنتجيها المحليين من المنافسة
 تم مصالح االقتصاديائاللت  ضعت و  الغات ف ،من قانون التجارة األمريكي 287نين كالقسم بعض القوا

 . لصناعيةا
دستورا كامال للتجارة الحرة ألنها تضمنت منذ نشأتها استثناءات عديدة من  ال يمكن اعتبار الغات

تطبيق مبادئها الرئيسية، كذلك ألن اتفاقياتها لم تكن شاملة لكل مجاالت التجارة العالمية، إضافة إلى عدم 
ن لم تكن في بعض األحيا تانضمام عدد ال بأس به من الدول إلى هذه االتفاقية العامة. فهذه االستثناءا

نما كانت بمثابة خرق صريح لها، ومثال ذلك  تشكل مجرد إعفاء من تطبيق مادة معينة من االتفاقية وا 
خرق صريح  ولكن 7ة الخاصة بالتكتالت اإلقليمية والمناطق الحرة لم تكن مجرد استثناء للماد 39المادة 
 لها.

لفعالية، حيث أن األحكام الصادرة أما فيما يخص تسوية النزاعات فانه كان يتسم بالقصور وعدم ا
ال تكون لها قوة اإللزام لألطراف المتعاقدة، وبالتالي كان يتم التصدي لبحث النزاعات التجارية التي 

ه األحكام مما فتح المجال أمام ذعرض. كما كان هناك غياب للهيئة القضائية التي تشرف على تنفيذ هت  
منفردة بحجة الحفاظ على المصالح االقتصادية والتجارية مثل  الدول المختلفة باتخاذ إجراءات عقابية

 الواليات المتحدة األمريكية التي تطبق قانونها التجاري للتهديد والعقاب.
جولة األورغواي كانت ساحة للعب، يعود فيها الفوز لالعبين الرئيسيين نشأتها حتى  ذإذ ا الغات من

اإلجراءات والتدابير إلحراز الهدف ألوروبي( باستخدام كل الطرق و ا االتحادالواليات المتحدة األمريكية و )
   حتى ولو كان على حساب مصالح الدول النامية.

الدعوة إلى الحرية المطلقة عبارة عن قناع ينزع كلما كان هناك ضرر يلحق بمصالح الدول  
طبق كل أساليب الحماية الالزمة فمثال حتى األيام األخيرة من جولة األوروغواي واختتامها في المتقدمة فت  

األوروبي يقرر تقديم الدعم لصناعات الصلب التابعة للقطاع العام في كل من  االتحاد، كان 7442دسمبر
سبانيا والبرتغال من أجل إعادة هيكلة هذه الصناعات والتخلص  يطاليا وا  من المشكالت الناجمة ألمانيا وا 

 .1عن وجود طاقة فائضة كبيرة في القطاع
 

  

                                                           
1 -Financial Times.18-19/12/1993. 
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 جوالت مفاوضات الغات الثالث:طلب الم

 هذا يستدعيبما أن الهدف الرئيسي للغات هو تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية فإن 
إجراء مفاوضات متعددة األطراف من أجل توسيع نطاق المشاركة وحجم التنازالت الجمركية المتبادلة بين 

، وهي ما 7412و 7491. ولهذا الغرض كان هناك مفاوضات متعاقبة بين األعوام 1األطراف المتعددة
 .التالية فروعما يتم التطرق إليه من خالل ال هذا، و 2يعرف بجوالت الغات

 األول: مفاوضات ما قبل أوروغواي الفرع

الجدول  لالخمن  هي الجوالت التي سبقت جولة األوروغواي ويمكن إيضاح تطورات هذه الجوالت   
  التالي:

 1491و 1441: جوالت مفاوضات الغات بين 1جدول رقم

 الموضوع األساسي للجولة النتائج
ل و الد عدد

 كةالمشار 
 السنة

جولة 
 المفاوضات

 تخفيض التعريفات الجمركية التنازالت الجمركية تبادل
32 

 

7491 

 
 جنيف

 أنيسي 7494 34 تخفيض التعريفات الجمركية تخفيضات جمركية جديدة

 توركواي 7417 23 تخفيض التعريفات الجمركية تبادل التنازالت الجمركية

 جنيف 7413-7412 22 تخفيض التعريفات الجمركية تبادل التنازالت الجمركية

مراجعة التعريفات الجمركية بعد 
 نشأة الجماعة األوروبية

تخفيض التعريفات الجمركية وتنسيق 
 اتفاق التعريفة مع الجماعة األوروبية.

 ديلون 7428-7227 24

 كيندي 7421-7429 29 تخفيض التعريفات الجمركية تخفيضات جمركية جديدة

عدة اتفاقات فيما يخص اإلغراق 
 والدعم

جراءات غير جمركيةتعريفات   طوكيو 4714_7412 44 وا 

 :المصدر

GATT Secretariat, (1993) Analysis of the Proposed Uruguay Round Agreement with 

Particular Emphasis on Aspects of Interest to Developing Countries.    

  الجوالت على النحو التالي:التركيز على كل جولة من و يمكن إلقاء الضوء و            
  أوال: جولة جنيف

دولة، وكان الموضوع األساسي الذي ناقشته  32بسويسرا بحضور  7491قدت هذه الجولة عامع  
مليار دوالر  78ألف تعريفة جمركية تشمل سلع بقيمة  91هو تخفيض التعريفات الجمركية، فتم تخفيض 

                                                           

 .1، ص 7441نبيل حشاد، الجات ومستقبل االقتصاد العالمي والعربي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1 
2-  WTO. Trading Into Future, 2nd Edition, Revised, April 1999. 
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وتعتبر هذه الجولة مهمة جدا في التوصل  ؛من مجموع قيم التجارة العالمية في ذلك الوقت % 18وتشكل 
 إلى اإلطار العام لالتفاقية.

  ثانيا: جولة أنيسي
دولة وتعتبر أول جولة مفاوضات في إطار الغات وقد تم  34بمشاركة  7494قدت بفرنسا عام ع  

 .1الصناعية فيها تخفيض خمسة آالف تعريفة جمركية على السلع
 ثالثا: جولة توركواي

دولة، وقد تم فيها تخفيض أكثر للتعريفات  23بمشاركة  7417و 7418قدت في انجلترا عام ع  
 % 31؛ حيث تم التوصل إلى خفض التعريفة الجمركية بنسبة تعريفة جمركية 1188الجمركية فخفضت 

 .2 7491مقارنة بسنة 
 رابعا: جولة جنيف  
 تم فيها تخفيض أكبر للتعريفات الجمركية.و دولة  22وشاركت فيها  7423م عا ابسويسر  قدتع    
  خامسا: جولة ديلون  

هذه الجولة باسم ديلون  وسميت ؛دولة 24بمشاركة  7427-7428قدت بجنيف بسويسرا بين ع  
 9988وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية الذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات، وتم فيها تخفيض 

   مليار دوالر.  9.4تبلغ قيمتها  3تعريفة جمركية لسلع صناعية
 جولة كينديسادسا: 
، وسميت بجولة كيندي نسبة إلى رئيس الواليات المتحدة 7421-7429قدت بجنيف بين ع  

دولة وتم تخفيض التعريفات الجمركية بقيمة  29شارك فيها لقد و  .7423األمريكية الذي دعا إليها سنة 
من السلع المصنعة التي تصدرها الدول  % 29 تدريجيا خالل خمس سنوات، وقد غطت أكثر من % 21

بين الواليات المتحدة األمريكية والجماعة األوربية فيما يخص رز الخالف ب. وفي هذه الجولة 4المتقدمة
القيود غير التعريفية كنظام الحصص، ولقد بلغ حجم التجارة  إلىكما لم تتعرض الجولة  ؛5السلع الزراعية

. ومن أهم نتائج هذه الجولة إضافة الجزء 6مليار دوالر أمريكي 98التي شملتها التخفيضات الجمركية 
 الرابع من االتفاقية لصالح الدول النامية.

العوائق  أوالقيود  إلىركزت على خفض الحواجز الجمركية دون التعرض  األولىالجوالت الست 
  .7األخرى

  
                                                           

 .244ص  مرجع سبق ذكره،هيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي،  -1 
2- Daniel Jouanneau, L’organisation mondiale du commerce, Collection Que sais-je, Presse Universitaire de 

France, 2003, p 32.  

 .771، ص3882هويشار معروف، تحليل االقتصاد الدولي، دار جرير، عمان،  -3 
 . 991-992، ص 7444محمد سيد عابد، التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، القاهرة،   -4 
آثارها السلبية واإليجابية على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية، طبعة أولى  ،سمير اللقماني، منظمة التجارة العالمية  -5 

 .27، المكتبة الوطنية، الرياض، ص 3889

 .982، ص3883دار البيان والنشر، القاهرة،  حمدي رضوان، االقتصاد الدولي، األصالة الفكرية والديناميكية الواقعية،  -6 
7- Emmanuel Combe, L’organisation mondiale du commerce, Ed. Armand Colin, Paris 1999, p29. 
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 سابعا: جولة طوكيو 
تخفيض الرسوم الجمركية على  ادولة وتم فيه 44بمشاركة  7414-7412قدت باليابان بين ع    

السلع الصناعية وبعض السلع الزراعية، كما تم التطرق إلى موضوعات جديدة تتعلق بالعوائق التجارية 
 .1األخرى والقيود الكمية باإلضافة إلى موضوع التعريفات الجمركية

فأسفرت هذه الجولة عن وثيقة إعالن طوكيو التي ضمت العديد من االتفاقيات التي تحرر التجارة 
 : 2القيود غير التعريفية وتدعم الهيكل القانوني الذي يحكم التجارة الدولية، وهذه االتفاقيات هي كالتالي من

ة مع التزام الدول األعضاء اتفاقية الدعم وتتضمن تدابير مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم تعويضي -
 بضمان أال يتسبب تقديم الدعم في إلحاق الضرر بتجارة الدول األعضاء األخرى.

باإلجراءات المتخذة ألغراض أمنية أو صحية أو بيئية، مع  التجارة وتتعلقاتفاقية القيود الفنية على  -
ز غير ضرورية أمام تدفق تجارة التزام الدول األعضاء بضمان أال تؤدي هذه اإلجراءات إلى وضع حواج

 الدول األخرى إلى أسواقها.
 إجراءات تراخيص االستيراد، شرط أال تستخدم تراخيص االستيراد هذه كوسيلة للحد من الواردات. -

اتفاق التجارة الحكومية وتتعلق بتلك القطاعات التي تحتكر الحكومة تجارتها، وتتضمن هذه االتفاقيات  -
ين والمصدرين األجانب في عطاءات المشتريات الحكومية جالتي تسمح بمشاركة المنتمجموعة القواعد 

 وعدم اقتصارها على المنتجين والمنتجات المحلية فقط.

اتفاقية احتساب قيمة الجمارك على أساس القيمة الواردة في فاتورة الشراء أو وثائق الشحن وليس على  -
 أساس التقدير الجزافي للسلع المستوردة.

 أجل توسيع التجارة في هذا الميدان. الحيوانية مناتفاقية اللحوم والثروة  -

 اتفاقية األلبان لزيادة وتوسيع التجارة الدولية لهذه المنتجات. -
 اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية بإلغاء كل الرسوم والتعريفات المفروضة في هذا المجال.  -

 اتفاق مكافحة اإلغراق. -
هذه الجولة تم االتفاق على مبدأ جديد سمي بمبدأ التمكين ويعني منح الدول النامية معاملة تفضيلية وفي 

 .3مختلفة ال ترتبط بآجال زمنية معينة
 

 الثاني: جولة أوروغواي الفرع

 في" بونتادليست" من إعالن  وهي أهم جولة في مفاوضات الغات، ودامت سبع سنوات بدء  
 دولة. 731، وقد شارك فيها 7442تى الموافقة المبدئية على نتائج الجولة في ح 7412 األوروغواي

                                                           

 .734موسى سعيد مطر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
  2- راجع أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص17-91.

7- وليد محمود عبد الناصر، جات العالم الثالث، النظام الشامل لألفضليات التجارية فيما بين الدول النامية، كتاب األهرام االقتصادي، العدد48، 

. 71، ص 7441جويلية   
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شملت هذه الجولة العديد من مجاالت التجارة الدولية، حيث تم التفاوض حول التجارة في 
. كذلك تم 38811تدريجيا حتى بداية  االمنتجات والسلع الزراعية وقطاع المنسوجات والمالبس وتحريره

الملكية الفكرية وتحرير مجاالت االستثمار التي لها عالقة بالتجارة الدولية، أيضا و خدمات إدخال قطاع ال
 .2تم التطرق إلى قضايا تسوية النزاعات والنفاذ إلى األسواق

 أوال: دوافع جولة أوروغواي
  :من أهم األسباب التي أدت إلى القيام بهذه الجولة

الحماية المحظورة طبقا لقواعد الغات مثل ما تطبقه تطبيق بعض الدول األعضاء لبعض أساليب  -1
أدى إلى تراجع معدالت األداء االقتصادي في معظم دول ا ممالدول المتقدمة لحماية الصناعة والزراعة 

 العالم.
بعض المشكالت التي ساهمت في توتر األوضاع االقتصادية العالمية مثل أزمة النفط ومشكلة  ظهور -2

زم بتعهداتها اتجاه الدول النامية تالدول المتقدمة لم تلأيضا . 7412الديون الخارجية للدول النامية لسنة 
لدول النامية في مجال تجارة واتجاه الغات مما أدى إلى التراجع المستمر في المزايا التي كانت تتمتع بها ا

 المنسوجات والزراعة.
ع ب حل ها بإتباع سياسات داخلية ولكن استمرار حالة الكساد في الدول الصناعية المتقدمة، والتي ص   -3

 .3يتطلب فتح األسواق الخارجية
دور الشركات متعددة الجنسيات واستحواذها على أكبر حصة من االستثمارات األجنبية المباشرة  زيادة -4

وهذا اقتناعا منها بأنها أفضل طريقة  ،وبالمقابل زيادة حاجة الدول النامية لهذه االستثمارات للقيام بالتنمية
 لتكاليف والمخاطر المتعددة.رهق نفسها بآثار الديون واتتحمل عبء ديون خارجية جديدة و تال  حتى لها
تزايد أهمية التجارة الدولية في الخدمات ونموها مما أدى بالدول الصناعية إلى إدخال تجارة الخدمات  -5

 ضمن المجاالت الجديدة لتحرير التجارة الدولية. 
 اة، ممتزايد دور دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية في مجال تصدير السلع الصناعية التقليدي -1

 .4دفع بالدول المتقدمة إلى تعزيز مركزها في مجاالت أخرى أهمها تجارة الخدمات
 غير معالم السوق الدولية وفقا لقواعد وأحكام جديدة. اانهيار كتلة الدول االشتراكية، مم -1

 ثانيا: اإلطار العام لجولة أوروغواي 
ي إلى تحقيق األهداف المعلنة لجولة إن اإلطار العام لجولة أوروغواي ينبثق من الرغبة والسع

أوروغواي والمتمثلة في زيادة تحرير التجارة السلعية وفتح األسواق أمامها بتخفيض التعريفات الجمركية 
عطاء  والقضاء على القيود غير التعريفية خاصة في القطاع الزراعي والمنسوجات والمالبس الجاهزة، وا 

ي مجال الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقضايا المرتبطة أهمية أكبر لحرية التجارة الدولية ف
                                                           

  1- عدنان شوكت شومان، مرجع سبق ذكره، ص21-21.
  .22، ص7442التجارة العالمية أمام تحديات في مواجهة االقتصاد العربي، دار النشر الذهبي، القاهرة،  نبيل حشاد، الغات ومنظمة  - 2
 .798، ص3877حرب، االقتصاد الدولي، دار سالمة، عمان،  عثمان أبو -3 

 .397، صنفسه المرجع -4 
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ات حتى يتم تجنب كل التحايالت في غر لقواعد ومبادئ الثكذلك توضيح أك .1باالستثمارات األجنبية
التطبيق، والسعي إلى تقوية العالقة بين السياسات التجارية والسياسات االقتصادية المؤثرة على التنمية. 

  :واي كالتاليغضع اإلطار العام لجولة أورو األهداف و  على هذه  فبناء

 :2يلي امن أهم القضايا التي نصت عليها م: مجموعة القضايا الرئيسية للجولة -1
حرية الوصول لألسواق وهذا بإجراء مفاوضات على أساس تخفيض القيود التعريفية وغير  زيادة -أ  

دخال منتجات من الموارد  التعريفية كالحصص وتراخيص االستيراد واالحتكار الحكومي وغيرها، وا 
  .3الطبيعية واالستوائية للمفاوضات وكذا المنسوجات والمالبس الجاهزة ومراعاة مصالح الدول النامية

المفاوضات الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمجاالت شملت فتنظيم المناطق الجديدة للتجارة،  -ب  
 بين الدول األعضاء.ا المرتبطة باالستثمارات األجنبية والعمل على خفض القيود في التجارة الدولية فيه

لمنظمة العالمية للتجارة، فهنا تحسين القواعد الموجودة وزيادة فعالية الغات واإلعالن عن قيام ا -ج  
 ركزت المفاوضات على تطوير أحكام الغات وتقويتها ومكافحة اإلجراءات الوقائية واإلغراق.

 في: 4وتتمثل أهم الموضوعات التي شملتها الجولة: لجولةالجديدة لتوجهات المجموعة  -2
نطاق السلع بحيث يتم إدخال السلع الزراعية والمنسوجات والمالبس التي كانت مستثناة باتفاقية  توسيع -أ

 خاصة والمسماة اتفاقية األلياف.
إضافة التجارة الدولية للخدمات إلى اتفاقية الغات مثل خدمات النقل والتأمين والخدمات المصرفية  -ب

 والمقاوالت وغيرها.
 اقصات الحكومية ذات الطابع التجاري إلى اتفاقيات تحرير التجارة العالمية.إضافة القطاعات والمن -ج
 إخضاع حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع واالبتكار والعالمات التجارية التفاقيات الغات. -د

 وضع إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة. -ه
الحرة في العالم تدعى المنظمة العالمية للتجارة ووضع إقامة منظمة عالمية جديدة إلدارة نظام التجارة  -و

جراءات ميزان المدفوعات.  نظام فعال ومتكامل لتسوية النزاعات التجارية وا 
وأهم ما ميز هذه الجولة هو أن  ،وثيقة قانونية 31الوثيقة الختامية لجولة أوروغواي شملت د لق

صفقة واحدة متكاملة، حيث يلتزم األعضاء بالموافقة  هاالتفاوض يتم حول ما جاء في الوثيقة على أن
المشتريات الحكومية، واللحوم، واأللبان، ب قلعتت، باستثناء أربع اتفاقيات 5عليها كاملة أو رفضها كاملة

 .لجولةللخص اإلطار العام ي الشكل التاليو  ؛لزمة فقط للدول األعضاء فيهاوالطائرات فهي م  

                                                           

 .72 ص، 7441فريد النجار، إدارة األعمال االقتصادية والعالمية، مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلة، مؤسسة شباب الجامعة،   -1 
، 7444حول بناء المؤسسات من أجل صياغة السياسة االقتصادية، دمشق، التجارة العالمية، ندوة  جمال الدين زروق، الغات ومنظمة  -2 

 .  71ص
 .12، مكتبة مد بولي، ص 3888، العولمة والجات، التحديات والفرص، طبعة أولى يعبد الواحد العفور  -3 
مصطفى احمد مصطفى، الجات من االتفاقية إلى المؤسسة الدولية متعددة األطراف، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط  -4 

                                                                   .                                                                                 771-781، ص 7449، العدد األول، جويلية 3القومي، المجلد 
  5- أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص 22.
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 جولة أوروغواي: اإلطار العام ل1شكل رقم

 التجارة في السلع الزراعية -7<---
 والمالبس.                                                            التجارة في السلع الصناعية بما في ذلك المنسوجات-3<---
 اتفاق إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة. -2<---
 اإلجراءات المصاحبة للتجارة.-9<---
 أحكام ومبادئ االتفاقية. -7<---

 تعهدات الدول األعضاء. -3<---

   القطاعات التي يشملها التحرير.-2<---

 األحكام العامة وحقوق المؤلف.-7<---

 حقوق الملكية الصناعية.-3<---

 اكتساب الحقوق وتسوية المنازعات.-2<---

 .والدعماتفاق مكافحة اإلغراق -7<---

 الوقائية.اتفاقية اإلجراءات -3<---

 وقيود ميزان المدفوعات.اتفاق أحكام -2<---

 إنشاء منظمة التجارة العالمية.-9<---

 تسوية المنازعات.-1<---
ص  ،3882الجات وآليات المنظمة العالمية للتجارة، الدار الجامعية، عبد المطلب عبد الحميد،  :المصدر

28. 

 ثالثا: نتائج جولة أوروغواي
 : يلي فيماأوروغواي  بناء على النقطة السابقة يمكن إبراز نتائج جولة    

اعتمــاد ميثـــاق جديــد لقيـــام المنظمــة العالميـــة للتجــارة لإلشـــراف علــى العمليـــات التجاريــة الدوليـــة وتطبيـــق  -
 اتفاقيات الغات الجديدة. 

 وضع إطار متكامل لتسوية المنازعات التجارية بين الدول األعضاء. -

عطاء المزيد من التفاصيل للقواعد  - إزالة الغموض الموجودة في صياغة بعض نصوص االتفاقيات وا 
واإلجراءات المرتبطة بتحرير التجارة من أجل تفادي االستخدامات السيئة للمبادئ واألحكام مثل ما وقع 

 من قبل.

بس وتجارة الخدمات توسيع نطاق الغات ليمتد إلى تحرير السلع الزراعية والمنسوجات والمال -
 واإلجراءات المتعلقة باالستثمار وحقوق الملكية الفكرية.

التأكيد على التزام الدول المتقدمة بتقديم اإلعانات المالية والفنية للدول النامية حتى تسهل عليها اإليفاء  -
لألسعار العالمية  من مواجهة االرتفاع المتوقع اهتمكنو بااللتزامات الخاصة بتطبيق االتفاقيات الجديدة 

 للمنتجات الزراعية. 

مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بها من خالل الوزن  ةدازي -
المتساوي ألصوات الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة بغض النظر عن حجم تجارتها الخارجية 

 أو قوة اقتصادها.
 

 اتفاقية التجارة في السلع.

 اتفاقية التجارة في الخدمات.

 اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.

 

اتفاقيات إجراءات اإلغراق والدعم والرسوم 
التعويضية والوقاية وأحكام ميزان 

نشاء منظمة التجارة العالمية  المدفوعات وا 
 وتسوية المنازعات.
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 مؤتمر مراكشالثالث:  الفرع

، تمت الدعوة إلى عقد 7442بعد التوصل إلى الوثيقة الختامية لجولة أوروغواي في ديسمبر 
تشارك فيه كل الدول األعضاء من أجل  7412مؤتمر وزاري، وفقا لإلعالن الصادر في بونتديالست 

تمام إجراءات اإلنهاء الرسمي للجولة.  التوقيع على االتفاقيات وا 
دولة  771بمشاركة  7449أفريل  72و 73عقد المؤتمر الوزاري في مدينة مراكش بالمغرب بين 

دولة تقدمت بطلبات لالنضمام ولم تكن قد استكملت إجراءات العضوية  98 عضو بالغات، باإلضافة إلى
لكويت فشاركت بصفة مراقب. ومن الدول العربية األعضاء مصر والمغرب وتونس وموريتانيا واألردن وا

والبحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة، ومن الدول العربية التي تمتعت بصفة مراقب الجزائر 
 .1والسعودية ولبنان والسودان وعمان واليمن

لقد اعتمد المؤتمر سبع وثائق تمثل المفاوضات الثنائية ومتعددة األطراف التي دامت سبع سنوات 
  : 2وتتلخص في

 بقبول االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة. قرار -1

 قرار بإنشاء اللجنة التحضيرية المكلفة بإجراءات إنشاء المنظمة وتحديد نطاق واليتها. -2

 إنشاء المنظمة.ن قرار بدراسة االنعكاسات المالية واإلدارية المترتبة ع -3

نشاء لجنة دائم -4  ة لهذا الموضوع.قرار بدراسة العالقة بين التجارة والبيئة وا 

 واي.غالموافقة على إصدار إعالن مراكش الذي يعتبر تلخيصا لنتائج جولة أورو  -5

حالتها للوزراء للتوقيع عليها. -1  اعتماد الوثيقة الختامية للجولة وا 

حالت -1 ها اعتماد اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وملحقاتها من االتفاقيات والقرارات واإلعالنات وا 
 للوزراء للتوقيع عليها.

أسفر مؤتمر مراكش عن ميالد المنظمة العالمية للتجارة التي لم يقدر لها أن ترى النور في مؤتمر  
 نتيجة للرفض األمريكي. 7491هافانا 

 الموضوعات الجديدة في مؤتمر مراكش  أوال:

  :من أهم الموضوعات الجديدة التي نوقشت في مؤتمر مراكش ما يلي
 العالقة بين التجارة والبيئة  -7

تم التوصل في مؤتمر مراكش إلى قرار وزاري بإنشاء لجنة دائمة للتجارة والبيئة في إطار المنظمة 
العالمية للتجارة. ولقد بدأ التفاوض في هذه النقطة في المراحل األخيرة من جولة أوروغواي إال أن الدول 

لجوء الدول المتقدمة إلى تطبيق معايير بيئية متشددة تمنع النامية كانت تعارض هذه الفكرة تخوفا من 
 تدفق تجارة الدول النامية إلى أسواقها، مما يجعل من هذه المعايير البيئية قيودا على تجارة الدول النامية.

                                                           

 .22ص  3882الوي، منظمة التجارة العالمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، فتسهيل حسين ال -1 
 .29ص  أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية، مرجع سبق ذكره، -2 



            األول: الغات بين النشأة والمف اوضات المبحث                                          المنظمة العالمية للتجارة  نشأةالفصل األول: 

 

24 

 

المعايير البيئية ال تقتصر فقط على النشاط الصناعي في االعتماد على أساليب إنتاجية  
نما تشمل أيضا السلع الزراعيةومنتجات غير ملوثة  التي تعتبر أهم صادرات الدول النامية،  1للبيئة، وا 

إضافة إلى ما يعتمد عليه إنتاج هذه السلع من استخدام المبيدات واألسمدة ومحسنات التربة، ومواصفات 
 التعبئة والتغليف.

 معايير العمل واإلغراق االجتماعي  -2 
 هاانخفاض تكلفة العمالة فيو لعمل ايق المعايير الدولية لمنظمة عدم تقيد الدول النامية بتطبإن 

 تها في الدول المتقدمة.ابدرجة كبيرة يؤدي إلى خروج منتجات الدول النامية بتكلفة تقل كثيرا عن نظير 
في إطار المنظمة العالمية  معايير العمل لذا طالبت الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا بإدراج فكرة

للتجارة، إال أن الدول النامية عارضت هذا االقتراح نظرا الفتقارها إلى كفاءة عناصر اإلنتاج، وتقتصر 
ميزتها النسبية غالبا في رخص األيدي العاملة الذي يعتبر من أهم العناصر التي تعطي منتجات الدول 

 اق العالمية.النامية قليال من القدرة التنافسية في األسو 

لقد بررت الدول النامية معارضتها لهذه الفكرة على أساس أنها من اختصاص منظمة العمل 
الدولية التابعة لألمم المتحدة وال مجال إلقحامها في موضوعات المنظمة العالمية للتجارة، وهكذا لم يتم 

ف بصورة نهائية ألن الدول الفصل في هذه القضية في مؤتمر مراكش، إال أنه لم يتم إغالق هذا المل
 قحامه. إلالمتقدمة ال تزال تسعى 

 ثانيا: المسائل المعلقة بعد انتهاء المؤتمر 
لم تستطع الدول األعضاء حسم العديد من الموضوعات والقضايا وتم االتفاق على استمرار  

 المفاوضات حولها لفترات إضافية تم تحديدها، وتتضمن المجاالت التالية:
 الخدمات المالية  قطاع -1

لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول االقتراحات المقدمة في هذا القطاع، لذا تم تمديد فترة 
ي من أول جانفي أة العالمية للتجارة ظمالتفاوض ستة أشهر إضافية ابتداء من تاريخ سريان اتفاق المن

 إلى نهاية جوان من نفس السنة.7441
 خدمات النقل البحري  -2

األوروبي  واالتحادنظرا لوجود اختالف في اآلراء حول هذا القطاع بين الواليات المتحدة األمريكية 
على تمديد المفاوضات بشأنه ثمانية عشرة شهرا إضافية تبدأ  فاقتااللم يتم حسمه مع نهاية المؤتمر، وتم 

 .7442حتى نهاية جوان  7441من أول جانفي 
  كيةاالتصاالت السلكية والالسل -3

على استمرار التفاوض بشأنه حتى  فاقتاالنظرا ألهمية هذا المجال بالنسبة للدول المتقدمة تم 
 من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول العروض المقدمة في هذا الميدان. 7442ل نهاية أفري

                                                           

 راجع: -1 

Patrick Love, Ralph Lattimore, Le commerce international : libre, équitable et ouvert, Les essentiels de 

L’OCDE, 2009, p 129-134. 
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  انتقال اليد العاملة -4

المستوى الرفيع فقط والمتمثلة في إن اتفاقية الخدمات تقتصر فقط على انتقال اليد العاملة ذات 
الخبراء والمتخصصين ولم تتناول تحرير انتقال العمالة الماهرة، لذا تم تشكيل مجموعة عمل للتفاوض 

 وتقدم تقريرها إلى مجلس التجارة في الخدمات بعد سنة من بدء عملها.  7449ي ابتداء من ما

 المسائل الثقافية  -5

على تمديد فترة التفاوض  فاقتاالمن اإلنتاج الثقافي، كذلك تم  يقصد بها الصوتيات والمرئيات
 .7442حولها بثمانية عشرة شهر إضافية أي حتى نهاية جوان

لم تكن تغطي التجارة في الخدمات مثل خدمات البنوك والمؤسسات الغات قبل جولة أورغواي  إذ ا
والجوانب المتعلقة  تتعرض لحقوق الملكيةالمالية األخرى وشركات التأمين والسياحة والفنادق، كذلك لم 

لم تتضمن التجارة في السلع الزراعية والمنسوجات والمالبس والمنتجات االستوائية كالبن  باالستثمار، كما
، ولم تشمل المنتجات المعتمدة على الموارد الطبيعية األرز والتوابل والزيوت النباتيةوالشاي والسكر و 

 . 1لغابات واألسماكومنتجات الطاقة ومنتجات ا

                                                           
1- Raghavan.Chakravarti. Decolonization, GATT, The Uruguay Round And Third World. (London, Atlantic 

Highlands, N.J.Zed Book Penang, Malaysia World Network, 1990).p183-193.  
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 الثاني: المنظمة العالمية للتجارة مبحثال
أو  OMCبعد حل وربط ومفاوضات طويلة تم التوصل إلى إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

WTO دولة في مراكش. 111 في جولة أورغواي والتي وقعت عليها 
يوضح دراسة سوف يتم التطرق إليها بشكل مفصل الونظرا ألهمية هذه المنظمة في البحث محل 

 :التالية لباطكل الجوانب المتعلقة بها من خالل الم
 نشأة المنظمة العالمية للتجارةو  األول: تعريف طلبالم -
 التنظيمي وهيكلها أهداف ووظائف ومهام ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة الثاني:  طلبالم -
 آليات المنظمة العالمية للتجارة وأسلوب االنضمام إليها   الثالث:  طلبالم -

 نشأة المنظمة العالمية للتجارةو األول: تعريف  طلبالم
بالتعريف بالمنظمة العالمية للتجارة ونشأتها وعالقتها مع الغات، والمبادئ  بطليختص هذا الم

 التي تقوم عليها ووظائفها ومجاالتها وأهدافها.

 تهاونشأالمنظمة ماهية األول:  فرعال

المنظمة العالمية للتجارة هي "منظمة اقتصادية عالمية ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن 
قامة دعائم النظام التجاري الدولي والنشاط  منظومة النظام االقتصادي العالمي الجديد على إدارة وا 

والبنك الدولي في رسم وتوجيه  االقتصادي العالمي، وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي
السياسات االقتصادية الدولية المؤثرة على األطراف المختلفة في العالم، للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة 

 .1وأفضل للنظام االقتصادي العالمي"

وترابط بين مكونات النظام أي أنه بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة أصبح هناك تكامل 
لمي الجديد المتمثلة في الصندوق والبنك والمنظمة، والذي يعد ثالوثا متشابكا يؤكد على االقتصادي العا

، وحتى ال له من تأثيرات بعيدة المدى على كافة الدول المتقدمة والنامية عولمة االقتصاد العالمي بما
يوضحه  مثلما 2االقتصاد العالمييكون هناك ثغرة ألي قادم جديد يؤثر في صناعة القرار بخصوص 

  :الشكل التي

 : النظام االقتصادي العالمي2شكل رقم
 لمنظمة العالمية للتجارة                                                  ا                      الصندوق                                              

 )النظام التجاري الدولي(           )النظام النقدي الدولي(                                                

 

 

 الدولي(المالي  )النظام الدولي لإلنشاء والتعمير البنك                                                         
تاريخي تحليلي، لبنان ومنظمة التجارة العالمية،  ضعر  : المرسي السيد حجازي، منظمة التجارة العالمية،المصدر

 .  3، ص1001ة الدار الجامعي
                                                           

 .171عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .13، ص1000أفريل ، 171هالة صبري، منظمة التجارة العالمية والمشاركة العربية والمتطلبات واإلمكانات، مجلة المنتدى، العدد   -2 
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قد نشأت هذه المنظمة لتحل مكان سكرتارية الغات بعد التوقيع على االتفاقية الختامية لجولة ل
ها. ا لمقر مقر الغات بجنيف  من تاتخذو  1991وبدأت عملها في جانفي  1991واي في مراكش غأورو 

من طرف  1917فإن فكرة إنشاء المنظمة العالمية للتجارة كانت في سنة  ،إليه ةر اشاإل تفكما سبق
لكونغرس األمريكي االواليات المتحدة األمريكية التي انبثقت في ميثاق هافانا، ولجملة من األسباب قابل 

نظرا للتطورات واي في جولة أوروغميالد هذه المنظمة بالرفض، إال أنه تم إحياء وتجديد المطالبة بإنشائها 
  والتغيرات الحاصلة في فترة الثمانينيات وبداية التسعينات من القرن العشرين.

 11دولة من بينهم  118هكذا ظهرت المنظمة العالمية للوجود بعد حوالي خمسين سنة بتوقيع 
أمل أن تلعب دورا فعاال في النظام التجاري العالمي من حيث اتساع رقعة التجارة الدولية  على دولة نامية

 وشمولية مجاالتها.
عامة وأربعة مالحق تغطي مختلف  ةماد 16تتضمن اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

فأكدت على ضرورة اتخاذ ، الجوانب القانونية والتنظيمية لعملها وعالقتها بالمنظمات العالمية األخرى
المجلس العام للمنظمة الجديدة الترتيبات الالزمة من أجل التعاون مع المنظمات األخرى التي لها 
مسؤوليات تتصل بمسؤولية المنظمة، كذلك القيام بكل اإلجراءات والتدابير المناسبة للتشاور والتعاون مع 

 ة بتلك التي تهتم بها المنظمة العالمية للتجارة.المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمسائل لها عالق
حيث نصت على  القانوني للمنظمةأي أن اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة حددت المركز 

أن يكون للمنظمة شخصية قانونية وعلى كل عضو من أعضاءها أن يمنحها األهلية القانونية الالزمة 
لة عضو ما يلزم المنظمة من امتيازات وحصانات لمباشرة لمباشرة مهامها، كذلك أن تمنح كل دو 

تشارك في اتخاذ القرارات، وحتى الشركات متعددة  تؤثر والوالمنظمات غير الحكومية ال  فاألفراد .1مهامها
 . 2فيها تؤثرال و تشارك في المناقشات  الجنسيات ال

 للتجارة والغاتالعالقة واالختالف بين المنظمة العالمية  الثاني: فرعال

بما أن المنظمة العالمية للتجارة حلت محل سكرتارية الغات فإنه من البديهي أن يكون هناك 
 :3واالختالف بينهما في النقاط التالية هذه العالقةللتفرقة بينهما. ويمكن تلخيص و مجال للربط 

بين األعضاء، والمراقبة وحل النزاعات  لإلشرافهي منظمة عالمية وجهاز  المنظمة العالمية للتجارة -1
 .4أما الغات فتمثل اتفاقية قانونية متعددة األطراف

                                                           
1- Annie Krieger-Krynicki, O.P,Cit p57.  
2 - Paul-Henry Ravier, Le système commercial, description, bilan et perspective, séminaire externe « Enjeux et 

impacts de l’OMC pour les pays de l’est et du sud de la méditerranée », Paris 2009, p1.   

 ص.المرسي السيد حجازي، مرجع سبق ذكره،  -3 
ر، مع دراسة حالة الجزائ للتجارةالمنظمة العالمية لى لمواجهة تحديات االنضمام إ كاستراتيجيةسليمان ناصر، التكتالت االقتصادية اإلقليمية   -4 

، 1001أفريل  30-19التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة،  االقتصادية وعلوم، كلية العلوم ةلجديد للتجار ا والنظام العالميالجزائر الدولي: الملتقى 
  .1ص
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 المنظمة العالمية للتجارة في إدارة النظام التجاري العالمي أشمل وأوسع مما كانت تقوم به الغات، دور -2
الفكرية  كيةـوالمل اتـحيث شمل سلع ومجاالت لم تطرح من قبل في الغات كالسلع الزراعية والخدم

 واالستثمار والمعايير البيئية.

أن المنظمة العالمية للتجارة تسعى لتحقيق أهداف الغات إضافة إلى أهداف أخرى لتحقيق كل  -3
 مصالح النظام التجاري العالمي.

 في المنظمة العالمية تم استبدال كلمة األطراف المتعاقدة باألعضاء أو الدول األعضاء. -4

منظمة العالمية للتجارة لها صالحيات أقوى من الغات في مجال فض النزاعات، حيث تتميز إن ال -5
عن الغات في إقامتها لنظام قوي لتسوية المنازعات يرتكز على المساواة بين القوي والضعيف في الحقوق 

ايا بشكل من جهة، وفي استخدامها آللية مراجعة السياسات التجارية مما يساعدها على الفصل في القض
 .من جهة أخرى أفضل من الغات

فيما يخص كل االتفاقات والحلول  1أن المنظمة العالمية للتجارة لها صفة اإللزام ألعضاء المنظمة -6
المتوصل إليها في قضايا تسوية النزاعات وكل القرارات التي تتخذ داخل المنظمة، بينما سكرتارية الغات 

، فالغات نفسها لم تكن تملك سلطة االختيار في التنفيذ أو 2لم تكن لديها هذه الصفة أو السلطة اإللزامية
 .3فاقيةااللتزام وعدم االخالل بهذه االت

أن المنظمة العالمية للتجارة هي جهاز دائم أنشئ إلدارة النظام التجاري العالمي بكفاءة عالية وتحقيق  -7
يتم فيه وضع قواعد وضوابط التجارة  4نتائج أكثر فعالية، بينما سكرتارية الغات فكانت تعتبر جهاز مؤقت

 ك الوقت بسبب الرفض األمريكي.العالمية بعد فشل إقامة المنظمة العالمية للتجارة في ذل

أن المنظمة العالمية للتجارة تشرف فقط على االتفاقيات التي توقع عليها كل الدول األعضاء في  -8
المنظمة، بينما كانت سكرتارية الجات تشرف على تنفيذ كل االتفاقيات سواء تلك التي توقع عليها كل 

 دول فقط )اتفاقيات جانبية(.الدول األعضاء أو تلك التي تعقد بين عدد من ال
مما يعطيها أساسا  األعضاء إقرارها من السلطات التشريعية للدول ميت المنظمة العالمية للتجارة قرارات -9

 . 5األعضاء الغات لم تكن تتطلب إقرارا من السلطات التشريعية للدول قراراتقانونيا راسخا بينما 

في إطار المنظمة العالمية للتجارة ال يمكن ألي دولة أو طرف رفض أو منع صدور قرار يتعلق  -01
بفض المنازعات ولكن يمكن الطعن في القرارات المتخذة، وفي حالة الطعن تقوم هيئة االستئناف بالنظر 

دول كانت تستطيع في األمر ويصبح قرار هذه الهيئة ملزما لجميع األطراف، بينما في إطار الغات فإن ال
ات على حسم النزاعات والتماطل غمنع إصدار قرارات تتعلق بفض النزاعات مما كان يترتب عنه عجز ال

 واستمرار البحث في قضايا المنازعات لفترات طويلة.

                                                           

 .  11، ص1991، مارس 17غسان العزي، النظام التجاري الجديد، شؤون األوسط، العدد  -1 
2 - J.L.Mucheilli, T.Mayer, Economie internationale, Dalloz, Paris, 2005, p341.  

 .111، ص 1991عزت عبد الحميد البرعي، محاضرات في مبادئ العالقات الدولية، الوالء للطبع والتوزيع بشبين الكوم، -3 
أسباب االنضمام، والنتائج المرتقبة ومعالجتها، دار المحمدية العامة، ، المنظمة العالمية للتجارةو  رالجزائ محمد منتاوي، ناصر دادي عدون،  -4 

  .10، ص1003الجزائر 

العولمة والتكتالت االقتصادية: إشكالية التناقض أم التضافر في القرن الواحد والعشرين، دار الفكر الجامعي،  المجيد،عبد محمد توفيق  -5 

 .17، ص 1013اإلسكندرية، 
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 المنظمة العالمية للتجارة لها القدرة على فرض عقوبات لم يكن بإمكان الغات فرضها. -00
نظمة العالمية للتجارة هو الموافقة على اتفاقيات الغات وكل ما تحتويه دفعة شرط االنضمام للم -02

 واحدة، بينما في التعاقد في الغات كان االنضمام يتم باختيار بعض االتفاقيات فقط. 

في المنظمة تم وضع أسس مقاييس السلع والخدمات المتداولة بما يعرف بنظام جودة السلع  -03
إلى االرتقاء بالجودة والدفاع عن المستهلك باعتماد مبادئ منظمة المعايير والخدمات الذي يهدف 

 الدولية)اإليزو(.

إن المنظمة العالمية للتجارة هي امتداد للغات لكن بحلة جديدة، حيث أصبحت جهازا دائما يتمتع 
 111وقيع بالنطاق الواسع والشامل، وأدرجت مجاالت عديدة كانت مستثناة في الغات، وتم تأسيسها بت

دولة. والمالحظ أن الدول النامية في المنظمة العالمية للتجارة تمثل  13دولة بينما الغات أسست بتوقيع 
العدد األكبر في الدول األعضاء، ولكن هذا التمثيل العددي الكبير ال يعني أنها تشكل القوة الفاعلة 

 عليها في الغات.والمحركة في المنظمة، بل بقيت تحتل نفس المكانة التي كانت 
رغم التفضيالت الممنوحة للدول النامية إاّل أن هذا ال يدل على أنها ستتمتع بمعاملة تفضيلية 
نما لمدة انتقالية تعتبر طويلة نوعا ما مقارنة بتلك الممنوحة للدول  واستثناءات مطلقة في كل األوقات، وا 

اسي دخلت عليه تعديالت لتحقيق مصالح أي أن المنظمة عبارة عن امتداد للغات بشكل أس ؛المتقدمة
 .1األغنياء وتمكينهم من المساومة

تنضم الدول النامية  ذايمكن أن يخطر سؤال بهذا الشأن، مادامت هذه هي الوضعية، لما
للمنظمة؟ إن انضمام أي دولة للمنظمة العالمية للتجارة ليس إجباريا، فكل دولة لها حرية االنضمام أو 

 من مصالح. هأن تحقق عدمه حسب ما يمكن
لدول النامية فإن مصالحها أقل وقد تحقق خسائر، إال أن انضمامها يمكن اعتباره ى الإبالنسبة 

من حجم التجارة  % 10حتميا ال مفر منه، إذ أن عدم انضمامها إلى المنظمة قد يحرمها من التعامل مع 
العالمية والتي تتم في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وبالتالي تحرم كذلك من بعض المزايا الواردة في 
االتفاقية وأهمها معاملة الدولة األولى بالرعاية واالستفادة من التخفيضات الجمركية المتبادلة بين 

  األعضاء.

 وهيكلها التنظيميالثاني: أهداف ووظائف ومهام ومبادئ المنظمة  طلبالم

بعد التطرق إلى نشأة المنظمة العالمية للتجارة وأوجه االرتباط واالختالف مع الغات يتم تناول 
 التالية. عو الفر أهدافها ووظائفها ومهامها ومبادئها من خالل 

  

                                                           

  1- إسحاق روبرت، مر جع سابق، ص 111.
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 األول: أهداف المنظمة الفرع

للمنظمة العالمية للتجارة هو تحرير التجارة العالمية أي تطبيق نظام حرية إن الهدف الرئيسي 
 تتمثل في: 1العالمية، وفي هذا اإلطار فإن المنظمة تسعى إلى تحقيق أهداف عامة متسعة ةالتجار 

 خلق مجال للمنافسة الدولية في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة االقتصادية. -1

ل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة عن طريق زيادة معدالت نمو الدخل زيادة وتعظيم الدخ -1
 الحقيقي. 

االستخدام األمثل لموارد العالم وزيادة اإلنتاج ورفع حجم التجارة الدولية في السلع والخدمات مع  -3
                                                                                                                                                  الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان كل الوسائل الالزمة لذلك.                         

 توسيع وخلق أساليب جديدة للتقسيم الدولي للعمل وزيادة نطاق التجارة الدولية.  -1

 ألقل نموا للمشاركة في التجارة الدولية بشكل أفضل.إتاحة الفرصة للدول النامية وا -1

 تنشيط التجارة الدولية وزيادة حجم المبادالت التجارية بين دول العالم على أسس وقواعد متفق عليها. -1

توفير حماية مناسبة للسوق الدولية لجعلها تعمل في بيئة تتناسب وتتالءم مع مختلف مستويات  -7
 التنمية.

 ومهام المنظمة وظائف الثاني: الفرع

لقد حددت االتفاقية مجموعة من المهام والوظائف المنوطة بالمنظمة العالمية للتجارة في المادة 
 :2الثالثة من اتفاقية مراكش على النحو التالي

دارة أعمال االتفاقية الموقعة بمراكش والعمل على تحقيق أهدافها وتوفير اإلطار الالزم  -1 متابعة تنفيذ وا 
 دارة وتنفيذ االتفاقيات التجارية متعددة األطراف.إل
فهذا الجهاز يتولى مراجعة السياسات التجارية  إدارة آلية مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء، -1

للدول األعضاء وفقا لفترات زمنية محددة، كل سنتين بالنسبة للدول المتقدمة وكل أربع سنوات للدول 
معرفة كل التعديالت الطارئة على السياسات ومدى توافقها وتناسقها مع أحكام اتفاقيات النامية، من أجل 

بالغ هذه المعلومات لكافة الدول األعضاء بهدف تحقيق الشفافية في السياسات واإلجراءات  الغات، وا 
تاحة الفرصة للدول للتفاوض حول سياساتها التجارية  .3وا 

                                                           
  راجع: -1
 .11 ص، 1991 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ىاألولالطبعة اعد الغات، قو مصطفى سالمة،  -
.13بهاجيرات الل داس، مرجع سبق ذكره، ص  - 

ندوة االقتصاد القطري في ظل منظمة التجارة أحمد الضو النعيم، الجات من البداية إلى جولة األوروغواي ووالدة منظمة التجارة العالمية،   -
 .77، غرفة تجارة وصناعة قطر، ص 1999فيفري  11-10العالمية، الدوحة، 

- Konstantinos A.Diamantopoulos، An Anatomy of the World Trade Organization, Kluwer Law Ltd, United 

Kingdom, 1997, P4-5. 
  2-  عبد الناصر نزار العبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاد الدول النامية، دار الصفاء، عمان، 1999، ص91.

دارة األعمال، -3  جامعة  سامي عفيفي حاتم، النظام التجاري الدولي بين الجات واتفاقية جولة أوروجواي، بحث مقدم في مؤتمر كلية التجارة وا 
 .  11-10، ص1991ماي  11-11الجديد وأثره على التنمية االقتصادية في مصر، القاهرة  النظام التجاريبعنوان  حلوان،
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فض المنازعات، والتي تحدد القواعد والقوانين واإلجراءات التي تحكم  إدارة االتفاقية المنشئة لجهاز -3 
 وتنظم تسوية النزاعات.

 توضع أسس التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والوكاال -1
 . 1ة والتجاريةالتابعة له لتنسيق السياسات االقتصادية العالمية بجوانبها المختلفة، المالية والنقدي

توفير وتهيئة إطار للتفاوض فيما بين الدول األعضاء بشأن عالقاتها التجارية متعددة األطراف في  -1
خلق مزيد من المفاوضات بين الدول  ى، إضافة إلالمسائل التي تناولتها  االتفاقات الواردة في االتفاقية

طار تنفيذ نتائج هذه المفاوضات بالشكل الذي  األعضاء فيما يخص عالقاتهم التجارية متعددة األطراف وا 
 يقره المؤتمر الوزاري.

بالطبع هذه أهم المهام التي وردت في المادة الثالثة من اتفاقية مراكش والمتعلقة بإنشاء المنظمة 
ة، ولكن هذا ال ينفي أن يكون للمنظمة مهام ووظائف أخرى وردت في االتفاقات والمالحق العالمية للتجار 

األخرى، وهذا حتى ال يكون هناك تناقض مع نص الفقرة الثانية في المادة الثانية من اتفاقية مراكش التي 
ال يتجزأ من هذه  جزء   3،1،1تعتبر االتفاقات واألدوات القانونية المرتبطة باالتفاقية الواردة في المالحق

 االتفاقية وتلزم جميع األطراف بها.
مهما تعددت مهام المنظمة العالمية للتجارة فإنها تعمل على تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في 
حرية التجارة الدولية من خالل إدارة وتنفيذ اتفاقات الغات ومراقبة احترامها، والتنسيق والتعاون مع 

 .2القتصادية األخرى، وتوفير إطار للمفاوضات واإلشراف على تنفيذهاالمنظمات الدولية وا
الهدف الرئيسي للمنظمة العالمية للتجارة هو تحرير التجارة الدولية من أجل تحقيق نمو وانتعاش 
اقتصادي عالمي سريع. فدون الدخول في جدل حول صحة أم خطأ هذا، فإنه يمكن القول أنه إذا كان 

سريع وقوي فإنه يدفع بالدولة إلى توسيع التجارة وهذا ما هو سائد في الدول هناك نمو اقتصادي 
الصناعية الكبرى، كذلك أن الحرية المطلقة قد تعيق النمو االقتصادي السريع، بل أن فرض نوع من 
الحماية قد يساعد الدول على الحفاظ على صناعاتها الناشئة وبعض منتجاتها وهذا ما يساعدها على 

وهكذا بتحقيق درجة عالية من التنمية والقدرة التنافسية يمكن االستفادة من حرية  ؛وزيادة االنتعاش التنمية
 التجارة.

المنافسة في ظل عدم تكافؤ القوة االقتصادية والقدرة التنافسية سوف تزيح وتخرج من الميدان 
كسابها القدرة الضعيف، لذا على الدول النامية أن تسعى جاهدة إلى تحسين تسيير  اقتصادياتها المحلية وا 

التنافسية في السلع والخدمات التي لها ميزة نسبية فيها. كذلك عليها االستغالل األمثل للفترات االنتقالية 
التي قد تلحق  الممنوحة لها ومحاولة تحسين أداء اقتصادياتها في جميع المجاالت حتى تتجنب الخسائر

من المزايا الممنوحة لها قبل أن تبدأ التعامل مع نتائج جولة األروغواي من  بها من جهة، وتعظم االستفادة
 جهة أخرى.

                                                           

، 3، جامعة الجزائر11عدد  ، مجلة الباحث،المنظمة العالمية للتجارةاالنضمام إلى جميلة الجوزي، ميزان المدفوعات الجزائري في ظل  -1 
 .111، ص1011

، مركز دراسات الوحدة العربية، أفريل 111الحرة العربية، المستقبل العربي، العدد  ومنطقة التجارةلعالمية منظمة التجارة امحسن هالل، اتفاقيات  - 2 
 . 79-71، ص 1000
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الثالث: مبادئ ومجاالت عمل المنظمة الفرع  

البد من وجود أسس ترتكز  هاووظائف هام بمهامو قتو  هاأهدافالمنظمة العالمية للتجارة تحقق  حتى
 :1هي ،أسس عليها. ومنه فإن المنظمة تقوم على عدة مبادئ أو

 الدولة األولى بالرعاية  أوال: مبدأ

نصت على هذا المبدأ المادة األولى من اتفاقية التجارة في السلع والمادة الثانية من اتفاقية التجارة 
ن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة فيما يتعلق بالحقوق الفكرية. أما مفي الخدمات والمادة الرابعة 

الجمركي ومناطق  باالتحادمن اتفاق الغات وتتعلق  11االستثناءات عن هذا المبدأ فوردت في المادة 
 التجارة الحرة أو ما جاء في المادة التاسعة من اتفاقية مراكش حيث يمنح المؤتمر الوزاري إعفاء أو تحلال

 عن هذا المبدأ لبعض الدول األعضاء.

ي أنه في حالة وجود نعيأما المقصود من هذا المبدأ فلقد سبقت اإلشارة إليه في مبادئ الغات، و 
معاهدة بين طرفين، وقام أحد الطرفين بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث تتضمن معاملة أفضل من تلك 

سوف يستفيدون من المعاملة األفضل التي تم تقريرها الموجودة في المعاهدة األولى، فإن جميع األطراف 
، ويستثنى من ذلك الدول الداخلة في ترتيبات تجارية للغير، أي أنه سوف ينتقل من الثنائية إلى التعددية

 .2إقليمية
 ثانيا: مبدأ المعاملة الوطنية 

كل الدول األعضاء  ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من اتفاقية الغات، ويقصد به أنه يجب على
في المنظمة العالمية للتجارة أن تطبق على كل المنتجات المستوردة من الدول األعضاء األخرى نفس 

هذا بالنسبة و  .3المعاملة السارية والمطبقة على منتجاتها الوطنية المماثلة فيما يتعلق بالرسوم والتنظيمات
دة إال بعد دخولها للسوق المحلي حيث أن فرض للضرائب المحلية فال ينطبق هذا على السلع المستور 

 .4عليها ال يعد خرقا لهذا المبدأالجمركية الرسوم 
 ثالثا: مبدأ الشفافية 

أ آللية استعراض السياسات التجارية، نش  التفاقية مراكش الم   3ن الملحق رقم مورد في الفقرة ب 
لعوائق والحواجز التي من شأنها أن تحد من ويعني أنه ينبغي على كل الدول األعضاء إزالة كل القيود وا

                                                           

عة لى   الزراجامعة الدول العربية، تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار تحرير التجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة ع - 1 
 .11-17، ص1991العربية، مصر، أكتوبر 

  2- احمد عبد العزيز، منظمة التجارة العالمية والعولمة االقتصادية، رسالة دكتوراه، األكاديمية العربية البريطانية، 1001، ص7. 

          أنظر:                                                                                                                          -3 
ية، المجلد غازي صالح محمد الطائي، أحمد إبراهيم منصور، منظمة التجارة العالمية وآثارها االقتصادية في الدول النامية، مجلة آفاق اقتصاد -

  . 11، ص1001، مركز البحوث والتوثيق، اإلمارات العربية المتحدة،97، العدد 11
على تحديد أولويات  منظمة التجارة العالميةعمر إبراهيم العفاسي، فادي محمد نوري المغيربي، ابتهال عبد اهلل الشحومي، أثر االنضمام إلى  -

، 1007جويلية  13-11لمؤتمر الوطني األول للسياسات العامة في ليبيا، جامعة قار يونس، بنغازي ا ،التنمية لصانع السياسة العامة في ليبيا
                                                                                                                                                                        .1ص

  4- عادل محمد خليل، منظمة التجارة العالمية، إنشاؤها والية عملها، جسر التنمية، العدد 37، جانفي 1001، ص1. 
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حرية تدفق حركة التجارة الدولية، والسماح فقط باستعمال التعريفات الجمركية كوسيلة لحماية السلع 
 .1الوطنية بصفة مؤقتة وتدريجية

بالطبع هذا المبدأ نصت عليه اتفاقية الغات األصلية إال أن الجديد في اتفاقية مراكش هو خلق 
مراجعة السياسات التجارية التي توفر درجة كبيرة من الشفافية والوضوح لكل السياسات التجارية للدول آلية 

األعضاء، على أن تكون هذه السياسات تتوافق وتتماشى مع ما جاء في اتفاقيات المنظمة العالمية 
 للتجارة.

نظم أي نشاط معلومة الشفافية تعني أن تكون القوانين والتعليقات واللوائح والشروط التي ت  
قصد بها ضرورة اعتراف األعضاء بأعمال أي ي   ،وواضحة تماما لدى الجهة المعنية بها في المنظمة

الكشف واإلفصاح عن القرارات الحكومية المتعلقة بالتجارة والتي لها صلة باقتصاديات الدول األعضاء أو 
 .2بالنظام التجاري متعدد األطراف

 التفضيلية للدول النامية رابعا: مبدأ المعاملة
لدول النامية وزيادة مشاركتها في اتفاقية من أجل الزيادة المستمرة لصادرات االكذلك ركزت عليه 

عطائها المزيد من الحرية في الوصول إلى األسواق أي هو مبدأ يكفل معاملة تجارية  .3التجارة الدولية وا 
ويهدف إلى فتح أسواق الدول  االقتصادية،الدولية للتنمية  لالستراتيجيةكأساس  لدول الناميةتفضيلية ل

 .4لزيادة عوائدها المالية الضرورية لتحقيق التنمية لدول الناميةاالمتقدمة أمام منتجات 

 خامسا: مبدأ التبادلية
على المزايا المتبادلة لتحقيق خفض كبير في الرسوم الجمركية، بمعنى أن أي ا المبدأ ذهينطوي 

 .5خفض للرسوم لدولة عضو ما ال بد أن يقابله إلغاء أو خفض للرسوم للدول األعضاء األخرى إلغاء أو
  .6والذي يعتمد بدوره على تنمية الصادرات ويجعل من االنفتاح على الواردات تنازال ضروريا لسير النظام

 الهيكل التنظيمي للمنظمة الرابع: الفرع

يمكن توضيحها  أجهزة متعددة وذات اختصاصات متنوعة،إن المنظمة العالمية للتجارة تتشكل من 
 في الشكل التالي:

  

                                                           

العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، سلسلة  ي، االستفادة من اتفاقياتها فمنظمة التجارة العالمية عصام بن يحي الفاللي، -1 
 . 11ص، 1001، 11جامعة الملك بن عبد العزيز، اإلصدار  ا مركز اإلنتاج اإلعالمي،دراسات يصدره

  2- محمد السيد عابد، مرجع سبق ذكره، ص111. 

 راجع: -3
- WTO, Reshaping the World Trading System, A History of The Uruguay Round, 1995, P 32.  

النامية في ظل الجات ومنظمة التجارة العالمية، الندوة القومية الثانية، مركز بحوث ودراسات التنمية سعيد النجار، الحقوق األساسية للدول  -
 .11، ص1999التكنولوجية، جامعة حلوان، القاهرة، مارس 

، 19العدد  ، الجامعة،تصاديةاالقومتطلبات التنمية والنهوض في الدول النامية، مجلة كلية بغداد للعلوم  االقتصادية سهام الدين خيري، العولمة -4 
 .39، ص1011

 .100، ص1001السيد عبد المولى، الوجيز في العالقات االقتصادية الدولية، القاهرة  -5 
6  -Mehdi Abbas, GATT a  l’ OMC, un bilan de soixante ans de libéralisation des échanges, note de travail de 

LEPII, n° 35, 2007, p4.  
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  : الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة 3رقم شكل

 
 

 .www.wto.org المصدر:

هيئات خاصة بتسوية النزاعاتجهاز االستئناف

التجارة في الخدمات المالية
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ي ه ،األجهزة المكونة للمنظمة والتي يمكن تقسيمها إلى فئتين تتضحمن خالل الهيكل التنظيمي 
 المتخصصة.األجهزة العامة واألجهزة 

 : األجهزة العامةأوال
هي تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية مراكش وتتكون من المؤتمر الوزاري، 

 العام، واألمانة، وجهاز تسوية المنازعات، وآلية استعراض السياسات التجارية. سوالمجل
 المؤتمر الوزاري  -0

األعضاء في المنظمة وفقا لمبدأ المساواة، الذي يمتد إلى يتكون المؤتمر الوزاري من ممثلي جميع 
عملية التصويت حيث يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات المؤتمر الوزاري التي تكون دورية 

 باجتماعه مرة على األقل كل سنتين.
بشأن لمنظمة، وبالتالي له السلطة في اتخاذ القرارات ليضطلع المؤتمر الوزاري بالمهام الرئيسية 

 وتتحدد اختصاصاته في:  1جميع المسائل التي تخص المنظمة
منح العضوية، فهو وحده يختص باتخاذ قرار انضمام الدول واألقاليم الجمركية إلى المنظمة العالمية  -0

 للتجارة بموافقة أغلبية ثلثي األعضاء. 
قرافاقاتتاالسريان  -2 ر التعديالت واإلعفاء من ، كذلك للمؤتمر الوزاري وحده اختصاص مناقشة وا 

 جالس المختلفة.مااللتزامات التي قد تقترحها الدول األعضاء وال
المسائل التنظيمية، فللمؤتمر الوزاري الحق في إنشاء لجان محددة في اتفاقية مراكش وهي لجان:  -3

إنشاء لجان إضافية  ، وقيود ميزان المدفوعات، والميزانية، والمالية واإلدارة، إضافة إلىةالتجارة والتنمي
لمزاولة بعض المهام. ويقوم أيضا بتعيين المدير العام الذي يرأس المنظمة واعتماد األنظمة المحددة 

كما يتمتع بسلطة اعتماد تفسيرات اتفاقية مراكش  لسلطاته وواجباته وشروط خدمته ومدة شغله للمنصب.
 ه المجلس العام في هذه النقطة األخيرة.واالتفاقات الدولية التجارية متعددة األطراف ويشترك مع

 العام  سالمجل -2
ويعد الجهاز المحوري للمنظمة العالمية للتجارة حيث  2يتألف من ممثلي جميع الدول األعضاء

ولقد بينت اتفاقية مراكش نشاطات المجلس العام من حيث اختصاصاته،  ؛يمارس مجمل نشاطاتها
 وعالقته مع أجهزة المنظمة األخرى والمنظمات الدولية.

 وتتعلق بنطاق اختصاصاته وطبيعتها.   :االختصاصات-أ
يباشر اختصاصات واسعة النطاق، فيمارس من جهة ما يسمى باالختصاص  فهو، نطاق اختصاصاته -

 ومن جهة أخرى االختصاص اإلسنادي.، يالحلول

                                                           

 المستقبلية لمنظمةالمؤتمر العربي: التوجهات  العربية،التجارة العالمية، الفرص والتحديات أمام الدول  المستقبلية لمنظمةعلي لطفي، التوجهات  -1 
 . 1 اإلدارية، ص، المنظمة العربية للتنمية 1007مسقط، مارس  العربية،التجارة العالمية، الفرص والتحديات أمام الدول 

التجارة  المستقبلية لمنظمةل عبد المجيد المحيشي، الجماهيرية العربية الليبية ومنظمة التجارة العالمية، المؤتمر العربي: التوجهات إسماعي -2 
 .11، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ص 1007مسقط، مارس  العربية،العالمية، الفرص والتحديات أمام الدول 
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في االختصاص الحلولي فهو يضطلع بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين 
. أي أن هذا المجلس يتصف باالستمرارية حيث يجتمع كلما كان ذلك 1هاجتماعاته ويباشر اختصاصات

 مناسبا، فيعقد االجتماع في أي وقت يتم تحديده.
العام يقوم بإسناد مهام لألجهزة الفرعية  ساإلسنادي أو التفويضي فإن المجل أما في االختصاص

 للمنظمة حسب اختصاصها وطبيعتها.
فله االختصاص اإلداري ويتمثل في  ،، يقوم المجلس العام باختصاصات مختلفةطبيعة اختصاصاته -

ي حيث له الحق في أن يعقد اعتماد األنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية، واالختصاص الرقاب
جهاز السياسات التجارية، وله االختصاص  لالضطالع بمسؤولياتاجتماعات في أي وقت يناسبه 

 جهاز تسوية المنازعات كلما اقتضى األمر ذلك. تالقضائي حيث يجتمع لتأدية مسؤوليا
  العالقة مع األجهزة األخرى للمنظمة -ب

لعالمية للتجارة، فيشرف على المجالس النوعية كمجلس هو يعتبر مركز األجهزة في المنظمة ا
تقوم بإحاطة التي  التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية

ومن ناحية أخرى يضطلع باعتماد قواعد إجراءات هذه  ،المجلس العام بكافة أنشطتها بصورة منتظمة
 المجالس.

  منظمات الدوليةالعالقة مع ال -ج
العام وحده الحق في وضع اإلجراءات والترتيبات إلقامة التعاون مع كل المنظمات  سيملك المجل

الحكومية الدولية األخرى التي لها عالقة بالمنظمة العالمية للتجارة، وفي التشاور مع المنظمات غير 
 .2الحكومية التي تهتم بمسائل تتصل بالمنظمة

 
 األمانة العامة  -3

يرأسها المدير العام الذي يعنيه المؤتمر الوزاري ويحدد سلطاته وواجباته، أما باقي موظفي األمانة 
 وفقا للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.  3فيعينهم المدير العام

مساعدة فرق التحكيم بوجه خاص في الجوانب القانونية والتاريخية  ةوتتولى األمانة مسؤولي
واإلجرائية لألمور المعروضة وتقديم الدعم الكتابي والفني، وقد تقدم المشورة بخصوص تسوية المنازعات 
بناء على طلب األعضاء. فمثال جهاز استعراض السياسات التجارية يرتكز في عمله على وثائق أهمها 

نة حول السياسات التجارية للدول األعضاء والذي يستند إلى المعلومات المتاحة والتوضيحات تقرير األما
 التي تطلبها األمانة من األعضاء.

  

                                                           

، ملتقى البحث العلمي، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، منظمة التجارة العالميةى لإ مملكة العربيةالآثار انضمام  هاني عرب، -1 
 .11، ص1009السعودية،  المملكة العربية

2 - Emmanuel Combe, OP.Cit.p80-81. 

 .1علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
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 جهاز تسوية المنازعات  -4
يؤدي جهاز تسوية المنازعات اختصاصاته من خالل المجلس العام بتعيين رئيس له ووضع 

 هو يعد أحد األجهزة الهامة للمنظمة ويتميز بما يلي: اإلجراءات وفقا لما تقتضيه الضرورة، و 
 التصدي لكافة المنازعات الدولية التجارية. -1
استناد الجهاز إلى الطابع االرتضائي في عمله، حيث ال يمكنه التدخل في أي نزاع إال برضا  -1

 المعنية. فاألطرا
كيم، واعتماد التقارير الخاصة للجهاز دور مركزي في فض المنازعات من حيث تشكيل فرق التح -3

 بالمنازعات، والترخيص بتعليق التنازالت وغيرها من االلتزامات.
 مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات من أجل ضمان الحلول الفعالة للمنازعات. -1
 
 جهاز مراجعة السياسات التجارية  -5

ة أوروغواي، والهدف من إنشائه يعتبر هذا الجهاز من النقاط المستحدثة التي أثمرت عنها اتفاقي
هو تقويم عام وشامل للعالقة بين السياسات والممارسات والنظام التجاري الدولي لتحديد اآلثار االيجابية 

 ا األخير.ذوالسلبية لسريان قواعد ه
هذا الجهاز المجلس العام للمنظمة الذي يجتمع في أي وقت مناسب لمباشرة  ةيتولى مسؤولي

األعمال، ويعتمد في عمله على مبدأ الشفافية. بحيث تقوم الدول بتقديم تقارير تستعرض فيها سياساتها 
حول هذه السياسات من خالل  االتجارية للجهاز، كما تقوم المنظمة بإعداد تقرير على مسؤوليته

 .1ت المتاحة والتوضيحات التي تطلبها من الدول األعضاءالمعلوما
 : األجهزة المتخصصةاثاني

لى اللجان  تنقسم إلى المجالس المختلفة في مجاالت السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وا 
 المختلفة.

 المجالس النوعية  -0
الدولية الرئيسية مجالس متخصصة في مجال من مجاالت التجارة نصت االتفاقية على إنشاء 

 :2وتتمثل في
 مجلس السلع يشرف على سير اتفاقات تجارة السلع. -1
 مجلس الخدمات يختص باإلشراف على سير اتفاقات الخدمات. -1
 مجلس الملكية الفكرية يقوم باإلشراف على سير االتفاقات المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية. -3

إضافة إلى اهتمام كل مجلس بسير االتفاقات التي تكون من اختصاصه فإنه يتولى مهام أخرى 
يسندها إليه المجلس العام. وهذه المجالس هي التي تضع قواعد إجراءاتها شرط أن يوافق عليها المجلس 

                                                           
، 1001، أوت 111د العالمية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العد التجارةومنظمة صباح نعوش، الوطن العربي  -1

 .117ص

 .  11إسماعيل عبد المجيد المحيشي، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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ة لممثلي كل أما عن العضوية في هذه المجالس فهي مفتوح ؛العام، كما لها الحق في إنشاء أجهزة فرعية
 الدول. 

 اللجان  -2
نشئها المؤتمر الوزاري كلجنة التجارة والتنمية ولجنة موازين المدفوعات ولجنة هناك لجان محددة ي  

القيود الفنية ولجنة  ومنها لجنةالميزانية والمالية، وأخرى إضافية تتعلق بكل جوانب وشؤون التجارة الدولية 
جان بالمهام التي تكون من اختصاصاتها للجنة الزراعة، وغيرها. وتقوم الاإلجراءات المتعلقة باالستثمار و 

 .1يوكلها لها المجلس العام التي خرىبعض األعمال األإضافة إلى 

 وأسلوب االنضمام إليها المنظمة العالمية للتجارة : آلياتلثاثال بطلالم

إليها وتنفيذ مهامها  حتى تتمكن المنظمة العالمية للتجارة من تحقيق األهداف التي تسعى
ووظائفها يجب عليها االعتماد على بعض اآلليات التي تتركز أساسا في آلية صنع القرارات داخل 

 . 2المنظمة، وآلية تسوية المنازعات التجارية، وآلية مراجعة السياسات التجارية
ن نطاق بما أو ؛ 3يشمل بنودا ومجاالت أوسع قنظرا للتوسع في مجال عضوية المنظمة فإن االتفا

سمح بإمكانية انضمام كل الدول إليها وحتى األقاليم ي وفه وشاملعمل المنظمة العالمية للتجارة عالمي 
 كيفية االنضمام واالنسحاب واالستفادة من اإلعفاءات. بطلسيتضمن هذا الم لذا، الجمركية

 األول: آلية صنع القرار الفرع
ن لم يحصل إجماع  يتم اتخاذ القرارات في المنظمة العالمية للتجارة عن طريق إجماع اآلراء، وا 

في اآلراء فانه يتم اللجوء إلى التصويت، فتتمتع كل دولة بصوت واحد دون وجود حق االعتراض ألي 
، 4دولة بغض النظر من مكانتها أو حجم تجارتها الدولية أو مدى مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة

كومات الدول األعضاء فالمؤسسات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والقرارات تتخذ من قبل ح
 القرارات في أجهزة المنظمة العالمية للتجارة. وتوجد أربعة أساليب تصويتية التخاذ، 5ال تشارك في ذلك
 أوال: توافق اآلراء 

المطروح ويلتزم يسمى أيضا التراضي أو القبول السلبي حيث ال يعترض أي عضو على القرار 
يعني الموافقة. ويتم اعتماد هذا األسلوب في جميع القرارات التي تتخذ في المنظمة،  الجميع الصمت مما

ذلك وفقا ألحكام المادة التاسعة من االتفاقية. بما في ذلك إحالة طلبات خالف وجد ما ينص على  إذاإال 
و عرض مقترحات األعضاء في تعديل أحكام اإلعفاء المؤقت من االلتزامات إلى المؤتمر الوزاري أ

                                                           

 .1مرجع سبق ذكره، ص عادل محمد خليل، -1 

 المستقبلية لمنظمةمنظمة التجارة العالمية، المؤتمر العربي: التوجهات عيسى حمد الفارسي، اآلثار االقتصادية المتوقعة النضمام ليبيا إلى  -2 
 .111، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ص 1007مسقط، مارس  العربية،التجارة العالمية الفرص والتحديات أمام الدول 

3- Rosiak Patricia, Les transformations du droit international économique, Edition Harmattan, France, 2004, p 

133.  
4 - Philip English & al, Développement, commerce et OMC. Ed.Economica, 2004, p71. 
5- Paul-Henry Ravier , Le système commercial multilatéral , description ,bilan de perspective , séminaire externe 

« Enjeux et impacts de l’ OMC pour les pays de l’est et du sud de la méditerranée, Paris , 2009, p 1.   
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االتفاقيات التي تستلزم توافق اآلراء لقبول فكرة التعديل من حيث المبدأ فقط، أما قرار التعديل فيتم بطريقة 
 أخرى.

 ثانيا: األغلبية 
ستعمل هذا األسلوب للبحث في كافة القرارات المتخذة من قبل المؤتمر الوزاري والمجلس العام، ي  

 في الحاالت التي ي نص فيها على خالف هذا.إال 
 ثالثا: أغلبية ثالثة األرباع 

يقتصر استخدام هذا األسلوب على تفسير محدد ألحكام االتفاقيات، أو للموافقة على طلب 
اإلعفاء المؤقت من االلتزامات المقدم من قبل أي دولة عضو بعد أن تتم الموافقة على عرضه على 

 افق اآلراء.المؤتمر الوزاري بتو 
 رابعا: أغلبية الثلثين 

 ىيقتصر هذا األسلوب على طلبات تعديل أحكام االتفاقيات الخاضعة إلشراف المنظمة، ويستثن
من هذا مجموعة محددة من األحكام ال يمكن تعديلها إال بموافقة كل الدول األعضاء عليها )قبول 

 .لمنظمةلمبادئ األساسية والمتعلقة بأسلوب التصويت واتخاذ القرار والإيجابي( 
 .المنظمة العالمية للتجارة ييلخص آلية اتخاذ القرار ف الجدول التالي       

 المنظمة العالمية للتجارة ياتخاذ القرار ف : آلية2جدول رقم 
 نوع القضايا قاعدة اتخاذ القرار

 التعديالت المتعلقة بالمبادئ العامة مثل مبدأ عدم التمييز  قاعدة اإلجماع
من  اإلعفاءات بشأنتسيير مواد اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة واتخاذ القرارات  ثالثة األرباع أغلبية قاعدة

 األعضاءالتزامات 
 في القرارات المتعلقة بالمبادئ العامة أو بإجراءات االنضمام األغلبية قاعدة

 في المسائل التي لم يرد فيها نص على قاعدة اتخاذ القرار قاعدة التوافق العام
حالة خليل عبد الرحيم، االقتصاديات النامية في ظل منظمة التجارة العالمية مع التطبيق على  المصدر:
.11، ص1009السعودية،  المملكة العربية السعودية، الفرص والتحديات، معهد اإلدارة، العربية المملكة

  
 الثاني: آلية فض المنازعات التجارية الفرع

واي غإن آلية فض المنازعات التجارية تعتبر من أهم النقاط التي أسهمت في نجاح جولة أورو 
ألن النزاع واالختالف في المصالح أمر وارد يستوجب حله، كما أن نطاق عمل هذه اآللية واسع ويشمل 

 .1جميع االتفاقيات
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 أوال: نشأته وقواعده الحاكمة 
هي التي استدعت إعداد نظام قانوني فعال لتسوية المنازعات يضع  1947ت إن ممارسات الغا

الضوابط والقواعد الالزمة التخاذ اإلجراءات والتدابير العقابية المناسبة التي تضمن مصالح كافة األطراف 
ن يتصف بالقصور وعدم الفعالية بسبب غياب هيئة حيث أن األمر في سكرتارية الغات كا؛ 1المتنازعة

قضائية تشرف على تنفيذ األحكام بل كان هناك لجنة للخبراء فقط، إضافة إلى كونها غير ملزمة 
 حالة نزاع بين الدول(. 103تم التصدي لبحث  1911و 1911لألعضاء بالقدر الكافي )ففي الفترة مابين 
العقوبات التجارية واإلجراءات العقابية المنفردة بدافع حماية وهذا ما أدى بالدول إلى فرض 

، خاصة الواليات المتحدة األمريكية التي مارست العديد من هذه 2المصالح االقتصادية والتجارية
اإلجراءات العقابية المنفردة بموجب أحكام قانونها التجاري الذي ينص على فرض العقوبات االقتصادية 

 على الدول التي تنتهج سياسات تتعارض مع مصالحها التجارية.وغير االقتصادية 
أي أن الدول الكبرى لها الحق في ممارسة كل اإلجراءات والضغوطات على الدول األخرى من 

هذا لعبت الدول النامية لخاصة النامية(. و )األخرى أجل تحقيق مصالحها الذاتية حتى ولو تضررت الدول 
جموعة متكاملة من المبادئ والضوابط التي تحكم عمل جهاز تسوية دورا هاما في وضع وصياغة م

المنازعات التجارية وتضمن حياديته وعدالته دون أي تمييز بين األطراف المتنازعة، مما يؤدي إلى صيانة 
 حقوق الدول األعضاء والحفاظ على التزاماتهم المتولدة عن االتفاقيات الخاضعة للمنظمة العالمية للتجارة.

مذكرة التفاهم المتعلقة بالقواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات تحفز الدول األعضاء  إنّ 
 يكون جهازعلى أن  ،3على الحلول الودية الناتجة عن المشاورات والتفاوض بين األطراف المتنازعة

 أي حل ودي. تسوية المنازعات هو السبيل الثاني لدفع الضرر وحسم النزاع إذا لم يتم التوصل إلى
فإذا تم التقاضي أمام جهاز تسوية المنازعات يلتزم الطرف المدعى عليه بسحب اإلجراءات 

بمصالح طرف أو أطراف أخرى. وال يجوز للطرف المدعي  احدث إضرار المخالفة ألحكام االتفاقية التي ت  
إجراءات مضرة، والغاية  يتبعه من عماالمطالبة بالتعويض إال إذا لم يقم الطرف المدعى عليه بالعدول 
 من هذا تجنب ما قد يحدث من خصومة بين الطرفين المتنازعين.

الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من مذكرة التفاهم تنص على أن يتعهد كال الطرفين 
بالنظر في أي طلب يتقدم به طرف آخر يتعلق باإلجراءات التي يتخذها الطرف األول وتضر بمصالح 

 الطرف الثاني، وأن يوفرا مجاال للتشاور بينهما حول هذه اإلجراءات وآثارها.
 وأالتحدد المذكرة مدة عشرة أيام لالستجابة أو الرد على طلبات التشاور القائم على حسن النية 

ذا لم ت   ثالثينيتجاوز البدء في التشاور مدة  للمدعى حترم هذه المدة يحق يوما من تاريخ تلقي الطلب، وا 
 عليه طلب تشكيل فريق من المحكمين.

                                                           
1- Eric Canal, Fargues, Le système de règlement des différends de l’organisation mondiale du commerce, Revue 

générale du droit international public,1995, p 689.  
1- Carreau D, Flory T, et Julliard, Droit international économique, LGDP, 1999.p 24.  
2- - Michel Rainelli , L’organisation Mondiale du Commerce, 6eme édition, Edition la découverte, 2002,p  . 

 .11، ص 1001ة، المواجهة، الطبعة األولى، مجموعة النيل العربي واستراتيجيةدراسة تقويمية للجات  عاطف السيد، الجات والعالم الثالث، -3 
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الهدف من تحديد هذه المدة هو تفادي أي تسويف ومماطلة في القيام بالتشاور مما يهدر حقوق 
يوما يحق للطرف  ستينالطرف المتضرر. وفي حال فشلت المشاورات في حل النزاع في مدة ال تتجاوز 

بعض الحاالت االستثنائية أو العاجلة تصبح المدة المتضرر أن يطلب تشكيل فريق من المحكمين. وفي 
 القصوى لبدأ التشاور عشرة أيام والمدة القصوى للتشاور عشرون يوما.

  هواختصاصات هثانيا: أهداف
  األهداف -0
التصدي للتدابير التي تلحق أضرار بدولة من الدول األعضاء ومحاولة إيجاد حل للمنازعة القائمة  -

 التدابير.بشأن هذه 
استقرار العالقات الدولية التجارية لما يلعبه الجهاز من دور في توفير األمن والقدرة على التنبؤ في  -

 حقوق األعضاء والتزاماتهم. النظام التجاري العالمي الجديد الذي يحافظ على
 االختصاصات -2
 إدارة القواعد واإلجراءات والمشاورات وأحكام فض المنازعات. -
إنشاء الهيئات الخاصة بالتحكيم واعتماد تقارير جهاز االستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات  -

 والترخيص بتعليق التنازالت واإلعفاء من االلتزامات.
 المنازعات التي تتعلق باالتفاقيات المشمولة. المتخصصة بتطورإعالم المجالس  -

 ثالثا: فريق التحكيم  
محكمين بناء على طلب أحد طرفي النزاع، ويضم هذا الفريق أفراد حكوميين أو يتم تشكيل فريق ال

 أالغير حكوميين مؤهلين لممارسة التحكيم ولهم خبرة كافية في هذا المجال ويتميزون باالستقاللية، بمعنى 
 .1يضم فريق التحكيم في أعضاءه أحد مواطني األطراف المتنازعة تجاريا

ثالثة أو خمسة أشخاص يؤدون مهامهم بصفة شخصية وليست فريق المحكمين يتكون من 
تمثيلية لحكوماتهم أو أي منظمة من المنظمات، حتى تكون قراراتهم وأحكامهم مبنية على الحياد 

. ويعين هذا الفريق من قبل أمانة المنظمة فإذا لم يتم هذا خالل المدة المحددة يمكن أن 2واالستقاللية
 ظمة.يعينه المدير العام للمن

يدرس فريق المحكمين الموضوع المطروح على جهاز تسوية المنازعات بسرية تامة، ويعد القرار 
نادا إلى بيانات واقعية ومدى تناسبها مع ما هو وارد في االتفاقيات. ويقدم تالمتعلق بذلك كتابيا، إس

كيل الفريق في الظروف المبررات األساسية للنتائج والتوصيات في أجل ال يتعدى ستة أشهر من تاريخ تش
ويمكن أن تمدد إلى سبعة أشهر إذا تعذر ذلك في المدة  ؛العادية، وثالثة أشهر في الظروف العاجلة
 المحددة بتقديم أسباب هذه المدة اإلضافية.

                                                           

 .110صباح نعوش، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
 عادل عبد العزيز السن، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بين النظرية والتطبيق، بحث مقدم في المؤتمر العربي الرابع: -2 

 .11-10، ص 1009: الفرص والتحديات أمام الدول العربية، اليمن، فيفري منظمة التجارة العالميةمستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل 



المبحث الثاني: المنظمة العالمية للتجارة                                                مة العالمية للتجارة  المنظ  ةنشأ األول:الفصل    

 

42 

 

فريق التحكيم بعد عشرين يوما من تعميمه على األعضاء لتمكينهم من دراسته  تقريريتم اعتماد 
إلى ستين يوما، ويجوز  اعتماد التقرير، وهنا تمتد فترة 1وأسبابها في غضون عشرة أياموتقديم اعتراضاتهم 

  ألحد طرفي النزاع استئناف أحكام فريق المحكمين.

 رابعا: جهاز االستئناف
ا لالستئناف دائم   االنزاعات جهاز  من اتفاقية المنظمة على أن يعين جهاز تسوية  17تنص المادة 

يتشكل من سبعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الكبيرة في مجال القانون التجاري الدولي ويمتازون 
 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.ويعينون باالستقاللية والحياد، 

 ، حيث ال يحق ألي طرف أن يمارس2إن طلب االستئناف ال يكون إال من قبل أطراف النزاع
دور جهاز االستئناف يقتصر فقط على رفض أو قبول قرار فحق استئناف قرارات هيئة المحكمين. 

المحكمين من الناحيتين الشكلية والقانونية وليس من الناحية الموضوعية، حيث أنه ينظر للجانب القانوني 
ع األحكام الواردة في لتقرير هيئة المحكمين والتفسيرات القانونية التي توصل إليها، وهل هي تتوافق م

يقوم بوضع تقرير بقبول أو تعديل أو رفض نتائج واستنتاجات  ثماالتفاقية، وال ينظر في موضوع التقرير. 
ال ينبغي أن تزيد الفترة التي يتم فيها  هيئة التحكيم، والذي يتم اعتماده من قبل جهاز تسوية المنازعات.

من قبل  قرارالاستئناف تزيد عن خمسة عشرة شهرا في حالة إصدار قرار التسوية عن سنة واحدة، وان ال 
 . 3إحدى الدول المتنازعة، وهذه المدة هي الحد األعلى بحيث يمكن أن تكون اقل بكثير حسب نوع النزاع

ذا رفض أحد األطراف االلتزام  يعد قرار جهاز االستئناف نهائيا تلتزم به األطراف المتنازعة، وا 
ينبغي عليه الدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بخصوص التعويضات. وفي حالة عدم التوصل 

لطرف يوما ابتداء من انقضاء المدة الزمنية للتنفيذ، يمكن ل خالل عشرينإلى اتفاق حول التعويض 
المتضرر أن يستأذن جهاز تسوية المنازعات في الترخيص له بوقف بعض المزايا أو االلتزامات اتجاه 

 الطرف المتنازع معه كإجراء مؤقت، أو فرض الرد االنتقامي.

 خامسا: اإلجراءات العقابية التبادلية
فع الضرر حتى يتمكن الطرف المتضرر من استخدام حقه في وقف تطبيق التنازالت من أجل ر 

من قبل في النظام التجاري  اعنه وردع الطرف المتنازع معه، أقرت االتفاقية مبدأ جديد لم يكن موجود  
العقابية التبادلية والتي تعني أنه يجوز للطرف المتضرر أن يعلق تنازالته  مبدأ اإلجراءاتالعالمي أال وهو 

طاعات ليست بالضرورة هي نفس مجال أو ويتوقف عن التزاماته اتجاه الطرف المعتدي في مجاالت وق
 قطاع النزاع.

 يتم تحديد مراحل هذا المبدأ في االتفاقية كالتالي:

                                                           

 .13اطف السيد، مرجع سبق ذكره، ص ع -1 
  .11، ص هنفس المرجع -2
 .13-11، ص1001الجات، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  إطار اتفاقياتمنازعات التجارة الدولية في  جالل وفاء محمدين، -3 
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يحق للطرف المتضرر تعليق التزاماته اتجاه الطرف المعتدي في نفس مجال قطاع النزاع، فمثال إذا  -0
القطاع بالتحديد أي تجارة كان الخالف في قطاع تجارة السلع الزراعية يكون وقف االلتزامات في هذا 

 السلع الزراعية.
إذا لم يحقق اإلجراء األول الردع الكافي للطرف المعتدي، فإنه يمكن للطرف المتضرر وقف التزاماته  -2

في كل القطاعات، فحسب المثال السابق فإن وقف االلتزام يكون في كل قطاعات التجارة السلعية زراعية 
 وصناعية وغيرها.

لم ينفع اإلجراء الثاني في ردع الطرف المعتدي فإنه يجوز للطرف المتضرر تعليق التزاماته  كذلك إذا -3
في مجاالت أخرى ال صلة لها بالقطاع محل النزاع، فحسب المثال المشار إليه أعاله فإنه يتم وقف 

 االلتزامات في أحد أو كافة قطاعات الخدمات أو في حقوق الملكية.

خول للطرف المتضرر اتخاذ إجراءات رادعة ي  ي ذالتصاعدية لهذا المبدأ الرغم صفة التدرج 
الحاصل ينص على أنه ال يجب أن تتجاوز هذه اإلجراءات حجم الضرر  فاقتاالللطرف المعتدي إال أن 

كبير، وهذا حتى ال يتم وقوع أضرار جسيمة للطرف المعتدي وحتى ال يستمر النزاع التجاري  بشكل
  بينهما.

 تلخيص مراحل تسوية المنازعات التجارية كالتالي: يمكن
 مرحلة المشاورات. -1
 مرحلة تشكيل هيئة التحكيم. -1
 مرحلة مداوالت هيئة التحكيم. -3
 مرحلة اللجوء إلى جهاز االستئناف. -1
 مرحلة التعويض وتعليق التنازالت أو التفويض بالرد االنتقامي. -1

المنظمة العالمية للتجارة يقوم على األسس  فيمنازعات مما تقدم يظهر أن قواعد تسوية ال
 :1التالية

نما يستخدم أسلوب التنازالت بين الدول  - عدم اعتماد القانون لفض المنازعات التجارية بين الدول، وا 
كذلك أن الطرف المتضرر ال يقدم أدلة إلثبات حقه ولكن يقدم  ؛األعضاء المتنازعة للوصول إلى التسوية

 أدلة تثبت أن الطرف المدعى عليه قد تسبب في إعاقة التجارة الدولية مما ألحق به أضرار جسيمة.
اعتبار النزاع أمر يخص كل الدول األعضاء وال يخص الدول المتنازعة فقط، وعدم تسويته قد يلحق  -

 ، فحل وتسوية النزاعات هو من أجل المصلحة التجارية الدولية العامة.بالدول األخرى اأضرار 

بما فيها  تسوية النزاعفي إصدار قرار  للتجارة تساهمإن كل الدول األعضاء في المنظمة العالمية  -
الدول المتنازعة، إال إذا كان األمر يتعلق بالمنازعات الناشئة استنادا إلى اتفاق تجاري متعدد األطراف، 

االتفاق المشاركة في اإلجراءات والقرارات. فكل دولة تنظر إلى هذا  فإنه ال يحق لألعضاء األطراف في
 النزاع الذي هي ليست طرفا فيه من باب مصالحها التجارية الدولية.

                                                           

  1- سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق، ص 111. 
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حل النزاع يتطلب أحيانا من صاحب الحق أن يتنازل عن جزء من حقه لتسوية المشكل، والطرف  -
وعليه يمكن القول أنه ال توجد عدالة مطلقة في  ؛أن يكون مرنا كذلك حتى يتم التفاهمالمدعى عليه يجب 

 تسوية النزاعات.
تسوية المنازعات تستغرق وقتا طويال وهذا ألنها تمس جميع األعضاء في المنظمة ولها تأثير على  -

 السياسات التجارية العالمية.

ات كذلك هو تقوية جهاز تسوية المنازعات، فمنذ بدأ ما يميز المنظمة العالمية للتجارة عن الغ إنّ 
 1991فيفري  10سريان عمل المنظمة العالمية للتجارة، عقد أول اجتماع لجهاز فض المنازعات في 

وعرض عليه أول نزاعين في ظل المنظمة الجديدة. األول تقدمت به سنغافورة من أجل إجراء مشاورات 
البوليبرولين إال بعد الحصول على تراخيص استيراد منذ و تي البوليثيلين مع ماليزيا التي تحظر استيراد ماد

وقد سوي هذا النزاع من طرف الجهاز وتم إخطار الدول المعنية بذلك. أما الثاني فكان  ؛1991أفريل 
بتقديم فنزويال موافقة الواليات المتحدة األمريكية على بدء مشاوراتها حول القوانين التي وضعتها هيئة 

والتي تحد من واردات الواليات المتحدة األمريكية من الغازلين  1993ماية البيئة األمريكية في ديسمبرح
كذلك قامت هيئة حل المنازعات  ؛1وتقوم بالتمييز ضد الغازلين المستورد من فنزويال بما يضر منتجاتها

الحمائية على صادراتها أو بتسويته، واستطاعت فنزويال أن تكسب الحكم لصالحها، إما بتغيير الشروط 
 بتطبيق الشروط نفسها على اإلنتاج األمريكي.

حتى من خالل مالحظة النزاعات التي تطرح على هيئة تسوية المنازعات، فجلها يتمثل في 
النزاعات بين الدول المتقدمة نفسها. فأكثر الدعاوى تقدم من قبل الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة 

، فقليال ما تكون ىاألوروبي في المرتبة الثانية وكلها ضد الدول المتقدمة األخر  االتحادأتي األولى ثم ي
ضد الواليات المتحدة  ىضد الدول النامية. وبالمقابل تكون هناك شكاوى من الدول المتقدمة األخر 

كذلك هناك نزاعات كثيرة بين  ؛األوروبي، وقليال ما توجه الدول النامية دعاوى ضدهما واالتحاداألمريكية 
 األوروبي. واالتحادالواليات المتحدة األمريكية 

نفس الشيء، حتى في حل النزاعات فإن القوة االقتصادية لها دورها الفعال وتأثيرها، حيث أن 
الدول األعضاء لها الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات، فمّما ال شك فيه أنها ستكون إلى جانب القوي 

قتصاديا. فحتى إن لم يتم ذلك صراحة فإنه يتم عن طريق أساليب التصويت، فالتراضي هو أحد ا
يقدم أحد األعضاء الحاضرين في الجلسة التي يعرض فيها القرار اعتراضا رسميا  أالاألساليب، وهو 

لكونها  اة، فنظر وهكذا على سبيل المثال، إذا كان هناك قرار معين تريده الواليات المتحدة األمريكي عليه.
قوة اقتصادية يمكن أن تلحق عقوبات معينة أو أن تنقص وتوقف منافع ومعونات قائمة أو أن تسحب 
مساندتها السياسية في قضايا مهمة، فإن الدول األعضاء األخرى ستلتزم الصمت أو تمتنع عن التصويت 

 أو تغيب عن الجلسة، مما يؤدي إلى التراضي.
األغلبية خاصة مثل ثالثة أرباع األصوات فإن األقوياء ال ينتظرون حتى إذا كان التصويت ب

لقوتهم حيث يستطيعون حشد التأييد لقرار ما وممارسة كل  انتيجة التصويت بل يحددونها مسبقا، وهذا نظر 
                                                           

  1- أماني محمود فهمي، منظمة التجارة العالمية، السياسة الدولية، العدد 111، أكتوبر 1991، ص 100.
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وسائل الترغيب والتهديد خارج الجلسات الرسمية، أما الدول الضعيفة فال حول وال قوة لها وال تقدر على 
 ئة اآلخرين لصالح ما تريده.تعب

أي أن األغنياء والكبار من أعضاء المنظمة العالمية للتجارة يتمتعون بوضعية خاصة ليست 
نما تنبع مما يتمتعون به من قوة عظيمة ونفوذ واسع في النظام التجاري  مستمدة من االتفاقات الدولية وا 

عاقة تلك التي ال تدر  توهذا ما يمنحهم فرصا كبيرة لتمرير القرارا ؛الدولي التي تخدمهم ومعارضة وا 
 عليهم المكاسب. 

 الثالث: آلية مراجعة السياسات التجارية الفرع

هي جهاز دائم في المنظمة العالمية للتجارة يتولى مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء 
تظمة إلى الجهاز تشمل وصفا . حيث تقدم كل دولة عضو تقارير من1بصورة دورية من اجل زيادة الشفافية

 أبغرض تشجيعهم على االلتزام بمبد إحصائية حديثةكامال للسياسات والممارسات التجارية ومعلومات 
أي  ،وهو بدوره يقوم بإعطائها للمؤتمر الوزاري على شكل تقرير مصحوب بتقرير األمانة العامة؛ 2الشفافية

أن هذا الجهاز يقوم بإعداد عرض شامل للتطورات الحاصلة في مجال التجارة العالمية وتعميمه على 
كافة الدول األعضاء من أجل القيام بمفاوضات ومشاورات فيما بينهم لتحقيق درجة من التجانس في 

لرسوم الجمركية األسلوب السياسات التجارية وتوفير المصالح المتبادلة وفقا لمبدأ الشفافية الذي يعتبر ا
الوحيد المسموح به لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة األجنبية في المنظمة العالمية للتجارة، حيث 

 يحظر استعمال القيود الكمية كنظام الحصص وتراخيص االستيراد.
نما تشمل تجارة الخدمات، فينبغي على كل ا ألعضاء هنا الشفافية ال تتعلق فقط بتجارة السلع وا 

أي أنظمة إدارية جديدة أو  قوانين أونشر كل المعلومات عن اإلجراءات المتبعة في هذا المجال وعن أي 
 أي تعديالت تطرأ قد يكون لها تأثير كبير على التجارة في الخدمات.

بناء على كل المعلومات يتولى الجهاز مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء وفق فترات 
تقدمة وأربع سنوات للدول النامية وست سنوات للدول األقل نموا، وتنطوي ممحددة بسنتين للدول الزمنية 

المراجعة هنا على مراجعة التشريعات الوطنية واللوائح واإلجراءات المطبقة في السلع والخدمات حتى 
مة العالمية للتجارة، وهذا تصبح متوافقة ومتناسبة مع القواعد والضوابط وااللتزامات المتفق عليها في المنظ

 يلي:بالطبع مع مراعاة بعض النقاط الهامة منها ما 
إمكانية اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائية غير التعريفات الجمركية في حالة وجود ضرر كبير يلحق  -

بالمنتجين المحليين من جراء تدفق الواردات من نفس السلع بكميات ضخمة، بتعليق التزامات العضو 
 ضرر كليا أو جزئيا أو سحب التنازالت أو تعديلها.المت

إمكانية اتخاذ إجراءات لحماية األخالق العامة أو لحماية التراث الوطني واآلثار التاريخية أو لحماية  -
 الصحة العامة والبيئة، أو لحماية األمن الوطني.

                                                           

 .131عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
 .11ص مرجع سبق ذكره،محمد منتاوي، ناصر دادي عدون،  -2 
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المسموح بها )البيضاء( واإلجراءات إمكانية تطبيق اإلجراءات الرمادية أي تلك التي تقع بين اإلجراءات  -
 المحظورة)السوداء(.

من المطالبة بالحرية التامة للتجارة، إال أنه مازالت هناك مظاهر للتقييد  أنه بالرغميتضح من هذا  
 والحماية حتى ولو بطرق مستترة أو بطرق مقننة.

العضو فقط بل تلجأ إلى االستعانة كما يجدر التنويه إلى أن المنظمة ال تعتمد على تقرير الدولة        
 .1ميدانيا ةبالمؤسسات الدولية األخرى ألنها ال تتوفر على أجهزة متخصصة لدراسة السياسات التجاري

 أسلوب االنضمام واالنسحاب واإلعفاء من االلتزامات الرابع: الفرع

 ب كيفية االنضمام واالنسحاب واالستفادة من اإلعفاءات.طلسيتضمن هذا الم

 االنضمام واالنسحاب : أسلوبالأو 
 االنضمام  -0

 17إن اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة تعتبر كل األطراف المتعاقدين في اتفاقية الغات 
كما يمكن ألي دولة أو إقليم اقتصادي أو  ؛2واي أعضاء أصليين بالمنظمةغورو األوالقابلين التفاقية جولة 

وتتمثل في  ؛جمركي االنضمام للمنظمة وكافة االتفاقيات التابعة لها وفقا للشروط المتفق عليها اتحاد
  .3واي دفعة واحدة ومتكاملة، وتقديم االلتزامات في مجال السلع والخدماتغورو األالقبول بنتائج جولة 

جراء مفاوضات متعددة التزاماتاالنضمام و  على الدول الراغبة في االنضمام تقديم طلب ها وا 
مساعدة واإلجابة على كل األسئلة المكتوبة والشفوية الموجهة  مذكراتتقديم و األطراف وثنائية األطراف 

يساعد على فرض التعديالت الالزمة على ، فجمع المعلومات عن الدولة طالبة العضوية في المنظمة لها
المنظمة كما يسمح بإجراء المفاوضات حول النفاذ إلى أسواق سياساتها وقوانينها لتتوافق مع اتفاقيات 

   . 4السلع والخدمات
، 5المؤتمر الوزاري هو الذي يقرر انضمام عضو جديد بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء

ة وضعيتها التنموي عتقدم تعهدات أو تنازالت إال في الحدود التي تتفق م وبالنسبة للدول األقل نموا فإنها ال
 واحتياجاتها المالية والتجارية.

 االنسحاب  -2
أما فيما يخص االنسحاب من المنظمة العالمية للتجارة فإن االتفاقية حددت ضوابطه، فيحق ألي  

عضو االنسحاب من المنظمة وكافة االتفاقيات التابعة لها بتقديم إشعار محرر بهذا المضمون للمدير 
وق العضو العام للمنظمة، وبعد ستة أشهر من إيداع هذا اإلشعار يصبح االنسحاب ساريا. فتسقط حق

                                                           
 .119صباح نعوش، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .39ذكره، ص عاطف السيد، مرجع سبق  -2 

 .1ص مرجع سبق ذكره، عمر إبراهيم العفاسي، فادي محمد نوري المغيربي، ابتهال عبد اهلل الشحومي، -3 
4- Mehdi Abbas, L’accession à l’OMC, quelle stratégie pour quelle intégration à la mondialisation ? Note de 

travail de LEPII, N°8/2009, Septembre 2009, p 2.   

 .111ص  مرجع سبق ذكره،هيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي،  -5 
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المنسحب في كافة االمتيازات والمعاملة التفضيلية التي يحصل عليها بالتزام الدول األعضاء األخرى كما 
يتحلل من كافة التزاماته سواء تلك التي تمليها االتفاقيات أو تلك التي يقدمها من تعهدات وتنازالت في 

 السلع والخدمات.

 : اإلعفاء من االلتزاماتاثاني
تقدم لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة لها الحق في التمتع باإلعفاء من االلتزامات كل دولة ت

خر محدد وأن تقوم آالخاصة بأحكام االتفاقيات متعددة األطراف لتحرير التجارة الدولية اتجاه عضو 
  بل الموافقة على انضمامها.قبإخطار المؤتمر الوزاري بذلك 

في المنظمة فيحق لهم اإلعفاء من االلتزامات في حالة سريان  أما بالنسبة لألعضاء األصليين
من اتفاقية الغات األصلية على هذه الدول قبل إنشاء المنظمة، فهذه المادة تتعلق بوضع  31المادة 

من هذه اإلعفاءات تيسير انضمام  فمعينة. والهدضوابط التمتع باإلعفاء من االلتزامات اتجاه أطراف 
أعضاء جدد للمنظمة واتفاقيتها والحفاظ على مصالحها وتحقيق االستقرار العام في االلتزامات بمجرد 

 استكمال إجراءات االنضمام للعضو الجديد. 
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 عالقة المنظمة العالمية للتجارة بالتكتالت االقتصادية اإلقليمية: ثالثالمبحث ال
ية التي أصبحت تعد تطور العالقات االقتصادية الدولية فرض تواجد ظاهرة التكتالت اإلقليم إن          
وتكتسي هذه التكتالت  لقيامها سواء في شكل اتحادات جمركية أو مناطق حرة أو غيرها.جوهريا أساسا 

، وفي الدول األعضاء فيها، وفي اآلثار الناجمة عنها لتشكيلهاأهمية بالغة تتمثل في األسباب الرئيسية 
 العالمية.بالنسبة للعالقات البينية للدول المؤسسة لها أو اتجاه دول أخرى واتجاه التجارة 

وحددت الت اإلقليمية لتجارة أجازت قيام التكتلالعالمية  المنظمةالنصوص القانونية للغات و  إن  
، والتي تعتبر كاستثناء متاح 42التي يمكن بموجبها لألطراف المتعاقدة تشكيلها من خالل المادة الشروط 

ليمية جعل نصوص الغات والمنظمة الواقع الملموس وتزايد موجة التكتالت اإلقف .1زلمبدأ عدم التميي
العالمية للتجارة تؤكد على ضرورة التعامل مع الحقائق التي تفرض إلزامية التعامل مع التكتالت الجهوية 

 وتعدد المبادالت التجارية بما يخدم المصلحة العامة.
واإلقليمية، بل العكس فان العولمة حفزت على اإلقليمية ضح أنه ال يوجد تعارض بين التعددية تي

لتفادي السلبيات المنجرة عنها، فسارعت الدول المتقدمة النتهاج سياسات التكتل والتكامل بينما الدول 
 .2هذه القضية على محمل الجد لم تأخذالنامية 

 سيتطرق هذا المبحث إلى العناصر التالية:

 ت االقتصادية اإلق ليميةالمطلب األول: مفهوم التكتال

  والتجارة الدوليةاالقتصادية اإلق ليمية    الثاني: التكتالتالمطلب  

 المطلب الثالث: التكتالت االقتصادية العربية

 المطلب األول: مفهوم التكتالت االقتصادية اإلقليمية

التي تتفق عليها دولتان أو أكثر إلزالة  راءاتيقصد بالتكتل االقتصادي اإلقليمي مجموعة اإلج
كافة القيود والعوائق على حركة التجارة وعناصر اإلنتاج فيما بينها وللتنسيق بين سياساتها االقتصادية 

، األول يتمثل في شطرينمن هذا المفهوم يتضح أن هناك  .3المختلفة من أجل تحقيق معدل نمو مرتفع
ف العمل المشترك الذي المجاالت بهدصاالت بين الدول في مختلف مجموعة مكثفة من المعامالت واالت

المكاني أو الجغرافي للتعاون بين  النطاقيسمح بتحقيق المنافع المشتركة، والشطر الثاني هو تخصيص 
 الدول.

                                                 

  1- إكرام عبد الرحيم، التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي، مكتبة مدبولي، 4004، ص 571.

، 4000، أوت 412رؤية عربية، المستقبل العربي العدد  العربي،حمدي عبد الرحمن حسن حسن، العولمة وآثارها السياسية في النظام اإلقليمي  -2 
 .51ص 

  3 - فؤاد أبو ستيت، التكتالت االقتصادية في عصر العولمة، الدار المصرية اللبنانية، 4002، ص 2. 
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 مراحل التكتل االقتصادي ول:األ  الفرع

التكتل االقتصادي بين دولتين أو أكثر يمر عبر مراحل عديدة انطالقا من التفضيل الجزئي،  إن  
 .1االقتصادي وأخيرا االتحادفمنطقة التجارة الحرة، ثم االتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة 

 اتفاقيات التجارة التفضيلية -1

ل لتخفيف العراقيل والقيود التي يقصد بها مجموعة اإلجراءات المتخذة من قبل مجموعة من الدو 
 .2تحول دون تبادل المنتجات فيما بينها

 منطقة التجارة الحرة -2
هي االتفاق بين مجموعة من الدول على إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية الداخلية فيما بينها، مع 

األعضاء في  احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض الرسوم الخاصة بها اتجاه بقية الدول األخرى غير
هذا االتفاق ال يفقد الدول األعضاء حقها في إقامة اتفاقيات أخرى اتجاه و  .3اتفاقية منطقة التجارة الحرة

كذلك فإن هذه المنطقة الحرة قد تكون  ؛الدول الخارجية بمعنى أنها ال تطلب موافقة بقية الدول األعضاء
 خاصة بمنتجات معينة دون سواها. 

 الجمركي االتحاد -3
في هذا االتفاق يتم إزالة الرسوم والحواجز الجمركية على السلع والخدمات بين الدول األعضاء 

التعريفات الوطنية التي كانت عوض ت؛ 4وتطبيق تعريفة جمركية موحدة اتجاه الدول الخارجية عن االتحاد
 .5االتحاد قائمة قبل

أي أن الفرق بين هذا االتفاق ومنطقة التجارة الحرة يتمثل في وحدة الحدود واإلقليم الجمركي اتجاه 
الدول خارج االتحاد، كذلك تقييد حرية إبرام اتفاقيات مع الدول غير األعضاء أو حتى تجديد تلك 

األعضاء األخرى وأخذ بمعنى يجب استشارة بقية الدول  ،قبل قيام االتحاد مبرمةاالتفاقيات التي كانت 
 موافقتها.

 السوق المشتركة -4
هي االتفاق بين مجموعة من الدول على إزالة القيود الجمركية على السلع والخدمات وعناصر 

، أي يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسات االقتصادية 1أي العمل ورأس المال أساسا اإلنتاج
 والجمركية والمالية.

                                                 
في   اإلقليمي والتنمية  مقدم عبيرات، التكامل االقتصادي كوسيلة للتنمية في إطار التكتالت االقتصادية الراهنة، المؤتمر الدولي حول التكامل -1

 .404، ص 4001ماي  00-41إفريقيا، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، 

 .022، ص 4050نظريات وسياسات، دار المسيرة، األردن، علي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي  -2 

 . 571، ص 4050هجير عدنان زكي أمين، االقتصاد الدولي، إثراء للنشر والتوزيع، األردن،  -3 

مجلة العلوم االقتصادية  على أداء المنشئات الصغيرة في الوطن العربي، لتجارة العالميةامنظمة بسمان فيصل محجوب، رؤية استشرافية ألثر  -4 
 .11، ص4000، 4العدد  وعلوم التسيير،

5- Henry Kyambalesa, Maturin Houngnikpo, Economic Integration and Development in Africa, Ash gate 

publishing company, Burlington, 2006, p 01.    
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 (الوحدة االقتصادية)  الشامل االقتصادياالتحاد  -5
في هذه المرحلة تزول كل العوائق الجمركية على السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج، مع وجود 
ترتيبات وتنسيقات بين كل السياسات االقتصادية والجمركية والمالية والنقدية واالجتماعية وغيرها بين 

 .2الدول األعضاء
نوعين من التكامل لم  ني يبيذأدناه والمن خالل الجدول  ياالقتصادمراحل التكتل يمكن توضيح 

 تذكر سابقا وهما:
في هذه المرحلة تزول كل العوائق الجمركية على السلع والخدمات وعناصر  االتحاد االقتصادي: -

 اإلنتاج، مع وجود ترتيبات وتنسيقات بين السياسات االقتصادية العامة.
في هذه المرحلة تزول كل العوائق الجمركية على السلع والخدمات وعناصر النقدي:  االتحاد -

  .والماليةوالنقدية اإلنتاج، مع وجود ترتيبات وتنسيقات بين كل السياسات االقتصادية والجمركية 

 بها المرفقة: صيغ التكامل والمميزات 3جدول رقم 
 مميزات            
 
 

 مراحل التكامل

تخفيض 
العوائق 
التجارية 
 المتبادلة

الخالص 
من 

العوائق 
التجارية 
 المتبادلة

عوائق 
تجارية 
خارجية 
 متبادلة

حرية 
حركة 
عوامل 
 اإلنتاج

تنسيق 
السياسات 
االقتصادية 

 العامة

انسجام 
السياسة 

المالية في 
الدول 
 األعضاء

سياسة مالية 
موحدة  ونقدية
السلطة  اتحدده

 المركزية

       * لتفضيليةة ااتفاقيات التجار
      * * منطقة التجارة الحرة

     * * * اتحاد جمركي
    * * * * سوق مشتركة

   * * * * * اتحاد اقتصادي
  * * * * * * اتحاد نقدي

 * * * * * * * الوحدة االقتصادية
دكتوراه في نهاد خليل دمشقية، دراسة إمكانية التكامل الصناعي السوري واللبناني، رسالة  المصدر:

 .50، ص 4000االقتصاد، كلية القتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 
 

  

                                                                                                                                                         
 .1ص  ،4001، المعهد العربي للتخطيط، مارس 25الخارجية والتكامل االقتصادي اإلقليمي، جسر التنمية، العدد  الكوزي، التجارةأحمد  -1 

 .30، ص 4055بين دوافع التكامل االقتصادي والمعوقات السياسية، دار الحامد، األردن،  العربي:صبيحة بخوش، اتحاد المغرب  -2 
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 ثاني: أهداف التكتالت االقتصادية اإلقليميةال الفرع

 هناك مجموعة من األهداف المرجوة من التكتالت االقتصادية اإلقليمية منها:
 تتمثل في: أهداف اقتصادية: أوال:

االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبير وتوسيع حجم السوق والتوجيه الجيد والسليم لالستثمار من خالل  -1
لغاء كل القيود المؤثرة في ذلك.  حرية حركة السلع ورأس المال والعمل بين الدول األعضاء وا 

لعمل الفني الحصول على مزايا األيدي العاملة الفنية بشكل أكبر وأحسن وتطبيق مبادئ تقسيم ا -2
 والوظيفي.

تيسير عملية التنمية االقتصادية، ألن تكتل الدول يسهل ذلك نظرا الستغالل كل اإلمكانيات  -3
 االقتصادية للدول األعضاء، واالستفادة من اتساع السوق ووفرة عناصر اإلنتاج.

 السعي إلى تنويع اإلنتاج، بطريقة اقتصادية وتنمية صناعات جديدة. -4
 اف سياسيةأهدثانيا: 

ن التكتل االقتصادي سياسيا، حيث تكون هناك صعوبة كبيرة في تأسيس ميمكن أن يكون الهدف 
 االتحاد السياسي الذي يستدعي وجود أو قيام تكتل اقتصادي أوال.

 أهداف عسكرية ثالثا:
إن التكتل االقتصادي قد يهدف في بعض األحيان إلى تحقيق وحدة عسكرية بين الدول األعضاء 

 مكنها من مواجهة الدول الخارجية عن التكتل أو لتعزيز مكانتها بين مختلف الدول.ت

 ثالث: شروط التكتل االقتصادي اإلقليميال الفرع

ن تحقيق أهدافه يجب أن تتوافر بعض الشروط ماإلقليمي  يحتى يتمكن التكتل االقتصاد
 الضرورية منها االقتصادية والسياسية.

 أهمها: من االقتصادية:الشروط  أوال:
 توافر البنية األساسية المالئمة -1

إن البنية األساسية المناسبة للدول األعضاء تلعب دورا هاما في إنجاح أهداف التكتل فال يعقل 
 انعدمت وسائل االتصال والنقل والمواصالت...ا نه إذمأن تتحقق المزايا المرجوة 

 توافر األيدي العاملة المدربة -2
األيدي العاملة المدربة تؤدي إلى استخدام الموارد اإلنتاجية بشكل فعال مستمر مما يؤدي إلى إن 

 زيادة حجم هذه الموارد وزيادة اإلنتاج الكلي وتحسين مستوى المعيشة في الدول األعضاء.
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 تخصيص المشاريع اإلنتاجية على أساس إقليمي -3
ألعضاء يلعب دورا كبير في إنجاح أهداف التكتل، إن التباين في التخصص اإلنتاجي بين الدول ا

ألن التخصص اإلقليمي يجعل اقتصاديات الدول األعضاء متكاملة تعتمد على بعضها البعض بصورة 
السوق، ألن مصلحة أعضاء التكتل هي الرغبة في وتوسيع حجم المبادالت بينها  مباشرة ويزيد من حجم

 .1توسيع المبادالت التجارية فيما بينها

 انسجام السياسات االقتصادية -4
إن انسجام وتنسيق السياسات االقتصادية بين الدول األعضاء خاصة بين السياسات الجمركية 
والتجارية والنقدية والضريبية واالستثمارية يعمل على زيادة عدد المبادالت بين الدول األعضاء وتحقيق 

 .تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة
 التكتل توزيع مكاسب -5

من أهم شروط نجاح أهداف التكتل محاولة التوزيع العادل للمكاسب رغم أنه يصعب ذلك، ألن 
التكتل قد يترك بعض األطراف فيه تتضرر بشكل كبير نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية أو نتيجة تطبيق 

 سياسة معينة مما يستوجب تدارك هذا الضرر ومحاولة التعويض عنه بأسلوب معين.
 الشروط السياسية ثانيا:

إن نجاح التكتالت االقتصادية اإلقليمية يتطلب وجود ظروف سياسية متوافقة ومنسجمة حول 
 تنظيم التدخالت الحكومية المحلية التي تؤثر على تجارة السلع والخدمات والمعامالت المالية.

قليمي من أجل تحقيق مصلحة على المستوى اإلاالستجابة القبول و  منأي أنه يجب وجود درجة          
 القطرية إلى سلطةالة تتضمن تنازالت عن جزء من اإلقليمي تفهذه التكتال ؛الدول األعضاء في التكتل

 .2جماعة وتتصرف باسمهاالتمثل التي  االقيادة العلي

 رابع: مزايا التكتل االقتصادي اإلقليميال الفرع

 منها:يحقق التكتل االقتصادي اإلقليمي عدة مزايا 
ن من تحقيق اإلنتاج ذي الوفرات االقتصادية، ألن مك  ن التكتل اإلقليمي ي  أ إذ ،توسيع حجم السوق -1

الطلب الداخلي للتكتل يزداد وبالتالي يتطلب زيادة اإلنتاج وخلق صناعات جديدة يمكن تصريفها في 
 أسواق الدول األعضاء.

 األعضاء.زيادة التخصص وتقسيم العمل بين الدول  -2
تنويع فرص استغالل الموارد بين الدول األعضاء مما يؤدي إلى زيادة أنواع مختلفة من اإلنتاج  -3

 وبالتالي توفير الحاجات من السلع وعوامل اإلنتاج.
                                                 

  1- نبيل حشاد، الجات ومستقبل االقتصاد العالمي والعربي، دار النهضة العربية، القاهرة، 5111، ص 1.

 .521، ص 4005، أفريل 522 اإلقليمية الجديدة في إفريقيا، السياسة الدولية، العدد خالد حنفي، -2 



   : عالقة المنظمة بالتكتالت االقتصادية اإلق ليميةلثاثالمبحث ال                          المنظمة العالمية للتجارةنشأة  الفصل األول: 

 

53 

 

د إلى تطبيق مبادئ مالمهارات الفنية واأليدي العاملة بشكل أكبر حيث أن التكتل يع مناالستفادة  -4
 ها وتنميتها.عي والوظيفي مما يؤدي إلى إظهار المهارات والقدرات ومحاولة تطويتقسيم العمل الفن

زيادة القوة التفاوضية للدول األعضاء في التكتل اتجاه الدول الخارجية، بحيث تتحسن شروط التبادل  -5
 للدول األعضاء فتصبح تتمتع بمكانة جيدة تعطيها قوة المساومة والتفاوض.

إن التكتل االقتصادي اإلقليمي يؤدي إلى تشجيع االستثمار والتحفيز ؛ االقتصادي زيادة معدل النمو -6
 عليه مما يؤدي إلى رفع معدل النمو االقتصادي في الدول األعضاء.

 التجارة الدوليةو  المطلب الثاني: التكتالت االقتصادية اإلقليمية
، ومكانتها في 12مع الغات األصلية والغات  التكتالت االقتصادية اإلقليميةعالقة  سيتم توضيح 

 من خالل النقاط الموالية. التجارة الدولية

 الغاتة و التكتالت االقتصادية اإلقليمي ول:األ  الفرع

م ضار بكل االتفاقيات التجارية التي تنخطتلزم األطراف المتعاقدة باإل الغاتمن  42إن المادة 
األطراف المتعاقدة من االنضمام أو تشكيل اتحادات جمركية أو إليها، كذلك تحدد الشروط التي تمكن 

 لهذه الشروط. التطرق، ولهذا يجب 1مناطق للتجارة الحرة
مهما كانت صورة التكتالت اإلقليمية اتحادات جمركية أو مناطق حرة فإن الشروط تتمحور حول 

لى سبيل التبادل بين الدول حقيقة واحدة مفادها أن هذه التكتالت هي روابط تفضيلية يتم منحها ع
يالت وتقر مبدأ الدولة األولى ضالتي تمنع التف الغاتن من المادة األولى ماألعضاء، وهو استثناء 

، ولهذا ال بد أن يكون هذا االستثناء يصب في تحقيق مصلحة دول التكتل دون تجاهل مصالح بالرعاية
 .2الدول األخرى والتجارة الدولية ككل

 قسمان منها ما يرتبط بالنظام الداخلي للتجمع وأخرى خاصة باإلطار الخارجي له.هذه الشروط 

 :3وتشمل نوعين من االلتزامات الشروط المتعلقة بالنظام الداخلي للتكتل -1
 يتدعس(، في2فقرة  42التكتل للمبادالت التجارية األساسية بين الدول األعضاء )المادة  بشمولاإللزام  -أ

لمبادالت األساسية فيما بين ل شامالغاء الرسوم الجمركية وما في حكمها من قيود تجارية ذلك أن يكون إل
الدول األعضاء، إذ أن مجرد التخفيض ال يكفي، فالنص صريح في اإللغاء، سواء تعلق األمر بالتعريفة 

 يدة.قالجمركية أو لوائح التجارة الم

                                                 

  1- أسامة المجدوب، العولمة واإلقليمية، مرجع سبق ذكره، ص 571.
 2-مصطفى سالمة، قواعد الغات، مرجع سبق ذكره، 501. 

 3 -نفس المرجع، ص 507.
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( على ضرورة تقديم أعضاء 1الفقرة  42المادة ) االلتزام بتقديم برنامج لتأسيس التكتل، إذ نصت -ب
التكتل اإلقليمي سواء اتحاد جمركي أو منطقة التجارة الحرة برنامجا لمجلس التجارة في السلع يشمل خطة 

 تتضمن عنصرين هما:
درج للتكتل اإلقليمي بشكل محدود وكاف للتعرف على مضمون تخطوات التأسيس الم العنصر األول: -

 اء االتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة.إجراءات إنش
 تحديد فترة معقولة للمدة التي سيتم عند نهايتها إنجاز التكتل اإلقليمي المعني. العنصر الثاني: -
 :1يتتمثل فيما يل :الشروط المتعلقة بالنظام الخارجي للتكتل -2
(، إذ يجب 2الفقرة  42التجارية الدولية ) المادة االلتزام بعدم التأثير سلبا على مسار تدفقات المبادالت  -أ

أن يتضمن إنشاء االتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة عدم المساس بتجارة الدول األخرى خارج 
 .2التكتل

يعني االلتزام بأن ال تكون الرسوم  ،(42/1تجاه الدول األخرى )المادة االعوائق  االلتزام بعدم زيادة -ب
لوائح المنظمة للتجارة المطبقة اتجاه الدول خارج التكتل أعلى من تلك المطبقة بين الدول الجمركية وال

 .أية اختالفات وصعوبات في تقرير هذه الرسوم باألعضاء في التكتل من أجل تجن
اللتان نصتا على شروط أخرى تهتم بالتكتالت،  42و 41 المادتان هناك 42إضافة إلى المادة 

كالتنازل عن بعض االلتزامات المعلن عنها في االتفاق إذ يجب تصويت أغلبية ثلثي األعضاء في 
 التكتل، كذلك تعديل الرسوم أو اللوائح الذي يستوجب التفاوض مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ن ويعني تسهيل عقد اتفاقيات بين الدول النامية والمتقدمة كذلك هناك شرط آخر هو شرط التمكي
 .3لتعزيز التجارة المشتركة لكن دون وضع قيود، أو صعوبات أمام تجارة اآلخرين

 اإلقليمية والمنظمة العالمية للتجارة : التكتالتنيالثا الفرع

ألوروغواي وثيقة القد تناولت الوثيقة النهائية لجولة فوفقا لألهمية التي تكتسيها التكتالت اإلقليمية 
، والتي تؤكد أيضا بأن الغرض من هذه االتفاقات هو تسهيل التجارة بين 42تفاهم خاصة لتفسير المادة 

األقاليم المشاركة وليس إقامة حواجز أمام تجارة األعضاء اآلخرين مع مثل هذه األقاليم، وأنه يجب على 
جمركية أو مناطق تجارة حرة عند تأسيسها أو توسيعها أن تتجنب  اتحاداتواء أعضاء التكتالت س

  .ممكن إحداث آثار عكسية على تجارة األعضاء اآلخرين في المنظمة حد بأقصى
 :4ولقد تضمن التفسير ما يلي

                                                 

  1 -إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص 577-573.
2- Bernard Remiche, Helene Ruis-Fabri, Le commerce international entre BL- et  Multeralisme, Edition Larcier, 

2010, p 38.  

  3 - أسامة المجدوب، العولمة واإلقليمية، مرجع سبق ذكره، ص 520.
  4 -إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص 571.
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 50 من هذا التفسير مدة إقامة التكتالت حيث يجب أن ال يتجاوز المدى الزمني فترة 0حددت الفقرة  -1
 في حاالت استثنائية. سنوات إال  

غيرها من تنظيمات التجارة قبل وبعد تكوين و الرسوم  تحدثهفيما يتعلق بتقييم التأثير العام الذي  -2
إلى تقدير شامل للمتوسط المرجع لفئات التعريفة  األعباءاالتحاد الجمركي، فإنها تستند بالنسبة للرسوم و 

كذلك تستند إلى إحصاءات االستيراد عن فترة نموذجية سابقة يقدمها االتحاد  والرسوم الجمركية المحصلة.
ة التجارة ظمالجمركي وفقا للبند الجمركي وبالقيم والكميات الموزعة بحسب بلدان المنشأ األعضاء في من

 .1يةعالمال
ة من طرف مناطق التجار و وجود نظام فعال للرقابة حول مدى تحقيق شروط تأسيس االتحاد الجمركي  -3

مجلس التجارة في السلع، من خالل اإلخطارات والتقارير المقدمة من قبل الدول األعضاء في التكتل.
  

 : مكانة التكتالت االقتصادية اإلقليمية في التجارة الدوليةالثالث الفرع

إن تحليل االقتصاد العالمي يبين بأن التجارة العالمية تتمحور حول مجموعة تعد من أكبر 
شير إلى أن الثروة تتركز في مجموعة يالتكتالت اإلقليمية، كذلك فإن التحليل الجغرافي لالقتصاد العالمي 

ولة، ويعود السبب محدودة من الدول، بينما عدد كبير من الدول ال تتمتع بهذه الثروة وهي مهمشة ومعز 
إلى التكتالت اإلقليمية التي تتكون من مجموعة من الدول التي تكون ضمنها دولة قوية  االرئيسي في هذ

 متطورة تعتبر المحور األساسي لها.
 التكتالت ما يلي: هذه ومن أهم

 (NAFTA)  أوال: المنطقة التجارية الحرة ألمريكا الشمالية
ثي األطراف في العالم تتشكل من الواليات المتحدة األمريكية تعد هذه المنطقة أكبر تجمع ثال

جمالي الناتج المحلي لدولها  070كندا والمكسيك، وهي تضم و  تريليون دوالر  3.4مليون نسمة، وا 
تنص على تحرير و  ،51123ودخلت حيز التنفيذ  5114ولقد تم التوقيع على هذه االتفاقية سنة  .2أمريكي

لغاء القيود  حماية وتعزيزالمصرفية والمالية،  خاصةوسع في مجال الخدمات أ الملكية الفكرية، وا 
وهي تعد قوة اقتصادية كبيرة جدا تشكلت من أجل مواجهة  .4ةالمفروضة على االستثمار بين الدول الثالث

 %01تجارتها البينية  من التجارة العالمية، وتمثل %57وهي تشكل  ؛المد االقتصادي األوروبي والياباني
 من إجمالي تجارتها مع العالم.

                                                 

  1 - مراد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص 22.
  2 - فؤاد أبو ستيت، مرجع سبق ذكره، ص 01.

، 4007ومقترحات التطوير والتفعيل، دار الفكر العربي، صالح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات اإلقليمية والدولية، الواقع، مبادرات  -3 

 .051ص
4 - Domenic Salvator, Economie International, traduction par : Fabienne Lelooup et Achille Hannequart, 9 

édition, groupe De Boeck, Bruxelles, Octobre 2008, p 379.  
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     (UE) ثانيا: االتحاد األوروبي 
ثم انضمت دول أخرى من  1دولة من أوروبا الغربية 51من  5111 سنةاألوروبي تشكل االتحاد 

على كبير  دولة. ويعد هذا التكتل قوة اقتصادية هامة لها تأثير 41أوروبا الشرقية حيث أصبح عددهم 
من إجمالي  %70تجارته البينية  ، وتمثلالتجارة العالمية من %20وهو يستحوذ على  ؛2التجارة العالمية
 .3تجارته مع العالم

  (ASEAN) (اآلسيان)التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادي ثالثا: منتدى
 كإندونيسياالنمو المرتفعة دولة، وهي تعد من الدول اآلسيوية ذات معدالت  40يبلغ عددها 

، 5137أنشئت عام  وبروناي وغيرها، ميرامارو لوسو و  ماليزيا وتايلندا وفيتنام وبروتوىو الفلبين و سنغافورة و 
في  ٪1و 5120في  ٪4أن التجارة بينها لم تتجاوز  إال  ، 5177أما اتفاقية التجارة التفضيلية بينها فكانت 

 .4%41فهو  التجارة العالميةمن إجمالي تجارتها مع العالم، أما نصيبها من  %03وأصبحت  5121
تباع  5115في  تعديلهإلنجاح هذا االتفاق تم  بتخفيضات جمركية جديدة تصل حتى الصفر، وا 

بين  البينيةيالت من أجل تحسين التجارة ضأسلوب موحد للتعريفة الجمركية التفضيلية وغيرها من التف
 ولعبها دورا هاما في التجارة العالمية. آلسيانا

 (MERCOSUR) رابعا: السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية
لباراغواي ان األرجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي و موتتشكل  5115هي سوق مشتركة أنشئت عام 

جمالي 5مليون نسمة 453ألوروغواي، ويبلغ عدد سكان الميروكوسور حوالي او  الناتج المحلي اإلجمالي ، وا 
 .6مليون دوالر أمريكي 500يزيد عن 
 (APEC) والباسيفيك التعاون االقتصادي آلسياخامسا: 

بهدف تحرير  واليابانالواليات المتحدة األمريكية  بمبادرة من استراليا وبدعم من 5121 أنشئ سنة          
بالنسبة للدول  4040بالنسبة للدول المتقدمة و 4050الى غاية  تواالستثمارالمبادالت التجارية لكامل 
  ،ماليزيا ،الفلبين ،سنغافورة ،اندونيسيا همASEAN أعضاء من 3 منهم عضوا 52وهو يضم  ؛النامية

 غهون ،كوريا الجنوبية ،تايواننيوزلندا،  ،الياباناستراليا،  إلى إضافة NAFTA ، وأعضاءوبرونايتايلندا 
 .7من التجارة العالمية %10بابوازي نوفيل غيني، وتمثل تجارته و غ، الصين، الشيلي كون

  
                                                 

 .007مرجع سبق ذكره، ص صالح الدين حسن السيسي، -1 

 2 - راجع: 
.523-532، ص 4005الفنية، طبعة أولى  ومطبعة اإلشعاعسمير محمد عبد العزيز، التكتالت االقتصادية اإلقليمية في إطار العولمة، مكتبة    

3 - J.E.Mittaine et F.Pequeril, Les unions économiques régionales, Armand Colin, Paris 1999, p29.  
4-  Idem,  p47.  

 

  5- سامي عفيفي حاتم، قضايا معاصرة في التجارة الدولية، مطابع النسر الذهبي، القاهرة، 4002، ص514.

 .514فؤاد أبو ستيت، مرجع سبق ذكره، ص -6 
7 -J.E.Mittaine et F.Pequeril, OP.Cit. p48. 
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 ( AFTA)تينمريكدول األمنطقة التجارة الحرة ل سادسا:
 .دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية 02وتضم  5112تم التوقيع عليها في         

   (AEC) : تجمع الكاريبيبعاسا
 .4000في سنة  41وقد بلغ عدد الدول المنضمة  5112أنشئ سنة 

  (CA) الجنوبتجمع دول  ا:مناث
 ضم كل من بوليفيا وكولومبيا واإلكوادور وفنزويال.ي 5131أنشئ سنة 

 هذه التكتالت توجد بعض اتفاقيات التعاون: إلى إضافة
في  ودخلت حيز التنفيذ 5130تم التوقيع عليها في :(OCDE) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -

أمريكا  وتركيا وسويسرا وبلدان االتحاد األوروبي وهي تضم معظم دول 41، يبلغ عدد أعضاءها 5135
 .كوريا الجنوبيةو  اليابانك وبلدان كبرى من آسيا ونيوزلندا، واستراليا الشمالية

في  األعضاءالدول من قبل  5114 سنة تأسس :(EAEC)لتعاون االقتصاديلاتفاقية شرق آسيا -
ASEAN الصينو غ كون غهون ،كوريا الجنوبية ،تايوان ،اليابان إضافة إلى. 

 (NPI)واالتحاد األوروبي واليابان والبلدان المصنعة الحديثة النافتاالتي تتشكل من  الثالثيةإال أن   
 على التجارة الدولية. كبيرا اهي التكتالت التي لها تأثير  غكون غوكوريا الجنوبية وهون سنغافورةتايوان و مثل 

في  يلي الجدول التالي الذي يوضح نصيب هذه التكتالت اإلقليمية في التجارة الدولية للسلع فيما
 .4054سنة 

 . 2112: نصيب االقتصاديات وبعض التكتالت اإلقليمية في التجارة الدولية للسلع لسنة 4جدول رقم 
 )الوحدة: مليون دوالر(                                                                 

النسبة  الرصيد

 المئوية

 %لواردات ل

النسبة  الواردات

 المئوية

 % صادراتلل

 البيان                     الصادرات

 المناطق

 االقتصاديات المتطورة 9353309 50.827 10208279 55.143 -212170

 االقتصاديات النامية 8208324 22.301 7375170 25.220 103712

 االقتصاديات المتحولة  220115 2.132 304323 0.257 407101

 العالم 18402184 500 18512495 500 -550055

 النافتا 4075000 12.89 0510102 57.42 -251302

 (27االتحاد األوروبي) 1200422 31.54 1225272  31.56 -02112

 سيان األ 5414375 6.81 5451314 6.59 04171

210510- 21.32 1517022 27.10 2727512 APEC  

 الميروكوسور 227131 2.43 010752 4.50 12415

250501- 45.40 0142105 53.15 0555713 AFTA 

 .4050من إعداد الطالبة بناء على معطيات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  المصدر:
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التكتالت اإلقليمية الهامة المذكورة سابقا نافتا، واالتحاد األوروبي يتضح من خالل الجدول أن 
 من حجم المبادالت التجارية العالمية. % 10.37كوسور تشكل و ر يواآلسيان وسوق الم

مليار دوالر،  251.302في مبادالته مع العالم يقدر بـ  لديه عجز كبيركما يتبين بأن تكتل النافتا 
كوسور فحجم مبادالته و ر ييخص الم اسبة معتبرة من المبادالت العالمية. وفيمأما اآلسيان فيحوز على ن

  . % 4.20مع بقية دول العالم يعتبر محدودا جدا إذ ال يتجاوز نسبة 

 : التكتالت االقتصادية العربيةالثالثالمطلب 

لكن سرعان ما ضعفت  ،لقد وحد اإلسالم العرب في دولة مركزية واحدة أخذت طريقها في التطور
ففي ظل العهد العثماني شهدت األقطار  ؛هذه الدولة العربية اإلسالمية وحلت محلها الدولة العثمانية

 .1العربية تكامال اقتصاديا حقيقيا إذ كان هناك اتحاد جمركي فعلي بينها
ل قائمة بذاتها تها وقسمتها إلى دو تأن الحركة االستعمارية قضت على هذه الوحدة العربية وشت إال  

 تختلف عن نظيراتها في كل األمور االقتصادية.
الشمل من جديد وخلق التعاون والتكامل بينها من أجل  لقد حاولت الدول العربية إعادة فكرة لم  

وهكذا لم تتأخر الدول العربية في االستجابة للمتغيرات الدولية  .2حل مشكالتها االقتصادية واالجتماعية
كتالت االقتصادية، وبدأت عملية تنظيم الهيكل المؤسسي لتحقيق تجمع اقتصادي عربي بشأن حركة الت

 .51213مع تأسيس جامعة الدول العربية سنة 
الدول العربية لتعمل على تحقيق هذا الهدف، سواء بتسهيل عمليات التبادل  ةا نشأت جامعإذ  

 . 4التجاري بينها كأدنى درجة للتعاون االقتصادي، أو عن طريق تحقيق الوحدة االقتصادية كأعلى درجة
شهد الوطن العربي عدة محاوالت للتكتل االقتصادي في ظل الجامعة العربية بدء من  ابعد هذ

، ثم اتفاقية تسهيل التبادل التجاري في سنة 5110اع المشترك والتعاون االقتصادي سنة معاهدة الدف
التفكير  ثم تم   .الذي لم يجسد في أرض الواقع 5113، ويليها مشروع الوحدة االقتصادية في سنة 5110

، يلقى النجاح والذي بقي راكدا إلى اآلن ولم 5132ع على قرارها في ق  في السوق العربية المشتركة التي و  
 .5125ضعت اتفاقية تيسير التجارة ومنطقة التجارة الحرة في سنة ثم و  

                                                 

واألهداف ، األطر المؤسسية والمتوسطيةالبديلة: الشرق أوسطية  ومشروعات التكاملعبد المنعم السيد علي، مسيرة التكامل االقتصادي العربي  -1 
 .455، ص 5112، ودراسات. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث والمتوقعة والنتائج الفعلية

 .52، ص 5110العربي، الطبعة الثانية، معهد التخطيط القومي،  والتكامل االقتصاديإجالل راتب، التعاون  -2 
، بحوث فاروق عبد الحليم شقوير، أثر المتغيرات اإلقليمية على األطر المؤسسية للتكامل االقتصادي العربي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -3 

 .531، ص 5112، ودراسات
 .72، ص 5111المشتركة في عصر العولمة، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، القاهرة سليمان المنذري، السوق العربية  -4 
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وضع ال تلقى تبقى المساعي إلى إقامة التكتل االقتصادي قائمة إلى حد اآلن رغم أن كل اتفاقية ت  
إال أربعة مة إلى الجامعة، فالسوق العربية المشتركة ولدت ميتة إذ لم يوقع عليها ضإقبال كل الدول المن

 دولة. 45دول، بينما منطقة التجارة الحرة فقد وقعت عليها 
مع تخلف انضمام أربع دول إليها هي:  5112ي مطلع فالتجارة الحرة فعال  تنفيذ منطقةلقد بدأ 

 .1جيبوتي وجزر القمرو موريتانيا و الجزائر 

(، ومجلس 5125التي تشكلت مجلس التعاون الخليجي) العربية قليميةاإلتكتالت من بين ال
االقتصادي تكون بمثابة العمل  أنلم تستطع  اأنه إال( 5122(، واالتحاد المغاربي)5122)يالتعاون العرب
 إلىالمغاربي  تحويل االتحادا من أهدافها. ولقد اقترحت الجزائر ك وال أن تحقق جزءا مهم  العربي المشتر 
 الغاية المرجوة منه. إلىللخروج من الركود والتعثر الذين يقع فيهما والوصول  تكتل اقتصادي

ن عولمة وتكتالت اقتصادية إقليمية تفرض على الدول العربية مإن التطورات االقتصادية الدولية 
اإلسراع في تكتلها االقتصادي من أجل مواجهة التهديدات االقتصادية التي قد تتعرض لها والتي قد 

 كل ، خاصة وأن مقومات هذا التكتل متوفرة، كما يجب القضاء على2عليها إذا بقيت منفردة تقضي
 المعوقات التي تحول دون ذلك.

 العربي االقتصادي التكامل مزاياول: األ  الفرع

 في الندماجل العربية الدول تؤهل التي والفرص المزايا من يتيح العديد العربي االقتصادي التكاملإن  
 :يلي ما المزايا ومن بين هذه ،الجديد العالمي التجاري النظام

 على ومحفز ا للتجارة ومشجعا النهائي التحرير نحو ةخطوة هام العربي يعتبر االقتصادي التكامل -
 .تمن التحديا للتخفيف ضرورية وخطوة العالمية، التجارة لمنظمة االنضمام

 أن ورغم ؛الداخلية السياسات إصالح وعلى الكلي االقتصاد استقرار على العربي ياالقتصاد التكامل يعمل -
صالح االقتصادي االستقرار  أن إال عربي، اقتصادي تكامل دون يتحققا أن يمكن الداخلية السياسات الكلي وا 
 والتوسع الحجم وفرات وتحقيق الكفاءة وتحسين ونقل التكنولوجيا، األجنبي االستثمار من المكاسب احتماالت

 التدابير تطبيق األعضاء على الدول مليي   والذي االقتصادي، التكامل ظل في تتضاعف األسواق في
 وخطوة نحو الكلي االقتصادي االستقرار لتحقيق عوامل بدورها وهي واالستثمار، التجارة لتيسير الضرورية
 .الداخلية السياسات إصالح

                                                 

 .1، ص 5112جانفي  1، 5150األهرام االقتصادي، العدد  -1 
2-Abdelaziz Bellout, Cadre incitatif et compétitivité de l ' économie Elément de réflexion pour une stratégie d’ 

intégration des marchés arabes, Acte des journées d’ Etudes Magrébines sur la mondialisation de l’ économie, 

intégration régionale et restructurations au Magréb, Rabat 30 septembre 1995, p 50.  
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 العربي الوطن من ويجعل الوطنية المدخرات الستثمار أفضل فرصا يتيح العربيي االقتصاد التكاملإن  -
 البيئة يئيهو  العربية، األقطار بين الوطنية األموال رؤوس انتقال حرية تتيح موحدة، استثمارية منطقة

 .المشتركة العربية التنمية في إسهامها حسن ضمان مع خارجية أموال رؤوس الستقبال العربية االستثمارية
 التكامل من خالل العربي اإلقليم داخل اتهتمعالمج الرفاهية من امزيد تحقق أن العربية لدولليمكن  -

 .االقتصادي
 المهنية الخدمات االتصاالت، التامين، التمويل، لنقل،كا االقتصادي للنمو الضرورية الخدمات توفير -

 التنظيمية القيود في النظر إلعادة ةهام تتيح فرصة العربية المنطقة في اإلقليمية االتفاقات حيث أن ،اوغيره
 جودة ذات خدمات واستحداث لألسواق الجغرافي بالتوسع يسمح مام الرئيسية، الخدمات قطاعات وتحرير
 .الخدمية القطاعات شتى في أفضل وكفاءة

 أو عامة مؤسسات إقامة في التعاون طريق نع التكلفة خفض لىإ العربي االقتصادي التكامل ؤديي -
 الخارج، من واالستهالك اإلنتاج مستلزمات من العربية الدول الحتياجات الجماعي لالستيراد مشتركة خاصة

  .أفضل شروط على والحصول التفاوضية القدرة لتحسين فرصة تيحي مما

 التكتل االقتصادي العربيقومات وم معوقات ثاني:ال الفرع

 يتم التطرق إليها فيما يلي: معوقات ومقومات تكتل االقتصادي العربيلل 
  تتمثل في: .المعوقاتأوال: 

 العوامل االجتماعية -1
إن التفكير في المصالح القطرية طغى على المصالح القومية وسادت بعض مشاعر السيادة 

. كذلك إن انعدام الثقافة العربية األصيلة التي تعمل على ربط الصلة بين األقطار 1والغيرة والتسلط والتميز
العربية زادت من التنافر واالتجاه إلى القطرية، إضافة إلى آفة األمية التكاملية التي تصيب المسؤولين في 

 .2األقطار العربية
 العوامل السياسية -2

من أهم معوقات التكامل، إذ ينعكس في استمرار  عد  إن اختالف األنظمة السياسية لألقطار العربية ي       
 .3األنظمة القطرية المتنافرة، وخلق صعوبات جمة للتوصل إلى قرارات مشتركة ةانعزالي

                                                 

، 410، العدد 44عبد الغني عماد، التكامل االقتصادي والسوق العربية المشتركة: أسباب التعثر وشروط االنطالق، المستقبل العربي، السنة  -1 
  .73، ص 5111ديسمبر 

، العدد األول جوان ، المجلة المصرية للتخطيط، المجلد الخامسومستقبلهمحمد محمود اإلمام، العمل االقتصادي العربي المشترك، تقييمه  -2 
 .41، ص 5117

، ص 5121، والترجمة والتوزيعلنشر ل، كاظمة واألداءعبد الوهاب حميد رشيد، الدور التكاملي للمشروعات العربية المشتركة: الطموحات  -3 
503.. 
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أي أن مختلف الدول العربية تضع المصالح القطرية العاجلة فوق المصلحة القومية اآلجلة،  
 .1وتبجل العالقات الثنائية عن التكامل والقومية

 العوامل االقتصادية -3
إلى خلق صعوبات في التنسيق االقتصادي بين الدول إن اختالف األنظمة االقتصادية يؤدي 

 .2ويعمق الهوة بينها ويبعد عن تنفيذ القرارات المشتركة
 العوامل الدولية -4

إن عالقة كل قطر عربي بالدول الغربية المتطورة أكبر من عالقاتها البينية وهذا ما يجعلها تابعة 
وبالمقابل فإن هذه الدول  ؛مشكلة التكامل العربي ، مما يزيد من3التجاري بلها أو ما يعرف باالستقطا

 .4الغربية من مصلحتها الحيوية عدم وجود وحدة قوية أو دولة قوية كبيرة تضم كل األقطار العربية
 تتمثل في: .قوماتمال ثانيا:

 قتصادياالالعامل غير  -1
  والتقاليد.حدة الدين والمعتقدات واللغة واألصل والتاريخ والعادات و ويتمثل في 

 العامل االقتصادي -2
يزخر الوطن العربي بموارد طبيعية ضخمة متباينة التوزيع تشجع كثيرا على التكامل من  *

 أراضي زراعية وموارد مائية وثروات بحرية وحيوانية ومعدنية وغابية.
تصادية الموقع الجغرافي للوطن العربي يجعل منه تكتال اقتصاديا قويا يضاهي التكتالت االق *

 اإلقليمية األخرى.
أقطار قليلة الكثافة السكانية وأخرى كثيفة، يعتبر  منالمتاحة  التباين في حجم الطاقات البشرية *

كذلك اختالف التخصصات والمستويات  ؛عنصرا أساسيا للتكتل والتقارب وتحقيق المصالح المتبادلة
 والمهارات والخبرات بين األيدي العاملة المتوفرة في األقطار العربية تعد نقطة هامة في إنجاح التكتل.

توفر بعض األقطار العربية على فوائض مالية هامة مودعة في بالتباين في اإلمكانيات المالية  *
ي ويسهل عملية التكتل نم  ي   سوفدول ذات العجز المالي الخارج، لو توظف في تمويل التنمية في ال

 االقتصادي.

                                                 
تصادي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، عبد المحسن زلزلة، التكامل االقتصادي العربي أمام التحديات، دراسات في التنمية والتكامل االق -1 

 .527، ص 5123الطبعة الثالثة، 

 .27د. إجالل راتب، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
إفريقيا، جامعة  والتنمية فيبشير، مبررات إقامة المغرب العربي في ظل التحوالت الراهنة، مؤتمر التكامل اإلقليمي  وبن عيشيحامد نور الدين  -3 

 .531، ص 4001ماي  00-41، والدراسات اإلفريقيةالقاهرة، معهد البحوث 
(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 20طاهر حمدي كنعان، التعاون االقتصادي العربي: رؤية عملية، سلسلة كتب المستقبل العربي) -4 

    .514، ص 4001فيفري 
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 410التكتل االقتصادي العربي سيتوفر على سوق تضم أكثر من ، فاتساع السوق العربية *
مليون مستهلك، تؤدي إلى قيام المشروعات الكبيرة ذات اإلنتاج االقتصادي مما يؤدي إلى تخفيض 

ادة فرصتها في التعامل مع التكتالت األخرى بشكل إيجابي من خالل المزايا األسعار وزيادة المبيعات، وزي
 التنافسية التي يتيحها التكتل العربي.

 سلبية في أغلبها وتفوق يالعربية ه اقتصاديات الدول العالمية على التجارة منظمة اتفاقيات إن آثار
تكامال اقتصاديا بدال من أن  تحرز العربية أن الدول ىالتحديات يجب عل هذه ولمواجهة اإليجابية، اآلثار

 والتجمعات اإلقليمية. العظمى حتى تستطيع التصدي للدول تبقى متشتتة
 العربية للدول لكل بالنسبة وضرورة حتمية الظروف يعد هذه ظل في العربي االقتصادي فالتكامل

 التجاري النظام في اندماجها من وتجعل جهة، من الدولية الساحة االقتصادي على أدائها من تحسن حتى
 التي الكثيرة والفرص يتيحها التي العديدة للمزايا نظر ا وهذا بالفائدة، عليها يعود موفقا اندماجا الجديد العالمي
 من خالل تفعيل التكامل مسار دفع على العملالعربية  لعلى الدو  ينبغي العربي، وهكذا لإلقليم سيوفرها

 .جديدة تكاملية مشاريع في واالنطالق السابقة المحاوالت
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العالمية القضايا المتعلقة بتحرير التجارة تطور: رابعالمبحث ال  

إن اتفاقية إنشاء المنظمة تنص على عقد مؤتمرات وزارية لبحث ما يطرح من قضايا على 
األقل كل سنتين من أجل اتخاذ القرارات الضرورية والهامة المنظمة، حيث يعقد المؤتمر الوزاري مرة على 

 المتعلقة بالتحرير المتواصل للتجارة وضمان أداء المنظمة لدورها على أكمل وجه.
، ومؤتمر 6991ف ، ومؤتمر جني6991تتمثل المؤتمرات الوزارية التي عقدت في مؤتمر سنغافورة 

، ومؤتمر 1002غ ، ومؤتمر هونغ كون1002 ون، ومؤتمر كانك1006ة ، ومؤتمر الدوح6999ل سيات
 ب التالية:لاطوالتي يتم تناولها في الم 1062بالي  ومؤتمر 2011ف ومؤتمر جني 1001ف جني
  سياتلمؤتمرات قبل  الالمطلب األول:   -
 مؤتمر سياتلالمطلب الثاني:    -
 سياتلبعد    الثالث: المؤتمرات المطلب -

 
 قبل سياتل المؤتمراتاألول: المطلب 
 تتمثل في المؤتمرات التالية: 
 مؤتمر سنغافورةاألول: الفرع 

هو أول مؤتمر للمنظمة العالمية للتجارة منذ دخولها حيز التنفيذ وقد عقد في سنغافورة في الفترة 
 610وقد اشترك فيه وزراء التجارة الخارجية والمالية والزراعة ألزيد من  6991ديسمبر  62إلى  60من 

 دولة. 
األساسي لهذا المؤتمر هو تقييم درجة تنفيذ الدول األعضاء لاللتزامات المقدمة في إطار الهدف 

المنظمة العالمية للتجارة وتقييم السياسات التجارية في ظل اتفاقية مراكش وآلية مراجعة السياسات 
ختبار التجارية. كذلك يهدف إلى مواصلة المفاوضات حول بعض القضايا التي لم تحسم في مراكش، وا

 أداء المنظمة منذ إنشائها حتى انعقاد هذا المؤتمر.

 القضايا المطروحة في المؤتمرأوال: 
ويمكن  1تضمن جدول أعمال المؤتمر ستة موضوعات أساسية تضمنها اإلعالن الوزاري الصادر

 تلخيصها على النحو التالي:
  

                                                           
1 - WTO, Ministerial Conference, Singapore, 9-13 December 1996, Singapore, Ministerial Declaration (pages 8). 
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 التجارة والبيئة    -1

ت الدول المتقدمة على مناقشته في ، وأصر  1لجولة أوروغوايهو موضوع تناولته الوثيقة الختامية 
هذا المؤتمر من أجل وضع معايير بيئية معينة تلتزم بها جميع الدول األعضاء، من أجل التوصل إلى 
اتفاقية متعددة األطراف لتنظيم العالقة بين التجارة والبيئة. أما الدول النامية فقد عارضت هذا الموضوع 

ستعمله الدول المتقدمة كذريعة للحماية أحادية الجانب لتحد من تدفق صادرات الدول تخوفا من أن ت
النامية إلى أسواقها. ولكن حاليا توجد معايير موحدة ومقاييس عالمية لحماية البيئة، إضافة إلى هذا يجب 

 على الدول النامية المساهمة في وضع أي معايير أو قواعد بيئية جديدة.

 التجارة وسياسات المنافسة العالقة بين  -2
 االتحادهو موضوع لم تتحمس له الواليات المتحدة األمريكية وأغلبية الدول النامية بينما أيده 

األوروبي وبعض الدول النامية، فمعارضة هذا الموضوع تستند إلى أن اختالف مستويات النظم التشريعية 
بسبب مستوى المنافسة. وهكذا تضمن إعالن  قد يترتب عليه نتائج سلبية في االقتصاديات النامية

سنغافورة إنشاء مجموعة عمل لدراسة موضوع التجارة وسياسات المنافسة والتوصل إلى اتفاق متعدد 
 األطراف في إطار المنظمة بهذا الشأن كحل وسط بين األطراف المؤيدة والمعارضة.

 إجراءات تسهيل التجارة  -3
األوروبي هذا الموضوع من أجل التوصل إلى اتفاقية متعددة األطراف تتضمن إطار  االتحادقدم 

، وتهدف إلى 6991ت عام لقواعد وترتيبات تستند لكل من االتفاقية المنشئة للمنظمة وقواعد وترتيبات الغا
زالة العراقيل اإلدارية  تخفيض وتبسيط اإلجراءات المرتبطة بالتجارة بين الدول األعضاء في المنظمة وا 

والبيروقراطية. ونظرا لمعارضة الدول النامية لهذا الموضوع تم االتفاق على إنشاء مجموعة عمل تقوم 
بتحليل ودراسة هذا االقتراح وتأثيراته المختلفة على الدول النامية كحل توفيقي بين الطرفين. وهنا 

نما ضد اال تفاقية متعددة األطراف التي قد تكون المعارضة ليست ضد اإلجراءات التسهيلية في حد ذاتها وا 
 معاكسة للسياسات واإلمكانيات المتاحة في الدول النامية.

 العالقة بين التجارة واالستثمار  -4

كذلك طرح هذا الموضوع من قبل الدول المتقدمة بهدف التوصل إلى اتفاقية متعددة األطراف 
لكن الدول النامية عارضته بشدة بحجة أنه يوجد اتفاقية في إطار المنظمة العالمية  ؛لالستثمار المباشر

، مما ال يستدعي 1000ة للتجارة تنظم الجوانب التجارية المرتبطة باالستثمار والتي تمت مراجعتها سن
دول قد يقضي على قدرة ال االتفاقيةوضع اتفاقية متعددة األطراف بهذا الخصوص. كذلك إن مثل هذه 

 مع ظروفها التنموية. يتالءمواالستثمارية وفقا لما  االقتصاديةالنامية في وضع السياسات 
  

                                                           
البيئة، محسن أحمد هالل، موضوعات البيئة بين التجارة الدولية والتنمية االقتصادية، بحث مقدم في الندوة الوطنية للدول العربية عن التجارة و - -1

 .   61، ص6991جويلية  20-19وزارة التجارة والتموين، القاهرة، 
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 التجارة ومعايير العمل  -5 
اقترح هذا الموضوع من طرف الواليات المتحدة األمريكية لمنع عمل األطفال في الدول النامية 

ل قاطع مناقشته ألنها تعتبره خارج نطاق لكن الدول النامية رفضت بشك ؛والذي يعتبر ضد حقوق العمل
في اإلدراك  االقتراح يتمثل. والسبب الفعلي لرفض هذا 1المنظمة وهو من اختصاص منظمة العمل الدولية

التام لغاية الدول المتقدمة من وراء استخدام معايير العمل هذه، حيث سوف تستعملها كوسيلة حمائية تمنع 
 .2بهذه المعايير التزامهاتدفق صادرات الدول النامية إلى أسواقها بسبب عدم 

 الشفافية في المشتريات الحكومية  -6 
ع اتفاق متعدد األطراف يتعلق بالشفافية في الهدف من طرح هذا الموضوع للمناقشة هو وض

 واالتحاد، وقد اقترحت نصوص لالتفاق من طرف الواليات المتحدة األمريكية 3المشتريات الحكومية
ستراليا، لكن الدول النامية عارضتها. ولذلك تم االتفاق على إنشاء مجموعة عمل أاألوروبي واليابان و 

 .هايفالتفاوض  هميةاألطراف تتعلق بالموضوع ومدى ألدراسة أهمية وجود اتفاقية متعددة 
هكذا يمكن اعتبار مؤتمر سنغافورة مواجهة بين الدول المتقدمة الساعية لتحقيق مصالحها بطرحها  
، كذلك هو فرصة للمطالبة توالدول النامية المدافعة عن مصالحها برفضها لمعظم االقتراحا عللمواضي

 .4هذه الدول في النظام المتعدد األطراف نبتعزيز التكامل بي

 : إعالن المؤتمراثاني
 على ضوء مواقف الدول التي شاركت في المؤتمر جاء إعالن سنغافورة في النقاط التالية:

 أهمية استكمال المفاوضات التي لم يتم االنتهاء منها فيما يخص تحرير تجارة المنتجات. -6
 ة والبيئة والتنمية االقتصادية من طرف لجنة التجارة والبيئة.االستمرار في بحث مسائل التجار  -1
 رفض وضع معايير للعمل وتفويض منظمة العمل الدولية في بحث هذا الموضوع.   -2
إعطاء األولوية لتنفيذ اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وااللتزامات التي قدمتها الدول األعضاء في  -1

 المنظمة.
عفاءها وضع إجراءات  -2 خاصة بالمعاملة التفضيلية للدول األقل نموا المتضررة من تحرير التجارة وا 

 من بعض االلتزامات.
ت يإنشاء مجموعات عمل لدراسة بعض المواضيع المطروحة من قبل الدول المتقدمة والتي لق -1

 معارضة من الدول النامية.

                                                           

 .620صباح نعوش، مرجع سبق ذكره، ص -1 
قات السعيد قاسم، التجارة ومعايير العمل في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية في اتفا  -2 

 .299-296التجارة العالمية، ص 
3 - WTO, Ministerial Conference, Singapore, OP.Cit, p8. 

 .215راد عبد الفتاح، منظمة التجارة العالمية والعولمة واإلقليمية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د ت ن، ص م -4 
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عتبر مواصلة للحوار واستكماال للمفاوضات حول بعض المسائل التي لم يتم يإن المؤتمر الوزاري 
عتبر مجاال تطرح فيه أفكار ومواضيع جديدة ياالنتهاء منها في المرحلة التي تسبق كل مؤتمر وزاري، كما 

 تستحق البحث والنقاش.
لذا كانت تلقى  المؤتمر الوزاري جل المواضيع التي طرحت كانت من قبل الدول المتقدمة، هذا في

معارضة من الدول النامية وهذا بسبب وضعيتها االقتصادية الضعيفة من جهة، وبسبب ما قد تلحقه هذه 
المواضيع المطروحة من إضرار لمصالحها من جهة أخرى. وهذا ما يدل على أن الدول النامية على 

عليها أن تكون متضامنة فيما  يقظة ومتفطنة لما تحاول الدول المتقدمة حياكته ضد مصالحها، لذا يجب
مواجهة مطالب الدول المتقدمة. وحتى يتم التوصل على ها حتى تقدر أن تتضافر جهود  متحدة و بينها و 

إلى حل توافقي بين الدول المتقدمة والنامية خالل أي مؤتمر وزاري بشأن نقاط التعارض، تنشأ مجموعات 
بالتجارة الدولية، ومدى مناسبة تناولها في إطار  عمل لدراسة الموضوعات المقترحة، ومدى ارتباطها

ففي مؤتمر سنغافورة خصصت  ؛منظمة التجارة العالمية، ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية
مجموعات العمل هذه لدراسة مواضيع العالقة بين التجارة واالستثمار، وبين التجارة والمنافسة وتسهيل 

 التجارة والشفافية.
 الثاني: مؤتمر جنيف الفرع

 وكان ؛6991ماي  10و 61 هو ثاني مؤتمر للمنظمة العالمية للتجارة عقد بجنيف في الفترة بين
 الهدف األساسي له مراجعة مدى وفاء الدول بااللتزامات التي قدمتها في إطار المنظمة العالمية للتجارة

إضافة إلى تقييم السياسات التجارية متعددة  ،والبحث عن حلول للمشاكل المواجهة في مجال التطبيق
األطراف ومحاولة طرح موضوعات جديدة للنقاش وتحديد مدى إمكانية الدخول في مفاوضات إذا استدعى 

 األمر ذلك.

 : الموضوعات والقضايا المطروحة في المؤتمرأوال
    التجارة اإللكترونية -1 

وع، فتم االتفاق على إعداد برنامج عمل حول الموضهذا كانت المرة األولى التي يطرح فيها 
مراعاة  معالتجارة اإللكترونية باعتبارها مسألة ضرورية يجب إخضاعها لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة 

االحتياجات االقتصادية والفنية للدول النامية. كما تم االتفاق على عدم فرض رسوم جمركية على الرسائل 
 .1حتى إنهاء لجان المنظمة دراسة برنامج العمل الخاص بهذا الموضوع ةاإللكتروني

  

                                                           
1 - WTO, Ministerial Conference, Second session, Geneva, 18-20 May 1998, Ministerial Declaration, p8. 
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 خفض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية  -2
طالبت معظم الدول بمفاوضات جديدة حول تخفيض أكبر للرسوم الجمركية على السلع 

 الصناعية، وهو ما يخدم أكثر الدول الصناعية.
  مة العالمية للتجارة والمنظمات األخرىالتوافق والتنسيق بين المنظ-3

تحقيق توافق وتناسق بين المنظمة العالمية للتجارة والمنظمات األخرى خاصة صندوق النقد أي  
 .1الدولي واألنكتاد والبنك الدولي، وزيادة تفعيل التعاون معهم لتجسيد االتفاقية الخاصة بهذا الشأن

 الشفافية في عمل المنظمة  -4
العديد من المشاركين في هذا المؤتمر بضرورة توافر الشفافية في أعمال المنظمة من طالب 

خالل إتاحة كل المستندات الخاصة بذلك من أجل تدعيم الثقة أكثر، كذلك تمت الدعوة إلى الحفاظ على 
 الطابع الحكومي للمنظمة، وعدم تعاملها مع مؤسسات غير حكومية في مجال تسوية النزاعات.

 فاقية التجارة اإلقليمية ات -5
في هذا المؤتمر نوقشت فكرة التجارة اإلقليمية من حيث ضرورة توافق االتفاقيات الخاصة بها مع 
أحكام المنظمة العالمية للتجارة ومدى إسهامها في تحرير التجارة والتنمية االقتصادية دون إلحاق الضرر 

 بالدول النامية.

 التجارة والتمويل  -6
ه الفكرة من طرف الدول النامية لبحث العالقة بين النظام التجاري العالمي والنظم اقترحت هذ

التمويلية والنقدية من أجل حماية التجارة العالمية متعددة األطراف من االختالالت النقدية والمالية 
 الخارجية، إال أن الدول المتقدمة رفضتها.

 التجارة والمديونية  -7
  هذا الموضوع من أجل إيجاد حل لمشكلة المديونية الخارجية في ظلالدول النامية طرحت 

 المنظمة، بينما الدول المتقدمة عارضته باعتباره خارج اختصاصات المنظمة.
 نقل التكنولوجيا  -8

حاولت الدول النامية معالجة قضية نقل التكنولوجيا الحديثة إليها من خالل ربطها بالتجارة 
 ظمة، إال أن الدول المتقدمة رفضت هذا بحجة أنه ليس من اختصاص المنظمة. العالمية في إطار المن

 : إعالن المؤتمراثاني
 يلي:  عماخالل الموضوعات التي طرحت للنقاش، تم اإلعالن  من

 وروغواي لتقييم ذلك في المؤتمر الثالث للمنظمة.األالحث على ضرورة تنفيذ اتفاقيات  -6

                                                           

التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية، بحث مقدم في المؤتمر العربي الثالث محمد خالد المهايني، المشاكل والصعوبات  -1 

ارس حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة: الفرص والتحديات أمام الدول العربية، دمشق، م

 .12، ص 1001
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 ايير العمل.التأكيد على رفض موضوع مع -1
إسداء مهمة التحضير واإلعداد للمؤتمر الوزاري الثالث للمجلس العام للمنظمة بالتركيز على مراجعة  -2

برنامج للمفاوضات حول الزراعة والخدمات حسب ما اتفق عليه في و ؛ وروغواياألتنفيذ اتفاقيات 
صدار إعالن مستقل للتجارة و  ؛للتفاوضالموضوعات الجديدة التي تقترحها الدول األعضاء و  ؛وروغواياأل ا 

 في الخدمات.

في مؤتمر جنيف طرحت مواضيع جديدة للنقاش وقد كان للدول النامية نصيب منها من حيث 
والتي واجهت رفضا من قبل الدول المتقدمة  ااالقتراح كعالقة التجارة بالتمويل والمديونية ونقل التكنولوجي

ظمة العالمية للتجارة، ولكن في الواقع الرفض الحقيقي يعود ألن هذه بحجة أنها ال تخضع الختصاص المن
المواضيع قد تحقق مصالح إضافية للدول النامية وقد تقضي على بعض نقاط القوة للدول المتقدمة. من 
خالل هذا المؤتمر يتضح أن الدول النامية أصبحت أكثر فعالية في مشاركتها في المؤتمرات حيث 

 ها وعارضت تلك التي ال تخدم مصالحها والمطروحة من قبل الدول المتقدمة.طرحت مواضيع تهم

 
 : مؤتمر سياتلنيالثاالمطلب 

بمدينة سياتل  6999دسمبر 01نوفمبر و 20و ثالث مؤتمر للمنظمة عقد في الفترة الممتدة بين ه
وتحسين النظام التجاري وروغواي األألمريكية وكان يهدف إلى تقييم تنفيذ الدول األعضاء التفاقيات ا

لىو ، 1العالمي خاصة في مجال الخدمات دورة جديدة من المفاوضات تدوم لثالث سنوات سميت  إطالق ا 
  .2بدورة األلفية نظرا لحلول األلفية الثالثة

 
 األول: القضايا المطروحة في المؤتمرالفرع 

 من أهم المواضيع التي طرحت ما يلي:
 قطاع الزراعة واستكمال تحريره  -1

نسب معينة للرسوم تخفيض تم  ، بلفي جولة أوروغواي كليا حررلم يحيث أن هذا القطاع  
لغاء  لدعم الممنوح، وكانت الواليات المتحدة األمريكية في هذا المؤتمر تهدف إلى لجزئي فقط الجمركية وا 

األوروبي الذي يطالب بمعاملة خاصة للقطاع الزراعي أي  االتحادالمزيد من التحرير، على خالف 
 .3وجوب إبقاء بعض القيود

                                                           
1 - World Trade Organization, Seattle, What is at stake? Resource Booklet for the Seattle Ministerial Meeting, 

1999, p23-26. 

 .162، ص 1000، جانفي 629عبير محمد البرنس، ردود األفعال حول مؤتمر سياتل وموقف البالد العربية، السياسة الدولية، العدد  -2 
-691، ص1000، جانفي 629 ددقراءة في أوراق سياتل التناقض بين الحرية والعدالة، مجلة السياسة الدولية، العخالد عبد العزيز الجوهري،   -3 

692. 
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 قطاع الخدمات  -2
 كذلك طولب في هذا المؤتمر بمزيد من التحرير للخدمات في كل المجاالت.

 قضايا اإلغراق  -3 
حيث طلب  كذلك نوقشت هذه القضية لما لها من تأثير على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية  

اليابان من أمريكا في هذا المؤتمر مراجعة القوانين األمريكية المكافحة لإلغراق، ولكن أمريكا رفضت 
 إدراج قوانينها الخاصة ضمن المنظمة.

 قضية المنسوجات والمالبس الجاهزة  -4

تضع وروغواي نص على تحرير هذا المجال، إال أن الدول المتقدمة ال تزال األرغم أن اتفاق  
العراقيل لتحد من تدفق منتجات الدول النامية إلى أسواقها، وهذا ألنها تملك ميزة تنافسية أكبر منها في 

 هذا الشأن.
ربط التجارة  بمعايير العمل والبيئة  -5  

بقيت نفس نظرات المعارضة بين الطرفين أي بين الدول المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة 
فمن خالل هذا الموضوع تريد الواليات المتحدة األمريكية القضاء على أهم  ؛الناميةاألمريكية والدول 

تمثل في العمل، والذي يعطي والمعنصر لإلنتاج في السلع الزراعية وبعض السلع الصناعية والخدمات 
لحماية قدرة تنافسية عالية للدول النامية، وقد استخدمت الواليات المتحدة األمريكية هذه النقطة كحجة 

 .1حقوق اإلنسان واحترام معايير العمل الدولية
 التجارة اإللكترونية  -6

طرحت هذه الفكرة في مؤتمر جنيف وتم االتفاق على عدم فرض رسوم جمركية على الرسائل 
لدراسة، وقد قام كل من مجلس التجارة في الخدمات والسلع ومجلس احتى إنهاء لجان المنظمة  ةاإللكتروني
حقوق الملكية الفكرية ولجنة التجارة والتنمية بإعداد تقرير يحتوي على التمييز بين ثالثة أنواع من اتفاقية 

 المعامالت في التجارة اإللكترونية كالتالي:
 معامالت الخدمات الكاملة، أي تلك التي تبدأ من عملية االختيار والشراء والدفع وحتى التسليم. -
 عملية االختيار ثم الشراء والدفع أما التسليم فيتم بالطرق التقليدية.   نمعامالت الخدمات التي تبدأ م -
 معامالت تتضمن وظيفة االتصال. -

وفقا لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات دون التمييز بين يكون تعامل الوتم االتفاق على أن  
ر اإلنترنيت هل هي خدمات أم الطرق التكنولوجية للتسليم، ولم يتم تصنيف بعض المنتجات المتاحة عب

 سلع مثل البرمجيات الجاهزة والكتب.

                                                           

، جوان 121 ددمحمد منير زهران، ندوة مؤتمر منظمة التجارة العالمية في سياتل، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الع -1 
 .661، ص1000
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، 6991مليار دوالر في  5.1، حيث كانت التجارة اإللكترونيةب في هذه الفترة زاد التعامل 
، حيث أشادت بعض اإلحصائيات التقديرية في تلك الفترة إلى أن 6999دوالر في  مليار 62وأصبحت 

 حجم شراء عبر االنترنت يتضاعف مرة كل مئة يوم، أي يتوقع أن يصلحجم المعامالت المالية وال
 .1دوالر مليار 611أكثر من  إلى 1002في عام  التجارة اإللكترونية

 وروغوا  األ المسائل الخاصة  بتنفيذ نتائج جولة  -7
هي تعد من المسائل الشائكة وخاصة بالنسبة للدول النامية التي طالبت بتمديد الفترات االنتقالية 

والتقييم الجمركي، الفكرية في بعض االتفاقات كالجوانب التجارية المرتبطة باالستثمار وحقوق الملكية 
البس الجاهزة واتفاقية إضافة إلى تعديل بعض االتفاقات كمكافحة اإلغراق، واتفاقية المنسوجات والم

الدعم، كذلك بعض القضايا كقواعد المنشأ والقواعد الفنية المتعلقة بالتجارة. فكانت معارضة الواليات 
المتحدة األمريكية شديدة فيما يخص تعديل االتفاقات ومرنة فيما يخص تمديد الفترات االنتقالية ومعالجة 

األوروبي واليابان فقد أيدا التفاوض في تعديل  االتحادللدول األقل نموا، أما  خاصة بالنسبةبعض النقاط 
 بعض االتفاقات.

  النفاذ إلى األسواق -8
لقد تضمن النقاش كافة السلع الصناعية وحجم الخفض في الرسوم الجمركية واإلجراءات غير 

 الجمركية بالتركيز على المعاملة الخاصة للدول النامية. 

 رة واالستثمار التجا -9
األوربي على استمرار دراسة هذا الموضوع بدعم بعض الدول النامية بينما لم  االتحاد أصر  

 تتحمس له الواليات المتحدة األمريكية.
 التجارة وسياسات المنافسة  -11

األوروبي وبعض الدول  االتحادتستمر الدول النامية في معارضة هذه النقطة أمام إصرار 
 المتقدمة. 

 الشفافية في المشتريات الحكومية  -11
أيدت هذا الموضوع الواليات المتحدة األمريكية وأصرت على أهمية الوصول إلى اتفاق بهذا 

 الشأن.
من خالل كل النقاط المطروحة للنقاش في المؤتمر ساد الصراع بين مؤيد ومعارض، فالكل 

ثارة الجد ل حول مستقبل المنظمة والنظام التجاري يبحث عن مصالحه دون النظر إلى الطرف اآلخر وا 
العالمي متعدد األطراف، مما أدى إلى فشل المؤتمر، كذلك زادت المشاكل بعد مظاهرات سياتل التي 

منظمة( والتي لها سلطة على التجارة العالمية مثل ميكروسوفت  500قادتها منظمات غير حكومية )حوالي
 وبوينغ. 

                                                           

 .15، ص 1006صارم، معركة سياتل من أجل الهيمنة، دار الفكر، بيروت  سمير -1 
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 المؤتمرأسباب فشل  الثاني: الفرع

 ع: موضوعية كعدم اتفاق المتفاوضين حول المواضي1تنحصر أسباب فشل هذا المؤتمر في نوعين 
، 2المطروحة وصعوبة وتعقد هذه األخيرة وخاصة مشكلة المنتجات الزراعية التي لم يتوصل إلى حلها

المطروحة وسوء إدارة المؤتمر ونقص  عوأخرى تنظيمية كعدم تناسب توقيت المؤتمر مع طبيعة المواضي
 الخبرة للمدير العام للمنظمة والمظاهرات وأعمال العنف التي سادت محيط قاعة المؤتمر.

 وعليه يمكن تلخيص األسباب فيما يلي: 
الشك في المنظمة العالمية للتجارة الذي انتاب بعض الدول وخاصة الدول النامية على أنها ليست  -1

 يق مصالح الدول المتقدمة.سوى وسيلة لتحق
عدم الثقة الذي أصبحت تبديه الدول النامية اتجاه الشركات متعددة الجنسيات التي تحاول السيطرة  -2

 على حركة التجارة العالمية وتحويل هذه الدول إلى مجرد تابع لها.
 .التناقض بين الدول المتقدمة ذاتها في بعض النقاط: الزراعة، واإلغراق، والدعم -3
 نقص الخبرة في المنظمة من ناحية اإلعداد واإلدارة الجيدة للمؤتمرات لمواجهة التناقضات. -4
 منع فتح األسواق األمريكية أمام صادرات الدول األخرى ومحاولة فرض بعض اإلجراءات العقابية. -5
 .3عدم التوازن بين الدول المتقدمة والدول النامية -6
في مناقشة المحادثات التجارية التي تمت في أغلب األحيان في الغرف  الدول الناميةتهميش  -5

الخضراء، أي يتم االتفاق على مواضيع معينة بين مجموعة مختارة من الدول، ثم تعرض فقط على الدول 
 األخرى.  

تلك التي وضعت لها مجموعات عمل في المؤتمرين ب تتعلق مؤتمر سياتل مواضيع كثيرةشمل لقد 
. وخالل هذا المؤتمر نشب خالف حاد بين الواليات المتحدة األمريكية جديدة وأخرى لثانياألول وا
هناك مطالب للواليات المتحدة األمريكية اتجاه اليابان كانت ، ف4األوروبي واليابان والدول النامية واالتحاد
ب للدول النامية اتجاه الدول األوروبي، ومطالب لليابان اتجاه الواليات المتحدة األمريكية، ومطال واالتحاد

المتقدمة. فالخالف كان يتصاعد وفقا لزيادة تعارض المصالح أي كل طرف يبحث عن مصالحه دون 
اشتداد ، مما أدى إلى مراعاة األطراف األخرى، خاصة الدول النامية التي همشت طيلة هذا المؤتمر

 هذا المؤتمر.فشل ى إلوبالتالي الصراع 

 

 
                                                           

 . 11-11، ص6999ديسمبر 1، 6162د توماس جوجيسيان، رسالة سياتل، مظاهرات صاخبة ومفاوضات ساخنة، األهرام االقتصادي، العد  -1 
 .611صباح نعوش، مرجع سبق ذكره، ص -2 
 .611، ص 1001مكتبة مدبولي،  ،ون الحاضر وغموض المستقبلمحمد علي حوات، العرب والعولمة: شج  -3 
 .619، ص 1060نيفين حسين شمت، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالمية، دار التعليم الجامعي، االسكندرية،  -4 
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 سياتل بعد المؤتمرات: الثالث المطلب

 تتمثل في المؤتمرات التالية:  
 الدوحة مؤتمر: األول فرعلا

 دولة 611 بمشاركة 1006نوفمبر 61 إلى 9 من الفترة قطر في في عقد للمنظمة مؤتمر رابع هو
 الفشل فبعد. 612 الدولة لتصبح المؤتمر هذا خالل المنظمة إلى انضمت التي الصين إلى إضافة
 بوظائفها لتقوم آلياتها وتحسين المنظمة على الحفاظ إلى يهدف المؤتمر هذا فإن سياتل، في المحقق
، والعمل على تفادي الركود االقتصادي حيث كان هناك تراجع في العراقيل كل وتتجاوز أهدافها وتحقق

إلى وهو أعلى معدل حقق خالل العشرية األخيرة  1000سنة  %60جارة العالمية من الت معدالت نمو
 التمهيد إلى إضافة .1خالل العشريتين األخيرتين والذي يعد أضعف معدل حقق 1006سنة  1%

نجاح لها المالئمة الظروف كل بتوفير جديدة لمفاوضات  البيان مشروع إرسال تم حيث ،الدوحة مؤتمر وا 
 تم كذلك. بشأنه المالحظات وتبدي لتبحثه األعضاء الدول إلى انعقاده من شهر قبل للمؤتمر الختامي
وعدم تكرار سيناريو  تحدث قد التي الخالفات تسوية لكيفية مسبق وتحضير سياتل في الفشل أسباب تحديد

سياتل، فالواليات المتحدة األمريكية كانت شديدة الحرص على إنجاح هذا المؤتمر خاصة انه جاء عقب 
 سبتمبر. 66تداعيات أحداث 

 المؤتمر في المطروحة القضايا: أوال

 :يلي ما أهمها عديدة مواضيع نوقشت لقد

  الزراعية السلع تجارة -6

 السلع تجارة تحرير في اإلسراع لها المؤيدة والدول األمريكية المتحدة الواليات طلبت حيث
 أي طرح وعدم الزراعية للسع الدعم استمرار إلى الدعوة في تمثل األوروبي االتحاد موقف بينما الزراعية،
 .المنظمة إطار في المجال هذا حول التزامات

 البيئة -2

 تشكو والتي وضعها في المتقدمة الدول ترغب التي البيئية الحمائية القيود لمناقشة الفرصة أتيحت
 حتى المجال هذا في المتقدمة الدول مطالب عل مبدئية موافقة اعتباره يمكن ما وهذا ؛النامية الدول منها
 .المتقدمة الدول أسواق إلى منتجاتها دخول سيعرقل مما النامية الدول حساب على تكان ولو

  المنسوجات تجارة -3

 المتقدمة الدول نأل التجارة من المجال هذا بتحرير الهند رأسها وعلى النامية الدولطالبت 
 .المؤتمر فشل إلى تؤدي قد التعارض شدة أن بحجة حل أي بشأنه يتخذ لم أنه إال ،هتقييد في تاستمر 

                                                           
1 - Evolution du commerce de marchandises et de la production, Rapport annuel de l`OMC, Revue problèmes 

économiques, Revue hebdomadaire, 9 octobre 2002, N 2779, France, p 7. 
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  الفكرية الملكية وحقوق العامة  الصحة -4

 الدول استطاعت المصالح، في والتعارض والنامية المتقدمة الدول بين السائدة الخالفات أمام
 حق على يؤكد االجتماعات بعد منفصل وزاري بيان صدر حيث لصالحها، إيجابية نقطة تحقق أن النامية
 األدوية بإنتاج لها اإلجباري والترخيص العامة الصحة لحماية والتدابير اإلجراءات كل اتخاذ في الدول هذه

 .األصلية االختراع براءات صاحبة العالمية الشركات موافقة دون محليا الرئيسية
  الحكومية والمشتريات والمنافسة باالستثمار وعالقتها الدولية التجارة -5

 استمرار على اتفق فقد المواضيع، هذه حول المتعارضة األطراف بين الخالف يزيد ال حتى
 تطبيقها لتفعيل الالزمة واآلليات القواعد حول للتفاوض خاصة أهمية إعطاء مع، حولها التفاوض
 .التراضي بأسلوب األعضاء الدول رفض أو لقبول تخضع وأن أولية، كمرحلة بالتجارة وعالقاتها

 للمؤتمر الختامي اإلعالن: ثانيا

 :التالية المواضيع تضمن وقد إضافي يوم فيالمؤتمر  إعالن صدر

  :كالتالي توقيتاته وتحددت الخالفية الموضوعات كل يشمل موسع عمل برنامج في البدء ضرورة -1
 .الخامس المؤتمر وقبل 1001 نهاية مع صياغته من االنتهاء -    

 .1002ماي نهايةفي  المنازعات تسوية مفهوم وتوضيح تحسين مفاوضات من االنتهاء -    

 .1002جانفي قبل ليس الموسع العمل برنامج وقضايا موضوعات حول المفاوضات من االنتهاء -    

 .لها مناسبة لحلول التوصل وضرورة بالتنفيذ المتعلقة بالمسائل  أولوياته في العمل برنامج يهتم -2

 مع الدعم، من والتقليل التحرير من المزيد أجل من الزراعي القطاع حول شاملة مفاوضات إجراء -3
 .النامية للدول الخاصة المعاملة على التركيز

دخال الخدمات في التجارة حول مفاوضاتال إجراء -4  الطبيعيين األشخاص بتنقل المتعلقة المسائل وا 
 .المناقشات هذه ضمن

لغاء زراعيةال غير المنتجات حول مفاوضاتال إجراء -5  الجمركية الرسوم وتخفيض الجمركية، الرسوم وا 
 .النامية الدول وضع االعتبار بعين األخذ مع الرسوم، غير والقيود العالية

 والترخيص العامة للصحة الزمة إجراءات اتخاذ في النامية الدول حق حول تفصيلي إعالن إصدار -6
 يضع أن دون االختراع، براءات صاحبة الشركات موافقة بغير محليا الرئيسية األدوية إلنتاج اإلجباري

 (.األوبئة) األمراض نوع تحديد في للحكومات قيود

 الخامس الوزاري االجتماع بعد التنافسية بالسياسةو  باالستثمار التجارة عالقة حول مفاوضاتال إجراء -7
 . المفاوضات أشكال فيه ستحدد الذي

 ما على وبناء الخامس الوزاري المؤتمر بعد الحكومية المشتريات في الشفافية حول مفاوضاتال إجراء -8
 .  النامية الدول احتياجات مراعاة مع بها المختصة العمل مجموعة إليه توصلت
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 مراجعة ومحاولة عنها واإلفراج ونقلها البضائع حول الخامس الوزاري االجتماع بعد بمفاوضات القيام- 9
 6991ت الغا اتفاقية من 60و 1و 2 المواد وتعديل وتوضيح

 والمتعلقة اإلقليمية باالتفاقات المتعلقة اإلجراءات وتحسين توضيح حول مفاوضات على الموافقة -11
 .المنازعات بتسوية

 والتي بذلك، المعنية اللجنة إشراف تحت الموسع العمل برنامج في والبيئة التجارة بين العالقة إدراج -11
 .الخامس الوزاري المؤتمر إلى تقريرها ستقدم

 الترتيبات دراسة ومواصلة اإللكترونية الصادرات على جمركية رسوم فرض عدم في االستمرار- 12
 .الخامس المؤتمر حتى التجارة بهذه الخاصة

مكانية والضعيفة الصغيرة االقتصاديات حول دراسة على الموافقة -62  متعدد التجاري النظام في دمجها وا 
 .األطراف

 المجلس إشراف تحت النامية للدول والتمويل والديون بالتجارة المتعلقة القضايا بحث عل الموافقة -14
 .الخامس المؤتمر في ذلك حول تقريره يرفع الذي العام

 ذلك حول تقريره يقدم الذي العام المجلس قبل من التكنولوجيا ونقل التجارة بين العالقة ببحث القبول -62
 .الخامس المؤتمر في

 .المنظمة إطار في القدرة وبناء الفني بالتعاون االهتمام -16

 من تمكينها أجل من نمو األقل للدول القدرة وبناء والدعم الفنية المعونات تقديم بأهمية االعتراف -17
 .الخاصة المعاملة ومنحها العالمي التجاري النظام في الدخول

بقي مؤتمر الدوحة المواضيع الحساسة المتعلقة بالسلع الزراعية والمنسوجات والتي ت   لقد تناول
الدول المتقدمة على تقييدها سواء من خالل الدعم أو تطبيق نظام الحصص لمنع نفاذ صادرات الدول 

فكان هناك تعارض حول الموضوع بين مجموعة كيرنز )المتمثلة في الواليات المتحدة  ؛النامية إلى أسواقها
األوروبي من جهة  واالتحادلبرازيل( دولة مصدرة للسلع الزراعية منها األرجنتين وا 61األمريكية وأستراليا و

حول الزراعة، وبين الدول المتقدمة والدول النامية حول المنسوجات من جهة أخرى. إضافة إلى نقاط 
 أخرى كقضايا البيئة واالستثمار والمنافسة والمشتريات الحكومية التي اتفق على مواصلة دراستها وبحثها.

من استمرارها في فرض مصالحها  ةمتقدملدول الالمتعددة لرغم مساعي الدول النامية وتحذيراتها 
وروغواي األتماما من معلقات  ءقبل االنتها ضجديدة للتفاو  ععلى النظام التجاري العالمي وطرح مواضي

ووضعت لها مجاالت  ضتمرير كل موضوعاتها للتفاو  في ةمتقدمال، إال أنها فشلت ونجحت الدول 6991
الدول النامية وضعت لها مجموعات عمل  ع، بينما مواضي1002زمنية محددة وملزمة وبحد أقصى 
 .ةللبحث والتي نتائجها تعتبر غير ملزم

أما النقطة اإليجابية في هذا المؤتمر هي حصول الدول النامية على انتصار مهم في قضية 
في نصوصها ولكن يرتبط برفض تفسيراتها المتعسفة، ويتمثل  حقوق الملكية الفكرية وهو ال يمس تعديل
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في اإلعالن التفصيلي الذي يتضمن حق الدول النامية واألقل نموا في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية 
الصحة العامة، وحقها في الترخيص اإلجباري إلنتاج األدوية الرئيسية محليا دون موافقة الشركات صاحبة 

ع، واألهم هنا أنه لم يتم تحديد األمراض أو األوبئة في البيان وهذا ما يدل على أن الدول براءات االخترا
 النامية عندما تكون مجتمعة ومتضافرة يمكنها أن تحقق نقاطا إيجابية تفيدها.

 
 كانكون مؤتمر: الثاني فرعلا

 الفترة في كانكون بمدينة بالمكسيك عقد للتجارة، العالمية للمنظمة الخامس المؤتمر هو
 في المطروحة القضايا بعض حول التفاوض في االستمرار إلى يهدف فكان ،1002سبتمبر 61الى60من

 الموضوعات تنفيذ مدى ومراجعة للدراسة، اتمجموع لها ضعتو   أو ستكملت   لم التي الدوحة مؤتمر
 .عليها اتفق التي العمل وبرامج

 المؤتمر في المطروحة القضايا: أوال

 : يلي فيما تتمثل المؤتمر هذا في ونوقشت طرحت التي الموضوعات أهم
 العامة والصحة الفكرية الملكية حقوق باتفاق المتعلقة القضايا -1

 الملكية وحقوق العامة الصحة بحماية المتعلقة اإلجراءات تنفيذ حول قرار صدر 1002 أوت في
 تصنيع على القادرة وغير نموا األقل للدول يجيز وهو المؤتمر، في القرار هذا على الموافقة فتمت الفكرية،
 اإلجبارية التراخيص وجود ظل في الخارج من الرخيصة األسعار ذات األدوية باستيراد تقوم بأن األدوية

 .تفاقاال ألحكام وفقا

 الزراعة بشأن المفاوضات -2

 تم كما. الزراعة يخص فيما الدوحة مؤتمر في عليه االتفاق تم ما تنفيذ ضرورة على المؤتمر أكد
 بهذا الدوحة مؤتمر ألهداف الفعلي التجسيد على واإلصرار المجال، هذا في التقدم مدى مراجعة

، حيث أن الدول النامية لم تكن راضية عن مستوى الدعم المقدم في الدول المتقدمة، فلو كانت الخصوص
فعلية فعليها تخفيض مستويات الدعم بست مرات فعال تسعى للقضاء على الفقر في العالم وتحقيق تنمية 

 .1عما هو عليه

 الزراعية غير المنتجات بشأن المفاوضات -3

 في الدوحة مؤتمر في عليه اتفق ما وتأكيد إقرار تم فقد الزراعية غير المنتجات يخص فيما كذلك
 التفاوض تفعيل وزيادة فعال تحقق ما مراجعة تمت أيضا .المنتجات هذه أمام األسواق فتح مفاوضات

 ذات الصادرات على ةخاص التعريفية غير والقيود الجمركية التعريفات إزالة أو تخفيض إجراءات حول

                                                           
1 -www.hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2003/9/10/dos1.htm 
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 بهذه االلتزام في تفضيلية معاملة نموا واألقل النامية الدول ومنح ،النامية للدول بالنسبة األهمية
 .التخفيضات

 بالخدمات المتعلقة المفاوضات -4

 معينة، لقطاعات تمييز أي دون الخدمات قطاع بتحرير االلتزام في االستمرار إلى المؤتمر دعا
 الزمنية بالقيود رذك  كما  النامية، للدول بالنسبة األولوية ذات التصديرية بالقطاعات أكثر واالهتمام

 بالنسبة 1001 سنة من مارس منتصف في أجلها ينتهي والتي الخدمات تجارة اتفاقية في الموضوعة
 التأكيد مع الميدان، هذا في تحقق ما وبحث للتفاوض المساعي بتكثيف طالب كما .الوقاية إلجراءات

 الخاصة العناية مع األسواق، لىإ النفاذ للجميع يتسنى حتى العادل بالتبادل األعضاء التزام ضرورة على
 األهمية ذات القطاعات في خدماتها تصدير على وقدرتها كفاءتها تحسين أجل من النامية بالدول

 .لها بالنسبة التصديرية
 المنظمة بقواعد مرتبطة قضايا -5

 قواعد وعلى اإلقليمية، التجارة اتفاقات في الشفافية بتحسين المتعلقة القضايا على المؤتمر زرك  
 .المناسبة الحلول عن البحث على والعمل التعويضية، واإلجراءات بالدعم الخاصة والقواعد اإلغراق،

 التربس اتفاق حول التفاوض -6

 وتسجيل لتبليغ األطراف متعدد النظام بشأن المفاوضات من نفذ ما بمراجعة المؤتمر قام
 .والكحول الخمور لمنتجات األصلي المنشأ تحديد من تمكن التي الجغرافية المؤشرات

 بالبيئة المرتبطة القضايا حول التفاوض -7

تم و  الدوحة، مؤتمر في والبيئة التجارة قضايا حول عليه اتفق ما تنفيذ في التقدم مراجعة تمت
 .الدولية والتجارة بالبيئة المتعلقة القضايا بتفعيل التعهد أهمية على ديأكالت

 النزاعات تسوية حول التفاوض -8

 األعضاء، الدول بين النزاعات تسوية حول التفاوض واستكمال استمرار على المؤتمر حث
 .1001 ماي أقصاه أجل في منها واالنتهاء

 والتفضيلية الخاصة المعاملة حول التفاوض -9
 المنظمة اتفاقيات من يتجزأ ال جزء هو والتفضيلية الخاصة المعاملة مبدأ أن على المؤتمر أكد

 على وقادرة قوية تكون حتى النامية لدولل المعاملة هذه مثل منح بأهمية أشاد حيث. للتجارة العالمية
 .المجال هذا في ذف  ن   ما مراجعة وتمت العالمية األسواق دخول

  بالتجارة المتصلة االستثمار إجراءات -11

 واالستثمار، بالتجارة المتعلقة عليها المتفق للقضايا والتطبيق اإلنجاز مدى مراجعة تمت
 واالستقرار الشفافية تحقيق يضمن اتفاق إلى التوصل بغرض المجال هذا في التفاوض في واالستمرار
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 نطاق توسيع أجل من المباشرة االستثمارات وخاصة الحدود، عبر االستثمارات لتدفق المناسبة والشروط
 .نموا األقل الدول في التنمية طاقات إلنشاء الضرورية الفنية المساعدات وتوفير التجارة

 والتجارة بالمنافسة المتعلقة القضايا -11

 على أكدو  الخصوص بهذا الدوحة مؤتمر في عليه اتفق مما تنفيذه تم ما بمراجعة المؤتمر قام
 والقدرة المنافسة لتعزيز االختياري التعاون بتسهيل الدولية للمنافسة عدالة أكثر شروط لتوفير به االلتزام
 وطالب. نموا واألقل النامية للدول بالنسبة وخاصة الدولية بالتجارة تضر التي الممارسات مواجهة على

 ومساعدتها ودعمها نموا واألقل النامية بالدول واالهتمام التشريعية، أطرها في المنافسة بتنفيذ األعضاء
 التعاون خالل من وهذا المنافسة، قواعد مع تتالءم واجتماعية صناعية سياسات إقامة من تتمكن حتى فنيا
 .والتنمية للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر الدولي، كالبنك األخرى الدولية المنظمات مع
 الحكومية المشتريات في بالشفافية المتعلقة القضايا -12

 متعدد اتفاق إقامة حول التفاوض في االستمرار عم االتفاق اهذفي  تحقق ما مراجعة تتم
 جانفي نهايةو ه الصدد هذا في مقترحاتال لتقديم أجل آخرو . الحكومية المشتريات في للشفافية األطراف

عطائها يالئمها، بما االنتقالية الفترة حيث من النامية الدول مراعاة مع ،1001  الفنية المساعدات وا 
 .لها المناسبة

 التجارة تسهيالت -13

 بهذا إليه التوصل تم ما واستكمال التجارة بتسهيل تهتم التي القضايا كل بحث على المؤتمر أكد
 والمعاملة الجمركي، والتخليص والمرور، بالنقل، المتعلقة المواضيع في خاصة. السابق المؤتمر في الشأن

 واالستفادة التجارة وتدفق النقل في مستواها لرفع لها الفنية المساعدات وتقديم انمو  األقل للدول التفضيلية
 .األخرى الدولية المنظمات مع المنظمة بتعاون وهذا الدولية، التجارية الفرص من
 الصغيرة الدول مع الخارجية بالتجارة المتعلقة القضايا -14

 المناسبة اإلجراءات واتخاذ والمهمشة الصغيرة الدول بمعاونة االهتمام ضرورة على التأكيد تم
 .العالمي التجاري النظام في إلدماجها

 والتمويل والديون بالتجارة المتعلقة القضايا -15

 سبق التي والديون والتمويل التجارة بين بالعالقة الخاصة القضايا بحث بمواصلة المؤتمر أشاد
 .الدوحة في مناقشتها

 التكنولوجيا ونقل بالتجارة المرتبطة القضايا -16
 نقل على القادرة المشروعات كل تشجيع ضرورةبو  القضية هذه في حققمال مستوىالب المؤتمر اهتم 

 .نموا األقل الدول إلى والرأسمالية السلعية التدفقات طريق عن التكنولوجيا
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 االلكترونية بالتجارة الصلة ذات القضايا -17

 الدول بين اإللكترونية التجارة انتقال عملية على جمركية رسوم أي فرض عدم على التأكيد تم
 .اإللكترونية بالتجارة المتعلقة القضايا بحث في واالستمرار األعضاء،

 الفني بالتعاون المتعلقة القضايا -18

 على النامية الدول لمساعدة الفني بالتعاون المتعلقة االلتزامات تفعيل أهمية على المؤتمر زرك  
  .التنموية قدرتها لتدعيم برامج إقامة وعلى العالمي التجاري النظام في ةمساهمال

 نموا األقل بالدول متعلقة قضايا -19

 في اإلسراع خالل من العالمي التجاري للنظام نموا األقل للدول الفعال باالنضمام االهتمام تم
 نموا األقل الدول صادرات أمام األسواق وفتح األسواق، إلى الوصول لتسهيل الالزمة اإلجراءات اتخاذ
 .نوعية أو كمية قيود أي دون

 السلعية القضايا -21

 تعتمد التي السلع ببعض يتعلق فيما خاصة المجال هذا في التفاوض استمرار على التأكيد تم
 ضرورة على أكد كما. األسعار في الحادة للتقلبات عرضة تعتبر والتي التصدير في النامية الدول عليها

 .لها حل إيجاد في الدولية المنظمات مع التعاون
 العالمي االتساق -21
 األخرى العالمية المنظمات مع أكبر بشكل والتنسيق التعاون في االستمرار ضرورة إلى اإلشارة تمت
 الدعم مشروع تشجيع تم حيث. االقتصادية السياسة صنع مجال في الدولي النقد وصندوق الدولي ككالبن
 بعض حل على يعمل والذي 6992 أوت إعالن في الدولي النقد وصندوق الدولي البنك من المقدم

 .التجارية بيئتها لتوسيع محاولتها في النامية الدول منها تعاني التي المشاكل
 المنظمة إلى االنضمام مسائل -22

 أرمينيا عضوية وأيضا المنظمة، إلى وكمبوديا نيبال انضمام إجراءات استكمال على الموافقة تمت
 تدعيم أجل من نطاقه لتوسيع باالنضمام المتعلقة اإلجراءات تبسيط ضرورة على أكد كما. ويوغسالفيا

 .األطراف متعدد العالمي التجاري النظام

  المؤتمر إعالن مسودة: ثانيا

 المفاوضات مجريات في التقدم حول وزاري إعالن إلى التوصل في الوزاري المؤتمر فشل لقد

عطاء  إعالنا كان بل. اإلعالن مسودة حول الخارجية وزراء آراء توافق عدم بسبب الضرورية التوجيهات وا 
 : يلي ما وتضمن التفاوض مواصلة في الوزراء رغبة يوجه مقتضبا
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 الدعم يخص فيما وخاصة األسواق إلى الزراعية المنتجات نفاذ على تساعد إجراءات تطبيق ضرورة -
 األمن لتحقيق الزراعة في النامية للدول التفضيلية المعاملة توسيع على والعمل التصدير، ودعم المحلي
 .الدول هذه في الغذائي

عفاء الربط، لحدود بالنسبة الجمركية التعريفات تخفيض يخص فيما النامية للدول أطول فترات منح -  وا 
 .قيود دون أمامها األسواق وفتح منها، نموا األقل الدول

 المتعلقة القضايا ودراسة بالدعم، الخاصة والقواعد اإلغراق، مكافحة قواعد حول توصيات إصدار -
 .للتجارة العالمية المنظمة اتفاقية أحكام ظل في اإلقليمية التجارة باتفاقات العمل ونظام الشفافية بتحسين

 .تربس باتفاق المتعلقة القضايا تنفيذ على العمل استكمال -

 التجارة إعاقة إلى تؤدي التي التدابير كافة ومنع البيئة، لحماية عليه اتفق ما تنفيذ مواصلة على العمل -
 الدولية والمنظمات للتجارة العالمية المنظمة بين التعاون استمرار وعلى البيئية، بالمعايير احتجاجا الدولية
 .البيئة لحماية

 على إيجابا يؤثر مما مرض حل إلى والتوصل المنازعات تسوية حول للتفاوض الجهود من المزيد بذل -
 .العالمي التجاري النظام

 الزراعة اتفاقات مجال في نموا واألقل النامية للدول التفضيلية المعاملة بشأن القرارات من العديد إصدار -
جراءات الحماية وأساليب الخدمات وتحرير الوقائية والتدابير والدعم الفنية والمساعدات  االستثمار وا 

 ومشاركتها األسواق إلى الدول هذه لنفاذ الميسرة اإلجراءات من وغيرها الملكية وحقوق بالتجارة المرتبطة
 .بفعالية الدولي التجاري النظام في

 .والتجارة بالمنافسة المتعلقة القضايا بدراسة االهتمام لتوسيع ديدةج عمل مجموعات تكوين -

 العمل استمرار بخصوص للمنظمة العام المجلس إشراف تحت والتنمية التجارة للجنة توصيات إصدار -
 .الصغيرة والدول بالتجارة المتعلقة القضايا في

 القضايا في تنفيذه سيتم ما لتوضيح القادم الوزاري للمؤتمر لإلعداد عمل برنامج بتنفيذ توصيات -
 .والتمويل والديون بالتجارة المتعلقة

 وكتابة التكنولوجيا نقلب المتعلقة القضايا اتفاق تنفيذ مدى بمراجعة للمنظمة العام المجلس تكليف -
 .القادم المؤتمر في مناقشتها يتم توصيات

 لإلعداد إضافية عمل مجموعات وتشكيل الجمركية الرسوم من االلكترونية التجارة إلعفاء الجهود بذل -
 .القادم الوزاري للمؤتمر المجال هذا في

 .األخرى الدولية والمنظمات للتجارة العالمية المنظمة بين واالتساق التعاون تقوية على العمل -

 متعدد التجاري النظام وتقوية تعزيز جلأ من للمنظمة االنضمام إجراءات تبسيط ضرورة على التأكيد -
 .األطراف
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جاء مؤتمر كانكون على أمل أن يحقق ما اتفق عليه في الدوحة إال أنه فشل مما يدل على  لقد
فرض آرائها ى لعالدول المتقدمة  تصميماستمرار تعارض وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، و 

وخدمة مصالحها الخاصة دون االهتمام باألطراف األخرى وما قد يلحق بها من أضرار، وض رب ما تم 
تضح جليا ااالتفاق عليه من قْبل فيما يخص تحرير التجارة والمبادئ التي تقوم عليها عرض الحائط. كما 

طريق استخدام الدول المتقدمة لبعض  تخوف الدول النامية من زيادة األعباء والقيود على اقتصادياتها عن
المسائل كقيود أو عراقيل للتجارة مثل انتقال األشخاص الطبيعية والمعايير الفنية للعمل وتدابير منح 
التراخيص والوقاية الطارئة، والعالقة بين االستثمار والتجارة، وبين التجارة والمنافسة، والشفافية في 

 المشتريات الحكومية.
الدول النامية أن يتم التفاوض في كل موضوع على حدا وبصفة مستقلة ولفترات  تدار أأيضا 

اإلسراع  تدار أمختلفة نظرا لتأثير هذه المسائل على عمليات التنمية داخلها عكس الدول المتقدمة التي 
ضافة لهذا فإن الدول النامية طالب ها، ليس بزيادة المساعدات ل تفيها لما تحققه لها من مصالح وفوائد. وا 

نما عن طريق بناء القدرات المؤسسية وتحليل اآلثار  في ميدان التدريب وتسهيل تطبيق االتفاقات وا 
عطاء ميزة تنافسية للمؤسسات المحلية مقارنة بالمؤسسات أو الشركات متعددة  المترتبة عن التطبيق، وا 

 الجنسيات في الدول المتقدمة.
في مجال صناعة األدوية، فقد نجحت الدول النامية  كذلك بالنسبة للتراخيص اإلجبارية وخاصة

، يسمح باالستفادة 1002سبتمبر  61خاصة الفقيرة واألقل نموا في استصدار قرار من المجس العام في 
من حق الترخيص اإلجباري في صنع الكمية الكافية الضرورية من األدوية لمواجهة بعض األمراض 

تمكنة من أجلها وفي تعبئة خاصة وبأسعار معقولة مع منع تصديرها الخطيرة والتي تقوم بإنتاجها دول م
 من قبل الدولة المستوردة لها، وتتم مراجعة هذا القرار سنويا.

الدول النامية بموقفها من عمليات الدعم التي تطبقه الدول المتقدمة والذي طالما  تتشبث ماك
 تمسكت به ورفضت مناقشته. 

 التشاور مجال في ملحوظة تحركات من تم ما رغم اآلراء توافق إلى التوصل دون انتهى المؤتمر
 لم المؤتمر أن على يدل مما ،المفاوضات من المزيد تطلبت عالقة بقيت األمور من فالكثير والتفاوض،

 : 1لألسباب التالية ناجحا يكن
 لزراعةل م المحليالدع مستوياتالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي على تخفيض  موافقة عدم -
 التي تضررت من هذه السياسات. النامية الدول وفقا لطلب ةيلزراعا الصادرات دعمرفضهم إلزالة و 
الذي تقدمه لمزارعي  دعمغرب إفريقيا الخاص بإزالة ال دول اعتراض الواليات المتحدة األمريكية لمطلب -

ها من هذه السلعة التي تعتبر لصادرات سنوات باعتباره السبب الرئيسي لالنخفاض الشديد 2خالل  القطن
 .االرئيسي له اإليراد

                                                           

 . 1ص، 1002، مارس 92عادل محمد خليل، منظمة التجارة العالمية، آفاق المستقبل، جسر التنمية العدد  -1 
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على بدأ  رارهمصوا   وزاريال عالنمحاولة االتحاد األوروبي واليابان إدراج مواضيع سنغافورة في اإل -
 .التجارة وتسهيل الحكومية، المشتريات في والشفافية والمنافسة االستثمار فيالتفاوض 

صرارها على الحصول على امتيازات من ا  و  النامية الدولللدفاع عن مصالح  16 الـ ظهور مجموعة -
 .ةتقدمالم الدول

يتميز  األطرافمتعدد  نظام تجاري عالميقيام  الثقة فيتفقد  ةتقدمالم الدول هذا الفشل جعل 
  .لمصالحها المناسببالشكل  واإلقليميةتنشيط عالقاتها الثنائية  إلىالعودة  في بالفاعلية وراحت تفكر

 
 كونغ هونغ مؤتمر: الثالث فرعلا

 ديسمبر 61 الى62 بتاريخ بالصين كونغ بهونغ للتجارة العالمية للمنظمة السادس المؤتمر عقد
 إلى لالنضمام تسعى مراقبة كأعضاء دولة 20 وحوالي المنظمة، في عضو دولة 619 بمشاركة ،1002

 برنامج إنقاذ إلى المؤتمر هذا ويهدف. الحكومية غير والمؤسسات الدولية المنظمات من والعديد المنظمة،
 إنقاذ كذلك ،1006 سنة قطر في اإلعالن تضمنها التي األهداف وتحقيق االنهيار من الدوحة عمل

 .1نو كانك مؤتمر فشل تكرار وعدم الفشل من المنظمة

 المؤتمر في المطروحة القضايا: أوال

 : ليما ي تقشو ن يتالالقضايا  همأ

 الزراعة حول التفاوض -1  

 المجال، هذا في التجارة تشوهات على للقضاء ممكن وقت أسرع في الدعم إلغاء على التأكيد تم
 خفض علىو  ،(أدنىو  متوسط، عالي،) المحلي الدعم هامش لتخفيضات مستويات ثالثة ديحدت علىو 

عادة اإلجمالي المحلي الدعم  كل على القضاء يتم وبالموازاة األخضر، الصندوق دعم معايير فحص وا 
لغاء ،1062 سنة نهاية مع إنهاؤها والمفروض للصادرات المقدم الدعم أنواع  بمنح المتعلقة الممارسات وا 

لغاء التأمين، برامج أو للصادرات القروض وضمانات للصادرات القروض  التجارية المؤسسات تصدير وا 
 .10012 أفريل في الغذائية والمساعدات الحكومية

 األسواق إلى النفاذ -2

 مستويات أربع وتحديد المتكافئ، المعدل إلى التطرق خالل من األسواق إلى النفاذ لةأمس نوقشت
 ذات أو الحساسة المنتجات يخص فيما األعضاء النامية الدول ظروف مراعاة مع الجمركية، للتخفيضات

 من مجموعة الدول هذه تحدد حيث. المعدالت هذه تطبيق يخص فيما لها، بالنسبة الكبيرة األهمية

                                                           

ديات، ل عليان عبد الرحيم، االقتصاديات النامية في ظل منظمة التجارة العالمية مع التطبيق على حالة المملكة العبية السعودية: الفرص والتحخلي -1 

 . 112، ص 1009مركز البحوث، الرياض، 

 .62، ص1001ن ، جوا22أحمد طلفاح، منظمة التجارة العالمية من الدوحة إلى هونغ كونغ، جسر التنمية، العدد  -2 
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 البقاء وضمان الغذائي األمن معايير على تقوم مؤشرات بإتباع الخاصة للمنتجات الجمركية الخطوط
 .الريفية والتنمية

 دعمو  والمنافسة المحلي، والدعم األسواق، إلى النفاذ حيث من القطن قضية رحتط   أيضا
 بالنسبة والقيود التعريفات من واإلعفاء ،1001 في المتقدمة للدول بالنسبة المحلي الدعم ىفيلغ ،الصادرات
 .نموا األقل الدول من القادمة للواردات

 الزراعية غير المنتجات حول التفاوض -3

لغاءها الجمركية التعريفات تخفيضعلى  تأكيدال تم  وجه وعلى. األسواق إلى لنفاذا يلهسلت وا 
 الخاصة والمصالح االحتياجات ومراعاة النامية، للدول بالنسبة األهمية ذات للمنتجات بالنسبة الخصوص

عطاءها العالمي التجاري النظام في إقحامها ومحاولة الصغيرة باالقتصاديات واالهتمام .بها  مكانة نفس وا 
 .المنظمة في اآلخرين األعضاء

 الزراعية وغير الزراعية المنتجات بين التوازن -4

 الزراعية المنتجات بين الحصص توزيع وتوافق التوازن من نوع إيجاد على المتفاوضين حث تم
 .والتفضيلية الخاصة المعاملة لمبدأ وفقا الزراعية وغير

 الخدمات حول التفاوض -5

 مراعاة مع الخدمات لتجارة التدريجي التحرير وتقييم المفاوضات لمواصلة العمل على التأكيد تم
 الصعبة والظروف نموا واألقل النامية للدول بالنسبة وخاصة األعضاء، مختلف اقتصاديات وحجم ظروف
 .المفروضة لاللتزامات بالخضوع لها تسمح ال والتي منها تعاني التي

 القواعد حول التفاوض -6

 والتمسك العمل مواصلة على المتفاوضين وحث الدوحة إعالن في جاء ما إقرار تم حيث
 .القواعد حول بالتفاوض

 الملكية لحقوق بالتجارة المتصلة الجوانب حول التفاوض -7

قرار التفاوض مواصلة على التأكيد تم  أقرب في المسألة هذه من لالنتهاء الدوحة، في جاء ما وا 
 .اآلجال

 البيئة حول التفاوض -8

 ومحاولة والبيئة، التجارة لجنة قبل من المجال هذا في وضع الذي الجيد العمل إلى اإلشارة تمت
 للتجارة العالمية المنظمة قواعد يخص فيما األعضاء بين واالتصاالت العالقات حول االستعالم
 على والعمل البيئة، حول األطراف ومتعددة الثنائية االتفاقيات عن الناتجة الخاصة التجارية وااللتزامات

 .األطراف متعددة االتفاقيات ولجان المنظمة لجنة بين والمعلومات المعطيات تبادل

 التجارة تسهيالت حول التفاوض -9

 .الشأن بهذا التفاوض مواصلة على التأكيد تم
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 المنازعات تسوية حول التفاوض -11

 .المنازعات تسوية جهاز حسب للمنازعات السريع والحل التفاوض مواصلة على العمل  
 والتفضيلية الخاصة المعاملة -11

عطاء والتفضيلية الخاصة المعاملة إلقرار الجهود تتواصل  مام امتا  و  المنجزة لألعمال أهمية وا 
نهاء نموا واألقل النامية الدول واهتمامات وانشغاالت مصالح على دائما الضوء تسليط مع منها، تبقى  وا 
 .1001 ديسمبر في االقتراحات دراسة
 العامة والصحة الفكرية الملكية حقوق اتفاق -12

 في المنجز والعمل األمر، هذا بخصوص 1001 أوت 6 بتاريخ جنيف في إقراره يتم بما التمسك
 .الملكية حقوق اتفاقية حول 1002 ديسمبر 1

 الصغيرة االقتصاديات -13

 إجراءات باتخاذ األعضاء الدول ومطالبة الصغيرة االقتصاديات حول العمل ببرامج االهتمام تم
 .العالمي التجاري النظام في والمشاركة المنظمة إلى الصغيرة االقتصاديات انضمام تسهل
 والتمويل والديون التجارة -14

لى اتخذت التي األعمال إلى اإلشارة تمت  التجارة بين العالقة فحص في الحاصلة التطورات وا 
 ومطالبة للتجارة، العالمية المنظمة إطار في المتخذة واإلجراءات التوصيات كل وفحص والتمويل والديون
 .القادمة للدورة جديدة تقارير بإعداد العام المجلس

 التكنولوجيا ونقل التجارة -15

 الدول إلى ألخيرةا ههذ تحويل نسبة زيادة أجل منالتكنولوجيا  وتحويل التجارة ةعالق تقييمتم 
 .القادمة الدورة أجل من تقرير بإعداد العام المجلس مطالبة مع النامية

 الفكرية الملكية حقوق بتجارة المتصلة الجوانب -16

 األسباب بعض أو باالنتهاكات والمتعلقة المجال هذا في المطروحة الشكاوى ىلمؤتمر إلا تطرق
 .الشكاوى هذه من واإلنقاص التفاوض ضرورةب األعضاء وطالب األخرى،

 اإللكترونية التجارة -17

 على وأكد ،بعد تنتهي لم حولها األعمال أن إلى وأشار التجارة هذه أهمية إلى المؤتمر تطرق
 .عليها الجمركية الرسوم تطبيق عدم مواصلة

 نموا األقل الدول -18

 الظروف مراعاة مع األطراف متعدد التجاري النظام إلى الدول هذه إدخال بضرورة المؤتمر نوه
 ميادين كل في التسهيالت كل مواصلة على والعمل التفاوض، خالل ومصالحها الدول لهذه الصعبة
 .الفكرية الملكية وحقوق والخدمات السلع في خاصة التجارة
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 اإلدماج -19

 ما طرح خالل من وهذا نموا األقل الدول تجارة تطوير على تأثير من لمالها المسألة هذه نوقشت
 .1001 ديسمبر نهاية في األعمال إنهاء على والعمل إنجازه، سبق
 الفني التعاون -21

 على العمل مواصلة بضرورة وطالب فيها، تحقيقه تم بما باالهتمام النقطة هذه المؤتمر خص
 التنمية على نموا واألقل النامية للدول المتقدمة الدول ومساعدة، الفني التعاون من المزيد إحراز

 .التجارة في قدراتها وزيادة والتطور االقتصادية
 األساسية بالسلع تتعلق مسائل -21

 التي والصعوبات والمشاكل نموا واألقل النامية للدول بالنسبة األساسية السلع إلى التطرق تم
 .الخصوص بهذا تواجهها

 االتساق -22

 لما عليه اتفق وأن سبق كما األخرى الدولية المنظمات مع والتعاون االتساق بضرورة االهتمام تم
 .التجارية البيئة اتساع على تأثير من له

 المنظمة إلى االنضمام -23

 تمت ، حيثاإلجراءات تبسيط خالل من المنظمة إلى الدول انضمام وتسهيل مساعدة على العمل
 .وكمبوديا ونيبال السعودية العربية للمملكة الفعلية العضوية المؤتمر هذا في

 المؤتمر إعالن: ثانيا

 وهذا للنقاش المطروحة القضايا حول نقاط عدة عن اإلعالن كونغ هونغ مؤتمر عن صدر
 : هفي ورد ما أهم عن ملخص

 الزراعة -1

 أساليب وتحديد وضع مع 1062 سنة بحلول تدريجيا الزراعية لصادراتها المتقدمة الدول دعم إنهاء -
 الدول مراعاة مع ،1001 جويلية نهاية في االلتزامات جداول وتقديم 1001 أفريل نهاية في التفاوض
 .النامية

 .1001ة نهاي مع الخام للقطن المتقدمة الدول دعم إلغاء -
خاصة بعض القيود في هذا المجال  وضع مع الزراعية صادراتللعلى بعض المساعدات  ءاإلبقا-

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا ونيوزلندا واستراليا.
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 الزراعية غير المنتجات -2

 االلتزامات جداول وتقديم 1001 أفريل نهاية في التفاوض طرق على لالتفاق نهائي أجل تحديد
 المنتجات تحديد في النامية الدول حق وضمان الجمركية الرسوم وتخفيض ،1001 جويلية نهاية مع

 .لها بالنسبة الحساسة

 الخدمات في التجارة -3

 .1001 أكتوبر نهاية أقصاه أجل في االلتزامات حول التفاوض ومواصلة العمل استمرار
 التجارة تسهيل -4

 .نموا واألقل النامية الدول قدرة االعتبار بعين األخذ مع وتنفيذه الدوحة في ورد ما على التأكيد

 النامية للدول  والتفضيلية الخاصة المعاملة -5

 جمركية رسوم دون المتقدمة الدول أسواق إلى النامية الدول من المصدر ذات السلع دخول إقرار
  .1001نهاية  مع حصص أو

جاء مؤتمر هونغ كونغ لمحاولة إعادة الثقة في المنظمة العالمية للتجارة وقيام نظام تجاري عالمي 
نقاذ الموقف وعدم تكرار الفشل، ولهذا سمي هذا المؤتمر باتفاقية الساعة األخيرة أو  متعدد األطراف وا 

يجاد حل وسط بين الدول المتقدمة فيما اتفاقية حفظ ماء الوجه. ولقد كان محاولة للتوفيق بين اآلرا ء وا 
 بينها، وبينها وبين الدول النامية في جميع المسائل التي كانت عالقة.

  

 جنيف مؤتمر: الرابع فرعلا

 622 بمشاركة 1001 جويلية 19 إلى 16 من الفترة في جنيف في عقد للمنظمة مؤتمر سابع هو      
منظمة التجارة العالمية، النظام التجاري المتعدد "تحت عنوان  ،في الذكرى العاشرة لمؤتمر سياتل دولة
 األخيرة اللمسات وضع إلى المؤتمر هذا يهدف كان ."طراف والبيئة االقتصادية العالمية الحاليةاأل

 .المصنعة والسلع الزراعة حول اتفاقات إلى والتوصل 1006 في انطلقت التي الدوحة لمواضيع

 األمريكية المتحدة الواليات في والمتمثلة التجارية القوة ذات السبعة الدول مجموعة وزراء عقد ولقد 
 إليه آلت ما لمناقشة طارئا اجتماعا والهند والصين والبرازيل وأستراليا واليابان األوروبي واالتحاد

 .المؤتمر بفشل تهدد التي واألزمة الدوحة مواضيع حول المفاوضات

 المؤتمر في المطروحة القضايا: أوال

 : يلي تتمثل فيما المؤتمر هذا في طرحت التي الموضوعات أهم

  الزراعة بشأن المفاوضات -1
 يخص فيما الدوحة مؤتمر في عليه االتفاق تم ما تنفيذ ضرورة على التأكيد المؤتمر يستطع لم 
نظرا للخالف المستمر بين الواليات المتحدة األمريكية والدول النامية، كذلك ترى بعض الدول  الزراعة
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 حيث المتقدمة كسويسرا بأن الكثير من التنازالت والتخفيضات في هذا المجال قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
 مصالحها يخدم الذي التحرير من بالمزيد طالبت التي المتقدمة الدول بين المجال هذا في اختالف ظهر

 الزراعية المنتجات على الرسوم رفع اقترحت التي النامية والدول %20 إلى % 10 من الدعم وخفض
 هذه في األسواق اكتسحت التي المستوردة المنتجات من المزارعين لحماية اإلعانات بعض على واإلبقاء
  .الخاصة الحماية بميكانيزمات سمي ما أو الدول

 الصناعية المنتجات بشأن المفاوضات -2

تعتبر من أكثر القضايا خطورة على الدول النامية حيث ال يزال هذا المجال يستدعي الكثير من 
 في الدعم وتخفيض المنتجات هذه أمام األسواق وفتح التحرير من المزيد اقتراح تم قدل .النمو والتطوير

 الدول غرار على مكاسبها تعظيم على تعمل التي المتقدمة الدول قبل من %2 إلى %1 من المجال هذا
 .غبنا ستزداد التي النامية

 بالخدمات المتعلقة المفاوضات -3

 معينة، لقطاعات تمييز أي دون الخدمات قطاع بتحرير االلتزام في االستمرار إلى المؤتمر دعا
 بالنسبة الدعم تخفيض واقتراح النامية، للدول بالنسبة األولوية ذات التصديرية بالقطاعات أكثر واالهتمام
 . %12 إلى %11 من أي النصف إلى للخدمات

 للجميع يتسنى حتى العادل بالتبادل األعضاء التزام ضرورة على والتأكيد التفاوض بتكثيف طالب كما     
 في خدماتها تصدير على وقدرتها كفاءتها تحسين أجل من النامية بالدول واالهتمام األسواق، إلى النفاذ

 .لها بالنسبة التصديرية األهمية ذات القطاعات

  الفكرية الملكية حقوق باتفاق المتعلقة القضايا -4  

 تم ما ومراجعة التنفيذ في واإلسراع الفكرية الملكية حقوق باتفاقية المتعلقة النقاط مناقشة تمت
 .المجال هذا في تحقيقه

 المنظمة بقواعد مرتبطة قضايا -5

 قواعد وعلى اإلقليمية، التجارة اتفاقات في الشفافية بتحسين المتعلقة القضايا على المؤتمر ركز       
 .المناسبة الحلول عن البحث على والعمل التعويضية، واإلجراءات بالدعم الخاصة والقواعد اإلغراق،

 بالبيئة المرتبطة القضايا حول التفاوض -6

 وأكد الدوحة، مؤتمر في والبيئة التجارة قضايا حول عليه اتفق ما تنفيذ في التقدم مراجعة تمت
 .الدولية والتجارة بالبيئة المتعلقة القضايا بتفعيل التعهد أهمية على
 النزاعات تسوية حول التفاوض -7

وتمت  ،األعضاء الدول بين النزاعات تسوية حول التفاوض واستكمال استمرار على المؤتمر حث 
 احتياجات األعضاء الفقيرة.وضعية و إلى أن تكون أكثر توافقا مع  ةالدعو 
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 والتفضيلية الخاصة المعاملة حول التفاوض -8

 وقادرة قوية تكون حتى النامية لدولل والتفضيلية الخاصة المعاملة منحأهمية  على المؤتمر أكد
 بعض أن إلى اإلشارة تمت أيضا. المجال هذا في نفذ ما وتمت مراجعة العالمية األسواق دخول على
 تحرير مسؤولية تحمل عليها بل نامية كدول معاملتها ينبغي ال كبيرة وأصبحت تجاريا قوية أصبحت الدول
 .والتفضيالت االمتيازات بعض عن والتخلي والهند كالصين فيها والمساهمة الدولية التجارة

 بالتجارة المتصلة االستثمار إجراءات -9

 واالستثمار، بالتجارة والمتعلقة عليها المتفق للقضايا بالنسبة وتطبيقه إنجازه تم ما مراجعة تمت
 المناسبة والشروط واالستقرار الشفافية تحقيق يضمن اتفاق إلى التوصل أجل من التفاوض في واالستمرار

 وتوفير التجارة نطاق توسيع أجل من المباشرة االستثمارات وخاصة الحدود، عبر االستثمارات لتدفق
 .نموا األقل الدول في التنمية طاقات إلنشاء الضرورية الفنية المساعدات

 والتجارة بالمنافسة المتعلقة القضايا -11

 التعاونو  االختياري التعاون خالل من الدولية للمنافسة عدالة أكثر شروط توفير على مؤتمرال كدأ
 .والتنمية للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر الدولي، كالبنك األخرى الدولية المنظمات مع
 الحكومية المشتريات في بالشفافية المتعلقة القضايا -11

 . الحكومية المشتريات في الشفافية حول األطراف متعدد التفاوض استمرار على المؤتمرشجع 

 التجارة تسهيالت -12

 .سابقا إليه التوصل تم ما واستكمال التجارة بتسهيل تهتم التي القضايا كل بحث على المؤتمر أكد

 الصغيرة الدول مع الخارجية بالتجارة المتعلقة القضايا -13

 المناسبة اإلجراءات واتخاذ والمهمشة الصغيرة الدول بمعاونة االهتمام ضرورة على التأكيد تم
 .العالمي التجاري النظام في إلدماجها

 والتمويل والديون بالتجارة المتعلقة القضايا -14

 سبق التي والديون والتمويل التجارة بين بالعالقة الخاصة القضايا بحث بمواصلة المؤتمر أشاد
 .الدوحة في مناقشتها

 التكنولوجيا ونقل بالتجارة المرتبطة القضايا -15

 األقل الدول إلى والرأسمالية السلعية التدفقات طريق عن التكنولوجيا نقل بتشجيع المؤتمر اهتم
 .نموا
 االلكترونية بالتجارة الصلة ذات القضايا -16

 . اإللكترونية بالتجارة المتعلقة القضايا بحث في على االستمرار المؤتمر حث
 الفني بالتعاون المتعلقة القضايا -17

  .الفني بالتعاون المتعلقة اإلجراءات تنفيذ بخصوص االلتزامات تفعيل أهمية على المؤتمر ركز
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  :التنميةب المتعلقة القضايا -18
حيث  ،االتفاق على مفهوم التنمية في إطار مفاوضات المنظمة بين الدول النامية والدول المتقدمة

يوجد فارق شاسع بينهما فالدول النامية تعتبره القدرة على تعزيز اإلمكانيات اإلنتاجية والتصنيعية وتوليد 
 فرص العمل المستدامة والحفاظ على مساحة صنع السياسة المحلية.

 المؤتمر إعالن مسودة: ثانيا

 المفاوضات مجريات في التقدم حول وزاري إعالن إلى التوصل في الوزاري المؤتمر فشل لقد
عطاء خاصة  النامية والدول المتقدمة للدول الخارجية وزراء آراء توافق عدم بسبب الضرورية التوجهات وا 

 في ملحوظة تحركات من تم ما فرغم ،1الزراعيبين الواليات المتحدة األمريكية والهند فيما يخص الملف 
 يدل مما المفاوضات من المزيد يستدعي مما عالقة بقيت األمور من فالكثير والتفاوض، التشاور مجال
 .بالسقوط مهددة الدوحة وجولة فاشال كان المؤتمر أن على

صرارها  ىأتلقد  مؤتمر جنيف ليؤكد على رغبة الدول المتقدمة في السيطرة على التجارة العالمية وا 
على مواقفها المتصلبة فيما يخص بعض الملفات ألنها قد تخل بمصالحها، إضافة إلى العمل على 

 بينما يوضح من جهة أخرى تفطن ؛انسياب التجارة وفتح األسواق أمام صادراتها من السلع والخدمات
ضرارها بالمصالح الوطنية. وعليه أمام تناقض آراء  الدول النامية إلى عدم عدالة ما تمليه الدول الكبرى وا 

 .2ومصالح هاتين المجموعتين من الدول يفشل هذا المؤتمر خاصة فيما يتعلق بالزراعة والسلع الصناعية

 
 جنيف مؤتمر :الخامس فرعلا

 622باجتماع  1066ديسمبر  65-62المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة عقد في جنيف في  وه 
دولة إضافة إلى انضمام روسيا ومونتنغرو ودولتين من الدول األقل نموا في جزر الباسفيك هما فانواتو 

  وساموا.

 ةقشانمالمواضيع ال: أوال
   يلي:من أهم المواضيع التي نوقشت ما   

نالت هذه النقطة أهمية كبيرة في كواليس  الغذائيين.األمن يادة و سالفي الغذاء و موضوع الحق  -
المؤتمر، خاصة أن قواعد التجارة الدولية التي تضعها المنظمة العالمية للتجارة تتعارض مع متطلبات 

ت فيذ السياسانثر على قدرتهم في تيؤ  لكذالنامية ألن وهذا ما زاد من قلق الدول  ،األمن الغذائي
 الضرورية.

                                                           
1- Bernard Guillochon, Annie Kawecki, OPcit, p 155.   
2- Mehdi Abbas, Quel enseignement en matière de gouvernance de l’échec des négociations du cycle de Doha ? 

Note de travail N°10/2008 de LPEII, Aout 2008, p 4.   
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 معالجة مسألة القطن بشكل طموح وسريع ومحدد. -

التجارة في الخدمات: هناك العديد من الدول المتقدمة التي أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات  -
سلبية  اثار آمثل هذه الخطوة سينجم عنها  لكنطراف حول مواضيع جديدة في الخدمات، محدودة األ

على طبيعة المفاوضات ضمن المنظمة، مما سيدفع بالدول التي لم تكن طرفا في مثل هذه 
لح الدول امما يعتبر تهديدا فعليا لمص ،المفاوضات إلى القبول باالتفاقات الناتجة عنها تحت الضغط

 تخلف. منعاني قطاع خدماتها يالنامية التي 

الحماية، حيث تم الحث على نزع القيود الحمائية التي ال الحفاظ على األسواق المفتوحة ومكافحة  -
 تتوافق مع قواعد المنظمة وخاصة في الزراعة.

التجارة والتنمية مع المطالبة بتقديم بين التجارة والتنمية: تم التأكيد على العالقة االيجابية التي تربط  -
واالهتمام أكثر بانضمام المزيد من الدول  ،التجارة والتنميةلجنة النتائج المحققة في هذا المجال من قبل 
ح هذه األخيرة بعض التسهيالت كتمديد الفترات االنتقالية منالنامية واألقل نموا إلى المنظمة مع 

  .واإلعفاءات في الخدمات

  .االستمرار في تنشيط برنامج العمل في مجال التجارة االلكترونية -

ية اإلقليمية والحرص عل أن تكون عنصرا مكمال وليس بديال التأكيد على أهمية االتفاقات التجار  -
 األطراف.للنظام التجاري متعدد 

لية بحث السياسات التجارية في سياق األزمة المالية واالقتصادية آاإلشادة بالدور الذي لعبته  -
  .العالمية والحث على استمرارها وتعزيزها

عملية االطالع على النظام بشكل أكثر لفائدة  ضرورة تحسين تدابير تسوية النزاعات وتسهيل -
 البلدان األقل نموا واالقتصاديات الصغيرة والضعيفة.

 فشل المؤتمر سبب: ثانيا
 لقد فشل المؤتمر الثامن بسبب:       
الخالفات حول ملف الزراعة خاصة بين الواليات المتحدة األمريكية من جهة والهند والصين من  -

 أخرى.جهة 

لية الوقاية، مما أدى إلى تفتيت آعدم قبول الحل الوسط الذي عرضه مدير المنظمة بخصوص  -
 مواقف المجموعات المتفاوضة.
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 مؤتمر بالي :سدالسا فرعلا

بمشاركة  2013ديسمبر 1-2التاسع للمنظمة عقد في جزيرة بالي االندونيسية في  رالمؤتمو ه        
بالغة ، لقد عقد هذا المؤتمر في ظروف اقتصادية صاجي سكتاندولة بعد انضمام كل من الوس و  629
 إضافة إلى التخوف من الفشل. التعقيد

 ةقشانمالمواضيع ال: أوال 
كما تم قبول عضوية اليمن لتصبح الدولة ، 1006التي نوقشت هي قضايا الدوحة  المواضيعن إ      
  .الدول العربية األعضاء بضرورة اعتماد اللغة العربية في المنظمة تلباضا طأي .610

حيث تم  الفشل،للمنظمة من  اإعالن مؤقت يعتبر إنقاذبإن نجاح مؤتمر بالي ولو بالخروج        
فتحرير  .التوصل إلى اتفاق التبادل الحر وهو األول من نوعه في تاريخ المنظمة أين التزمت بوعودها

أن مؤتمر بالي لم يتوصل  منن، فبالرغم آلالكن لم يطبق حتى  1006لق في الدوحة في المبادالت أط
كل قضايا الدوحة، إال أنه تم االتفاق على أن تكون السنة المقبلة مجاال كافيا لحلها، لإلى حلول نهائية 

للمنظمة وحمايتها من الفشل، ولقد قدرت المنظمة العالمية  اجديد االبداية ودفع إالفمؤتمر بالي ليس 
 للتجارة حزمة بالي بألف مليار دوالر والتي ستسمح بإيجاد واحد وعشرون مليون وظيفة.

 مؤتمرال نإعال  ثانيا:
 يلي:لقد تضمن اإلعالن ما      
االلتزام السياسي للحد من إعانات التصدير في مجال الزراعة واالحتفاظ بها عند مستويات منخفضة  -

  .استيراد المنتجات الزراعية التجارية علىوالحد من العقبات 

 االتفاق حول األمن الغذائي. -

اليف طراف وتبسيط اإلجراءات الحكومية من خالل تخفيض التكقرار تسهيل التجارة متعددة األ -
وتحسين سرعتها وكفاءتها خاصة أمام البضائع العابرة للبلدان غير الساحلية التي تسعى إلى التجارة 

 عبر موانئ في البلدان المجاورة.

دارة  - مساعدة البلدان النامية واألقل نموا لتحديث بنيتها التحتية إضافة إلى تحقيق األمن الغذائي وا 
 .رات ودعم تجارة القطنحصص التعريفة الجمركية ودعم الصاد
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 خالصة الفصل األول

 هامراكز وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خرجت أوروبا منهكة وخاسرة لمعظم بنيتها التحتية 
الصناعية والتجارية، كما خسرت معظم مستعمراتها لصالح الواليات المتحدة األمريكية التي حصدت كل 

 تسيطر عليه منذ ذلك الوقت.ت قيادة العالم وظهر النظام العالمي الذي ر المكاسب وتصد
بدأت الواليات المتحدة إعادة العالقات االقتصادية الدولية على أسس تؤمن لها استمرار السيطرة 

الذي أدى إلى ظهور مرحلة جديدة  4411في سنة االقتصادية والقيادة، ودعت إلى مؤتمر بريتون وودز 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء  في النظام العالمي، حيث نشأت عنه المؤسستان الدوليتان

ف ظهور المنظمة العالمية للتجارة بسبب معارضة الكونغرس األمريكي لقيامها في ذلك وتخل   ؛والتعمير
لمتابعة شؤون  4411الوقت ألنها ال تخدم مصالح األمريكيين. ولكن تم تأسيس منظمة مؤقتة في عام 

 .التجارة الدولية عرفت باسم الغات
بالرغم من أن الغات ليست منظمة عالمية من الناحية القانونية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي  

إال أنها قد اكتسبت بقوة الممارسة عبر ما يقارب نصف قرن وضع المنظمة العالمية غير الدائمة التي 
 تمارس مهامها من خالل سكرتارية دائمة مقرها جنيف.

المنظمة العالمية تم إنشاء  ءة وأفضل للنظام االقتصادي العالميللوصول إلى إدارة أكثر كفا
قامة دعائم النظام التجاري الدولي والنشاط االقتصادي العالمي، وتقف على قدم لللتجارة  تعمل على إدارة وا 

المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في رسم وتوجيه السياسات االقتصادية الدولية المؤثرة 
  .لى األطراف المختلفة في العالمع

واي في مراكش غورو األبالتوقيع على االتفاقية الختامية لجولة بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 
وترابط بين مكونات النظام االقتصادي أصبح هناك تكامل  4441وبدأت عملها في جانفي  4441

العالمي الجديد المتمثلة في الصندوق والبنك والمنظمة، والذي يعد ثالوثا متشابكا يؤكد على عولمة 
، وحتى ال يكون هناك له من تأثيرات بعيدة المدى على كافة الدول المتقدمة والنامية االقتصاد العالمي بما

 .االقتصاد العالميعة القرار بخصوص ثغرة ألي قادم جديد يؤثر في صنا
توفير وتهيئة إطار للتفاوض فيما بين الدول األعضاء بشأن بما أن أهم مهام المنظمة هو 

نه يتم عقد إف ،عالقاتها التجارية متعددة األطراف في المسائل التي تناولتها االتفاقات الواردة في االتفاقية
مفاوضات بين الدول األعضاء فيما يخص عالقاتهم التجارية مزيد من الالخلق  من أجل ةوزاري اتمؤتمر 

  نتائج هذه المفاوضات بالشكل الذي يقره.ل يتنفيذالطار اإل هو وزاريالمؤتمر فال ،متعددة األطراف
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 تمهيد:
 فصلبعد ما تم التطرق إلى تفاصيل قيام المنظمة العالمية للتجارة وكل الجوانب المتعلقة بها في ال

وروووا  في إعنا  االجتما  األاالتفاقيات التي أسفرت عنها جولة  لفصلاألول، سوف يتناول هذا ا
أسرة المنظمة " أو "الغات وأخواتهاوهي ما يطلق عليها " 4991الوزار  للغات في مراكش في أفريل 

إضافة إلى ما دخل عليها م   (4911 الغات). وهذا ألنها تتضم  اتفاق الغات األصلية العالمية للتجارة"
 .4991ت تسمى الغات تعدينات في جولة المفاوضات متعددة األطراف فصار 

 تي:تتشكل هذه العائلة كاآل 
  .اتفاق متعددة األطراف بشأ  التجارة في السلع -4
األخرى في مجال السلع وهي الزراعة، والتدابير الصحية والصحة النباتية، والمنسوجات  االتفاقات-2

تثمار، ومكافحة اإلوراق، وتقدير والمنابس، والقيود الفنية على التجارة، والتدابير التجارية المرتبطة باالس
 الجمارك وفحص ما قبل الشح  وقواعد المنشأ ورخص االستيراد، والدعم، والوقاية.

 االتفاق العام بشأ  التجارة في الخدمات. -3
 االتفاق المتعلق بالمظاهر التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.  -1
 مراجعة السياسة التجارية. آلية-5
 تفاهم بشأ  تسوية المنازعات. -6
االتفاقات المشتركة في قطاعي الطيرا  وإلجراءات الحكومية )االتفاقات المتعلقة باأللبا  ولحوم  -1

 (.4991األبقار لم يتم االستمرار فيها وتوقفت مفاوضاتها في 
ءة إليه في هذا السياق هو أ  معرفة بعض األمور ال ينطو  فقط على قراارة شجدر اإلما ت

الوثيقة الرسمية م  االتفاقات بل يجب اإلطنا  كذلك على اإلصدارات المنفصلة للمنظمة العالمية 
وبي  نص في اتفاق آخر بشأ   4991للتجارة، أيضا يجب اإلشارة إلى حالة تناز  بي  نص م  الغات 

التفاق الجديد في السلع في المنظمة العالمية للتجارة، فإنه يطبق النص الخاص باالتفاق اآلخر. إ  ا
  قطا  السلع له األسبقية على النصوص القديمة أو ما يمك  اعتباره تعديل للنص القديم.

 التالية: المباحثم  خنال  االتفاقات هذه ىسيتم التطرق إل
 األول: اتف اقيات تحرير التجارة الدولية في السلع  مبحثال -
 تحرير تجارة الخدمات    الثاني: اتف اقيات المبحث -
 الثالث: االتف اقيات المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية  المبحث -
 الرابع: اتف اقيات اإلجراءات المبحث -
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 المبحث األول: اتفاقيات تحرير التجارة الدولية في السلع
، كما تضمنت 1تشملت هذه االتفاقيات كافة السلع المصنعة باستثناء البترول والبتروكيماويا         

الجديدة في االتفاقيات وقد تم استثناء األلبان واللحوم من السلع السلع الزراعية التي تعتبر من المدخالت 
 الزراعية ألنها تلزم فقط الدول الموقعة على اتفاقياتها.

 :اليةتب الطالعرض هذه االتفاقيات لتحرير التجارة الدولية للسلع من خالل المتم يس 
 األول: اتف اقيات تحرير التجارة في السلع الزراعيةالمطلب   -
 الثاني: اتف اقية تحرير التجارة الدولية في السلع المصنعة  المطلب -
 الثالث: اتف اق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة  المطلب -

 األول: اتفاقيات تحرير التجارة في السلع الزراعيةالمطلب 

النفاذ إلى األسواق، والدعم المحلي ودعم  :اليةتالالجوانب االتفاقية في مجال الزراعة  تشمل          
الصادرات، والقضايا المتعلقة بصحة اإلنسان والحيوان، والمعاملة التفضيلية للدول النامية، وهي تعتبر 

  .2العناصر األساسية التفاقية المنتجات الزراعية

 ألسواقا إلىاألول: النفاذ  فرعال

لى الدول إالنفاذ إلى األسواق يعني توفير فرص زيادة الصادرات لكل دولة وتسهيل وصولها  
األخرى عن طريق تحويل القيود الكمية إلى معدالت تعريفية، وخفض معدالت التعريفة، وضمان حد أدنى 

 .3للصادرات، واستخدام المعالجات أو االستثناءات الخاصة واإلجراءات الوقائية

 ل القيود غير التعريفية إلى معدالت تعريفية تحوي أوال:
أي يتم تحويل هذه القيود المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود تعريفية مكافئة         

مع االلتزام بعدم  4فةثم تخفض فيما بعد وهو ما يطلق عليه التعر  ، تفق عليها ويتم ربطها عند حد معيني  
 .5القيود الكمية بعد االنتهاء من عملية التحويل الرجوع إلى

 ت( اعتمادا على المعادلة التالية:  يتم احتساب المعدل المكافئ للتعريفات )م       
             x [011 سعر التسليم في ميناء االستيراد( / السعر في سوق بلد االستيراد - االستيراد ) السعر في سوق بلد[م ت =

                                                 
 .11، ص4002، ديسمبر 63للتجارة، جسر التنمية، العدد أحمد كوزي، النظام الجديد  -1 

2- Stephan Healy, Richard Pearce, Michale Stock Bridge. The Implications of the Uruguay Round Agreement on 

Agriculture for Developing Countries.FAO, Rome1998.Ch2and3.  

 
3- Timothy E.Joscling, Stefan Tangrman,T.K.Warley, Agriculture in the GATT. Macmillan Press, Ltd, Great 

Britain 1996, p178-179.  

 .3رقم  ل، الجدو 1991زروق، آثار دورة أوروغواي على البالد العربية، صندوق النقد العربي، الكويت،  الدين جمال راجع: -4 
5- Revue de l`organisation mondiale du commerce, 2 édition, mars 1998, p 17. 
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المعدالت المكافئة للتعريفة لكل سلعة، باحتساب المتوسط خالل الفترة األساس يتم حساب 
 ( وهذا بالنسبة لكل دولة لتوضع في جدول التنازالت.1993-1999)

أما بالنسبة للدول التي ال تطبق قيودا كمية على الواردات الزراعية أو تلك التي يكون المعدل         
 1993صفر أو سالبا فإنها تعتمد على معدالت التعريفة السائدة خالل سنة المكافئ بالنسبة لها مساويا لل
في حالة  %11في حالة الدول النامية وبنسبة  %10ثم يتم تخفيضها بنسبة كمعدل أساسي لكل سلعة، 

الدول المتقدمة. ويستثنى من عملية تحويل القيود الكمية بعض المنتجات الزراعية التي ترى الدولة بأنها 
 فيما يلي:                                                        1دة الحساسية وهذا طبعا بالنسبة لكل الدول وتتمثل هذه االستثناءاتشدي
من متوسط االستهالك السنوي المحلي  %6إذا كانت واردات الدولة من منتج زراعي معين أقل من  -

 (.1999-1993لهذا المنتج خالل فترة أساس )
 إذا كان المنتج المستورد ال يحصل على دعم صادرات. -
 المنتجات التي تستحق معاملة خاصة نظرا العتبارات األمن الغذائي أو اعتبارات البيئة. -
إذا كانت الواردات الزراعية تمثل عنصرا أساسيا في الغذاء التقليدي للدول النامية، على أن يتم االلتزام  -

 بتحريرها.
 القيود تطبق على المنتجات الزراعية األولية وال على المنتجات الزراعية المصنعة.ذا كانت إ -
من متوسط االستهالك السنوي المحلي %2إذا كانت الحصة الكمية المسموح بها في السنة األولى تمثل  -

ت سنويا في السنوا %0.9بـ  (، وعلى أن يزداد معدل استهالكها1999-1993للسلعة في فترة األساس )
 من قيمة متوسط االستهالك السنوي خالل ست سنوات. %9التالية لتصل الحصة إلى 

 الجمركية  ةثانيا: تخفيض التعريف 
يشمل هذا التخفيض التعريفات الجمركية المطبقة فعال، وتلك الناجمة عن تحويل القيود الكمية 

من  %63للدول المتقدمة بنسبة إلى معدالت تعريفية. وتم االتفاق على تخفيض هذه المعدالت بالنسبة 
تها الزراعية على مدى ست سنوات أي حتى نهاية سنة امتوسط إجمالي التعريفة المفروضة على وارد

 .4002خالل عشر سنوات أي نهاية  %42. وفيما يخص الدول النامية فتخفض بنسبة 4000
مركية عند حدود قصوى. الج ايستثنى من هذا الدول األقل نموا، لكن يجب عليها تثبيت تعريفاته

كذلك يمكن لكافة الدول رفع معدالت التعريفة الجمركية إذا كان سعر السلع المستوردة منخفضا، أو إذا 
 حدث إفراط مفاجئ في كمية الواردات مما يؤدي إلى اإلغراق. 

 ألسواق ى الإثالثا: الحد األدنى للنفاذ 
 كمية الواردات الخاضعة لقيود غير تعريفية بما الألسواق إلى زيادة ى الإالحد األدنى للنفاذ يهدف 

(، وذلك بالنسبة للدول التي تبلغ 1999-1993من متوسط االستهالك المحلي خالل الفترة ) %6يقل عن 

                                                 
  1- محمد محمد علي إبراهيم، اآلثار االقتصادية التفاقية الجات، الدار الجامعية، 4006، ص 22.
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بالنسبة للدول  %1ى من االستهالك المحلي. على أن يتم رفع النسبة إل %1وارداتها من تلك السلع 
من متوسط  %1تها ا، أما الدول التي تبلغ وارد4002ول النامية سنة وبالنسبة للد 4000المتقدمة سنة 

 ( فإنه يتعين عليها المحافظة على هذه النسبة.1999-1993االستهالك السنوي لفترة )

 رابعا: االستثناءات الخاصة واإلجراءات الوقائية 
واردتها الزراعية  سمح للدول استخدام القيود غير التعريفية علىتي تي االستثناءات الخاصة اله

على أن  ةوعدم تخفيض المعدالت الضريبة. ويشترط تطبيق هذه االستثناءات بتحديد المنتجات المستثنا
، وعلى أن تكون هذه الدولة 1993 من اإلنتاج المحلي السنوي خالل %6تكون قيمة الواردات أقل من 

النقاط التي ذكرت في االستثناءات في ، إضافة إلى باقي 1993المستوردة قد قامت بدعم صادرتها منذ 
 التحويل إلى قيود تعريفية.

 أالأما اإلجراءات الوقائية فتتمثل في استخدام القيود الكمية ورفع معدل التعريفة الجمركية، على 
 من المعدل العادي للتعريفة السائدة في سنة تطبيق اإلجراء الوقائي. %60تتعدى هذه الزيادة 

 
 الة التشوهات السعريةالثاني: إز  فرعال

 إلنتاج المحلي ودعم الصادرات.ايتحقق هذا من خالل تقييد دعم       
 أوال: تقييد دعم اإلنتاج المحلي

يعتبر من أهم ما جاء في اتفاقية المنتجات الزراعية، ويهدف إلى خلق تجارة دولية للمنتجات 
 االتحادالدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة خاصة  الزراعية قائمة على الكفاءة والمزايا النسبية والقضاء على

 األوروبي. 
 ؛م بعد ذلك يتم تخفيضه بنسب معينةثلتقييد دعم اإلنتاج يتم احتساب مقياس الدعم الكلي 

هي الدعم المقدم لمنتجات محددة والدعم  تثالثة مكوناويتضمن مقياس الدعم الكلي للمنتجات الزراعية 
 تتمثل في: 1ويتضمن هذا األخير عدة أنواع ؛المقدم للقطاع ككل والمقياس المكافئ للدعم

 _القائمة الخضراء 0
تحتوي على برامج الدعم التي ينشأ عنها تشوه التجارة الخارجية والداخلية، حيث ال تضمن أسعارا 

 زانية الدولة وتتمثل في:معينة للمنتجين وهي تمول من مي
 العامة  الخدمات -أ

هي تلك الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي والمناطق الريفية دون أن تشمل إعانات مباشرة 
برامج البحوث العامة والبيئة لزيادة اإلنتاج وبرامج مكافحة اآلفات واألمراض،  مثل: نللمنتجين الزراعيي

 وبرامج التدريب وخدمات التسويق.

                                                 
  1- محمد عمر حماد أبو دوح، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، الدار الجامعية، 4006، ص 39.
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 الحكومة ألغراض األمن الغذائي  مشتريات -ب
وحتى  ،هي النفقات العامة التي تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع األساسية لتحقيق األمن الغذائي

 يمكن اعتبار هذا اإلنفاق خارج مقياس الدعم الكلي يجب أن يخضع للشروط التالية:
 األمن الغذائي المخططة. تأن يحدد حجم المخزون المراد تكوينه وفقا الحتياجا -
أن تتصف عملية تكوين المخزون بالشفافية أي تكون المشتريات الحكومية بأسعار السوق الجارية  -

 وتباع كذلك بهذه األسعار ما عدا ما يتم تقديمه كمعونات للمناطق الريفية في الدول النامية.

 الغذاء  مساعدات -ج
الدعم الكلي يجب أن تحدد وفقا لمقاييس االحتياجات حتى تستبعد هذه المساعدات من مقياس 

إضافة إلى أن  الغذائية للمستفيدين، وأن تقدم في صورة أغذية أو وسائل شراء بأسعار السوق الجارية،
 المنتجات الزراعية المقدمة على شكل مساعدات يجب أن تكون الحكومة قد اشترتها بأسعار السوق.

 نتجين الزراعيين المدفوعات النقدية للم بعض -د
من مقياس الدعم الكلي ألنها ال تشوه التجارة  ااستثناءههناك بعض المدفوعات المباشرة التي تم 

أو اإلنتاج وغير مرتبطة بنوع أو حجم معين من اإلنتاج في أي سنة من السنوات التالية لفترة األساس 
المحلية أو العالمية وال بعناصر اإلنتاج (، وغير مرتبطة كذلك بمستوى معين من األسعار 1993-1999)

 هالمستخدمة في العملية اإلنتاجية في أي سنة من السنوات التالية لفترة األساس. وقد تم حصر هذ
 المدفوعات فيما يلي: 

دعم الدخول، وهي المدفوعات التي تزيد من دخول المنتجين الزراعيين دون أن يكون لها أي تأثير - 
 ج )النوعية والحجم(.على قرارات اإلنتا

من متوسط  %60وتكون في حالة حدوث خسارة تساوي  مدفوعات الحكومة لبرامج تأمين الدخول،- 
من الخسارة ودون أن تكون هناك أي عالقة بين  %00زال تكون التغطية تتجاو  الدخل اإلجمالي، على أن
 التأمين وقرارات اإلنتاج.

شكل مساعدة رسمية لمواجهة هذه الكوارث التي تتسبب في تعويضات الكوارث الطبيعية، وتقدم في  -
من متوسط اإلنتاج لثالث سنوات سابقة أو لخمس سنوات مع استبعاد أعلى وأقل  %60خسارة تزيد عن 

 قيمة حدثت في اإلنتاج.  
مدفوعات إعادة هيكلة عرض المنتجات الزراعية، وهي تدفع في حالة إجبار بعض المنتجين الزراعيين - 
ى التوقف عن إنتاج معين بهدف الحفاظ على مستويات األسعار المحلية والعالمية وعلى الكمية عل

 المعروضة من هذه المنتجات.
مدفوعات إعادة هيكلة مدخالت العمليات اإلنتاجية، وتكون في حالة إرغام بعض المنتجين الزراعيين - 

كذلك تتمثل في المساعدات االستثمارية الهادفة  على التخلي عن استخدام مدخالت معينة في اإلنتاج،
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لتغيير الهياكل التمويلية للعمليات اإلنتاجية، وأيضا تدفع مقابل إعادة امتالك الحكومة لألراضي التي سبق 
 خوصصتها.

التعويضات الناشئة عن برامج حماية البيئة، وهي تمنح مقابل الخسائر التي تلحق بالمنتجين من جراء - 
 مج الحفاظ على البيئة.إتباع برا

 لمنتجين الزراعيين الذين تقع أراضيهم في مناطق غير مالئمة.لاإلقليمية، وتقدم  المساعدات- 
 الزرقاء  القائمة-2

هي تتضمن استثناء آخر من مقياس الدعم الكلي ويتمثل في المدفوعات التي تقدمها الدول 
األوروبي( بغرض الحد من المساحات المزروعة من منتج  واالتحادالمتقدمة )الواليات المتحدة األمريكية 

 من مستوى اإلنتاج.%91معين وذلك في حدود 
 الحد األدنى  استثناء-3

من القيمة الكلية لإلنتاج في الدول  %1تتعدى قيمته  أاليعني أي دعم يقدم ألي سلعة على 
 في الدول النامية. %10تزيد عن  وأالالمتقدمة 
خالل ست سنوات بالنسبة للدول  %40احتساب مقياس الدعم الكلي يخفض بنسبة  وعليه بعد       

أما الدول األقل نموا فهي غير  ،بالنسبة للدول النامية على مدار عشر سنوات %16المتقدمة وبنسبة 
 .1ملزمة بتخفيض الدعم المحلي المقدم للزراعة

اتفاق الزراعة هو الصندوق من  3إضافة الى هذا يوجد نوع آخر من الدعم حددته المادة 
البرتقالي ويشمل كل تدابير الدعم المحلي التي تؤدي إلى تشويه اإلنتاج والتجارة مع وجود بعض 

وفي مؤتمر هونغ كونغ )باستثناء األنماط الموجودة في الصندوق األزرق واألخضر(.  2االستثناءات
متدرج بأربع مستويات من أجل اقترحت بعض الدول نهج متدرج بثالث مستويات ودول أخرى نهج 

بي في األعلى حيث يقدم أكبر معالجة وتخفيض أكثر أشكال الدعم تشويها للتجارة، فيكون االتحاد األورو 
 .3التخفيضات ثم تأتي دول أخرى ثم في األخير تأتي الدول النامية التي يطلب منها أقل تخفيض

  ثانيا: خفض دعم الصادرات الزراعية 
األول  والتي تضمنت اتجاهين، 4التي نصت عليها اتفاقية المنتجات الزراعيةهو من العناصر 

ي ويعني خفض كمية والثاني كم   نقدي ويتمثل في خفض اإلنفاق العام الرامي إلى دعم الصادرات،
      الصادرات المدعومة، وهذا بمراعاة ظروف والتزامات كل من الدول المتقدمة والنامية واألقل نموا. 

                                                 
1- Résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l`Uruguay, textes juridiques, publié par le 

secrétariat du GATT, Genève, mai 1994, p 41. 
ير السياسات التجارية والتحضير نهاد دمشقية، تمام صبيح، مؤتمر هونغ كونغ المؤتمر الوزاري السادس، التداعيات والتطورات، مشروع تطو -2

 .0، ص4001لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية، المرحلة األولى، 
 .3نفس المرجع، ص -3
 .60، ص 8662ورقلة،  ، جامعة60عدد الباحث، للتجارة، مجلة العالمية المنظمة وتحديات العربي االقتصادي سليمان بلعور، التكامل -4
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من الدعم اإلجمالي  %63المتقدمة تقوم بتخفيض اإلنفاق الموجه لدعم الصادرات بنسبة  الدول
من الكميات المستفيدة من الدعم في فترة األساس  %41وخفض حجم الصادرات المدعومة بنسبة 

 .1( خالل ست سنوات على التوالي1993-1990)
من الدعم  %42ات تصديرية بنسبة أما الدول النامية فتلتزم بخفض اإلنفاق العام في شكل إعان

من حجم الصادرات المستفيدة من الدعم في  %12اإلجمالي وخفض كمية الصادرات المدعومة بنسبة 
 أما الدول األقل نموا فقد أعفيت من هذا اإلجراء. ( على مدار عشر سنوات،1990-1993فترة األساس )

ة لم تكن ضمن قوائم الصادرات كما تقضي االتفاقية بعدم السماح بدعم أي منتجات جديد
(. كذلك أن يكون التخفيض بمعدالت سنوية متساوية لكل سلعة بإظهار 1990-1993المدعومة للفترة )

ذلك في جداول التزامات كل دولة التي يجب أن تشمل مستوى الدعم في فترة األساس والفترة القصوى 
 إليها التخفيض النقدي والكمي. والمستويات التي يصل  1991التي يبدأ فيها التنفيذ أي 

فتتمثل هذه  ،لقد حددت االتفاقية أشكال الدعم التي يتم تخفيضها وكذا المنتجات التي تطبق عليها
 ،الزبد السكر، بذور القطن، الزيوت النباتية، األخيرة في القمح، الحبوب الخشنة، األرز، البذور الزيتية،

 تلحوم البقر، لحم الخنزير، المنتجات األخرى لأللبان، الحيوانا لحوم الخراف، الجبن، اللبن المجفف،
 لحوم الطيور الحية. القطن، التبغ، الخضروات، الفواكه، النبيذ، الحية، البيض،

 أما أنواع الدعم المقدم للصادرات الزراعية التي تخضع للتخفيض فتتمثل في:
 ية سواء كان ماليا أو عينيا.الدعم الحكومي المباشر الهادف لزيادة القدرة التصدير - 
صادرات الحكومة أو إحدى هيئاتها من المخزون غير التجاري من المنتجات الزراعية بأسعار أقل من  -

 تلك السائدة في األسواق المحلية. 
 المدفوعات الحكومية لمصدري السلع الزراعية.- 
تكاليف المناولة والشحن والنقل اإلعانات المخصصة لخفض تكاليف تسويق الصادرات الزراعية مثل - 

 طرق التسويق. تحسين وتكاليف الدولي
 النقل والشحن المحلي على الصادرات الزراعية التي تقدمها الحكومة بأسعار تمييزية. رسوم -

 لقد استثنيت الدول النامية من تخفيض اإلعانات المخصصة لخفض تكاليف تسويق الصادرات،       

 (.4002-1991) االنتقاليةلفترة والنقل والشحن خالل ا

ضعت لتحرير هذا القطاع من القيود التي تكبله، لكن لو تم التمعن إن اتفاقية السلع الزراعية و  
الحظ أن هناك خلل أو تناقض، فتحويل القيود الكمية إلى قيود والتركيز في الطرق المطبقة لتحريره فقد ي  

ؤدي إلى حماية أكبر مما هي موجودة قبل تحافظ على نفس درجة الحماية أو قد تتعريفية معادلة قد 
التحويل، ألن التعريفات التي سوف تفرض تفوق بكثير مبررات الفروق بين األسعار المحلية واألسعار 

 الدولية للكثير من السلع الزراعية الرئيسية.

                                                 
 .129، ص 4002اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة، دار الجامعة الجديدة، مصطفى رشدي شيحة،  -1
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هيل النفاذ إلى األسواق، فنسبة كذلك عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية لن يتحقق مبتغى تس
التخفيض المنصوص عليها محسوبة على أساس أنها متوسط إجمالي التخفيضات في التعريفة الجمركية 
المفروضة على القطاع الزراعي، مما ينجم عنه تخفيض بنسب مرتفعة جدا للتعريفات المنخفضة، وبنسب 

التعريفات قد يحقق إلغاء التعريفات المنخفضة صغيرة للتعريفات المرتفعة، وعليه فإن هذا الخفض في 
 ؛للدول النامية( %10للدول المتقدمة و %11واإلبقاء على الرسوم المرتفعة )بتطبيق الحد األدنى للخفض 

 يمكنوهكذا  ،الزراعيةمما ال يضمن تحسنا ملموسا في الوصول إلى األسواق بالنسبة للكثير من السلع 
ذ إلى األسواق من خالل زيادة واردات الدولة أو صادرات الدول األخرى، ولكن تحقق الحد األدنى للنفايأن 

 هذا يكون محدودا أو خاصا بفئة معينة فقط تكون معلومة مسبقا، فال يستفيد الجميع من هذا االنفتاح.
جراءات الوقاية المسموح  قد تعرقل تحرير المنتجات  بها للدولكذلك االستثناءات الخاصة وا 

فيما يخص الدعم المحلي للمنتجات الزراعية هناك الكثير من االستثناءات التي تحد من تأثير ف ؛الزراعية
بنود خفض الدعم، أيضا يمكن للعديد من الدول االحتفاظ بمعدالت دعم مرتفعة لبعض المنتجات 

لموجه لكل الزراعية ذات األهمية بالنسبة لها، ألن التخفيض يمس المقياس اإلجمالي للدعم وليس الدعم ا
تخفيض كبير للدعم الخاص بالسلع غير المهمة مما يوفر تخفيض هناك سلعة منفردة، وبالتالي يكون 

 منه فإن أثر هذا اإلجراء لن يكون كبيرا في فتح األسواق أمام السلع الزراعية.و  ،الدعم بالنسبة المطلوبة
تعد المرة األولى التي يتم فيها  لقد حققت االتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية نقطة هامة، حيث

تحديد مستويات دعم الصادرات الزراعية تحديدا كميا وتسجيله في جداول االلتزامات للدول األعضاء، مما 
يمنعها من رفع مستويات الدعم عن تلك المبينة في الجداول ومن تقديم أي دعم آخر لمنتجات جديدة لم 

 خالل فترة األساس.تكن مدرجة في قائمة الصادرات المدفوعة 

 
 اتفاقية تطبيق اإلجراءات الصحية الثالث: الفرع

هي اتفاقية مكملة التفاقية الزراعة نظرا الرتباطها بالمنتجات الزراعية وخاصة الغذائية وبصحة 
كما أنها مرتبطة باتفاقية القيود الفنية على التجارة. فمن خالل هذه االتفاقية تم  ،1اإلنسان والحيوان والنبات

يتيح استخدام تدابير متناسقة لحماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات قائمة  فمتعدد األطراوضع إطار 
رشادات وتوصيات دولية والعمل على  ،تعدها المنظمات الدولية المتخصصة 2على أساس مقاييس وا 

التقليل والحد من اآلثار السلبية لهذه التدابير على حرية التجارة إلى أدنى حدد ممكن، وعلى منع التمييز 
 .3لتدابير الحماية والمقاييس المستخدمة اأو تحديد اوقد تضمنت االتفاقية تعريف ،بين الدول األعضاء

                                                 

 .119مصطفى رشدي شيحة، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
2- Khaled Bendaou, Impact des accords du GATT sur les exportations agricoles du Maroc, Actes Editions, 1997, 

p 21. 

  3- مراد عبد الفتاح، شرح النصوص العربية التفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية، اإلسكندرية، 1990، ص 101-90.
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 أوال: تعريف تدابير الحماية 
 كل تدبير يطبق من أجل: 1اإلنسان والحيوان والنبات على أنها يمكن تعريف تدابير حماية

حماية حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات في أرض البلد العضو من األخطار الناجمة عن - 
 اآلفات أو األمراض أو الكائنات العضوية الحاملة لألمراض. انتشاردخول أو وجود أو 

الحيوان في أرض البلد العضو من أخطار المواد المضافة أو الملوثة  حماية حياة أو صحة اإلنسان أو- 
 أو السموم أو الكائنات العضوية المسببة لألمراض الموجودة في المواد الغذائية أو األعالف.

حماية حياة أو صحة اإلنسان في أرض البلد العضو من أخطار األمراض التي تحملها الحيوانات أو - 
 ات الحيوانية والنباتية أو أخطار دخول أو وجود وانتشار اآلفات.النباتات أو المشتق

 ينتج في أراضي البلد العضو بسبب دخول أو وجود وانتشار اآلفات. منع أو الحد من أي ضرر -

قد تم االتفاق على أن كلمة حيوان تشمل األسماك والحيوانات البرية، وكلمة نبات تتضمن ل  
الملوثات تتضمن مبيدات اآلفات  ةكلمة اآلفات تشمل األعشاب الضارة، وكلمالغابات والنباتات البرية، و 

 ومخلفات أدوية الطب البيطري والمواد الغريبة.
تتمثل تدابير الحماية في كافة القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية واإلجراءات المرتبطة بصحة 

والمعاينة، ومتطلبات نقل الحيوانات  واالختبارأو الحيوان أو النبات، كطرق التجهيز واإلنتاج  اإلنسان
والنباتات إلبقائها على قيد الحياة أثناء النقل، ومتطلبات التعبئة والملصقات المبينة للمحتويات والمرتبطة 

 بسالمة المواد الغذائية.

 ثانيا: المقاييس المستخدمة 
 أما عن المقاييس التي يستند إليها فقد تم تحديدها كما يلي:

فيما يتعلق بسالمة المواد الغذائية فيتم الرجوع إلى المقاييس واإلرشادات والتوصيات التي وضعتها لجنة - 
وأدوية الطب البيطري ومخلفات مبيدات اآلفات والملوثات  التوصيات الغذائية، وهي ترتبط بالمواد الغذائية

 ات الصحية.وطرق تحليل وأخذ العينات، والقوانين واإلرشادات الخاصة بالممارس
أما فيما يخص صحة الحيوان واألمراض ذات المصدر الحيواني فيتم االعتماد على المقاييس  -

 واإلرشادات والتوصيات الموضوعة برعاية المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية.
خذ بالمقاييس واإلرشادات والتوصيات التي وضعتها سكرتارية االتفاقية ؤ وبالنسبة لصحة النبات في  - 

 الدولية لحماية النبات بالتعاون مع المنظمات التعليمية النشطة في إطار االتفاقية الدولية لحماية النبات.
رشادات  لم تغطيه المنظمات المذكورة أعاله، وفيما يتعلق بما - فإنه يمكن االعتماد على مقاييس وا 

 ها.بعض المنظمات الدولية التي ترحب بانضمام الدول األعضاء إلي وتوصيات

                                                 
مصطفى، مدى تأثير مجال تجارة السلع الزراعية في مجال منظمة التجارة العالمية والضرائب العامة على  إسماعيلعبير محمد سمير  -1
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في هذا اإلطار يوجد استثناء يتمثل في حق الدول األعضاء في تطبيق تدابير حماية صحة 
يتم تحقيقه بتطبيق التدابير المستندة إلى المقاييس الدولية  اإلنسان أو الحيوان أو النبات بمستوى أعلى مما

 المناسبة، وهذا بحجة أن العضو يرى ضرورة وجود مستوى خاص من الحماية.

 االتفاقية ثالثا: الحقوق وااللتزامات التي تضمنتها 
 :1يلي تضمنت االتفاقية بعض الحقوق وااللتزامات أهمها ما

الحيوان أو  للدول األعضاء الحق في تطبيق كل اإلجراءات الصحية لحماية حياة وصحة اإلنسان أو- 
 النبات شرط أن ال تتعارض هذه اإلجراءات مع شروط االتفاقية.

بين تدابير حماية صحة اإلنسان أو النبات بشكل تعسفي أو  2ضمن الدول األعضاء عدم التمييزأن ت -
يجوز استخدام هذه التدابير  كذلك ال وخاصة إذا كانت األوضاع مماثلة ومتشابهة بينهما، غير مبرر

 .3النبات كقناع لتقييد التجارة الدولية الزراعية الحمائية لصحة اإلنسان أو
جراءات الصحة النباتية للدول  الدول األعضاء مبدأ التناظر أو التعادل لإلجراءات الصحيةأن تقبل -  وا 

حيث يحق للبلد المستورد المعاينة واالختبار واتخاذ أي  األعضاء األخرى التي تتاجر بنفس السلعة،
 إجراءات أخرى تضمن له حقيقة هذا التعادل.

أو الحيوان أو النبات وتحديد اإلجراءات المناسبة للحماية،  عند تقييم المخاطر المهددة لصحة اإلنسان- 
 يجب على الدول األعضاء أن تلتزم وتعتبر النقاط المذكورة أدناه عناصر اقتصادية وهي:

في صورة خسائر في  االستيراداآلفة في بلد  انتشار* أن يكون الضرر الناجم عن دخول أو 
 المبيعات. أواإلنتاج 

إضافة إلى تكاليف البدائل المقترحة  كافحة األمراض واآلفات في بلد االستيراد* مراعاة تكاليف م
 للتقليل من حجم المخاطر.

األمراض أو اآلفات  انتشارعلى عمليات وطرق اإلنتاج ومدى  باالرتكاز* تقييم المخاطر يكون 
 .ةومدى مالئمة األوضاع البيئي

أما عن القضايا المرتبطة بصحة اإلنسان والحيوان والنبات فقد نصت االتفاقية على حق كل دولة 
تكون عبارة عن حماية مقنعة للتجارة وقائمة على  أالعضو في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحمايتها شرط 

لحد من وصول صادرات التمييز بين األعضاء، فغالبا ما استخدمت الدول المتقدمة هذه التدابير الصحية ل
الدول النامية إلى أسواقها. ورغم أن االتفاقية أعطت مدة عامين للدول النامية كفترة سماح عن تنفيذ 
أحكامها وخمس سنوات للدول األقل نموا بعد إنشاء المنظمة، إال أنها ستواجه صعوبات كبيرة في تطبيق 
                                                 

 .90-99مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  إسماعيلعبير محمد سمير  -1 
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ي االتفاقية للدول النامية فإنها لن تتجنب تحمل عبء المعايير الدولية. ورغم التعويضات التي تم إقرارها ف
زيادة أسعار المنتجات الزراعية في األسواق العالمية وخاصة الغذائية منها، وهذا ألن القرار الوزاري لم 
يعين أي التزام محدد من طرف الدول المتقدمة لإلنقاص والحد من اآلثار السلبية التفاق الزراعة على 

 الدول النامية.
 الرابع: تعويض الدولة النامية فرعال

إن تنفيذ االتفاقية الزراعية بما تضمنته من تخفيض مستويات الدعم الذي كانت تمنحه الدول 
المنتجات  هالمصدرة لمنتجاتها الزراعية وتحويل القيود الكمية إلى قيود تعريفية سيؤدي إلى زيادة أسعار هذ

ة على الدول النامية واألقل نموا التي تمثل الواردات الزراعية يفي األسواق العالمية. مما يشكل أعباء إضاف
 تها. اخاصة الغذائية منها نسبة كبيرة من وارد
المتضررة من  لوزاري يقر مبدأ التعويضات للدو  قرار استصدارلقد نجحت الدول النامية في 

وتضمن هذا القرار مستويات المعونات الغذائية التي تحددها دوريا اللجنة الدولية  .1عيةتحرير التجارة الزرا
والمعونات الفنية التي تقدم للدول النامية من أجل  ،1993المعونة الغذائية لعام  اتفاقيةالمعنية في إطار 

ض قصيرة األجل التي تنمية اإلنتاج الزراعي وتنويع صادراتها لالستفادة من فتح األسواق، وكذا القرو 
ولهذا الغرض تكونت لجنة للزراعة مهمتها متابعة تنفيذ القرار  .2واردات الغذاء تمنح للمساعدة في تمويل

وروغواي حول اإلصالح األومراجعته والسهر على تتبع استمرار عملية تنفيذ التعهدات الناتجة عن جولة 
 الزراعي والشروع في مفاوضات إن وجدت أي مشاكل.

 الثاني: اتفاقية تحرير التجارة الدولية في السلع المصنعة طلبالم

وضعت اتفاقية الغات األصلية ضوابط تحرير التجارة في السلع المصنعة باستثناء المنسوجات 
وروغواي أين تم التوصل إلى اتفاق إلى تحرير األوالمالبس، وظل الوضع على ما هو عليه حتى جولة 

يجيا. ولقد توصلت األطراف المتعاقدة إلى إبرام بروتوكول لضمان وصول السلع المنسوجات والمالبس تدر 
شمل مجموعة من القواعد التكميلية لتنظيم تحرير التجارة في السلع  الذيالمصنعة إلى أسواقها، و 

  المصنعة.
  

                                                 

  .11ص مرجع سبق ذكره، عاطف السيد،  -1 
لطرش ذهبية، اتفاقيات التجارة في السلع وآثارها المتوقعة على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستير في  -2 

 .19، ص 4002-4006العلوم االقتصادية، السنة الجامعية 
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 بروتوكول السلع المصنعة :األولالفرع 

الجمركية والمزايا  توالمتضمنة للتنازالينص على أن الجداول المقدمة من الدول األعضاء 
يلتزم كل عضو بتنفيذ التخفيضات  االتفضيلية المتبادلة تعتبر جزءا ال يتجزأ من االتفاقية العامة، كم

 .  1991بنسب متساوية على مدار خمس سنوات تبدأ اعتبارا من جانفي 1الجمركية المتفق عليها تدريجيا

ية المتبادلة في هذا البروتوكول من إعفاء كلي من التعريفة قد تعددت أشكال التنازالت الجمرك
إلى تخفيض قيمة التعريفة الجمركية بالنسبة التي تحددها الدولة في جداولها  الجمركية على بعض السلع،

أو يمكن الجمع بين ربط وتخفيض  ويتم االتفاق عليها، أو ربط هذه التعريفة الجمركية عند حد أقصى،
وهناك . ر الجمركية إلى قيود جمركيةيكية في نفس الوقت أو يمكن تحويل القيود غالتعريفة الجمر 

قطاعات تم االتفاق على إعفائها نهائيا من الرسوم الجمركية وهي المعدات الطبية والمنتجات الصيدالنية 
هذه السلع كل  ؛والجعة والمشروبات الروحية ومواد البناء واألثاث ولب الورق والصلب والمعدات الزراعية

. 2سوف تدخل أسواق الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية دون فرض أي رسوم جمركية عليها
 %22إلى  %40كذلك تم رفع نسبة الواردات الصناعية المعفية التي تدخل أسواق الدول الصناعية من 

   .3من إجمالي وارداتها الصناعية

من إجمالي  %32تقدمة التعريفة الجمركية على هناك سلع معفاة جزئيا حيث خفضت الدول الم
 %20من إجمالي وارداتها. وقد بلغت نسبة التخفيض  %23وارداتها أما الدول النامية فقد خفضتها على 

من التعريفة الجمركية المفروضة على المطاط واألحذية ومعدات النقل واألسماك والمنسوجات والمالبس 
على األخشاب والمنتجات اليدوية، كذلك هناك تخفيض كبير  %30ى والجلود، ووصلت نسبة التخفيض إل

للتعريفة الجمركية على االلكترونيات والمعدات العلمية ولعب األطفال وبعض المنتجات غير الحديدية. 
في الدول  %99إلى  %09ولقد تم رفع معدل السلع المصنعة التي وضع لها حد أقصى للتعريفة من 

لالقتصاديات  %96إلى  %96في الدول النامية ومن  %06إلى  %41من الصناعية المتقدمة، و 
 المتحولة.

 %11فض حجم الواردات التي تدخل أسواق الدول الصناعية المتقدمة بتعريفة جمركية تساوي خ  
لتزم الدول تو  ؛%1ى إل %9من إجمالي الواردات، وبالنسبة للدول النامية من  %1إلى %0فأكثر من 

الصناعية بتوزيع التعريفات على السلع الصناعية بشرط أال تتجاوز الواردات الخاضعة لرسوم تزيد عن 
 لجلود والمطاط واألحذية ومعدات السفر.لبالنسبة  %11لمنسوجات، ول بالنسبة %40نسبة  11%

                                                 

، سلسلة دراسات عربية، منتدى الفكر العربي، عمان، ص العربي المشترك، الطبعة األولى نالتعاو الشاذلي العياري، القطاع الخاص ومستقبل  -1 
10. 

2- Fontanel. J, Organisations économiques internationales. Op.cit., p 17. 

، 1999، الدار الخلدونية، الجزائر، 4العدد  صالح صالحي، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام العالمي الجديد، مجلة دراسات اقتصادية، -3 
 .141ص
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 :1نتائج هذا االتفاق بالنسبة للدول النامية كانت كما يلي ن  إ

 .%49القيود التعريفية المفروضة في الدول النامية بنسبة تخفيض  -

 ىعل من إجمالي خطوط التعريفات التي تفرضها %31إلى  %16رفع نسبة التعريفات المثبتة من  -
 التي تستوردها في نهاية فترة التنفيذ. السلع المصنعة

لتخفيضات الجمركية المتبادلة منها لتحرير التجارة في السلع المصنعة طبقت أساليب مختلفة ل        
إعفاء بعض السلع نهائيا من الرسوم الجمركية الذي قد تستفيد منه الدول النامية األعضاء نتيجة تطبيق 

إضافة إلى التخفيضات األخرى للتعريفات على تشكيلة مختلفة من السلع  ،مبدأ الدولة األولى بالرعاية
تواجه عدة عراقيل تحول دون وصول  يتقبنها ال  أالصناعية إ التي تصدرها الدول النامية إلى الدول
رساء حرية إيتضح أنه منذ تشكيل المنظمة، وهي تزداد أهمية في  صادرتها إلى أسواق الدول المتقدمة.

إال ان هذا يثير التساؤل حول المزايا التي  ةالتعريفي تبادل السلع عن طريق إزالة الحواجز التعريفية وغير
  . 2تجنيها الدول من االنضمام إليها

مستوى تحرير التجارة الدولية في السلع المصنعة الناتج عن تخفيض التعريفة الجمركية ال يعتمد 
نما يتحدد كذلك بالقيمة األصلية دول وبالتالي فإن نسبة كبيرة من صادرات ال ؛فقط على نسبة التخفيض وا 

، خصوصا تلك السلع التي تتمتع فيها بميزة تنافسية %10النامية ستبقى معرضة لرسوم جمركية تزيد عن
 ،في إنتاجها كالمالبس والمنسوجات واألحذية والجلود واألسماك والصلب والمنتجات الزراعية المصنعة

 ع ازدياد درجة التصنيع.كما أن الكثير من هذه الصادرات سيظل يعاني من تزايد التعريفة الجمركية م
ال يجب إهمال ما التزمت به الدول النامية في إطار برامج التأهيل والتكيف الهيكلي من 
تخفيضات للتعريفات الجمركية بالنسبة للسلع المصنعة الذي يفوق ما قدمته الدول المتقدمة من تنازالت 

ت خارج إطار الغات وهي البترول في كثير من الحاالت. إضافة إلى بعض السلع المصنعة التي مازال
 والبتروكيماويات التي تتميز الدول النامية بإنتاجها وال يخدم تحريرها مصالح الدول الصناعية.

 

 المنسوجات والمالبس ةالثاني: اتفاقيالفرع 

يمثل قطاع المنسوجات والمالبس واحدا من أهم القطاعات اإلنتاجية والتصديرية للدول النامية، 
الصناعة تتناسب كثيرا مع ظروفها، فهي تعتمد على العمالة المكثفة وبالتالي ال تحتاج لرؤوس  ألن هذه

واألولية ذات األسعار  ةتعتمد على تقنيات إنتاجية بسيطة، وتستخدم الموارد الطبيعيكما  .أموال كثيرة
تصدر أكثر من تت المناسبة، أي أن هذه الدول تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها. حيث يالحظ أنها كان

                                                 

 .430، ص4000عبد الباسط وفاء، النظم الجمركية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1 

 
2- Drabek Zdenek, Bachetta Marc, Les effets de l’ adhésion a L’ OMC sur les politiques des états souverains, 

Leçons préliminaires tirés de l’ expérience récente des pays en transition, Revue d’ études comparatives Est-

Ouest,2002, Volume 33, N 33-4,  P 48.   
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وهذا ما يوضحه  1994نصف التجارة العالمية للمنسوجات وثالثة أرباع التجارة العالمية للمالبس في سنة 
 الجدول التالي:

 : قيمة التجارة العالمية في المنسوجات والمالبس5جدول رقم

 المجموع المالبس المنسوجات البيــــان 
 193.9 101.3 91.6 الدوالرات( مالييربوالمالبس )صادرات المنسوجات 

    المكان )بالنسبة المئوية(. والمالبس حسبتوزيع التجارة العالمية في المنسوجات 
    النسبة المئوية للصادرات العالمية

  44 22 الدول الصناعية 
  02 11 الدول النامية

  2 1 البلدان القائمة بالتحول االقتصادي
    العلمية  المئوية للوارداتالنسب 

  96 24 البلدان الصناعية 
  12 16 البلدان النامية 
  6 1 بالتحول االقتصادي البلدان القائمة

 المصدر:

GATT, Demand, Production and Trade in Textiles and Clothing, Statistical Report by 

Secretariat. Geneva: GATT 1993, p21. 

موضوع التجارة الدولية في المنسوجات والمالبس أثار خالفات كبيرة بين الدول المتقدمة  إن  
األطراف  نوالدول النامية بسبب خضوع هذه التجارة إلى نظام الحصص الثنائية التي يتم االتفاق عليها بي

ولقد أصرت الدول النامية على إدراج التجارة الدولية للمنسوجات  .1التفاقية األلياف المتعددة االمعنية وفق
وروغواي والتخلص من اتفاقية األلياف المتعددة من أجل زيادة حصتها من التجارة األوالمالبس في جولة 

. وبعد مفاوضات طويلة تم وضع اتفاقية خاصة مؤقتة بالمنسوجات والمالبس 2الدولية في هذا المجال
لهذا يجب  ؛ذه التجارة في اتفاقية الغات والقضاء تدريجيا على اتفاقية األلياف المتعددةتنص على دمج ه

التطرق إلى هذه األخيرة ولو بإيجاز للتعرف عليها، ثم يسلط الضوء على اتفاقية المنسوجات والمالبس في 
 .1992إطار اتفاقية الغات 

 أوال: اتفاقية األلياف المتعددة
بطلب إلجراء مفاوضات حول  1934متحدة األمريكية إلى الغات سنة لقد تقدمت الواليات ال

التجارة الدولية في المنسوجات، فعقد اتفاق قصير األجل ينظم التجارة الدولية في المنسوجات القطنية يقوم 
 .1906 ، ثم جددت هذه االتفاقية واستمرت إلى غاية1930 على نظام الحصص، وظل ساريا حتى نهاية

                                                 

  1- سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية وجات 92، الطبعة األولى، مكتبة اإلشعاع، 1990، ص 100.

 .116ص مرجع سبق ذكره، نيفين حسين شمت،  -2
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 1902قدت سنة إنتاج األلياف الصناعية والتخوف من تهديده للمنسوجات القطنية ع   نظرا لزيادة
نصت على حد أدنى  ،1اتفاقية األلياف المتعددة لتشمل أيضا المنسوجات الصوفية واأللياف الصناعية

سنويا، كما أتاحت مرونة أكبر في التفاوض على تحديد  %3لنمو الواردات من األلياف المتعددة قدره 
الحصص بين الدول، وأعطت لها الحق في ترحيل الحصص بين السنوات لألمام والخلف وبين األلياف 

 المختلفة، كما وضعت جهاز للمتابعة والتحكيم في المنازعات.
اتفاقية ب وضتفع  بطلب من فرنسا وبريطانيا  تدل، حيث ع  1900 دام العمل بهذه االتفاقية حتى

قيود على الحصص بوضع حدود قصوى على الواردات من الدول فرض على تنص  1909جديدة سنة 
  .1991 سنة النامية بغض النظر عن األوضاع في الدول المستوردة، واستمرت هذه االتفاقية حتى نهاية

أ برمت اتفاقية جديدة تضمنت قيودا إضافية على المصدرين خاصة الجدد  1994في سنة 
 سنةى م خارج نطاق االتفاقيات الثنائية وبقيت سارية حتومتوسطي الحجم، وعلى الصادرات التي تت

والتي  1991، ثم حلت محلها االتفاقية الرابعة التي استمرت حتى بدأت اتفاقية الغات في مطلع 1993
 توسع نطاقها ليشمل كافة األلياف.

 0991ثانيا: اتفاقية المنسوجات والمالبس في إطار الغات 
دمج قطاع المنسوجات والمالبس في نطاق اتفاقية الغات تدريجيا  حولتم التوصل إلى اتفاق 

يتم خاللها التخلي عن اتفاقية األلياف  ،1991 خالل فترة انتقالية مدتها عشر سنوات تبدأ من جانفي
 خالل طريقتين متوازيتين: وذلك من 2المتعددة

 قطاع المنسوجات والمالبس في الغات دمج-0 
في الغات عن طريق اإللغاء التدريجي لكافة القيود المفروضة على  أي يتم دمج هذا القطاع  

 وذلك على أربعة مراحل: 3واردات المنسوجات والمالبس خالل عشر سنوات
، حيث تقوم كل 1999 أول جانفي حتى 1991 مدتها ثالث سنوات تبدأ في أول جانفي المرحلة األولى:

المنسوجات  منمن القيود المفروضة على وارداتها  %13دولة خالل هذه الفترة بإلغاء نسبة ال تقل عن 
خضاعها ألحكامه ومبادئه.ف ،عليها قائمة متفقختار من والمالبس التي ت    يتم إدماجها في نظام الغات وا 
من  %10، ويتم خاللها إلغاء نسبة 4004في حتى أول جان 1999 تبدأ في أول جانفي المرحلة الثانية:

 القيود التي يفرضها كل عضو على وارداته من المنسوجات والمالبس.
من القيود  %19 ويتم خاللها إلغاء 4001 إلى أول جانفي 4004 أول جانفيتبدأ من  المرحلة الثالثة:

 المفروضة من طرف كل دولة.

                                                 
  .62-66، ص 1991االقتصاد العالمي والعربي، دار النهضة العربية، القاهرة،  نبيل حشاد، الجات ومستقبل -1

    2- جون شيفر، جولة أوروغواي ومستقبل التجارة العالمية، جريدة الخليج، العدد 1606، بتاريخ 40 جانفي 1992، ص 44.

 . 60سليمان بلعور، مرجع سبق ذكره، ص -3
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من القيود، أما في هذه المرحلة فيتم  %11 يكون قد تم إلغاء لثةالثا المرحلةبعد انتهاء  المرحلة الرابعة:
. وبذلك يخضع قطاع المنسوجات والمالبس 4001من القيود دفعة واحدة في بداية سنة  %29إلغاء نسبة 

 بالكامل التفاقية الغات.
 نمو الحصص معدل-2

للمراحل المتفق عليها في يتم زيادة معدالت الحصص المقررة في اتفاقية األلياف المتعددة وفقا  
  الدمج مما يسمح بزيادة واردات الدول المستوردة للمنسوجات والمالبس كاآلتي:

 سنوات الثالث األولى. الخالل  %13 بنسبة -
 خالل السنوات الثالث التالية. %41بنسبة  -
 خالل السنوات األربع التالية. %40بنسبة  -

االعتماد عليها وتلغى جميع القيود المفروضة  هكذا تزيد الحصص بشكل تصاعدي حتى يزول
الجدول التالي يوضح المراحل التي و  على الحصص وتحرر التجارة الدولية للمنسوجات والمالبس.
 وضعتها االتفاقية لتحرير التجارة الدولية للمنسوجات والمالبس.

 : كيفية إدماج قطاع المنسوجات والمالبس في اتفاقات الغات. 6جدول رقم
 الدمج )االساس: حجم استيراد بيانال

 (االتفاق في مرفقالمنتجات كما ورد 
االساس: معدالت النمو )المتبقية معدل نمو الحصص 

  (المتعددةالحصص المتفق عليها بموجب اتفاقية االلياف 
 ىالمرحلة األول

 (1991جانفي  1)
إلى  %6من المعدل األصلي )مثال من %13 ةزيادة بنسب  % 13

6.29 %) 
 المرحلة الثانية

 (1999جانفي  1)
نسبة إضافية 

 % 10تقدر بـ: 
 % 6.29من المعدل األصلي )مثال من 41 ةزيادة بنسب %66المجموع :

 (%2.61إلى 
 المرحلة الثالثة

 (4004جانفي  1)
نسبة إضافية 

 %19تقدر بـ: 
 %2.61من المعدل األصلي )مثال من 40 ةزيادة بنسب %11المجموع :

 (%1.41إلى 
نهاية الفترة االنتقالية الممتدة لعشر 

 .4001سنوات في أول جانفي 
 %29نسبة 

 المتبقية
  %100المجموع:

 المصدر:

Francois(et al), Assessing the Uruguay Round, Presented at a World Bank Conference, The Uruguay 

Round and Developing Economic, January 26 and 26 1995, p7. 

لقد نصت االتفاقية الجديدة للمنسوجات والمالبس على حق الدول المستوردة في الحماية إذا 
الغات تهدد الصناعات المحلية وتلحق بها  يالحظت أن هناك زيادة مفاجئة في الواردات التي لم تدرج ف

ات، كما تتضمن أما عن تلك المدرجة في االتفاقية فتخضع ألحكام الوقاية الخاصة بالغ ؛ضررا جسيما
 االتفاقية بنودا تمنح المعاملة التفضيلية للدول األقل نموا ولصغار الموردين. 
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من  والمالبس يسمى جهاز المتابعة تكذلك شملت االتفاقية إنشاء جهاز لمراقبة تجارة المنسوجا
وعشرة وهو جهاز دائم يتألف من رئيس  ؛1أجل اإلشراف على حسن تطبيق األعضاء ألحكام االتفاقية

أعضاء يعقد اجتماعاته كلما اقتضت الضرورة ذلك للقيام بمهامه المتفق عليها والتي تعتمد على 
اإلخطارات والمعلومات التي تقدمها الدول األعضاء والخاصة بالقيود المطبقة قبل إنشاء المنظمة العالمية 

ذا كانت و  ،التي تشملها شروط االتفاقية ويقدم لألعضاء النتائج ركما يقوم بفحص كل المعايي للتجارة. ا 
تدخل الجهاز للبت  ونهناك مشاكل وخالفات بين األعضاء لم يستطيعوا حلها بالمشاورات بينهم، يطلب

فيها فينظر في المشكل أو النزاع بإشراك الدول األعضاء المتأثرة به ويقدم اقتراحات وتوصيات بسرعة 
 ، ويعلم بها مجلس التجارة في السلع.يوما 60خالل 

إن توصيات الجهاز غير ملزمة للدول األعضاء، إنما تسعى هذه األخيرة لقبولها واحترامها 
أما في حالة رفض التوصيات من قبل أحد األعضاء  ؛وبالتالي يتولى الجهاز مراقبة تنفيذها من قبلهم

فيفحص الجهاز األسباب ويقدم توصيات أخرى عليه أن يقدم السبب خالل شهر من استالم التوصيات، 
  .النزاع قائما، يرفع األمر إلى جهاز تسوية المنازعات بقيفضت مجددا أو قد تكون أنسب، ولكن إذا ر  

جهاز بمراجعة شاملة لمراحل عملية اإلدماج والتحرير في إطار اتفاقية المنسوجات الكما يقوم 
فاق الخاص بالمرحلة الخاضعة للمراجعة لمجلس التجارة في السلع حول تنفيذ االت اقرير تم دوالمالبس، فيق

وعلى أساس هذا التقرير يتخذ مجلس التجارة في السلع  ؛قبل نهاية كل مرحلة بستة أشهر على األقل
 القرارات المناسبة لتفادي اإلخالل بتوازن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في االتفاقية.

في انتعاش العديد من  اماه والمالبس بفضل هذا االتفاق دورالقد لعب قطاع المنسوجات 
بين السنوات االقتصاديات وتراجع الفقر، فارتفع نصيب صادرات الدول النامية في التجارة العالمية 

   .2بالنسبة للمالبس %00إلى  %41بالنسبة للنسيج ومن %10إلى  %11 من 1930-1999
إن إلغاء اتفاقية األلياف المتعددة تدريجيا على مرحلة انتقالية يعتبر خطوة هائلة في تحرير مجال 

على  ي، فإن هذا يبق1992إال أنه حسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام لمنسوجات والمالبس ا
القيود الحمائية التي تفرضها الدول الصناعية، حيث أن االتفاق يقضي بأن يدرج المستوردون منتجا واحدا 
على األقل من شرائط األلياف )الخيوط المغزولة والقماش والمنسوجات الجاهزة والمالبس( في كل مرحلة، 

لك لم يحدد الكمية الواجب تحريرها إال أن االتفاق لم يشترط تحديد صنف محدد من األقسام األربعة، كذ
وهذا ما يتيح للدول الصناعية الحرية في اختيار  في كل مجموعة من المجموعات األربع في كل مرحلة.

المنتجات، فتحرر في المراحل األولى المنتجات التي ال تخضع لحماية كبيرة، ما يعني إبقاء الحماية 
 ة حتى آخر المرحلة االنتقالية.للكثير من المنتجات المنافسة للدول النامي

                                                 

، خ للنشرالمري دارالم، سال دبعا ضر  ةترجم، الالزمة تتالالت والتغيراخواال ب، المثالةالعالمي ةالتجار  اتفاقات منظمةس، ادالل  ثيراجبها -1 
   . 146 ص، 4001، ربية السعوديةعال، المملكة ضالريا

2- Jeans Peter Lankes, Finance et développement, volume 39, N°03, Septembre 2002, p12. 
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كذلك إجراء الحماية الذي يطبق في حالة وجود ضرر جسيم يلحق بالصناعة المحلية قد يكون  
له األثر السلبي على الدول النامية، حيث تعود السلطة التقديرية لحجم الضرر للدولة صاحبة الحق، وهنا 

ن نفاذ صادرات الدول النامية من المنسوجات الدول المتقدمة يمكن أن تستخدم هذا اإلجراء للحد م
والمالبس إلى أسواقها خالل الفترة االنتقالية. كذلك ترك نصف كمية الواردات من المنسوجات والمالبس 

( قد يدفع بالدول المستفيدة من تقييد التجارة في هذا المجال 4001-4004للدمج في المرحلة األخيرة )
النتقالية إلى أكثر من عشر سنوات من أجل تمديد آجال الحماية، ويمكنها إلى المطالبة بتمديد الفترة ا

 األوروبي(. واالتحادتحقيق ذلك نظرا للسلطة التأثيرية التي تمتلكها )الواليات المتحدة األمريكية 

 الثالث: اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة المطلب

ن المواضيع التي تدل على توسع مفاهيم التجارة الدولية االستثمار المرتبطة بالتجارة م تإن إجراءا
ب طلوروغواي، وسوف يتم خالل هذا الماألخالل المفاوضات متعددة األطراف التي تمت في جولة 

 التعرف على أسباب إدراج هذا االتفاق ضمن االتفاق الخاص بالسلع وكذا المبادئ التي يقوم عليها.

 إجراءات االستثمار ضمن اتفاقية التجارة في السلع األول: أسباب إدراج اتفاقالفرع 

 هما: 1يرجع هذا إلى سببين رئيسيين
أن الدول المتقدمة تعتبر رأس المال في حد ذاته سلعة تتداول وتنتقل وفقا لمبادئ تحرير التجارة  األول:

ي أو مناطق التجارة السلعية تصديرا واستيرادا. فكل االتفاقات الخاصة بتحرير التجارة سواء في إطار دول
الحرة أو االتحادات الجمركية تتضمن أحكاما تلزم بحرية انتقال رؤوس األموال بين الدول األعضاء، أي 

 أنها تعتبر رأس المال إضافة لكونه أحد عناصر اإلنتاج المهمة سلعة متداولة.
جنسيات التي تركز على تغير توجهات االستثمارات األجنبية خاصة من خالل الشركات متعددة ال الثاني:

اإلنتاج للتصدير وليس لتغطية احتياجات السوق المحلية. فصارت هذه الشركات توظف أموالها خارج 
حدود الوطن األم للشركة حتى تستفيد من الميزات النسبية التي يتمتع بها اإلنتاج في الدول األخرى مثل 

مما يسمح بإنتاج سلع لها قدرة تنافسية عالية في  وفرة المواد األولية لإلنتاج وتكلفة العمالة المنخفضة
 األسواق العالمية.

نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من نفوذ قوي وسلطة في الدول الصناعية، فقد مارست ضغوطا 
لغاء كل القيود المعوقة 1992كبيرة إلدراج مبدأ تحرير انتقال رؤوس األموال ضمن اتفاق الغات  ، وا 

قد فالدول النامية ؛ أما مجال مما يضمن مصالح الدول الكبرى المصدرة لرأس المالللتجارة في هذا ال
 ةبإصرار هذا االتفاق ألنه سوف يضر باقتصادياتها، حيث سيقضي على تلك الحوافز المقدمعارضت 

لتشجيع االستثمار األجنبي على االستثمار المحلي، أو على تلك الحوافز واإلجراءات المتعلقة بنوعية 
                                                 

  1- أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربية، مرجع سابق، ص 116.



       األول: اتف اقيات تحرير التجارة الدولية في السلعمبحث  ال                                      الثاني: اتف اقيات المنظمة العالمية للتجارة  الفصل  

 

111 
 

إال أن  ،1992ستثمار حسب األولويات االقتصادية التي تحددها الدولة ألنها تتنافى مع مبادئ الغات اال
 اعتراضات الدول النامية لم تجد صدى لها أمام الدول الصناعية التي تريد تحرير انتقال رؤوس األموال.

 الثاني: مبادئ اتفاق إجراءات االستثمار الفرع

مبدأين أساسين من مبادئ الغات هما مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ يقوم هذا االتفاق على 
 .1الشفافية

 أوال: المعاملة الوطنية
تتضمن االتفاقية منح المستثمرين األجانب نفس المعاملة الممنوحة للمستثمر الوطني، حيث تلتزم 

مع مبدأ المعاملة  الدول األعضاء بإرفاق قائمة باالتفاق تشمل كل إجراءات االستثمار التي تتعارض
الوطنية، وبإلغاء كل القيود الكمية، وقد نصت االتفاقية على اإلجراءات والتدابير المحظورة أي تلك التي 

 :2تخالف مبادئ الغات وتتمثل في
 تفضيل المؤسسات االستثمارية )اإلنتاجية( لشراء أو استخدام المنتج المحلي عن المستورد. -
 للمؤسسات شراؤها من السلع المستوردة. تحديد الكميات التي يجوز -
استيراد المؤسسة للمنتجات المستخدمة في اإلنتاج المحلي بكميات محددة تتناسب مع حجم أو قيمة  -

 اإلنتاج المحلي الذي تصدره.
تحديد السقف األقصى للعمالت األجنبية المسموح بإنفاقها على استيراد المؤسسات للمنتجات  -

 تاج المحلي.المستخدمة في اإلن
تحديد حجم أو قيمة الصادرات كنسبة أو حجم من قيمة إنتاجها المحلي، أي هناك قيود تمارس على  -

 المؤسسة إذا قامت بالتصدير.
التفاق، سوف يعطي للمستثمر األجنبي الحق في بافإلغاء هذه القيود المذكورة في القائمة المرفقة 

التقيد الضرورية، ويمنحه الحرية في تصدير إنتاجه دون استيراد كل احتياجات ومستلزمات اإلنتاج 
حصة محددة للسوق المحلي أو حصة محددة للتصدير من إجمالي اإلنتاج، فيمكنه تصدير  بتخصيص

إنتاجه كله من سلعة معينة دون أن يبيعها في السوق المحلي وفقا لمصلحته. كذلك ال يلتزم باستخدام 
ن السوق المحلي سواء كانت سلع أو كانت رأس المال الوطني نسبة محددة من مدخالت اإلنتاج م

 كشريك في المشروع االستثماري.
  

                                                 
 .60ص مرجع سبق ذكره، سليمان بلعور،  -1

 .91محمد عمر حماد أبو دوح، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 ثانيا: الشفافية 
ذات الصلة  ريقصد بها التزام الدول األعضاء باإلعالن عن كل ما تطبقه من تدابير االستثما

بالتجارة لتكون معلومة لدى كل الدول األعضاء، ويكون هذا من خالل إخطار مجلس التجارة في السلع 
بالمطبوعات التي تحتوي على هذه اإلجراءات، وهذا في مدة ال تتعدى تسعون يوما من بدء سريان اتفاق 

ر المتصلة بالتجارة التي تم اإلخطار المنظمة العالمية للتجارة. ويلتزم كل عضو بإلغاء إجراءات االستثما
ها في ظرف عامين من تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة بالنسبة للبلدان المتقدمة، وخالل خمسة أعوام للبلدان ب

 .1النامية، لتصل إلى سبعة أعوام بالنسبة للبلدان األقل نموا
ل النامية واألقل نموا إذا يمكن لمجلس التجارة في السلع تمديد الفترات االنتقالية بالنسبة للدو 

واجهت الصعوبات في تنفيذ االتفاق، ومن أجل مساعدتها وتمكينها من تعديل اللوائح والتشريعات التي 
تنظم االستثمار لتتناسب مع أحكام االتفاق وضمان عدم تعرض السوق الداخلي الختالالت مفاجئة تضر 

 باالقتصاد العام خاصة عمليات التنمية.
مجلس التجارة في السلع مراجعة سير اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة بعد كما يتولى 

خمس سنوات من إنشاء المنظمة، فيقترح على المؤتمر الوزاري إدخال تعديالت على مواد االتفاق إذا 
جديدة استدعت الضرورة ذلك، أو اإلبقاء على االتفاق كما هو واستمرار العمل به، أو يمكن إضافة بنود 

 تتعلق بسياسات االستثمار والمنافسة.
اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة يتضمن عدم المساواة بين الدول المتقدمة والدول  إن  

النامية، حيث تطرق فقط إلى التدابير التي تطبقها الدول النامية لتقييد انتقال رؤوس األموال ولم يتعرض 
دة في الدول المتقدمة كالمنح واإلعانات، أيضا لم يتعرض االتفاق إلى بعض لتلك األحكام المخالفة السائ

األمور التي توليها الدول النامية اهتماما كبيرا في مجال االستثمار األجنبي كالتجاوزات التي تمارسها 
الشركات متعددة الجنسيات والتي تؤدي إلى اإلخالل بشروط المنافسة من جهتها، كذلك تعديها إلى 

 تدخل في الشؤون الداخلية للدول.ال
 

 

                                                 

 .96، ص 4004رضا عبد السالم، محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة، دار اإلسالم للطباعة والنشر، القاهرة،  -1 
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 تحرير تجارة الخدمات  اتفاقيةالثاني:  مبحثال

 احتاللفي الغات األصلية، إال أن  اهتماماتعتبر التجارة في الخدمات من المواضيع التي لم تلق  
من إجمالي اإلنتاج في الدول المتقدمة   %07العالمي حيث يشكل  االقتصادهذا القطاع لمكانة هامة في 

يشكل نصيب الدول المتقدمة   %07بلغ نسبته في التجارة العالمية حوالي تو في الدول النامية، % 07و
 اهتمامجعل منه محطة  ،لدول شرق أوروبا %851للدول النامية و %8.50مقابل  %1058منها حولي 

دعت إلى تحرير التجارة  التي األمريكيةوخاصة الواليات المتحدة  ورووا األالدول في مفاوضات جولة 
نما عارضت الدول النامية هذه الفكرة لما قد يحدثه من آثار سلبية في ميدان الخدمات في الخدمات بي

 اتفاقتعتبر أول وهي  التجارة في الخدمات طويلة تم التوصل إلى وضع اتفاقية مفاوضاتا. وبعد هفي
  .متعدد األطراف في هذا المجال

 02آخر مادة هي رقم  أنمادة إال أنه من خالل الترقيم يالحظ  0.الخدمات من  اتفاقيةتتكون 
  815و 0و .وهذا نظرا لوجود أرقام مواد مكررة وهي المواد 

النطاق  في: لالتفاقيةالستة  األجزاءوتتمثل  ،وثمانية مالحق أجزاءفي ستة  االتفاقيةوردت هذه  
 ، واألحكامالتحرير التدريجي المتزايد، و المحددةالتعهدات الضوابط، و و  العامة وااللتزامات ،والتعريف
ملحق حول ، و (0مالحق فهي تختص بـملحق حول إعفاءات المادة )ال أما ختامية.أحكام ، و المؤسسية

، ملحق حول خدمات النقل الجو االتفاقية، و المقدمين لخدمات بمقتضى  يناألشخاص الطبيعي انتقال
ملحق المفاوضات حول خدمات النقل ، و حول الخدمات الماليةن ثاملحق ، و ملحق حول الخدمات الماليةو 

 لالتصاالتملحق بشأن المفاوضات حول البيئة األساسية ، و عن بعد االتصاالتملحق حول و  ،الجو 
 ن بعد.ع

 :اليةتال طالبمن خالل الم االتفاقية يمكن عرض محتويات هذه 
 مفهوم تجارة الخدمات ونطاق تطبيقها   األول:طلب  الم -
 االتف اقيةمبادئ  الثاني: طلب  الم -
  التجارة في الخدمات  التف اقيةاألحكام المؤسسية   الثالث: طلبالم -
 التي يشملها التحرير  الرابع: القطاعات طلبالم  -

 
 

 مفهوم تجارة الخدمات ونطاق تطبيقها األول:المطلب 
من  لالتفاقيةوفقا نطاق تطبيقها و ب يتم التعرض لمفهوم تجارة الخدمات طلمن خالل هذا الم 
 :التالية اطقنالخالل 
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 مفهوم تجارة الخدمات األول:الفرع 
التجارة في الخدمات بأنها تقديم خدمة بأسلوب من األساليب األربعة لتقديم  االتفاقية تعرف 
  وهي: ،1الخدمات

وهذا  ،الخدمة عبر الحدود ويقصد به تقديم خدمة من أراضي عضو ما إلى أراضي عضو آخر تقديم -1
أو مستهلكي الخدمات من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى بينما تنتقل  يقدمم انتقاليدل على عدم 

البريد و الخدمة. ومن الخدمات التي تقدم بهذا الشكل الخدمات المالية كالتحويالت بين الحسابات، 
في هذه الحالة ال يوجد ف ،الطريقة تتم بهذه، وويرها من العمليات التي والتلغرافيةالتليفونية  االتصاالتو 

يتطابق مع الشكل  سلوبألاا هذإن  الخدمة.مورد الخدمة داخل حدود الدولة التي يتبع لها مستهلك 
 .2رةالمعتاد للتجارة الخارجية في السلع وهو انتقالها عبر حدود الدول المتاج

 ضي أحد األعضاء إلى مستهلكها من أ  بلد عضوايعني تقديم الخدمة في أر الخارج و في  االستهالك -2
ومن  .اهالمستهلك عبر الحدود إلى موقع منتج الخدمة لكي يستهلك انتقالأ  أنه في هذه الحالة يتم  ،آخر

أنشطة السياحة في إحدى الدول األعضاء لصالح السائحين من دول أعضاء أخرى، وطلب  :أمثلة هذا
 األجنبية.الدول  مستشفياتالعلم في دولة أجنبية، وعالج المرضى في 

تجار  في ال هها من خالل تواجدبتوريدمقدم الخدمة من إحدى الدول األعضاء  مو قيو التجار   التواجد -3
المباشر  االستثمارأ  تقدم الخدمة في دولة المستهلك بعدة أساليب منها  ؛أراضي أ  دولة عضو أخرى

 بإنشاء الشركات متعددة الجنسيات أو إنشاء فروع لها، أو إقامة مكاتب تمثيل أو وكالء لشركات أجنبية.
المؤقت لألشخاص الطبيعيين، أ  تقديم الخدمة يتم من قبل أشخاص طبيعيين تابعين لدولة  التواجد -4

 ومن أمثلة هذا تقديم .و يقيمون بشكل مؤقت في أراضي دولة عضو أخرى مستهلكة للخدمةعض
 قانونية(. مثل الفي مجاالت مهنية ) استشاراتتقديم  أو ةوالتكنولوجيفي الميادين الفنية  االستشارات

  
  

                                                 

 راجع:  -1 
ر، العدد أحمد منير نجار، آثار اتفاقية منظمة التجارة العالمية على القطاع الصناعي في دولة الكويت: الواقع والتحديات المستقبلية، عالم الفك  -
 .802، ص .077مارس  –، جانفي 8.، المجلد .
 .100، ص 0778أحمد جامع، اتفاقيات التجارة العالمية، وشهرتها الجات، الجزء الثاني، دار النهضة العربية،  -
 .10، ص8222، أوت.82العدد  كتاب األهرام االقتصاد ، عادل محمد خليل، تبسيط الغات، - 2 
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 االتفاقيةنطاق تطبيق  الثاني: الفرع
 ،يتخذها األعضاء والتي تؤثر في تجارة الخدماتبير التي اتطبق على كافة التد االتفاقيةإن 

. وهي وتكون التدابير على شكل قانون أو الئحة أو إجراء أو قرار أو عمل إدار  أو أ  شكل آخر
ا الهيئات وير ذالتدابير التي تتخذ من قبل الهيئات والحكومات المركزية، أو اإلقليمية أو المحلية وك

 أو الحكومات اإلقليمية أو المحلية. قبل الهيئاتالمخولة لها من عند ممارستها للسلطات  ةالحكومي
الخدمات التي تقدم من خالل  إالا  لالتجارعلى جميع الخدمات القابلة يكون  االتفاقيةتطبيق 

حد من مقدمي الخدمات أممارسة السلطة الحكومية حيث ال يوجد أ  أساس تجار  أو دون تنافس مع 
من أحكام ضالخدمات السيادية للقطاعات الحكومية التي تدخل  استثناء م، وتكخدمات البنك المركز 

  .المشتريات الحكومية اتفاق
، المقاوالت، االتصاالت ،هي: األعمال1عشر خدمة رئيسية اثنتيقد قسمت الخدمات إلى ل
الثقافة والترفيه، خدمات و  ، السياحة والسفر، الرياضةاالجتماعيةالبيئة، المالية، الصحة  التعليم، التوزيع،

 لها أو ترتبط بها. فرعية تابعةالخدمات الرئيسية إلى أنشطة ثانوية أو قسمت و النقل، وخدمات أخرى. 
 

 االتفاقيةمبادئ  الثاني:المطلب 
تمثل الضوابط الضرورية لتحرير التي العامة  األحكام أومجموعة من المبادئ  االتفاقيةتتضمن 

مفروضة على كافة األعضاء، ويمكن التفرقة بين نوعين من  التزاماتالتجارة الدولية في الخدمات وهي 
 .2محددةال االلتزاماتعامة و ال االلتزاماتهما  االلتزامات

 
 العامة االلتزاماتاألول: الفرع 

وهي تمثل الضوابط والقواعد األساسية  ،80إلى  70في المواد من  االلتزاماتلقد وردت هذه 
المنظمة للتجارة الدولية في الخدمات والتي يتم فرضها على كل الدول األعضاء دون تمييز أو تفرقة 

 :3وتتمثل في البنود التاليةبينهما، 
  

                                                 

 راجع: -1 
 .22، ص0770، .2.د قية العامة للتجارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل في الدول العربية، العدالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، االتفا -
 .02، ص 0771محمد إبراهيم أبو شاد ، منظمة التجارة العالمية ودورها في تسوية النزاعات التجارية، دار النهضة العرية، القاهرة،  -
 .0.7، ص 0770، 07المالية، المال والصناعة، العدد محمد صفوت قابل، اتفاقية تحرير الخدمات  -
 .870محمد محمد علي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص -2
، 0770عادل عبد العزيز السني، سياسة التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية وآثارها على االقتصاد المصر ، دار النهضة العربية  -3

 .010ص 
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 الدولة األولى بالرعاية  مبدأ -8
 االتفاقيةوفقا لهذا المبدأ فإن أ  ميزة يمنحها األعضاء في مجال تجارة الخدمات لعضو آخر في  

ومع هذا فقد وجدت  ؛االتفاقيةفي  األعضاءتطبق فورا على كافة  االتفاقيةخارج  أخرىأو أ  دولة 
 على تطبيق هذا المبدأ منها: استثناءات

الخدمات المنتجة والمستهلكة في المناطق المجاورة لحدود العضو منح مزايا للدول المجاورة لتسهيل تبادل 
في الخدمات لعضو أو أكثر ال يمنحها  المعني، أو إعطاء معاملة تفضيلية في مجاالت محددة من التجارة

بعد خمس سنوات من بدأ  االستثناءات في قائمة خاصة شرط أن تراجعلباقي األعضاء، وتسجل هذه 
 .1تسر  لمدة تفوق عشر سنوات وال االتفاقيةتطبيق 

 الشفافية  مبدأ -2
الدول األعضاء ملزمة بنشر كل القوانين والقرارات واللوائح التي تتعلق بالتجارة في  عميج

كما  ؛المبرمة مع الدول األخرى في مجال الخدماتاالتفاقيات الخدمات، إضافة إلى اإلعالن عن كل 
بأية قوانين أو قرارات جديدة  االتفاقيةيتوجب عليها إخطار مجلس تجارة الخدمات الذ  يشرف على تنفيذ 

 .االتفاقيةالتي يكون لها تأثير على تطبيق و أو تعديالت على القوانين المطبقة 
جابة عن واإلمن أجل توفير المعلومات الالزمة  لالستعالمكما تلتزم الدول األعضاء بإنشاء مراكز  

المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للدول  اتفاقيةفي ظرف سنتين من تنفيذ ستفسارات االو تساؤالت ال
إال أنه يجوز للدول األعضاء  .تحديد المدة إلنشاء هذه المراكز فتستثنى منأما الدول النامية  ،المتقدمة

عدم اإلعالن عن بعض المعلومات السرية التي قد تضر بالمصلحة العامة أو تعرقل تطبيق القوانين أو 
  .تلحق أضرارا في قطاعات معينة عامة أو خاصة

  مشاركة الدول النامية  مبدأ -3
 :2إلى تسهيل مساهمة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات من خالل االتفاقيةتهدف 

دعم وتقوية قدراتها في توفير الخدمات المحلية وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتمكينها من التقنيات  -
 تجارية.التكنولوجية على أسس 

 .االتصالتحسين إمكانياتها للوصول إلى قنوات التوزيع وشبكات  -
 .تحرير الوصول إلى األسواق للتصدير في القطاعات الخدمية التي تهم الدول النامية -

 االتفاقيةخالل سنتين من بدأ  اتصالالدول المتقدمة بإنشاء نقاط  االتفاقيةلتحقيق هذا فقد ألزمت 
للدول النامية وبشكل أخص الدول األقل نموا إلى التابعين من أجل تسهيل وصول مورد  الخدمات 

                                                 

 .871راهيم، مرجع سبق ذكره، صمحمد محمد علي إب -1 
     .070علي إبراهيم، مرجع سابق،  ص  -  راجع:  -2 

 .08.سمير محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص -             
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المعلومات المرتبطة بأسواقها من حيث الجوانب الفنية والتجارية لتقديم الخدمات والتسجيل والتأهيل 
 بمقدمي الخدمات. واالعتراف

  النظم المحليةو  القواعد -4
بما  الدولية في الخدماتثر على تحرير التجارة يؤ التنظيم اإلدار  المحلي لتجارة الخدمات إن 

وال يعرقل حرية التجارة الدولية في  االتفاقيةوبما يتناسب مع أحكام  ،يحقق أهداف السياسة الوطنية
جراءات محلية بحيادية أن تأ  يتعين على كل دولة عضو  .1الخدمات ة وبموضوعية، ماتضع قواعد وا 

مراجعة القرارات اإلدارية التي تؤثر على تجارة وأن تنشأ هيئات أو إجراءات قضائية أو تحكيمية تتولى 
  .2بناء على طلب مقدم الخدمة المتضرر من هذه القرارات الخدمات،

تلزم و  التراخيص الالزمة لتقديم األجانب للخدمات إلى أ  دولة أخرى، استصداركما تحدد كيفية 
للتراخيص سواء كان  همطلبات نبشأ تم اتخاذهالدول األعضاء بإخطار مورد  الخدمات من األجانب بما 

كذلك تقتضي وضع كل عضو إلجراءات مناسبة وموضوعية للتحقق من  .القرار بالرفض أو اإليجاب
  .أخرى المهنيين من دول أعضاء وقدرة كفاءة

  القتصاديا التكامل -5
سمح أل  دولة عضو الدخول في تكتالت إقليمية لتحرير التجارة الدولية في الخدمات شرط أن ي
بين أطراف التكتل  على إلغاء جميع أنواع التمييز صتنوأن  ،التكتل قطاعات خدمية كبيرة اتفاقاتتغطي 

بالغ مجلس التجارة في الخدمات ، و وأن ال تعرقل التجارة الدولية في الخدمات بكل ما يطرأ تفاق و اال اهذبا 
  .تحديد آثاره على الدول األعضاءل على أحكامه من توسيع أو تعديل

إعفاء  االتفاقاتتكامل أسواق العمل شرط أن تتضمن هذه  اتفاقاتز لألعضاء الدخول في و جيكما       
 انتقالتحقيق حرية  من أجل أطرافها من جميع المتطلبات الخاصة بإجراءات اإلقامة وتراخيص العمل

  .االتفاقاأليد  العاملة بين أطراف 
  االعتراف -6 

الدول األعضاء  بالمؤهالت العلمية والخبرات الفنية لمقدمي الخدمات من العضو اعترافيعني 
 اكتسابهعلى مؤهالت علمية أو  يطلب منه الحصول وهذا ما يدل على أن مقدم الخدمة ال .األخرى

نما يعتمد فقط  ،الترخيص بتقديم الخدمة إلعطائهخبرات محددة في البلد متلقي الخدمة كشرط مسبق  وا 
 .على ما تلقاه من تعليم وخبرة في بلده دون أ  إضافات أخرى

                                                 

 .872محمد محمد علي إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص -1 
 .018، ص0771اللبنانية،  ةالدار المصريعادل المهد ، عولمة النظام االقتصاد  العالمي ومنظمة التجارة العالمية،  -2 
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ها من يوتنسيق بين متلقي الخدمة ومقدم اتفاقتلقائيا أو عن طريق  االعترافيمكن أن يكون 
 اشكل قيوديم على التمييز بين الدول األعضاء أو و قي نجب أيال الت بالمؤه االعترافو األعضاء، 

 .1مستترة لعرقلة التجارة في الخدمات
  يدةقوالممارسات التجارية الم االحتكاراتتنظيم  مبدأ -7

نما  تقديم الخدمات، احتكارمنع ي   ال  المحددة  االلتزاماتحتى ال تتعارض مع فقط تم تنظيمها يوا 
بما يتعارض مع التعهدات  االحتكار مركزه  استخدامأن يضمن مقدم الخدمة عدم إساءة على  للعضو،
لمجلس التجارة في الخدمات أن يطلب من الدول األعضاء توفير المعلومات  االتفاقيةجيز وت   .2المحددة

 .وما ينجم عنها من آثار على الموردين وير المحتكرين االحتكاريةالمحددة للعمليات 
 هار يثتأيدة للمنافسة وللتجارة في الخدمات لقإلغاء الممارسات الم حول شاوربالتزم األعضاء لي  ما ك 

 عن المعلومات السرية. اإلفصاحمع مراعاة حق األعضاء في عدم  رتحريالعلى سلبي ال
 القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات -8

في الخدمات سبق وأن كانت محل  تجارةللعلى قيود ي تبق تفرض أوبأن  للدول األعضاء سمحي   
جهت صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية أو تهديدا او  ذاإ 3تعهداتها المحددة

ومن بينها القيود على المدفوعات والتحويالت للعمليات المتصلة بهذه التعهدات أو القيود التي . بوقوعها
للحفاظ على حجم مناسب من  االقتصاد أو التحول  االقتصاديةعها األعضاء في مرحلة التنمية ضي

 .االقتصاد أو التحول  االقتصاديةالمالية يكفي لتنفيذ برنامجها في التنمية  االحتياطات
صندوق  اتفاقسق مع أحكام توأن ت ءبين األعضافي المعاملة القيود  هذهتميز  أالإال أنه يشترط  

في وقوع ضرر للمصالح  بتتسب وأال ،النقد الدولي المنظمة إلجراءات مواجهة أزمات موازين المدفوعات
ة لمعالجة الظروف التي الزمتجاوز الحدود الت وأال أو المالية أل  عضو آخر، االقتصاديةالتجارية أو 

 هاباستخداميسمح  كما البه، بسب الظرف الذ  وضعت بانتهاءأن تكون مؤقتة وتزول و ، قامت من أجلها
 بعينه.لحماية قطاع خدمات 

إخطار المجلس العام  على الدول األعضاء المطبقة لمثل هذه القيوديجب إلى هذا  ةإضاف  
تشاور معها بخصوص القيود الل بلجنة قيود موازين المدفوعات و اتصاالو  للمنظمة العالمية للتجارة بها،

ومدى تأثيرها على الجانب  ،لذلك اعتمدتمدفوعات والقيود التي الليتم تقييم وضعية ميزان ة ضو فر الم
تحت  والتي تتم هذه القيود استخداموالتجار  من أجل وضع إجراءات معالجة تغني عن  االقتصاد 

 .إشراف المؤتمر الوزار 
  

                                                 
  .01.سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص   -1
 .11عبد الواحد العفور ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2 
 .020عادل أحمد حشيش، أساسيات االقتصاد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
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  المدفوعات والتحويالت -9
والتحويالت الدولية الخاصة بالعمليات الجارية المتعلقة حظر تطبيق أ  قيود على المدفوعات ي   

وتحويالت  مثل تحويل المؤسسات الخدمية األجنبية ألرباحها إلى الخارج، ،بالتعهدات المحددة لألعضاء
  .القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات إالا  ،العاملين في الدول األجنبية وعائدات السياحة

 المشتريات الحكومية -11
مبادئ الدولة األولى بالرعاية والنفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية على القوانين واللوائح  طبقت ال 

 تلألوراض الحكومية، وليس المشتراتوالشروط التي تحكم حصول الجهات الحكومية على الخدمات 
عقد مفاوضات متعددة  بجكما ي .لتقديم خدمات مخصصة للبيع تجاريا استعمالهاغرض إعادة بيعها أو ل

المنظمة  اتفاقيةاألطراف بين األعضاء بخصوص المشتريات الحكومية خالل سنتين من تاريخ نفاذ 
العالمية للتجارة بهدف التوصل إلى تحرير بعض المشتريات الحكومية والسماح بها لمقدمي الخدمات 

 . 1األجانب
 العامة واألمنية  االستثناءات -11

تدابير  باعتمادتسمح ي هو  عامة يحق لألعضاء التمتع بها طبقا لشروط محددة استثناءاتناك ه 
 :2معينة بهدف

 .للمجتمع العام حماية األخالق العامة والمحافظة على النظام *
 .الحيوان والنباتو حياة وصحة اإلنسان  * حماية

للقوانين واللوائح لمنع ممارسات الغش والخداع ومعالجة آثار عدم تنفيذ عقود  االمتثالضمان * 
 .الخدمات

سرية السجالت والحسابات الشخصية وتحقيق و حماية خصوصية األفراد المتعلقة بالمعلومات الشخصية * 
 السالمة.
تطبق هذه التدابير بطريقة للتمييز وير المبرر بين الدول األعضاء التي تسود  أاللكن يشترط  

 .لخدماتلتجارة الدولية التكون بشكل تعسفي لتقييد  وأالفيها ظروف متشابهة 
الوطنية شرط أن يهدف التمييز في المعاملة إلى ضمان فرض أو  ةمبدأ المعامليسمح بمخالفة  

لخدمات أو على مقدميها من الدول األعضاء األخرى بطريقة عادلة تحصيل الضرائب المباشرة على ا
 اتفاقكذلك يمكن مخالفة مبدأ الدولة لألولى بالرعاية شرط أن يكون التمييز في المعاملة ناتج عن . وفعالة
 .الضريبي االزدواجلتفاد  
 :فتتمثل في األمنية المتعلقة بتجارة الخدمات االستثناءاتأما  

 مصالح األمنية األساسية.الؤد  إلى التعارض مع تقد  اتمعلوم ناإلفصاح عب متزالاالعدم  -
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بتقديم خدمات  ةتعلقمتلك الكيمنع القيام ببعض اإلجراءات الضرورية لحماية مصالح أمنية أساسية  ال -
أو  نصهاريةواال االنشطاريةخاصة بالمواد اللتموين مؤسسات عسكرية، أو  مباشرأو وير  بشكل مباشر

 التي تتخذ في حاالت الحرب والطوارئ في العالقات الدولية.
 ميثاق األمم المتحدة لحفظ السالم واألمن الدوليين. التزاماتن عتج ار القيام بعمل نحظي ال -

لحماية المصالح األمنية األساسية  ةتخذمال التدابيرويجب إخطار مجلس التجارة في الخدمات بكل  
شعاره و  المتحدة،بميثاق األمم  االلتزامالمترتبة عن تلك و   .هاالتوقف عن ممارساتبا 

  واإلعانات الدعم -12
والنظر في  ر في تجارة الخدماتثاألطراف حول أنواع الدعم المؤ  متعددة بمفاوضاتالقيام  يمكن 

الخاصة بكافة تبادل المعلومات ، من خالل الدول الناميةمع مراعاة إلجراءات التعويضية امة ءمسألة مال
  األعضاء.ح لمقدمي الخدمات المحليين بين الدول و منمال أنواع الدعم

 الطارئة للوقاية  التدابير -13
وم على مبدأ عدم قعقد مفاوضات متعددة األطراف حول التدابير الطارئة للوقاية التي ت يمكن 
  .المنظمة العالمية للتجارة اتفاقيةيتعدى ثالث سنوات من سريان  في أجل الا العمل بنتائجه بدأو  التمييز

إجراءات وقائية خاصة من أجل حماية قطاعات خدمية محلية تعهد  اتخاذز أل  عضو و جي 
عن  عوضابعد مرور سنة واحدة من بدأ تنفيذه  ابالتحرير أو تعديله التزامهبتحريرها عن طريق سحب 

  .تحديد األسبابو  لكإخطار مجلس التجارة في الخدمات بذ، مع ثالث سنوات
  

 التعهدات المحددةالثاني:  الفرع
تطبق حسب ما يلتزم به العضو ويسجله في  العامة هناك تعهدات محددة االلتزاماتإلى جانب  

سواق والمعاملة األبالنفاذ إلى  االلتزاماتلعضو أن يقيد تطبيق هذه ل يمكنو  .1ول الخاصة بذلكاالجد
المحددة  االلتزاماتوسوف يتم التطرق إلى هذه . 2بكل التفاصيل هجدولطنية بقيود معينة تسجل في و ال

يبين كيفية عملها  الذ والجانب التطبيقي  االلتزاماتيوضح طبيعة هذه الذ   الجانب النظر  ،من جانبين
 والتنفيذ الفعلي لها لتحرير تجارة الخدمات.
 أوال: الجانب النظري للتعهدات المحددة 

 :3في الترتيبوتتمثل هذه التعهدات حسب هذا  (81-80-81في المواد ) االتفاقية هاتضمنت     
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 إلى األسواق  النفاذ -1
تسمح كل دولة عضو بنفاذ الخدمات ومقدمي الخدمات من أ  دولة عضو أخرى إلى أسواقها عن       

ال تقل تفضيال عن تلك منح لهم معاملة تأن على  ،طريق أحد األساليب األربعة الخاصة بتقديم الخدمات
 ها.الواردة في جدول تعهدات

وهي  ،كانت مدرجة ضمن جدوله ذإ إالا  استخدامهار على العضو حظالتدابير ي   توجد ستة أنواع من     
 للحد من الوصول إلى األسواق وتتمثل فيما يلي: استخدامهاالقيود الوحيدة التي يمكن تعتبر 

، أو مقدمين احتكاراتتلك التي تحد من عدد مقدمي الخدمات سواء في صورة حصص عددية أو  -
حث ضرورة تقديم الخدمة بأ   االقتصاديةالحاجة  اختباري صورة إجراءات فوحيدين للخدمات أو 

 .االقتصاديةاألجنبية في السوق المحلي من عدمها من الوجهة 
 يات الخدمية أومن األصول المستخدمة في تقديمها.تلك التي تحد من إجمالي قيمة العمل -
  .ن القيمة اإلجمالية للعمليات الخدمية أومن إجمالي كمية الناتج من الخدمةمتلك التي تحد  -
 مكن تشغيلهم في قطاعات خدمية معنية.يالذين  نالطبيعييتلك التي تحد من إجمالي عدد األشخاص  -
حدات القانونية أو المشروعات المشتركة التي يتم من خاللها تقديم تلك التي تتطلب أساليب محددة للو  -

 الخدمة.
تلك التي تحد من مشاركة رأس المال األجنبي على شكل نسبة مئوية كحد أقصى للملكية األجنبية  -

 األجنبية. لالستثماراتلألسهم أو القيمة اإلجمالية 
 الوطنية  المعاملة -2

مقدمي الخدمات األجانب نفس المعاملة التي للخدمات األجنبية و ليجب على كل عضو أن يوفر       
       يوفرها للخدمات المحلية ومقدمي الخدمات المحليين بالنسبة للقطاعات الخدمية المسجلة في جدوله.

ات التي يتعهد بها فالمعاملة الوطنية في تجارة الخدمات تطبق فقط في القطاعات وفي أساليب تقديم الخدم
 جدوله.العضو في 

يمكن للعضو منح المعاملة المتطابقة رسميا أو وير المتطابقة عن تلك التي يمنحها للخدمات  كما    
ر شروط المنافسة يغيتإلى تعديل و  االختالفيؤد  هذا  أالبشرط  المحلية ومقدمي الخدمات المحليين

 المحلية.لمصلحة الخدمات المحلية ومقدمي الخدمات 
 اإلضافية  التعهدات -3

إضافية ال تدخل ضمن نطاق النفاذ إلى األسواق أو  تتعهدا حولز للدول األعضاء التفاوض و جي     
ؤثر على قيد وت  ت   من أجل القضاء على أ  تدابيرتعهدات التسجل في جدول ي التو المعاملة الوطنية 

  .بالمؤهالت والمقاييس والتراخيصالتجارة في الخدمات، خاصة تلك التي تتعلق 
 الجانب التطبيقي للتعهدات المحددة  :ثانيا
  .وادموالية وهي مرتبة وفقا لتسلسل الموتتمثل في النقاط ال (08-07-82) تضمنته المواد    
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 بشأن التعهدات المحددة  التفاوض -1
 اتفاقيةعد خمس سنوات من بدأ سريان ب تبدأ ،1تفاوض في جوالت متتاليةالألعضاء يمكن ل 

عن التدريجي للتجارة في الخدمات  غرض تحقيق مستويات أعلى من التحريربالمنظمة العالمية للتجارة 
وتوفير توازن شامل بين الحقوق  تخفيض أو إلغاء القيود التجارية التي تعرقل الوصول إلى األسواقطريق 

أهداف السياسات  اةراعكما يجب م .بصورة متبادلة ينفاوضتبما يخدم مصالح جميع الم وااللتزامات
توفير المرونة و  ،الوطنية ومستوى التنمية الوطنية في مختلف الدول األعضاء وفي مختلف القطاعات

المناسبة للدول النامية األعضاء بتحرير قطاعات خدمية أقل وبتحرير خدمات معنية مع التدرج في توسيع 
ف مجلس التجارة في اشر ات حا تهذويكون  األسواق بما يتناسب مع أوضاعها التنمويةنطاق النفاذ إلى 

 . الخدمات
 التعهدات المحددة   جدول -2

ينبغي على كل عضو تسجيل تعهداته المحددة التي يلتزم بها بالنسبة للقطاعات التي يعمل على  
التعهدات و  األسواق والمعاملة الوطنية،تحريرها في جداول خاصة به مراعيا في ذلك مجالي النفاذ إلى 

 المحددة. االلتزاماتن جدول ع مثال فيما يليو ا. تاريخ بدأ سريانها و اإلطار الزمني لتنفيذهو  اإلضافية
 

 جدول التعهدات المحددة :7جدول رقم
التعهدددات 
 اإلضافية

القيدددددددددددود علدددددددددددى 
 المعاملة الوطنية

 والقطاع أ التقديمأساليب  النفاذ إلى األسواق ىالقيود عل
يالقطاع الفرع  

 يوجد ال- 

 يوجد ال-
يوجد ال-  

 

 ينطبق ال-

 

 ال يوجد-

 يوجد ال-
 مثدددل الحدددد األقصدددى لحقدددوق الملكيدددة -

 %49األجنبية هو 
 ينطبق ال-

 

 دعبر الحدو -1

 في الخارج استهالك-2
تجاري )استثمار أجنبي  وجود-3

 مباشر(

لألشخاص  تالمؤقالتواجد -4
 الطبيعيين

 

التعهدات 
 األفقية

  )أي لكافة  
 لقطاعات(ا

ينطبق ال-   
ديوج ال-   
ينطبق ال-  

  
ينطبق ال -  

 مثل الوجود التجاري الزم -
ال يوجد-  

المحليددددون  نالموظفددددو احتفدددداظ يجددددب -
 من وظائف اإلدارة العليا.%22بنسبة 

 ينطبق ال -

 عبر الحدود-1
 في الخارج استهالك-2
تجددددداري )اسدددددتثمار أجنبدددددي  وجدددددود-3

 مباشر(
لألشدددددددددخاص  تالمؤقدددددددددالتواجدددددددددد -4

 ينيالطبيع

 

فدددي التعهددددات 
 قطاعدددددددددددددددددددات
محددددددة )مثددددل 

خدددددددددددددددددددمات ال
 المعمارية(

منظمة التجارة العالمية، جولة أورووا  وتقنين نهب العالم الثالث، دار النهضة العربية،  ،إبراهيم علي محمد محمد المصدر:
                    .882 ص ،7991
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قسم إلى خمسة أعمدة األول للقطاع أو القطاع الفرعي والثاني ألساليب نالحظ أن الجدول يي   
لتعهدات الخامس للث للقيود على النفاذ إلى األسواق والرابع للقيود على المعاملة الوطنية و االتقديم والث
ن كل ما يسجل في العمود .اإلضافية وما ، بطريقة القائمة اإليجابية لالتفاقيةاألول والثاني هو تمثيل  ينوا 

طريقة القائمة  داخليسجل في العمودين الثالث والرابع فهو تجسيد إلدخال طريقة القائمة السلبية 
والرابع، وهذا باإلشارة إلى  ثالثفي العمودين ال باختصارهعن العمود الثاني  غناءستاالأ  يمكن  اإليجابية،

 عنوان الجدول في سطر خاص مع ترقيمها بشكل تسلسلي كالتالي: ة مباشرة بعدمساليب تقديم الخدأ

 لتعهدات ل ينموذججدول  :8جدول رقم
 الوجود المؤقت لألشخاص الطبيعيين. (4الوجود التجاري ) (3في الخارج ) االستهالك (2) عبر الحدود (1)  

 تزاماتلاال 
ضافيةاإل  

القيود على المعاملة 
 الوطنية

السوق القيود على دخول  القطاع 

 ال يوجد -1 

 ال يوجد -2

 ال يوجد -3
 ال ينطبق -4

ال يوجد -1   
 يوجد ال -2
 %49لملكية األجنبية ااألقصى  الحد -3
 ال ينطبق -4

 التعهدات األفقية
 

 ال ينطق -1 
 ال يوجد -2

 ال ينطق -3

 
 ال ينطق -4

التجاري الزم التواجد -1  
 ال يوجد -2
ن بنسبة يالمحلي نيالموظف احتفاظ يجب -3

 من وظائف اإلدارة العليا.22%
ال ينطبق  -4  

تعهدات المحددةال  

االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل في  ،اإلدارية العربية للتنميةالمنظمة  :المصدر 
    .880 ص، 393الدول العربية، العدد 

الحظ تقسيم جدول التعهدات المحددة أفقيا إلى قسمين األول خاص بالتعهدات األفقية أ  ي  
أما  .التي تنطبق على كافة الخدمات في القطاعات والقطاعات الفرعية وأساليب تقديم الخدمة االلتزامات

ي وفقا التي تخص الخدمات في كل قطاع أو قطاع فرع االلتزاماتالثاني فهو للتعهدات المحددة أ  
 لتصنيف أمانة المنظمة العالمية للتجارة.

 الجداول  تعديل -3
 انقضاءحق العضو في سحب أو تعديل أ  تعهد وارد في جدوله في أ  وقت بعد  االتفاقيةأقرت  

بروبته  اتوعلى العضو إخطار مجلس التجارة في الخدم .1مدة ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذا التعهد
كما يلتزم العضو المعدل أو  .قبل ثالثة أشهر على األقل من تنفيذ هذا السحب أو التعديل ذلكفي 

                                                 

  1-  مصطفى رشد  شيحة، مرجع سبق ذكره، ص 071.
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بهذا القرار بناء على طلبهم من أجل  المتأثرينالساحب للتعهد بالدخول في مفاوضات مع األعضاء 
خالفا لتلك  األولى بالرعاية بتقديم تعهدات جديدة ةمبدأ الدولات تعويضية قائمة على حيحعلى تص االتفاق

ذا تعذر التوصل إلى   .1المسحوبة أو التي تم تعديلها فإن األمر يحال للتحكيم أ  إلى  همبين اتفاقوا 
التعويض لألعضاء المتأثرين فإنه ال يجوز تنفيذ إجراء التعديل أو  قالجهاز حأقر  ذافإ ،تسوية المنازعات

تجاهل العضو قرار التحكيم ونفذ التعديل أو السحب فإنه  ذاإأما  السحب حتى تنفذ الترتيبات التعويضية.
 يا معادلة أو مكافئة لهذا التعديل.ايحق لألعضاء المتأثرين سحب مز 

 
 القطاعات التي يشملها التحرير الثالث: المطلب

حسب  هامن يتجزأال  االعامة للتجارة في الخدمات ثمانية مالحق تعتبر جزء االتفاقيةلقد تضمنت 
حكام باألهتم ا الملحق األولف ؛ة كبيرةدقبتوضيح وتفصيل كل قطاعات الخدمات ل (02)ما أقرته المادة 

 .بقطاعات معينة لم تستكمل المفاوضات بشأنها تهتماعامة أما الباقية فال
  

 األشخاص الطبيعيين األول: انتقال الفرع
 ىر خأعضو دولة على األشخاص الطبيعيين الذين ينتقلون من دولة عضو إلى  االتفاقيةركزت  

ما  و األشخاص الطبيعيين التابعين لعضو، أبصفة مؤقتة من أجل تقديم خدمات معنية الإلقامة فيه
لبحث عن كاالذين ينتقلون لغرض آخر ، وليس على هؤالء 2آخرويعملون لدى مقدم خدمات من عضو 

لهذا طالبت الدول النامية بإجراء مفاوضات حول  .ةالجنسي والحصول على اإلقامة الدائمةأو  لعمللفرص 
 .0777المفاوضات بهذا الخصوص حتى سنة  انطالقاليد العاملة ولقد تم تأجيل  انتقالتحرير 

 

النقل الجويالثاني:  الفرع  
الخدمات التي  حيث أن ،التجارة في الخدمات ال تغطي قطاع النقل الجو  تغطية شاملة اتفاقيةإن        

بيع وتسويق خدمات النقل الجو  دون التدخل ، خدمات إصالح الطائرات وصيانتها هييشملها التحرير 
 اإلعالم اآللي. باستخدامخدمات الحجز ، و في األسعار

أخـرى ثنائيـة أو متعـددة  اتفاقياتبتعهداته المترتبة عن العضو  إخاللإلى  االتفاقيةؤد  ت الأيجب  
ألنــه فــي األصــل خــدمات النقــل الجــو   ،المنظمــة العالميــة للتجــارة اتفاقيــةاألطــراف كانــت نافــذة قبــل ســريان 

 8211ديســـــمبر  0شـــــيكاوو حـــــول خـــــدمات مـــــرور النقـــــل الجـــــو  المبرمـــــة فـــــي  التفاقيـــــةة عاضـــــخ كانـــــت

                                                 

ربية عدار المريخ للنشر، الرياض، المملكة ال، تاشحال فد يوسمحأ ة، ترجمةالعالمي ةتفاقات منظمة التجار دمة القس، مادالل  ثيراجبها  -1 
 .800، ص0772السعودية، 

 .731 ص ،مرجع سبق ذكرهأسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربية،  -2 
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ال تنطبق على اإلجراءات الخاصـة بحقـوق العبـور الجـو   فاالتفاقية .الثنائية ومتعددة األطراف ولالتفاقيات
 مهما كانت طريقة منحها وال على الخدمات المتعلقة بهذه الحقوق.

ددة التـي تسـجل فـي جـدول محـال االلتزامـاتأما فيما يخص تسوية المنازعات فإنها تكون في حـدود  
الثنائيـة  االتفاقيـاتالمنازعـات فـي  إجـراءات حـل ذتستنفلتدخل للتسوية إال بعد أن ال يتم اما ك العضو فقط،

  ومتعددة األطراف.

 ات الماليةمالثالث: الخد الفرع
 من أجل تحسين 8220المفاوضات حول الخدمات المالية حتى نهاية شهر جوان  استمرت

وعرض التوصيات ، األولى بالرعايةاألعضاء في هذا المجال وتحديد موقفهم من مبدأ الدولة عروض 
أفريل  80بدأت في  ىاألول ولقد تمت المفاوضات على مرحلتين، .على مجلس التجارة في الخدمات

 ثاني حول ن قرارعو  8220جوان  07في الخدمات  ثاني التفاقيةعن صدور برتوكول فأسفرت  8221
الواليات المتحدة األمريكية التي رفضت وكان هذا دون مشاركة  ،8220جويلية  08الخدمات المالية في 

أما المرحلة الثانية فبدأت في  ؛تطبيق مبدأ الدولة األولى بالرعاية لعدم تقبلها مستويات العروض المقدمة
العامة للتجارة في  لالتفاقيةالبرتوكول الخامس عن وأسفرت  8220في ديسمبر  وانتهت 8220أفريل 

 مبدأ الدولة األولى بالرعاية.ب لالستثناء الخاصسحب الواليات المتحدة وعن  الخدمات،
ض الخدمات المالية وفقا أل  طريقة ر الخدمات على كل التدابير المتعلقة بع ةأحكام اتفاقيطبق ت   

 في: ةثلممتالالمقدمة في إطار السيادة الحكومية و  تلكذلك  ويستثنى من هاتقديملمن الطرق األربعة 
السلطة النقدية أو أ  كيان تابع للسلطة العامة في الدولة ينفذ  والمركز  أاألنشطة التي يقوم بها البنك  -

 .الصرف خاصة بسعرسياسات نقدية أو سياسات 
واألنشطة الممارسة من قبل كيان عام لحساب أو  االجتماعية،األنشطة التابعة لنظام رسمي للتأمينات  -

 .ردها الماليةامو  باستخدامبضمان منها أو 
أحكام  تدابير تخالف باتخاذعضو  السماح أل أ   طا التحو آخر هو  استثناءإضافة إلى هذا يوجد  
الخـدمات الماليـة  وبهدف حماية المستثمرين والمودعين وويرهم من األشخاص الذين يتحمل مقـدم االتفاقية
 وسالمة النظام المالي. استقرار، أو لضمان ائتمانيةمسؤولية  اتجاههم
أنهـا أ  خدمـة ذات طـابع مـالي يقـدمها مـورد خـدمات على عرفت الخدمة المالية فإن وفقا للملحق  

 :تتضمنهي و  ،مالية لبلد عضو
عـــاداأنواعهـــكـــل بأنشـــطة التـــأمين المباشـــرة  مـــنكـــل خـــدمات التـــأمين وتلـــك المتعلقـــة بهـــا  - التـــأمين،  ة، وا 

خدمات تقدير المخاطر وتسوية و  االستشاريةوالخدمات المساعدة  والوكالة،في التأمين كالسمسرة  ةوالوساط
 .المطالبات

التـأجير و  القـروض بجميـع أنواعهـا،و  ،الخدمات المصرفية وويرها من الخدمات الماليـة مثـل الودائـع افةك -
فـــي  والمتـــاجرة كات المســـافرين،يوشـــالـــدفع والخصـــم و  االئتمـــان،بطاقـــات و  التحـــويالت النقديـــة،و  التمـــويلي،
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صـــدار و  ،البورصـــة )لحســـاب المصـــرف أو لحســـاب العمـــالء( دارة األصـــول كالنقـــد و  واالكتتـــاب، الســـنداتا  ا 
 الجماعي. االستثمارالمحافظ وكل أنواع و 

د الخدمة المالية فهو أ  شخص طبيعي أو معنو  من بلد عضو يروب في تقديم خدمة أما مورا  
ا إذ  . كيان عام( أ  الحكومة أو البنك المركز  أو السلطة النقدية أو )باستثناءأو يقوم بتقديم خدمة فعال 

والعكس  الخدمة المالية والتأمينية حسب االتفاق هي كل خدمة تقدم لغير المقيمين بواسطة المقيمين
 .1صحيح
 النقل البحريالرابع:  الفرع

 بالسفن، الدولياألولى بالرعاية بالنسبة للنقل  ةمبدأ الدولات حول استثناءلقد ورد في الملحق  
حتى تاريخ التقرير النهائي لمجموعة  واستخدامهاالموانئ  ئوالوصول إلى مراف والخدمات المعاونة،

 التفاوض حول النقل البحر .
األوروبي  واالتحادالمصالح في قطاع النقل البحر  بين الواليات المتحدة األمريكية  الختالفنظرا  

من الممتدة لفترة لحيث تم تمديد المفاوضات  وا ،وورو األبشأنه أثناء جولة  اتفاقفإنه لم يتم التوصل إلى 
، فعلقت هذه اتفاقنتيجة أو  التوصل إلىدون  انتهتة مدإال أن ال ،8221حتى نهاية جوان  8221ما  

 0777 وهكذا بدأت المفاوضات في مارس (0771-0777)الفترة  في اجددم بدئهاالمفاوضات من أجل 

إن اآلثار السلبية المتخوف منها قد تكون متفاوتة بين الدول النامية، إال أنه يمكن ان  .2مستمرة والزالت
 .3تنتج عنها آثارا إيجابية في األجل الطويل

 
 ن بعدع االتصاالت :الخامس الفرع

وهي تعتبر أهم  ة،إشارات بأية وسيلة كهرومغناطيسي استقبالن بعد تعني إرسال أو ع االتصاالت
  األخرى. االقتصاديةوسيلة لنقل المعلومات التي تعتمد عليها األنشطة 

م بالسماح لمورد  الخدمات األجانب بالقيام بنشاطات في مجاالت التز الحق بعدم اال عضولل
لزم باإلعالن عن كل المعلومات المتعلقة بالنفاذ م، وهو ن ما يتضمنه جدول التعهدات المحددةعتختلف 

تاحة  لالتصاالتإلى الشبكات العامة  وعن  ،شروط تقديم الخدمةعن و  ،للجميع استخدامهاعن بعد وا 
ضمان نفاذ مقدمي الخدمات إلى الشبكات العامة و خيص إن وجدت، االتر عن شروط التسجيل و 

على كل متطلبات  محصوله لتمييز، وتسهيبشروط معقولة ودون  واستخدامهاعن بعد  لالتصاالت

                                                 
، 00التجارة العربية في الخدمات وسبل تعزيزها في ظل اتفاق تجارة الخدمات الدولية، مجلة آفاق اقتصادية، المجلد عبد الكريم جابر شنخار،  -1

 .8.7ص ، 0771، اإلمارات العربية المتحدة، 21العدد 
الدولية على الدول العربية وير األعضاء في منظمة التجارة العالمية، مجلة التنمية محسن هالل، اآلثار التجارية واالقتصادية التفاقيات التجارة   -2

 .10ص  ،0777والسياسات االقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثاني، جوان 
 815، ص0772مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية، النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالمية، أكتوبر  -3
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ضرورية لضمان الجراءات اإل باتخاذه ح لاسمال ، معأو التركيب االستئجارالتشغيل عن طريق الشراء أو 
 .تهاالرسائل وسري نأم

في الحصول على مستويات عالية من التعهدات فقد تم  ة الدولنظرا ألهمية هذا القطاع وروب
ق محدد اتفا أ إلى توصل ولم ي  ، 8221 أفريل 33وا  حتىوورو األتشكيل مجموعة للتفاوض بعد جولة 

حول التجارة  اتفاقبالتوصل إلى  8220 فيفر  80 ثم بدأت مفاوضات أخرى لتنتهي في .خالل هذه الفترة
المفاوضات  مواصلةمع  8221دخل حيز التنفيذ في بداية والذ  عن بعد  لالتصاالتفي البنية األساسية 

 حوله.

العامة في التجارة والخدمات من بين األمور الجديدة التي لم يسبق أن تناولتها  االتفاقيةتعتبر  
 .خطوة هامة نحو تحرير التجارة العالمية اعتبارهاويمكن  الغات األصلية،

فكانت أكثر النقاط التي  من جميع األطراف، وقبوال استحساناإال أن هذا ال يعني أنها القت  
قه من آثار على قفيها اآلراء وتشتت فيها وجهات النظر بين الدول النامية والدول المتقدمة لما تح اختلفت

ت رافضة تماما فتح مجال التفاوض حول هذا المجال عكس الدول فالدول النامية كان .مصالح الطرفين
ومع هذا فإن الدول المتقدمة كانت تعلم بأن الرأ  أو الغلبة  ؛المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة األمريكية

تقلل من وقع آثارها من و  االتفاقيةفحاولت أن تجني بعضا من ثمار هذه  اقتصادياسوف تكون لألقوياء 
التجارة في الخدمات  اتفاقيةفعملت على أن يكون هناك فصل قانوني من جهة بين  االتفاقية.ل خالل هيك

ومن جهة أخرى بين التعهدات  ،دها وأحكامهااوباقي االتفاقات المتصلة بمو  7991الغات  واتفاقية
ومسجلة  والضوابط العامة المطبقة على كل األعضاء دون تمييز والتعهدات المحددة في قطاعات بعينها

 .لحق باالتفاقيةتفي جدول خاص بكل دولة 
في هذا الشق الخاص بالتعهدات المحددة تحاول الدول النامية أن تتفادى الضغط والسيطرة عليها  

تسجلها ولكن يكون إال في المجاالت التي  في تحديد القطاعات أو الفروع التي تحررها في هذه التجارة،
 الخاصة.ولها افي جد بنفسها

بنفس يكون لن وهذا  ،ا يالحظ على االتفاقية أنها تسعى للتحرير التدريجي للتجارة في الخدماتم 
جمركية تدريجيا وتخفيض التفاقية التجارة في السلع بإلغاء القيود وير هو الحال بالنسبة الكما الطريقة 

نما يكون عن طريق  معدالت التعريفة على انتقال وحركة السلع عبر الحدود الخاصة بالدول األعضاء، وا 
ن تقديم من دولة عضو م اتتخفيض القواعد التنظيمية المحلية التي تحظر أو تحد من قدرة مقدمي الخدم

التحرير هنا يعتمد على األحكام القانونية التي تقررها التشريعات ف ؛خدماتهم في الدول األعضاء األخرى
 ي اتفاقية إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة.ف شأنالداخلية المختلفة للدول األعضاء مثلما هو ال

نما كان تعريفا شامال يستند على  كما أن االتفاقية لم تحدد تعريفا دقيقا لمعنى تجارة الخدمات،  وا 
حيث أن أسلوب  وهنا يظهر تخوف الدول النامية، .أساليب أو طرق تقديم الخدمات األربعة المذكورة

فهذا األسلوب هو بمثابة استثمار أجني  ،حها بل يخدم الدول المتقدمة أكثرالتواجد التجار  لن يكون لصال
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تفاق متعدد األطراف حول اولقد عارضت الدول النامية روبة الدول المتقدمة في وضع . مباشر
تدابير تفاق يشمل حظر اونجحت في التوصل إلى  ،االستثمارات المباشرة كما سبق ولوحظ في هذا السياق

 .متصلة بالتجارة التي ال تتفق مع مبدأ المعاملة الوطنيةال االستثمار
أيضا فيما يخص أسلوب تنقل األشخاص الطبيعيين فهو يتعلق بانتقال األشخاص الطبيعيين من  

أ   ،جل تقديم خدمة بصفة مستقلة أو كمستخدمين لدى مقدم خدمةأبلد عضو إلى بلد عضو آخر من 
قلقها  من وهذا ما يخدم الدول المتقدمة ويحد ،ة معينة ملتزم بهاإقامة مؤقتة فقط ومشروطة بتقديم خدم

أما هذه األخيرة فإنها تعتبره  .بشأن الهجرة واإلقامة الدائمة فيها من قبل الوافدين إليها من الدول النامية
انتقال العمالة بمعنى ها وهو انتقال يهما  الجانب الذ تقصير في االتفاقية إذ لم تتطرق إلى هذه النقطة من 

 .ل التفاوض فيه إلى آجال الحقةأج   اوهذا م ،األفراد بحثا عن العمل
إال أنه بالروم من أن االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لم تتضمن جزء منفصال حول المعاملة  

حاولت أن تعطيها  إال أنها ،التفضيلية للدول النامية كما كان عليه في اتفاقية الغات في الجزء الرابع
حيث طالبت الدول المتقدمة بإنشاء نقاط اتصال لتمكين مقدمي  ،بعض االمتيازات من خالل مبدأ الشفافية

الخدمات في الدول النامية من االستفادة من المعلومات المرتبطة بالجوانب التجارية والفنية لخدمات 
لمؤهالت التخصصية ومدى توافر تكنولوجيا وكل ما يتعلق بالتسجيل واالعتراف والحصول على ا ،معينة

كذلك من خالل مبدأ ضرورة تسهيل مشاركة الدول النامية بشكل متزايد في التجارة العالمية  .الخدمات
وتحسين  إلزام الدول المتقدمة بتيسير حصول الدول النامية على التكنولوجيا على أساس تجار ،بللخدمات 
ق في قطاعات الخدمات التي اسو ات المعلومات وتحرير الوصول إلى األشبكو ن قنوات التوزيع ماالستفادة 

 .تقدمها
جراء  خالل مبدأ أيضا من  التكامل االقتصاد  حيث يمكن لها الدخول في تكتالت إقليمية وا 

 .  على باقي الدولر ترتيبات تفضيلية فيما بينها ال تس
المسموح بها من أجل حماية ميزان المدفوعات من الصعوبات الخطيرة  خالل القيودكذلك من  

وكذا ما أقرته االتفاقية بخصوص الدعم واإلعانات في برامج التنمية في البلدان النامية وما  .التي يواجهها
ن المعاملة الخاصة لها فيما يتعلق بااللتزامات المحددة حيث عفضال  ،تحتاجه من مرونة في هذا الجانب

 .1سمح لها بأن تقدم قدرا أقل مما تقدمه الدول المتقدمة
تجزئة هيكل االتفاقية بين التزامات عامة تطبق على كل الدول األعضاء والتزامات محددة  اإذ   

يساعد  ،ولها الخاصةايمكن لألعضاء فيها انتقاء القطاعات الخدمية الراوبة في تحريرها وتقديمها في جد
تقييم آثار لالمفاوضات مستقبال يتيح الفرصة للدول النامية  فمواصلة ،ي هذا المجالكثيرا الدول النامية ف

                                                 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، جولة أوروجوا ، تجارة الخدمات، االتفاقية العامة لتجارة الخدمات والدول األعضاء في منظمة المؤتمر  -1 
ن مجلدااإلسالمي، ورقة مقدمة إلى الدورة الحادية عشر لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، منشورة في مجلة التعاون االقتصاد  بين الدول اإلسالمية، ال

  .10-10، ص8220-8221أنقرة  80-81
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يجابياتتعهداتها بتحرير الخدمات في القطاعات المختارة وتحديد سلبياته  والعمل على القضاء على  ،هوا 
 .هذه السلبيات ومحاولة تعظيم اإليجابيات من خالل جوالت المفاوضات المستقبلية

 ااعتبار االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات كخطوة هامة وأساسية لقيام هذه التجارة وفقيمكن  
كما أتاحت فرصة  تحرير تجارة الخدمات، الستمرارحيث وفرت مجاال  الثقة واالستمرارية،و للشفافية 

 ن منازعات تجارية بين الدول األعضاء في مختلف القطاعات.ملتسوية ما ينجم 
تلزم األعضاء  ثيح التجارة في الخدمات التفاقيةاألحكام المؤسسية إلى  قر طيتم الترا يخأ        
ثار الضارة لآل التوصل إلى حلو يعتبر الوسيلة األولى لتسوية الخالفات والنزاعات التجارية ألنه  بالتشاور

 المحافظة على مصالح طرفي النزاع.و الناتجة عن تطبيق أحد األعضاء لتدابير معينة 
وتعهداته المحددة في إطار  التزاماتهتنفيذ  في خلا أعضوا آخر أن يمكن أل  عضو إذا رأى  كما       
 اءهعطأو إ ،جهاز تسوية المنازعات من أجل التوصل إلى حل مقبول بين الطرفين ىيلجأ إلأن  االتفاقية

 وتعهدات محددة في مواجهة أ  عضو آخر أو عدة أعضاء. لتزاماتاترخيصا بوقف تطبيق 
 هيمكن تطبيقها، كماواإلشراف على  االتفاقيةالذ  يتولى إدارة هو  مجلس التجارة في الخدمات 

الفرعية تكون مفتوحة لجميع الدول  هأو هيئات تهوعضوي ،س هيئات فرعية بما يتالءم مع تأديته لمهامهيستأ
 من قبل األعضاء. االنتخابفيعين عن طريق  هاألعضاء، أما رئيس

من  ةداستفاالمقدمي الخدمات من الدول األعضاء التي تحتاج إلى المساعدات الفنية لمكن ي 
ضع يحيث ، مع المنظمات الدولية األخرىم العالقة يتنظب المجلس العام تزميل كما االتصالخدمات نقاط 

ومع المنظمات األخرى  ،المتحدة ووكاالتها المتخصصة ترتيبات مناسبة للتشاور والتعاون مع األمم
 المعنية بالخدمات.
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 الثالث: االتفاقية المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية مبحثال
 :1وجدت اتفاقيات عديدة سبقت االتفاقية محل الدراسة ومن أشهرهاالملكية الفكرية لحماية حقوق  

فأصبحت ، 8176لت عدة مرات وآخرها كان سنة د  وقد ع   8113مارس  02اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في  -
 .8176تعرف بـاتفاقية باريس 

، وهي تعرف 8168لت عدة مرات، آخرها في د  وع   8117سبتمبر  1اتفاقية برن لحماية األعمال األدبية والفنية في  -
 .81682باتفاقية برن 

 .                 8178اتفاقية روما لحماية المؤدين والمنتجين للفونوغرامات وهيئات اإلذاعة لعام  -
 لكنها لم تنفذ حتى اآلن.  8111معاهدة واشنطن لحماية حقوق الملكية المتعلقة بالدوائر المتكاملة لعام  -

حماية حقوق مستنبتي األنواع النباتية  إلىهدف يي ذ، وال8178لحماية الدولية للتنوعات النباتية الجديدة لسنة ا اتحاد -
الدولي لحماية  االتحاديشرف على تنفيذها التي و  8111حتى سنة  ، ولم تنفذ8118الجديدة وقد أدخل عليها تعديل سنة 

 .الجديدة النباتيةالتنوعات 
 . 8171جويلية  81في  والتي أنشئتأما باقي االتفاقيات فتشرف عليها منظمة الملكية الفكرية العالمية        

موقفين متعارضين بين الدول المتقدمة والدول واجهت فرحت هذه المسألة للتفاوض واي أين ط  غورو األتأتي جولة ثم       
سيكون له فائدة من جانب واحد لصالح الدول المتقدمة  هذه الحقوقفهذه األخيرة كانت تعارض بحجة أن حماية  ؛النامية

مع  التي ينتمي إليها جل أصحاب االختراعات واالمتيازات، وأن هذه الحماية سوف تعرقل حركة التجارة الخارجية بين الدول
 .3العلم أن إزالة القيود التجارية من أهم مبادئ التجارة العالمية

فالهدف الرئيسي من هذه المفاوضات هو توفير مستويات مناسبة تمثل الحد األدنى الالزم لحماية حقوق الملكية       
تقوية تحرير التبادل التجاري الفكرية على المستوى الدولي واالعتراف الكامل بانعكاس مستويات الحماية هذه على تدعيم و 

يعتبر أهم والذي  5وهكذا خلصت المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية؛ 4الدولي
 .6حدث في مجال حماية الملكية الفكرية

       

 الية.تال طالبخالل الممن  تفاقيةسيتم التطرق لهذه اال    
 الحقوق التي تعالجها  و األول: األحكام العامة لالتف اقية والمبادئ األساسية    طلبالم  -
 الملكية الفكرية واكتسابها وتسوية المنازعات  قإنف اذ حقو  الثاني:  المطلب -
              الترتيبات االنتق الية والمؤسسية الثالث:المطلب    -
 

                                                 

 .37-6، ص 8111أثر اتفاقيات الغات على حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي، القاهرة  إبراهيم،إبراهيم أحمد  -1 
 راجع: -2 

Fontanel.J, Organisations économiques internationales, Paris, Masson, 1995, p35-39. 
التجارة، تمام الغول، الملكية الفكرية في الميزان، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السادس لصاحبات األعمال والمهن، المرأة والبناء الوطني، غرفة  -3

 .0ص  8116فيفري  07-02، نعما
4- Lenore Neal, Trade Intellectual Propriety issues, in: Strengthening the Global Trading System, from GATT to 

WTO, Kym Anderson )ed.( centre for International Economic Studies, University Adelaide, Australia, 8117,P 

99. 
 .828سبق ذكره، ص مرجع أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربية،  -5

6- Peter N, F.Power, Intellectual Propriety Rights, International Obligation and Challenges for the Future, P3.  
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 الحقوق التي تعالجهاو لالتفاقية  والمبادئ األساسيةاألول: األحكام العامة المطلب 

 ،بطبيعة نطاق التزام األعضاءو  هاتفاقية وبأهدافاالالمبادئ األساسية التي تقوم عليها بهي تتعلق  
 لي.ي امتناولها من خالل  يتمالثمانية األولى وس الموادفي  تورد والتي

  
 األول: طبيعة ونطاق تطبيق االلتزاماتالفرع 

ها الحرية في أن تنفذ بقوانينها ما يتيح لها حماية لاالتفاقية و  مبتنفيذ أحكازم الدول األعضاء تتل 
لحق في تحديد ا اهكما تعطي، هاتخالف أحكام أالأكثر اتساعا من تلك التي تقتضيها االتفاقية لكن بشرط 

كما  وفقا لنظامها القانوني ومع ما يتالءم مع تطبيقاتها وممارساتها الخاصة. هااألسلوب المناسب لتنفيذ
تطبيق األحكام الواردة في االتفاقيات الدولية كافة الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة على  بجي

ن لم تكن أعضاء فيها ، وبرن، أي تطبق أحكام اتفاقيات باريس ،األساسية لحماية حقوق الملكية حتى وا 
 .1وروما، واتفاقية الدوائر المتكاملة على كل الدول المنضمة للمنظمة وكأنها أعضاء في هذه االتفاقيات

 

 الثاني: مبادئ االتفاقية الفرع

  :2قد نصت االتفاقية على عدة مبادئ رئيسية لكن أهمها ما يليل 

 مبدأ المعاملة الوطنية   أوال:
مواطني الدول األخرى معاملة ال تقل عن تلك التي تمنحها لتزم كل الدول األعضاء بمنح ت

، مع مراعاة االستثناءات الواردة في االتفاقيات األربعة 3لمواطنيها فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية
مستترة  اتشكل هذه الستثناءات قيود أالالرئيسية )باريس، برن، روما، والمتعلقة بالدوائر المتكاملة( شرط 

 لى التجارة.ع
 ثانيا: معاملة الدولة األولى بالرعاية 

زم كل عضو يمنح أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة لمواطني عضو آخر، بأن يمنحها تلي    
. ويستثنى من 4على الفور دون أي قيود أو شروط لمواطني كل الدول األعضاء األخرى دون تمييز بينهم

                                                 
 وما بعدها. 81، ص8117العربية، الطبعة الثانية  ةسميحة القيلوبي، الملكية الصناعية، دار النهض -1
بعة حسام الدين الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية تريبس(، دار النهضة العربية، ط -2

 .12، ص8111أولى 
3 -The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations، The legal Texts، First Published in 

June 1994 by the GATT Secretariat، Reprinted in 1995 by the WTO Centre William Rappard, Geneva 

Switzerland, P368. 

 .812مرجع سبق ذكره، ص ،تاشحال فد يوسمحأ ةترجم العالمية، ةتفاقات منظمة التجار دمة القس، مادالل  ثيراجبها -4 
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التفضيالت أو االمتيازات والحصانات التي تمنح من طرف عضو ما هذا االلتزام تلك الميزات أو 
 :1وتكون

صادرة من اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الطبيعة العامة والتي ال  -
 تقتصر على حماية الملكية الفكرية.

سمح بأن تكون المعاملة الممنوحة أو اتفاقية روما التي ت 8168ممنوحة في إطار أحكام اتفاقية برن  -
 ليست تطبيقا لمبدأ المعاملة الوطنية لكن ترتبط بالمعاملة الممنوحة في دولة أخرى.

 متصلة بحقوق المؤدين والمنتجين للفونوغرامات وهيئات اإلذاعة والتي ال تنص عليها أحكام االتفاقية. -
فكرية وهي سارية التنفيذ قبل بدأ نفاذ اتفاقية مستمدة من اتفاقيات دولية مرتبطة بحماية الملكية ال -

شعار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية بها و المنظمة العالمية للتجارة،   حتى الا 
 تمييزا تحكميا أو غير مبرر ضد مواطني الدول األعضاء األخرى. كونت

 
 الثالث: أهداف االتفاقية الفرع

تحفيز االبتكار التكنولوجي ونقل وانتشار التكنولوجيا، بما  يتمثل في تفاقيةالا الهدف المتوخى من      
يحقق المزايا المتبادلة لكل من منتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بالشكل الذي يضمن الرفاهية 

الدول األعضاء، سواء متقدمة االجتماعية واالقتصادية ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين مختلف 
 . 2منتجة للمعرفة التكنولوجية أو نامية وأقل نموا مستهلكة لهذه المعرفة

 :3بعض األسس التي يجب العمل في إطارها وتتمثل فياك نه ولتحقيق هذه األهداف      
ة لحماية يمكن للدول األعضاء عند وضع قوانينها ولوائحها التنظيمية أن تتخذ اإلجراءات الضروري -

الصحة والتغذية العامة، ولتدعيم المصلحة العامة في القطاعات ذات األولوية في التنمية االقتصادية 
  واالجتماعية والتكنولوجية مع مراعاة اتساقها مع أحكام االتفاقية.

يمكن للدول األعضاء اتخاذ إجراءات لمنع تعسف أصحاب حقوق الملكية الفكرية أو قيامهم بممارسات  -
 لنقل الدولي للتكنولوجيا.ا ا علىسلبوتؤثر التجارة  تعيق

 
 تفاقيةاال : الحقوق التي تعالجها بعار ال الفرع

من حقوق الملكية  لثمانية أنواع حمايةن االتفاقية المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية توفر إ     
تتمثل األولى في حقوق الملكية األدبية والفنية ؛ والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيستين 4الفكرية

                                                 

 .371ذكره، ص سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق  -1 
2- The Results of the Uruguay Round.O.P.Cit. p370. 
3 - Idem,  p 370. 
4 - OMC, Un commerce ouvert sur l’avenir, 2eme édition, Secrétariat de l’O.M.C, Genève, 1998, p 32-36. 
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والثانية في حقوق الملكية الصناعية المتمثلة في العالمات  ،وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
والتصميمات الصناعية وبراءات االختراع، والتصميمات التخطيطية التجارية والمؤشرات الجغرافية، 

 األصلية للدوائر المتكاملة، والمعلومات السرية. 

 : حق المؤلف والحقوق المتصلة بهأوال
رغم عدم وضع تعريف دولي موحد لحق المؤلف إال أنه يعتبر مجموعة الحقوق الممنوحة        

ألصحاب اإلبداعات واالبتكارات في المجاالت األدبية أو العلمية أو الفنية من موسيقية ونحتية وصور 
لمؤدي  حق فهي تلك التي تمنحال هذالحقوق المرتبطة با. أما 1زيتية وسينمائية ومسرحية وغيرها

 اإلرسال الصوتي أو المرئي.بالتسجيالت الصوتية أو المرئية أو لمنتجيها، ولهيئات اإلذاعة التي تقوم 
 حق المؤلف -1 

لحماية  8168( من اتفاقية برن 08( إلى )8الدول األعضاء باألحكام الواردة في المواد من)تلتزم       
مكرر( من اتفاقية برن والتي تتعلق بحق المؤلف في  7، باستثناء المادة )2األعمال األدبية والفنية

، وتستمر 3االعتراض على أي تغيير في العمل محل حق التأليف والذي قد يلحق ضررا بسمعته أو شرفه
 هذه الحقوق بعد وفاة المؤلف مادامت حقوقه االقتصادية مستمرة.

ن حقوق المؤلف تتصل بالنتاج فقط وليس بمجرد األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو إ      
ا يدل على أنه من الضروري أن يكون اإلبداع أو االبتكار موضوع حق المؤلف مم ،المفاهيم الرياضية

 يكون مجسدا أو مثبتا في شيء مادي ملموس كالكتاب الذي يتضمن أفكار إبداعية. فهنا حق الحماية ال
على الفكرة المطروحة حيث يمكن أن يتناولها آخرون بأسلوب مختلف بكل حرية من أجل زيادة إثراءها، 
نما الحماية تكون في حالة تم استخدام نفس األسلوب واأللفاظ والتعبيرات أي اقتباس كلي مما يستدعي  وا 

مما يسمح بإثراء النشاط الفني  فالحماية تقتصر على التعبير وليس على الفكرة ؛طلب تصريح من المؤلف
 .4واألدبي الذي يتجلى إبداعه في التعبير أكثر من األفكار

 :5( فيما يلي1التي أحالت إليها المادة ) 8168يمكن تلخيص أحكام مواد اتفاقية برن      
نون مهما أن األعمال األدبية الفنية موضوع الحماية تتمثل في كل إنتاج في مجال اآلداب والعلوم والف - 

 كانت صورة التعبير عنها.
يتمتع المؤلفون بحقوق على أعمالهم وفقا لقوانين بلدانهم إضافة إلى قوانين الدول األعضاء األخرى  -

 دون التقدم بطلب.

                                                 
1  -Unctad, The Outcome of the Uruguay Round, An Initial Assessment Supporting Papers of the Trade and 

Development Report,1994 by the Secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development 

Unctad, Geneva United Nations New York 1994, P191. 

 .37، ص0222عبد اهلل حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، دار وائل للنشر، الطبعة األولى  -2 
3 - The Results of the Uruguay Round... OP Cit, P 370. 
4- Lenore Neal, OP Cit, P 104. 

 .8878-8837 أ حمد جامع، مرجع سبق ذكره، ص -5 
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دت أنواع الحقوق التي يشملها حق المؤلف في األشكال التالية: حق النسخ، وحق الترجمة، وحق د  ح   -
بث اإلذاعي، وحق اإللقاء العلني، وحق اإلعداد والتهيئة، والتقييد الممكن لحق األداء العلني، وحق ال

نتاج وتوزيع األعمال السينمائية، وحق  تسجيل األعمال الموسيقية وأي كلمات تنتمي إليها، وحق إعداد وا 
 التتبع، والحق في إنفاذ الحقوق المحمية.

تخدام العمل األدبي أو الفني محل الحماية حق المؤلف هو حق قصري أو استثاري أي أن إجازة اس -
 تعود لصاحب هذا العمل وحده دون غيره.

مدة حماية حق المؤلف هي فترة حياة المؤلف باإلضافة إلى خمسين عاما بعد وفاته، وفي األعمال  -
السينمائية تكون خمسون عاما بعد إتاحة العمل على الجمهور أو خمسون عاما من تاريخ صنع أو إنجاز 
العمل إذا لم تتم إتاحته للجمهور. وتكون خمسة وعشرون عاما لألعمال الفوتوغرافية من تاريخ اإلنجاز، 
أما بالنسبة لألعمال المشترك في تأليفها فتكون المدة هي فترة حياة المؤلفين باإلضافة إلى خمسين عاما 

 بعد موت آخر المؤلفين.
مكانيكما تضمنت كذلك بعض االستعماالت الحرة لأل - رقابة تداول األعمال وتقييدها  ةعمال، وا 

إلى األحكام المتصلة بالدول النامية من تقديم صالحيات لها للتخفيف من االلتزامات  ةوعرضها، إضاف
 حق الترجمة وحق النسخ بالنسبة لها. دالمفروضة، وتقيي

الحماية تمس كذلك برامج الحاسب اآللي وتجميع البيانات باعتبارها أعماال أدبية بموجب اتفاقية  إن 
سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة اآللة. إضافة إلى هذا فإن الحماية تشمل قواعد البيانات  8168برن 

ابتكارا، سواء كانت مقروءة وبرامج البيانات إذا كانت عملية ترتيبها وتبويبها نتيجة جهد فكري مما يجعلها 
   آليا أو بأي شكل آخر.

وروغواي هل تعتبر من براءات األإن برامج الحاسب اآللي كانت محل جدال خالل مفاوضات      
وفي النهاية تم تصنيفها ضمن األعمال األدبية والفنية ومنحت  ،االختراع أو من األعمال األدبية والفنية

زم الدول األعضاء فيما يخص برامج ت. تل1احة لهذا الصنف من األعماللها نفس ضوابط الحماية المت
 رالحاسب اآللي واألعمال السينمائية بأن تمنح للمؤلفين وخلفائهم الحق في إمكانية أو حظر التأجي

الدولة العضو من هذا  ىالتجاري ألعمالهم األصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ الناتجة عنها. وتستثن
زام في حالة األعمال السينمائية إذا أدى التأجير إلى انتشار واسع للنسخ بما يلحق ضررا ماديا بالحق االلت

المطلق في االستنساخ الممنوح من الدولة للمؤلفين وخلفائهم، وفي حالة برامج الحاسب اآللي إذا لم يكن 
 البرنامج نفسه هو الموضوع األساسي للتأجير. 

                                                 

1- Evans Phillip and Walsh James, The EIU Guide to the New GATT, The Economist Intelligence Unit, London, 

United kingdom 1994, P 40.  
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نهاية السنة التي رخص خاللها نشر العمل  نن سنة تبدأ ميخمسب حددتماية فوفيما يخص مدة الح     
األدبي أو الفني، وفي حالة عدم الترخيص بالنشر فتكون خمسين سنة من إنجاز هذا المؤلف، ويستثنى 

 .8168من هذا األعمال الفوتوغرافية المحددة بخمسة وعشرين سنة في اتفاقية برن 

زم الدول األعضاء بحصر التقييدات على الحقوق المطلقة في حاالت خاصة ال تتنافى مع تلت    
 ضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.اإلاالستغالل العادي للعمل الفني وال تؤدي إلى 

 الحقوق المتصلة بحق المؤلف  -2
 : ما يليب قلعتتي ه     

فونوغرامات يحق لهم منع التسجيالت التي تتم دون ترخيص فيما يخص تسجيل المؤدين ألعمالهم في  -
 منهم أو عمل نسخ عنها، أو إذاعتها على المباشر بالوسائل الالسلكية ونقلها للجمهور.

السماح بالنسخ المباشر أو غير المباشر  أو منعالمنتجو التسجيالت الصوتية لهم الحق في  - 
  لتسجيالتهم الصوتية.

عادة تتمتع هيئات اإل -  ذاعة بالحق في حظر تسجيل البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وعمل نسخ منها وا 
ذا  بثها ونقلها للجمهور عن طريق وسائل البث الالسلكي إذا تمت هذه األعمال دون ترخيص منها. وا 
 كانت هناك دول ال تمنح هذه الحقوق لهيئات اإلذاعة، فإنها ملزمة بإعطاء مالكي حقوق المؤلف للمادة

 .8168موضوع البث إمكانية حظر األعمال المذكورة مع اآلخذ بعين االعتبار أحكام اتفاقية برن 
من نهاية  ابتداءمدة الحماية الممنوحة لمؤدي ومنتجي التسجيالت الصوتية خمسون سنة على األقل  -

المدة تكون عشرين عاما السنة التي تم فيها التسجيل أو وقع فيها األداء، أما بالنسبة لهيئات اإلذاعة فإن 
 على األقل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها البث اإلذاعي.

 : العالمات التجاريةاثاني
 التعريف والحقوق. ناحيةموضوع من هذا ال( 08( إلى )82لقد تناولت المواد من )      

 العالمة التجارية تعريف-1
أو مجموعة من اإلشارات التي تسمح بتمييز سلع  تعرف العالمة التجارية على أنها أي إشارة       

فالعالمة التجارية هي  ؛1وخدمات منتجة من قبل مشروع معين عن تلك التي تنتجها المشروعات األخرى
تلك األسماء الشخصية أو الحروف أو األرقام أو األشكال أو مجموعة األلوان، أو مزيج من كل هذه 

ذا كانت هذ ه العالمات غير قادرة على التمييز بين السلع والخدمات ذات العناصر أو من بعضها. وا 
الصلة يجوز للدول األعضاء أن تجعل القابلية للتسجيل مشروطة بالتمييز من خالل االستخدام، كما 

أن تجعل قابلية التسجيل ها كذلك يمكن يجوز لها اشتراط تسجيل العالمات بقابليتها لإلدراك بالبصر.
ال يسمح لها بأن تعتبر االستخدام الفعلي للعالمة شرطا للتقدم  نلفترة زمنية، ولكمرتبطة باالستخدام 

                                                 

 .033، ص8110صالح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة األولى، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان  -1 
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بطلب تسجيلها وترفض طلب التسجيل لمجرد أن االستخدام المتوقع لم يحدث رغم مرور ثالث سنوات من 
 تاريخ تقديم الطلب.

مة التجارية معرقال كما يحظر أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي تستخدم من أجلها العال      
فالدولة العضو ال يمكنها رفض تسجيل عالمات تجارية لسلع أو لخدمات  ،يحول دون تسجيل العالمة

مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة فيها، وقد تكون مخالفة النظام العام أو اآلداب العامة ناتجة عن 
ة تسمح برفض تسجيل أي اختراع مخالف للنظام شكل العالمة في حد ذاتها، وهذا بالرغم من أن االتفاقي

 .1العام أو اآلداب العامة، إال أنه في الواقع قد يثير مشاكل كثيرة
إضافة إلى هذا فإن الدول األعضاء ملزمة بنشر كل عالمة تجارية سواء قبل تسجيلها أو بعده فورا،     
 أو االعتراض عليه. اهء تسجيللألعضاء اآلخرين لتقديم التماسات إللغا منح الوقت الكافي عم
 الممنوحة الحقوق-2

في منع األطراف اآلخرين الذين لم يحصلوا  ياالستثار صاحب العالمة التجارية المسجلة الحق يملك      
على موافقته من استعمال العالمة التجارية نفسها أو المماثلة لها في أعمالهم التجارية الخاصة بالسلع 
والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت من أجلها، من أجل تفادي أي لبس أو خلط لدى مستهلكي 

 خدمة فياللسلعة أو لذا فإنه يحظر استعمال العالمة التجارية المسجلة السلعة أو الخدمة. زيادة على ه
 المسجلة.ضر بالمصالح المشروعة لمالك العالمة التجارية يسلعة أو خدمة أخرى ليست مماثلة مما 

استثناءات على الحقوق الممنوحة بخصوص العالمة التجارية كاالستخدام العادل أللفاظ الوصف، ك انهو 
ولقد حددت مدة الحماية للعالمات التجارية  ألطراف األخرى.لو  هالمصالح المشروعة لصاحبا مع مراعاة

 محددة.للتجديد لمرات غير  ةقابل وهي التسجيلتاريخ  نالمسجلة بسبع سنوات تبدأ م
إذا كان استخدام العالمة التجارية شرطا الستمرار تسجيلها فإنه ال يمكن إلغاء التسجيل إال بعد       

مرور ثالث سنوات متتالية من عدم االستخدام، ما لم يثبت صاحب العالمة التجارية أسبابا وجيهة ترتكز 
السلع والخدمات محل على وجود عقبات تحول دون االستخدام مثل قيود االستيراد المفروضة على 

عتبر استخدام العالمة التجارية من قبل شخص آخر تحت رقابة صاحبها استخداما لها يكما ، العالمة
 ألغراض استمرار تسجيلها.

منع تقييد استخدام العالمة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها مع عالمة تجارية ي       
السلع والخدمات التي ينتجها  نينقص من قدرتها على التمييز بي استعمالها بأسلوب خاص قد وأخرى، أ

 مشروع معين مع تلك المنتجة في مشروعات أخرى.

                                                 

حقوق الملكية الفكرية بالمقارنة مع اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المنبثقة عن منظمة رامي محمد الحديدي، موقف القانون األردني من  -1 
قها على التجارة العالمية، ورقة عمل مقدمة في ندوة جمعية المصدرين األردنيين حول األبعاد االقتصادية لحقوق الملكية الفكرية وانعكاسات تطبي

 .1، ص 8117-21-81األردن، عمان 
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إمكانية الترخيص أو التنازل عن العالمات التجارية، حيث يحق للدول أن تحدد الشروط ك انه      
حق يمات التجارية. كذلك الضرورية لذلك إال أنه ال يسمح لها بالترخيص اإلجباري باستخدام العال

صاحب العالمة التجارية التنازل عنها للغير سواء مع تحويل النشاط التجاري الذي تتعلق به العالمة أو ل
دون تحويل، أي هناك فصل بين العالمة التجارية وبين السلعة أو الخدمة التي تحميها العالمة، رغم أن 

 .1غيرهاالعالمة هي التي تميز بين سلعة أو خدمة دون 

: المؤشرات الجغرافيةاثالث  
قصد بالمؤشرات الجغرافية تلك المؤشرات التي تحدد أو تميز سلعة ما نسبة إلى منشئها في ي       
األخرى  هاأو خصائص تهاأو سمع تهانوعيمما يجعل  ،عضو أو في منطقة من أراضيهاالدولة الأراضي 

 .2ترجع بشكل أساسي إلى منشئها الجغرافي
 ما يلي:بحددت إجراءات حماية المؤشرات الجغرافية من خالل التزام األعضاء  لقد 

في تسمية أو في عرض سلعة تدل  أسلوب إتاحة الوسائل القانونية لألطراف المعنية لمنع استعمال أي -
من أعمال كون أيضا لمنع أي استخدام ي ،لها يعلى أن هذه السلعة ذات منشأ جغرافي غير المنشأ الحقيق

 المنافسة غير العادلة.
رفض أو إبطال تسجيل عالمة تجارية تتألف من مؤشرات بالنسبة لسلع لم تنشأ في األراضي التي تدل  -

 فيما يخص المنشأ الحقيقي للسلع. تضليلال عليها هذه المؤشرات، مما يؤدي إلى
صحيحا حرفيا فيما يرتبط يمكن استخدام هذه اإلجراءات المذكورة أعاله إذا كان المؤشر الجغرافي      

باألراضي أو المنطقة التي نشأت فيها السلعة ولكنه يوحي أو يصور كذبا للجمهور أن السلع المعنية 
 ،د حماية إضافية للمؤشرات الجغرافية المتعلقة باألنبذة والمشروبات الروحيةجتو نشأت في أراضي أخرى. 

ذات المصلحة بحظر استخدام مؤشر جغرافي يحدد زم كل عضو بتوفير الوسائل القانونية لألطراف تليف
المكان الذي يدل عليه  يمنشأ الخمور أو المشروبات الكحولية لخمور أو لمشروبات كحولية لم تنشأ ف

برفض أو إلغاء تسجيل عالمة تجارية ترتبط بالخمور أو المشروبات  هالمؤشر الجغرافي المعني. كما تلزم
المشروبات الكحولية بغير  الكحولية التي تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمور أو

لها مؤشرات جغرافية متماثلة االسم فإنه تعطى الحماية لكل  يوفي حالة الخمور الت منشأها الحقيقي.
حدد كل عضو الشروط العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة، مع يية، و المؤشرات الجغراف

 وعدم تضليل المستهلكين. نالمعاملة المنصفة للمنتجين المعنيي مراعاة

                                                 
 .872أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص  -1

لثقافة، ريم سعود سماوي، براءات االختراع في الصناعات الدوائية، التنظيم القانوني لتراخيص االتفاقية في ضوء منظمة التجارة العالمية، دار ا -2 

  .78، ص 0288 ،االردن
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ن ماألعضاء  منعيو  ،زيادة حماية المؤشرات الجغرافية المنفردةل الدخول في مفاوضاتيمكن       
 ونزمتليكما ال  المنظمة،ة للمؤشرات الجغرافية قبل بدأ سريان اتفاقية من الحماية الممنوح صانقاإل

 بحماية المؤشرات الجغرافية غير المحمية في دولة منشأها أو لم تعد مستخدمة في تلك الدولة.

 : التصميمات الصناعيةارابع
يقصد بها تلك الرسومات التي تحدد الجانب الشكلي أو الزخرفي للمنتج ذاته أو الغالف الخاص به        

قادرا على إعطاء عدة نسخ صناعية للمنتج يجب أن يكون و  ،1حتى يمكن تمييزه عن المنتجات األخرى
صنع منتج واحد فهو ويخضع لحماية الملكية الصناعية، أما إذا كان يسمح ب تصميما صناعياحتى يعتبر 

 يخضع لحماية حق المؤلف.
زم األعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو األصلية التي أنتجت بشكل مستقل تلي      

عدم منح الحماية للتصميمات التي تمليها  مهأي تختلف عن تلك التصميمات المعروفة، كما يمكن
ضمان عدم إضعاف متطلبات الحماية لتصميمات م هييجب علكما  االعتبارات الفنية أو الوظيفية.

 مهلجات خاصة من جانب ارتفاع رسوم منح الحماية أو نفقات فحص التصميمات أو نشرها، و تالمن
  الحرية في تطبيق الحماية من خالل قانون التصميمات الصناعية أو قانون حق المؤلف.

نع األطراف األخرى التي لم يعطها موافقته من صاحب التصميم الصناعي المحمي أن يمليمكن      
نه إذا كانت مصنع أو بيع أو استيراد السلع التي تأخذ شكل تصميمه الصناعي أو عبارة عن نسخة 

 أالألغراض تجارية. كما يمكن لألعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية شرط 
أما مدة  رى،ألطراف األخل وأ اهضر بالمصالح المشروعة لصاحبت وأالها تتعارض مع االستخدام العادي ل

 الحماية الممنوحة فهي عشر سنوات على األقل.
     براءات االختراع :اخامس

بطرق الصنع في كافة  براءات االختراع تعطى ألية اختراعات سواء كانت تتعلق بمنتجات أوإن 
وقابلة للتطبيق  3وتشمل خطوة إبداعية 2جديدةميادين التكنولوجيا بشرط أن تكون هذه االختراعات 

فيتمتع أصحاب براءات االختراع بحقوق ملكيتها دون تفرقة بينهم سواء من حيث مكان  الصناعي.
 االختراع أو المجال التكنولوجي أو كون المنتجات محل براءات االختراع مستوردة أو منتجة محليا.

  من إمكانية الحصول على براءات االختراع:   يلي  ماويمكن للدول األعضاء أن تستبعد        

االختراعات التي يكون منع استغاللها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظام العام أو اآلداب  -
  لعامة بما في ذلك حماية حياة اإلنسان والحيوان والنبات.ا

 أساليب التشخيص والعالج والجراحة لمعالجة البشر والحيوان. -

                                                 
 .71ص مرجع سبق ذكره،ريم سعود سماوي،  -1 

  .72سميحة القيلوبي، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
 .022، ص8111ربا قيلوبي، حقوق الملكية الفكرية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  -3 
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النباتات والحيوانات بخالف الكائنات الدقيقة وطرق الصنع البيولوجية إلنتاج الحيوانات والنباتات، إال  -
 نظام فعالأنه يجب على الدول األعضاء حماية التنوعات النباتية إما عن طريق براءات االختراع أو أي 

 خاص بهذه التنوعات النباتية.
 تتمثل في:فاحب براءات االختراع أما الحقوق القصرية الممنوحة لص     

* إذا كان موضوع براءة االختراع منتجا ماديا، يحق له منع األطراف األخرى التي لم تحصل على 
 موافقته من صنع هذا المنتج أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه األغراض.

نع األطراف األخرى التي لم تحصل على * إذا كان موضوع براءة االختراع طريقة الصنع، يحق له م
موافقته من استخدام هذه الطريقة أو من استخدام المنتج الذي يتم الحصول عليه بواسطة هذه الطريقة، 

 سواء بعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه األغراض.
 الستخدامها. *يمكن لصاحب براءات االختراع مهما كانت التنازل عنها أو إبرام عقود منح التراخيص

فصاح عن هذا اإل االختراع ةتقدم بطلب الحصول على براءمعلى الالدول األعضاء رط تشت
فيجوز  ؛ن من تنفيذه من طرف أي شخص متخصص في هذا المجالاالختراع بشكل واضح وكامل يمك  

لها أن تشترط عليه أن يقدم أفضل أسلوب يعرفه لتنفيذ االختراع وأن يقدم كل المعلومات الخاصة 
  بالطلبات المماثلة التي سبق أن تقدم بها في دول أجنبية أو بالبراءات التي منحت له فيها.

أن تتيحها الدول  وهناك استثناءات محدودة من الحقوق الممنوحة لصاحب براءة االختراع يمكن        
تضر بمصالح صاحبها وال األطراف  وأالتتعارض مع االستغالل العادي للبراءة  أالاألعضاء، لكن بشرط 

كما يمكن للدولة العضو أن تسمح للغير وللحكومة نفسها باستخدام الشيء موضوع براءة  األخرى.
عدة ضوابط وضمانات  كاناالختراع دون ترخيص من صاحبها أو ما يعرف بالترخيص اإلجباري، وه

  لهذا االستخدام تتمثل في:
 أن يتم الترخيص باالستخدام على أساس الوقائع الموضوعية للحالة المعروضة. -
ال يمكن السماح بهذا االستخدام إال إذا كان طالب االستخدام قد حاول وبذل جهدا للحصول على  -

إال أنه لم ينجح في الحصول على  مكنةية متراخيص االستخدام من صاحب البراءة وفقا لشروط تجار 
الموافقة. وقد يعفى طالب االستخدام من هذا الشرط في حالة الطوارئ القومية أو ظروف أخرى ملحة أو 

مع وجوب إخطار صاحب الحق فورا في حالة  ،في حاالت استخدام غير تجارية ألغراض عامة
عامة وفي الوقت الممكن في حالة الطوارئ القومية والظروف الملحة، الألغراض لاالستخدام غير التجاري 

 ودفع تعويض كافي له مع مراعاة القيمة االقتصادية. 
 تحديد نطاق ومدة االستخدام حسب الغرض الذي سمح به. -
 يكون قابال للتنازل عنه للغير.  وأاليكون هذا االستخدام مطلقا،  أال -
 هاء الظروف التي سمح به من أجلها.ينتهي هذا االستخدام بانت -
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ال تقل عن عشرين سنة تحسب ابتداء من تاريخ التقدم بطلب الحصول على براءة فأما مدة الحماية       
التي  الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا واليابان نوكان هذا باقتراح من المؤسسات العمالقة م ،االختراع
 .1سنة من تاريخ تقديم الطلب 02إلى  عابتمديد فترة براءة االختر  طالبت
في حالة وجود انتهاك لحقوق صاحب براءة طريقة الصنع تهتم السلطات القضائية ألغراض       

اإلجراءات المدنية بهذا المشكل، فتأمر المدعى عليه بإثبات أن طريقة الحصول على المنتج المماثل 
الدول األعضاء بأنه في حالة إنتاج سلع مماثلة دون تقرر ولهذا  تختلف عن تلك موضوع براءة االختراع.

موافقة صاحب براءة االختراع ستعتبر هذه السلع قد أنتجت بواسطة طريقة الصنع محل البراءة وهذا في 
 :2الوضعيتين التاليتين

  * إذا كان المنتج المتحصل عليه وفق طريقة الصنع منتجا جديدا.
 ن المنتج المماثل قد تم الحصول عليه وفق طريقة الصنع محل براءة* إذا كان هناك احتمال كبير بأ

 .لكبذل جهود معتبرة لذبتحديد الطريقة التي استخدمت فعال من االختراع ولم يتمكن صاحب البراءة 
حماية أسرارهم التجارية لالمصالح المشروعة لألطراف المدعى عليها  مراعاةإال أنه يجب       

 حول اختالف طريقة الصنع عن الطريقة التصنيعية محل البراءة. متقديم إثباتاته عندوالصناعية 
 : التصميمات التخطيطية األصلية للدوائر المتكاملةاسادس

زم تتل ؛3ةللدوائر المتكاملمعاهدة واشنطن الخاصة بالملكية الفكرية و االتفاقية  بين عالقة هناك
الدول األعضاء باعتبار كل استيراد أو بيع أو توزيع لغرض تجاري للتصميمات التخطيطية األصلية 

تتم بدون تصريح من صاحب الحق و تتضمن تصميما تخطيطيا محميا التي متكاملة اللدوائر لالمحمية أو 
   . أعماال غير قانونية أو أي سلعة تتضمن هذا التصميم منسوخا بشكل غير قانوني

األعمال إذا قام بها الشخص دون علم  هذهتم السماح للدول األعضاء بإقرار مشروعية يإال أنه 
يمكنه التصرف في الكميات التي حصل عليها قبل ف ،منه بأنها تتضمن تصميما تخطيطيا أصليا محميا

تصميم منع الترخيص اإلجباري لليكما  .أن يتم إخطاره بالحقيقة مع دفع تعويض مناسب لصاحب الحق
التخطيطي باستثناء االستعمال ألغراض غير تجارية أو لتصحيح آثار ممارسات غير تنافسية تم إقرارها 

 قضائيا أو إداريا.
مدة الحماية بعشر سنوات على األقل ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل أو أول تحددت 

تسجيل، أما في تلك التي ال تشترط استغالل للتصميم التخطيطي بالنسبة للدول األعضاء التي تشترط ال

                                                 
1- Marie-Claude Esposito, Martine Azuelo, Mondialisation et domination économique, La dynamique anglo-

saxonne, Edition Economica, Paris, 1997, p 121. 

د بد عمحأ دالسي ةترجم سياسة،ال توخيارا ساق التربفل النامية، اتدو وال ةالعالمي ةمنظمة التجار  حقوق الملكية الفكرية، م.كوريا، سكارلو -2 
 .821ص، 0220، ربية السعوديةعالدار المريخ للنشر، الرياض، المملكة ق، الالخ
 

3- WIPO, Agreement between the world Intellectual Property Organization and World trade Organization, 1995, 

P119 -125.  
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بخمسة عشر سنة  هاكما يمكن تحديد فإنها تتحدد بعشر سنوات على األقل من أول استغالل تجاري. ذلك
 ن تاريخ التسجيل أو االستغالل.عابتداء من تاريخ ابتكار التصميم التخطيطي بغض النظر 

 حماية المعلومات السرية :اسابع
قيامها عند األسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها زم الدول األعضاء بحماية تتل

بتوفير الحماية الفعالة ضد المنافسة غير العادلة، فتعطي الحق لألشخاص الطبيعية والمعنوية في عدم 
على اإلفصاح عنها ومنع اآلخرين من اإلفصاح عنها أو الحصول عليها أو استخدامها دون الحصول 

بوضع شروط للموافقة على تسويق األدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية  همكذلك تلزم تراخيص منهم.
بيانات عن اختبارات سرية والعمل على حمايتها من  ممثل تقدي ،التي تستخدم مواد كيماوية جديدة

  حماية الجمهور. االستخدام التجاري غير المنصف وعدم اإلفصاح عنها إال في حالة الضرورة من أجل
 : مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقديةاثامن

بعض الممارسات أو شروط منح التراخيص التعاقدية لبأنه يمكن عتراف االالدول األعضاء على       
التجارة ويحول دون إلى عرقلة المنافسة، مما يؤثر سلبا على أن تؤدي المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية 

لهم بإصدار تشريعات أو اتخاذ إجراءات لمكافحة التعسف في  تفسمح ،نقل التكنولوجيا وانتشارها
  .لمنافسةل ةقيدالماستخدام حقوق الملكية الفكرية وتحديد الممارسات 

 وتسوية المنازعات هااكتسابو  الملكية الفكرية قإنفاذ حقو :نيالثاالمطلب 

 واستمرارها هاوشروط اكتساباالتفاقية بوضع قواعد للتنفيذ الفعلي لحقوق الملكية الفكرية  اهتمت      
  .تسوية المنازعات المتعلقة بهاالتطبيق و  يف األعضاءفتضمنت إجراءات وتدابير تعتمد عليها الدول 

 الملكية الفكرية قإنفاذ حقو: األولالفرع 

  :النقاط التالية سيتم تناول      
 االلتزامات العامة: أوال

قوانين الدول األعضاء على إجراءات إنفاذ قواعد الحماية لحقوق الملكية الفكرية  يحتو ب أن تجي       
بالشكل الذي يسهل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية التي تغطيها االتفاقية، 

والجزاءات الرادعة لها بأسلوب ال يعرقل التجارة وال يسيء كالجزاءات السريعة لمنع مثل هذه التعديات 
ينبغي أن تكون هذه اإلجراءات عادلة فال تكون معقدة أو مكلفة جدا أو تستلزم و استخدام حقوق الملكية. 

كما يجب أن تكون الشكوى المقدمة من الطرف  .1زمنية ال داعي لها أو تأخيرات ال مبرر لها مدة
  قة وأن يكون له الحق في االستئناف ضد أي قرارات إدارية نهائية.المخالف مكتوبة وموث

  
                                                 

 .63ريم سعود سماوي، مرجع سبق ذكره، ص -1 



             لفكريةالمبحث الثالث: االتف اقية المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية ا                  الفصل الثاني: اتف اقيات المنظمة العالمية للتجارة  

 

142 

 

 اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية :اثاني
دارية تتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية        تلتزم الدول األعضاء بتوفير إجراءات وجزاءات مدنية وا 

فتخول للسلطات القضائية في الدولة العضو صالحية إصدار القرارات المبدئية  ؛التي تغطيها االتفاقية
صدار أوامر للطرف المدعى عليه بالتوقف عن انتهاك حق الملكية المحمي،  والنهائية للطرف المدعي وا 

ق لضرر مع األخذ بعين االعتبار تقديم األدلة المطلوبة لإلثبات وحلودفع التعويضات الكافية والمناسبة 
مكانية تمثيل أطراف الخصومة من قبل محامين مستقلين.  التحفظ على المعلومات السرية وا 

 التدابير الوقتية :اثالث

زم الدول األعضاء بإعطاء السلطات القضائية صالحية األمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية تتل  
لحفاظ على األدلة او وتفادي أي ضرر وقوع أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية  منعوفعالة من أجل 

 .اتخاذ اإلجراء المالئملتسهيل  المتعلقة باالنتهاكات المدعى بوقوعها
  : التدابير الحدوديةارابع

أو  هي اإلجراءات الحدودية المتخذة مباشرة على نقطة العبور ضد البضائع المزيفة المستوردة
طلبا مكتوبا إليقاف  أو اإلدارية القضائية المختصةلصاحب الحق أن يقدم للسلطات يمكن ف ؛المصدرة

صاحب الحق تقديم أدلة يمكن لو  ؛السلطات الجمركية إلجراءات اإلفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية
مناسبة إلقناع السلطات المختصة بوجود انتهاك ظاهر لحقوق الملكية الفكرية بناء على قوانين البلد 

كافي حول السلع المخالفة لتمكين السلطات الجمركية من التعرف عليها المستورد وتوفير وصف مفصل 
أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عليه والسلطات  ايجب على المدعي أن يقدم ضمانو  بسهولة.

 المختصة ومنع سوء استخدام الحق.
حب في حالة ما قبلت السلطات المختصة طلب صاحب الحق وجب عليها إخطار المستورد وصا

فيكون للطالب عشرة أيام عمل إلخطار السلطات الجمركية بأنه تم  ؛عن السلع جالحق فورا بوقف اإلفرا
الشروع في إجراءات قضائية من أجل اتخاذ قرار حول النزاع أو أن السلطة صاحبة الصالحية قد اتخذت 

تأمر مقدم طلب وقف اإلفراج تدابير لتمديد فترة وقف اإلفراج عن السلع. يتعين على السلطات المعنية أن 
الجمركي عن السلع بأن يدفع تعويضا مالئما لمستوردها عن األضرار التي تلحق به بسبب االحتجاز 

 الخاطئ للسلع.
زم الدول األعضاء بمنح السلطات المختصة صالحية إعطاء صاحب الحق فرصة كافية لتت

، وفي نفس الوقت إعطاء فرصة معادلة ادعاءاتهلمعاينة السلع المحتجزة من قبل الجمارك من أجل إثبات 
  للمستورد للمعاينة.

لسلطات المختصة وقف اإلفراج عن السلع إذا تبين لها أن هناك حقا من حقوق الملكية لمكن ي      
فتطلب من صاحب الحق أي معلومة تساعدها في ممارسة صالحيتها، وتقوم بإخطار  ،الفكرية قد أنتهك

 احب الحق فورا بقرار الوقف.من المستورد وص لك
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لسلطات المختصة صالحية األمر بإتالف السلع المنتهكة، أي عدم السماح بإعادة كما تملك ا      
 دون تغيير حالتها أو إخضاعها إلجراءات جمركية مختلفة إال في ظروف استثنائية.  اهتصدير 

ع التي توجد ضمن أمتعة كما يجوز للدول األعضاء استثناء الكميات القليلة من هذه السل
 المسافرين الشخصية أو المرسلة في طرود صغيرة من تطبيق األحكام السابقة.

 : اإلجراءات الجنائيةاخامس
تلتزم الدول األعضاء باتخاذ اإلجراءات الجنائية وتطبيق العقوبات على األقل في حاالت التقليد        

 بعض فرضعن طريق  ،المتعمد للعالمات التجارية المسجلة أو قرصنة حق المؤلف ألغراض تجارية
م مع مستوى العقوبات الجزاءات كالحبس أو الغرامة المالية أو االثنين معا بما يكفي لتوفير رادع يتالء

المطبقة على الجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي بعض الحاالت قد تتضمن الجزاءات التي تفرض 
تالف السلع المنتهكة وأي مواد ومعدات مستخدمة الرتكاب الجريمة. كما يمكن  مصادرة ونزع الملكية، وا 

 وألغراض تجارية. ان يكون متعمدفرض إجراءات وجزاءات جنائية في حاالت أخرى لالنتهاك خاصة حي
 

 اكتساب حقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الثاني: الفرع

تضمنت االتفاقية قواعد وشروط اكتساب حقوق الملكية الفكرية من قبل أصحابها في الدول  
 األعضاء، واستمرارها، واإلجراءات المتخذة في تسوية المنازعات المتعلقة بهذا الجانب. 

 اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها :أوال
م التز االالدول األعضاء على ذا لاكتساب حق الملكية يعتمد على منح أو تسجيل هذا الحق، إن 

بضمان منحه أو تسجيله في فترة زمنية معقولة لتفادي إنقاص مدة الحماية دون مبرر مع مراعاة الشروط 
مع ما يلزم من تغيير على  8176( من اتفاقية باريس 1المادة )الجوهرية الكتساب الحق، وتطبيق أحكام 

  العالمات الخاصة بالخدمات.
تخضع التدابير الخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها إلى قوانين الدول  كما

 األعضاء فيما يخص إجراءات اإللغاء اإلداري أو اإلجراءات المؤثرة في أطراف مختلفة كاالعتراض أو
القرارات اإلدارية النهائية المتخذة تخضع لمراجعة من قبل سلطة قضائية أو شبه ن إ .اإلبطال أو اإللغاء

إال أنه ال يوجد ما يلزم بتوفير فرصة للمراجعة أو إعادة النظر إذا كانت القرارات الخاصة  ،قضائية
  باالعتراض أو اإلبطال اإلداري غير ناجحة.

 وتسويتها: منع المنازعات اثاني
التنظيمية واألحكام القضائية  حبالشفافية عن طريق نشر القوانين واللوائزم الدول األعضاء تتل

الدولية الثنائية المبرمة باللغة الوطنية واألسلوب  توالقرارات اإلدارية النهائية ذات التطبيق العام، واالتفاقيا
الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية  البسيط لتسهيل التعرف عليها، مع االلتزام بإشعار مجلس
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ذا كانت قد وضعت سجال مشتركا  الفكرية بها من أجل تمكينه من مراجعة سير أو تنفيذ هذه االتفاقية.  وا 
فإنها تعفى من إخطار المجلس بها. كما  حمع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يضم هذه القوانين واللوائ

استجابة لطلب مكتوب من دولة عضو أخرى، مع احتفاظها  ةواللوائح التنظيمي يمكن تقديم هذه القوانين
بحق عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية التي قد تشكل ضررا يلحق بالمصالح التجارية للمؤسسات 

 العامة والخاصة.
 وفر أربعةتتفيما يخص تسوية المنازعات في حالة مخالفة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فأما 

أشكال وتتمثل في: التشاور للتوصل لحل مرض، والمساعي الحميدة والتوفيق والوساطة من أجل حل 
نشا  .1فرق تحكيم، والتحكيم ءالنزاع، وا 
 
 الترتيبات االنتقالية والمؤسسية الثالث:المطلب 

ترتيبات انتقالية توجد ، حيث سريان هذه االتفاقية والترتيبات المتخذة بهذا الشأن يتم التطرق إلىس     
  .وأخرى مؤسسية

 الترتيبات االنتقالية ول:الفرع األ 

ال يلتزم أي عضو بتطبيق أحكام االتفاقية قبل مدة تقدر بسنة واحدة تلي تاريخ السريان للدول 
ويمكن أن تمتد إلى عشر سنوات إذا كانت تتعلق بتطبيق األحكام  ،لدول الناميةلخمس سنوات و  المتقدمة
في مرحلة  بالنسبة للدولو  ؛أو بطريقة صنعه في كافة ميادين التكنولوجيا جببراءة اختراع منتالخاصة 

حدى عشر سنة بالنسبي هفاالنتقال أو التحول  أول جانفي  نللدول األقل نموا تبدأ م ةخمس سنوات وا 
انب دوافع موضوعية توجهه الدولة إلى مجلس الجو ب قيتعل، ويمكن أن تمدد بناء على طلب 8112

  المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية.
من أجل نقل التكنولوجيا لدول األقل نموا المشاريع ومؤسسات  زالدول المتقدمة تقديم الحوافلى ع

لتعاون الفني والمالي من أجل تسهيل تنفيذ ا احه، ومن، لتمكينها من إقامة قاعدة تكنولوجية قويةإليها
عطاء االومنع التعسف في  يةذينفالتإعداد القوانين واللوائح التنظيمية و المساعدة في كاالتفاقية  ستخدام وا 

 الدعم الالزم إلنشاء المصالح المحلية الخاصة بهذا الشأن وتدريب العاملين بها.
  

                                                 

لمؤتمر إبراهيم أحمد إبراهيم، منع وتسوية المنازعات وفقا التفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية، ورقة عمل قدمت في ا - 1 
 .0222جويلية  88-82العلمي العالمي األول حول الملكية الفكرية، المنعقد في جامعة اليرموك من 
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 الترتيبات المؤسسية واألحكام النهائية ثاني:ال الفرع

يتابع تنفيذ االتفاقية ومدى  ذيو اله مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية
امتثال الدول األعضاء لاللتزامات المنصوص عليها فيها، مع منحهم فرصة للتشاور حول األمور 

على تقديم المساعدات التي يطلبونها خاصة في مجال تسوية المنازعات. ويمكن  بها والعملالمتعلقة 
مع المنظمة على التعاون  يعمل اومات، كمللمجلس التشاور مع أطراف أخرى للحصول على المعل

 مع السلطات الجمركية.و العالمية للملكية الفكرية 
أما  ،االتفاقية في الدولة العضو كون ابتداء من تاريخ سريانيحماية بعض األمور بتزام لاال نإ

بالنسبة لحقوق الملكية ، و تاريخ فال ينشأ أي التزام بشأنهاال هذا عن الحقوق التي أصبحت ملكا عاما في
تطبيق الالفكرية التي تشترط تسجيلها الكتساب الحق يسمح بتعديل الطلبات التي لم يبت فيها حتى تاريخ 

  بشرط عدم إضافة شيء جديد للحماية لم يكن في الطلب األصلي.
 ةلكيميائيإذا لم توفر الدولة العضو في تاريخ تطبيق االتفاقية حماية براءات االختراع للمنتجات ا

  الزراعية أو الصيدالنية فإنه يتعين على هذه الدولة:
 دون اإلخالل بالفترات االنتقالية. تقديم طلبات الحصول على براءات االختراع لها التمكين من -
  .ق على هذه الطلبات شروط قابلية الحصول على براءة االختراع كما لو أنها موجودة أصالبيط -
 قررة لبراءة االختراع.توفير الحماية الم -

 ءيقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية بمراجعة تنفيذ االتفاقية بعد انتها
وهكذا يجري  م يقوم بمراجعة أخرى بعد مضي سنتين على األولى،ثالفترة االنتقالية للدول األعضاء 

تحدث فيه تطورات جديدة تستدعي القيام  مراجعة كل سنتين من تاريخ آخر مراجعة، أو في أي وقت قد
  .1بتغيير أو تعديل في االتفاقية

يمكن إحالة التعديالت المتعلقة فقط بمستويات أعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية المعمول بها         
ا يلزم في اتفاقات متعددة األطراف ومقبولة بمقتضى االتفاقية محل الدراسة إلى المؤتمر الوزاري التخاذ م

مكن إدخال تحفظات على ي الكما  ،بشأنها على أساس اقتراحات بتوافق اآلراء من جانب المجلس
 .حكام دون قبول األعضاءاأل

اتخاذ أي  في حقال ال تلتزم الدول بتقديم معلومات تسيء إلى مصالحها األمنية األساسية، ولها       
 المتحدة.اللتزاماتها بموجب ميثاق األمم  إجراءات لحماية هذه المصالح أو أي إجراءات تبعا

                                                 

1- L. Peter Farkas: Trade-related Aspect of Intellectual Property, What problems with Transition Rules What 

Changes to US Law, How has Congress salvaged 337? P 467-469. In Terence .P.Stewart, the WTO, the 

Multilateral Trade Framework for the 21st century, an US Implementing Legislation, American Bar Association, 

Section of International Law and Practice, USA 8117, P467-469. 
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تعتبر اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية من األمور الجديدة التي لم يسبق أن        
إليها في جولة أوروغواي. ويتمثل  تعتبر من أطول االتفاقيات المتوصل ماتناولتها الغات األصلية، ك

الهدف المباشر لهذه االتفاقيات من جهة في ضمان حد أدنى من الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية 
تباع قواعد ومبادئ عامة  في كل الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة عن طريق إقرار قوانين وا 

 ا في الجانب العملي بجدية وصرامة. إنفاذ أحكامه فيومحددة، ومن جهة أخرى 

عطاء صاحبها الحق القصري أو االإن         ي يؤدي إلى زيادة ر ستثاحماية هذه الحقوق الفكرية وا 
والفوائد إلى المجتمع من  يضيف المنافعو االبتكارات والتجديدات والتحسينات في مختلف مجاالت الحياة، 

االتفاقية كانت هناك اتفاقيات دولية أخرى لحماية حقوق الملكية فقبل وجود هذه  خالل استخدام االختراع.
الفكرية لكن ال تنطبق إال على من هم أطرافا فيها، إال أنه من خالل االنضمام إلى المنظمة فإن كل 
األعضاء يصبحون أطرافا في هذه االتفاقيات رغم عدم انضمامهم لها، أي يصبح األعضاء مجبرين على 

 االلتزام بها.
كما يظهر اإللزام من خالل مبدأ المعاملة الوطنية، فقبل تطبيق االتفاقية كانت الدول تتصرف  

بحرية في عدم منح حقوق الملكية في براءة االختراع إذا كان أصحابها أجانب، لكن مع تنفيذ االتفاقية 
ا ينبغي عدم التمييز كم  فإنه ال يجب التفرقة بين أصحاب الحقوق سواء كانوا مواطنين محليين أو أجانب.

في معاملة الدول األعضاء وفقا لمبدأ الدولة األولى بالرعاية، فيجب على كل دولة عضو أن تمنح نفس 
 الحقوق التي تمنحها ألي دولة عضو أخرى في مجال حقوق الملكية الفكرية لكل الدول األعضاء األخرى.

ل التشريعات والقوانين واللوائح كذلك حسب االتفاقية فإنه يمكن حماية هذه الحقوق من خال 
إال أن هذا األمر ليس مطلقا، فلو كان كذلك فإنه  ؛المحلية لكل دولة عضو، حسب ظروفها وما يالئمها

يخدم الدول النامية بشكل كبير ويكون في صالحها، إال أنه مقيد أو مشروط بضرورة االتساق مع أحكام 
حتما،  روهذا ال يعني أن الدول النامية ستتضر  ول المتقدمة.االتفاقية مما يعود بالفائدة أكثر على الد

والتعدي على حقوق الملكية الفكرية يحدث دوما في هذه الدول وليس العكس فأصحاب  تفاالنتهاكا
فاالتفاقية حاولت حماية أصحاب الحقوق في جميع الجوانب أو  ؛الحقوق في الغالب من الدول المتقدمة

حقوق المتصلة به، والعالمات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات المجاالت كحق المؤلف وال
الصناعية، وبراءات االختراع، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات أو األسرار التجارية 

تحرير  وهذا سيكون له أثر إيجابي على والممارسات المنافية للمنافسة الشرعية في التراخيص التعاقدية.
ن كان البعض يرى العكس ففي حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقية قد تفرط الدول  ؛التجارة الدولية، حتى وا 

المتقدمة في الحماية، أو قد تستعمل الحماية كأساليب مقنعة لتقييد التجارة ولمنع انتشار التكنولوجيا 
 المختلفة وحرمان الدول النامية من االستفادة منها.

مع وجود هذا الجانب القانوني للحماية وفقا للمنظمة العالمية للتجارة سيكون هناك نظام  إال أنه 
تجاري متعدد األطراف تتالشى فيه الحواجز والقيود التجارية. بالطبع في البداية أو على المدى القصير قد 
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ار المرتفعة مقارنة مع يكون لها آثارا سلبية حيث تجبر هذه الدول على استخدام السلع األصلية ذات األسع
أسعار السلع المزيفة إال أنه في المدى الطويل قد يشجع روح االبتكار واالختراع في هذه الدول نظرا لما 

 يتوفر من حماية للحقوق.
من حماية لحقوق الملكية الفكرية في جميع الدول األعضاء  هكذلك تطبيق االتفاقية بما يضمن 

االنتهاكات  شكاوىدي إلى تقليل المنازعات بمعنى إلى تقليل دعاوي أو مهما كانت متقدمة أو نامية سيؤ 
والتعدي على هذه الحقوق، عكس ما كان سائدا من قبل، حيث كانت الدول المتقدمة جد متخوفة من 
فقدان الميزة النسبية التي اكتسبتها في مجال التكنولوجيا العالية نتيجة تعرض هذه الحقوق للتعدي من قبل 

 النامية.الدول 
الحقوق ال يعني منع استخدامها وعدم االستفادة منها، ولكن يعني استخدامها بتصريح  حماية هذه 

أو إجازة من أصحابها، مما يعود بالفائدة على جميع األطراف، فصاحب الحق ال تضيع عليه العوائد 
قوق المختلفة بالشكل المتوخاة من وراء أعماله كذلك المستخدمون سوف ينتفعون من استعمال هذه الح

وهذا ما يضمن القضاء على كل الممارسات المخالفة أو غير المشروعة خوفا من التعرض  المشروع.
في المنتجات األصلية واختفاء التجارة  انتشار من يزيد مما ؛االتفاقيةأقرتها للجزاءات والعالجات التي 

المنتجات المزيفة أو المقلدة، كذلك ستنتشر التكنولوجيا وتنتقل عبر الحدود بين الدول لالستفادة منها، 
إضافة إلى تشجيع االستثمارات األجنبية في مجاالت البحوث والتطوير مادامت هناك حماية لالبتكارات 

 ألصحابها. واإلبداعات الفكرية وعوائد مالية مرتقبة 
إلى ذلك  ذوي المواهبهذا ما يحفز على االبتكار واالختراع في الدول النامية حيث سيسعى  

مادامت هناك قوانين تضمن لهم حق حماية براءة اختراعهم والحصول على عوائد مالية من جهة، وسد 
دة والمتطورة من جهة حاجة المؤسسات والمشاريع بتوفير مثل هذه االختراعات واألساليب المعرفية الجدي
من الدول الصناعية  ةأخرى، ومحاولة الحصول على تكنولوجيا حديثة والتخلي عن اقتناء تلك المتقادم

. فاالتفاقية حاولت توفير الحد األدنى 1منها ةالتي ال تصل إليها إال بعد أن تظهر عدة أجيال جديد
نفاذ هذه الحقوق في ال جانب العملي، وضمان تطبيقها بإتاحة كافة للحماية الفعالة لحقوق الملكية وا 

 اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية الالزمة لذلك والجنائية الضرورية. 
كذلك ضمنت من جهة أخرى التوقي من المنازعات ومحاولة تسويتها إذا كانت موجودة من خالل  

فيكون لهذا الجهاز الحق في إنشاء  ؛جهاز تسوية المنازعات للمنظمة وملحق التفاهم الخاص بهذا الجانب
عالم المجالس  فرق تحكيم، واعتماد تقارير جهاز االستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، وا 
المتخصصة في المنظمة حول تطور المنازعات المتصلة بأحكام االتفاقية، واتخاذ التوصيات والقرارات إذا 

 .2استدعى األمر ذلك
                                                 
1 - Joseph Jehl, Le commerce international de la technologie, Paris, Librairie technique, 1985, p 20 et ss. 

ورقة عمل محمد حسام محمود لطفي، تنفيذ الحماية القانونية وتسوية المنازعات طبقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية،  -2 
 .8116ديسمبر  82إلى  6مقدمة في حلقة الويبو الدراسية اإلقليمية العربية عن الملكية الفكرية الصناعية المنعقدة في اإلمارات العربية المتحدة من 
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لقد اهتمت االتفاقية بكل الترتيبات االنتقالية والمؤسسية لتطبيقها، فراعت في ذلك ظروف مختلف  
الدول من خالل المرحلة االنتقالية التي يتم فيها تعديل التشريعات والقوانين للتمكن من تطبيق أو تنفيذ 

ويمكن أن تمتد إلى عشرة فيما  االتفاقية. فكانت سنة بالنسبة للدول المتقدمة، وخمس سنوات للدول النامية
حدى عشر بالنسبة للدول األقل نموا، وخمس سنوات للدول التي هي في طريق  يخص براءات االختراع، وا 
التحول من نظام اشتراكي إلى لبرالي، فنظريا هذا جيد لكن في الواقع ليست كل الدول النامية منضمة إلى 

، وعليه فالمدة االنتقالية لدولة نامية لم تنضم إلى 8112المنظمة في تاريخ إنشائها أي في أول جانفي 
ستكون سنة فقط أو ست سنوات فقط في براءات االختراع، وهذا قد يكون غير  8111المنظمة حتى سنة 

 كافي وغير عادل مقارنة مع تلك  التي كانت منضمة عند تاريخ إنشاء المنظمة.
التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، إال أنه  رغم ما سبق التحدث عنه من إيجابيات حول حرية 

توجد هناك آثارا سلبية وانعكاسات تواجهها الدول النامية في العديد من المجاالت كصناعة األدوية 
فإن لم تقم بإعادة النظر في ظروفها الراهنة ومحاولة االستفادة من الفترات االنتقالية فإنها ال  ،وغيرها

، كذلك المغاالة والتشدد واحتكار استخدام بعض العالمات ضمام إلى المنظمةتستطيع جني ثمار االن
 . 1التجارية الشهيرة يشجع على صناعة التقليد

                                                 

 .831 ص، 0282بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة األولى، لوريتا نابوليوني، االقتصاد العالمي الخفي، ترجمة لبنى حامد عامر،  -1 
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 المبحث الرابع: اتفاقيات اإلجراءات

وروووا  باتفاقيات وير قطاعية األإلى جانب االتفاقيات القطاعية المدروسة سابقا، اهتمت جولة 
أ  ال ترتبط بقطاع سلعي معين من أجل تنظيم جوانب وأمور معينة في التجارة الدولية لمنع الدول من 

 وتتمثل هذه االتفاقات وير القطاعية في:  ة العالمية.استخدامها كقيود وعراقيل تحد من حرية التجار 

 اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية والحيوانية التي تم التطرق لها من خالل اتفاقية الزراعة. -
اتفاقات تهدف إلى حماية اإلنتاج الوطني من بعض الممارسات التجارية وير العادلة وهي اتفاق  -

 الدعم والتدابير التعويضية، واتفاق الوقاية. مكافحة اإلوراق، واتفاق
اتفاقات ترتبط بتنظيم حركة الواردات السلعية بين الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة سواء  -

المصدرة أو المستوردة منها وهي اتفاقيات التقييم الجمركي، والفحص قبل الشحن، وقواعد المنشأ، 
 وتراخيص االستيراد.

 الحواجز الفنية أمام التجارة.اتفاق  -
باتفاقيات اإلجراءات ألن كل اتفاق من هذه االتفاقات هو عبارة عن  مبحثلقد سمي هذا ال 

 التالية. لباطوهذا ما سيتم تناوله من خالل الم ؛إجراءات معينة يتم تطبيقها
 المطلب األول: اتف اق ات حماية اإلنتاج الوطني - 

  اجز الفنية أمام التجارةالمطلب الثاني: اتف اق الحو   -
 اتف اق ات اإلجراءات المصاحبة للتجارة   المطلب الثالث:  -

 اتفاقات حماية اإلنتاج الوطني األول:المطلب 

تتمثل اتفاقات تهدف إلى حماية اإلنتاج الوطني من بعض الممارسات التجارية وير العادلة و هي  
 التعويضية، واتفاق الوقاية.اتفاق مكافحة اإلوراق، واتفاق الدعم والتدابير  في

 مكافحة اإلغراق قاتفا األول:الفرع 

يعمل هذا االتفاق على حماية اإلنتاج الوطني من بعض الممارسات التجارية المسببة للضرر من  
مادة وملحقين، وهو يهتم بالمبادئ  81ولقد جاء هذا االتفاق في  ؛خالل وضع بعض الضوابط والقواعد

اإلوراق وهامشه، وتحديد الضرر الناجم، واألدلة على وجود اإلوراق، ووضع  العامة وتحديد مفهوم
  .1اإلجراءات الالزمة لمكافحته، أ  تعرض للجوانب التي لم يتطرق لها تقنين طوكيو

                                                 

1  -Alan M. Dunn, Antidumping, in Terence .P.Stewart, the WTO, the Multilateral Trade Framework for the 21st 

century, an US Implementing Legislation, American Bar Association, Section of International Law and Practice, 

USA 8991, P244-251. 
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 : مفهوم اإلغراقأوال
 مايعني قيام دولة وهذا  ،العاديةته إدخال منتج في تجارة بلد آخر بقيمة أقل من قيم واإلوراق ه 

بتصدير منتج معين وبيعه بسعر أقل من قيمته المعتادة أو أقل من السعر العاد  لناتج مماثل يباع في 
 .1دولة التصدير

لتحديد اإلوراق يجب تحديد السعر أو القيمة العادية وسعر التصدير، ثم القيام بالمقارنة بينهما.   
ية للتجارة عندما يكون من أجل االستهالك في فالقيمة العادية هي سعر المنتج المماثل في القنوات العاد

 .2بلد تصديره
حتى تقوم الدولة باتخاذ أ  إجراءات لمكافحة اإلوراق ال بد أن تتوفر ثالثة شروط أساسية  

لحاق ضرر بالمنتجات الوطنية وجود العالقة السببية بين و  ،مجتمعة، وهي وقوع حالة اإلوراق فعال، وا 
 .ضررالواردات المغرقة ووجود ال

ذا يوقوع حالة اإلوراق  كون عن طريق مقارنة السعر العاد  مع سعر تصدير المنتج المماثل، وا 
محل اإلوراق، سيتم االعتماد على  جلم يكن هناك منتجا مماثال أو مطابقا فعال من كل الجوانب للمنت

 وفي .تقريبا ة بهالمقارنة مع سعر منتج معين حتى ولو كان وير مطابق ولكن له كل المواصفات الخاص
حالة عدم التمكن من االستناد إلى سعر البيع في الدولة المصدرة بسبب عدم بيع المنتج المماثل في 
القنوات العادية للتجارة في السوق المحلي للبلد المصدر، أو أن عملية البيع ال تسمح بالقيام بمقارنة 

ستتم المقارنة مع ، م المبيعات فيهصحيحة سواء بسبب الوضع الخاص لهذه السوق أو النخفاض حج
ويمثل هذا السعر ، سعر المنتج المماثل عندما يصدر إلى دولة ثالثة، بشرط أن يعكس هذا السعر الحقيقة

تكاليف اإلنتاج في بلد المنشأ مضافا إليها تكاليف إدارية، وتكاليف البيع، والتكاليف العامة بشكل معقول، 
 مركبة وهي ما يقابل القيمة العادية.وهو ما يمكن تسميته بالقيمة ال

إما أن يكون على أساس السعر أو على أساس التكلفة، فيستند مفهومه  إن اإلوراقيمكن القول  
في نفس الوقت وفي  إلى بيع السلعة في األسواق الخارجية بسعر أقل من سعر بيعها في األسواق المحلية

ليف النقل. أما وفقا للتكلفة فهو يعني بيع السلعة في نفس ظروف اإلنتاج مع األخذ بعين االعتبار تكا
ويكون في  3السوق الخارجي بسعر يقل عن تكلفة إنتاجها. وهذا ما يعني أن اإلوراق يرتبط بالسعر

 الحاالت التالية: 

 سلعة مستوردة بأسعار أقل بكثير من أسعار السلع المماثلة في السوق المحلي. -

                                                 
 راجع: -1
 .342ق ذكره، ص سب عمرج منظمة التجارة العالمية، دليل اإلطار العام للتجارة الدولية،داس، بهاجيرات الل  

2 -Robert Arnott, Anti-dumping, Steering the Global Trading System, from GATT  to WTO, K ym Anderson 

(ed.),Centre for  International Economic  Studies, University of Adelaide, 1996, p 143.  
3 - Raj Krishna, Anti-dumping, Law and Practice, Policy Research Working Paper (1821), The World Bank, 

September, 1997, P19-19.  
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أقل كثيرا من أسعار السلع المماثلة في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة سلع مستوردة تباع بأسعار  -
 وتقوم بتصديرها أو في سوق دولة ثالثة.

 أن تباع السلعة بسعر بيع أقل من سعر تكلفة اإلنتاج. -
بالتالي تلحق هذه السلع المستوردة ضررا بالسلع الوطنية حيث تجعلها وير قادرة على التنافس  

 المنتجين المحليين من استرداد التكاليف وتحقيق األرباح.معها، وتمنع 
في تاريخ إجراء  ةلقد اهتم االتفاق بعملية مقارنة األسعار من خالل استخدام أسعار الصرف السائد 
 .   1الصفقات التي تتم على أساس تحديد معين في العقد لسعر الصرف اآلجل ءباستثنا الصفقة

 : تحديد الضرراثاني
ويقصد بكلمة ضرر في االتفاق،  ،لضرر شرط أساسي لتطبيق إجراءات مكافحة اإلوراقتحديد ا 

الضرر الماد  للصناعة المحلية أو التهديد بإحداث ضرر ماد  للصناعة المحلية أو تأخير ماد  في 
ن لصناعة مماثلة، أو ين المحلييالمنتج مجموعتعرف الصناعة المحلية على أنها و  .2إقامة هذه الصناعة

 المنتجين المحليين الذ  يشكل حصة كبيرة من اإلنتاج المحلي الكلي من هذه المنتجات.مجموع إنتاج 
 : 3 على أساس دليل إيجابي يتضمن تحقيقا موضوعيا لكل من تحديد الضرر نإ 

 حجم واردات اإلوراق وتأثيرها على األسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة. -
 ن هذه الواردات على المنتجين المحليين لمثل هذه السلع المستوردة.اآلثار المترتبة ع -
 يثبت وقوع هذا الضرر إذا توصلت التحقيقات إلى ما يلي:   

* وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق أو نسبة لإلنتاج أو االستهالك في الدولة 
 المستوردة.

اق مقارنة مع أسعار المنتجات المماثلة في الدولة المستوردة، أو * انخفاض كبير في أسعار واردات اإلور 
أن تؤد  هذه الواردات المغرقة إلى تخفيض أسعار المنتجات المماثلة في الدولة المستوردة أو إلى منع 

 .4زيادة في األسعار كانت مرتقبة قبل أن تدخل مثل هذه الواردات
عدة دول، فهنا تتخذ التحقيقات في اإلوراق في  يمكن أن يحدث اإلوراق بسبب منتج مستورد من 

 شرطين هما: بتوفر الواردات المغرقة بشكل تجميعي فتقيم سلطات التحقيق آثار هذه ؛الوقت ذاته
حدد وأن مأن يكون هامش اإلوراق المقدر بالنسبة لكل دولة على حدها يزيد عن المستوى البسيط ال -

 بلة لإلهمال. حجم الواردات من كل دولة ليس كمية قا

                                                 

 .8999، أوت 829عادل محمد خليل، تبسيط الغات، كتاب األهرام االقتصاد ، العدد  -1 
، جويلية 32ادية العربية، العدد عصمت عبد الكريم خليفة، إجراءات مكافحة اإلوراق في إطار منظمة التجارة العالمية، مجلة الوحدة االقتص -2 

 .  801، ص 3002
  .839-832صباح نعوش، مرجع سبق ذكره، ص -3  

4 - Business Guide to the Uruguay Round, International Trade Centre, UNCTAD/WTO (ITC), and 

Commonwealth Secretariat (CS), Geneva, 1996, P 183.  
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أن يكون التقييم التجميعي آلثار الواردات المغرقة مناسبا لظروف المنافسة سواء بين المنتجات  -
 المستوردة فيما بينها، أو بين المنتجات المستوردة والمنتج المحلي المماثل.

حقيق في تأثير تحديد العوامل والمؤثرات االقتصادية التي تؤخذ بعين االعتبار عند إجراء الت تملقد  
الواردات المغرقة على الصناعة المحلية منها: االنخفاض الفعلي أو المتوقع في المبيعات أو في األرباح 
أو في حجم اإلنتاج أو في الحصة من السوق أو في اإلنتاجية أو في العائد على االستثمارات أو في 

األسعار المحلية، ومدى مقدار هامش درجة استغالل الطاقة اإلنتاجية أو في العوامل المؤثرة على 
اإلوراق، واآلثار السلبية المحتملة على التدفقات النقدية أو على المخزون من اإلنتاج أو على العمالة أو 

 على األجور أو على النمو أو على القدرة على تجميع رؤوس األموال أو االستثمار.
بوقوع ضرر ماد  للصناعة المحلية كذلك يشترط على سلطات التحقيق أن تحدد وجود تهديد  

عدة عوامل في تحديد التهديد بحدوث  ىإل يستند لذا ،وقعاتيقوم على أساس وقائع وليس مجرد مزاعم وت
 الضرر الماد  منها:

نسبة معتبرة في زيادة الواردات المغرقة في السوق المحلي للدولة المستوردة تدل على احتمال حدوث  -
 زيادة في االستيراد.

توفر كميات كافية في المنتج المغرق تنذر بزيادة التصدير اتجاه الدولة المستوردة أو على الضغط  -
 عليها، أو على زيادة الطلب على الواردات.

 مقدار المخزون من المنتج محل تحقيق اإلوراق. -
بين الواردات  أما الشرط الثالث الذ  يجب توافره لتطبيق تدابير اإلجراء فهو وجود العالقة السببية 

المغرقة ووجود الضرر، فالبد من إثبات بأن الواردات المغرقة قد أدت إلى إلحاق الضرر بالصناعة 
المحلية المعنية بسبب تأثيرها على أسعار المنتجات المماثلة للدولة المستوردة من خالل دراسة كل األدلة 

دراسة كل يها إضافة إلى هذا تعين علالتي ي ،المعروضة على سلطات التحقيقالتي لها صلة باألمر و 
العوامل األخرى التي قد تتسبب في إيقاع الضرر بالصناعة المحلية كتغير نمط االستهالك والتقدم 

 ، وهكذا ال تنسب هذه األضرار إلى الواردات المغرقة.1التكنولوجي في هذه الصناعة

 : التحقيق في واقعة اإلغراقاثالث
 ات التالية:خطو العلى  دتمعت 2ي عملية التحقيق في اإلوراقالقواعد األساسية للبدء ف 

من الصناعة تبدأ عملية التحقيق في وجود اإلوراق ودرجته وأثره على أساس طلب مكتوب مقدم  -8
 المحلية المعنية أو بالنيابة عنها يتضمن:

                                                 
1- Robert Arnott, OP.Cit., P 155-157. 

 راجع:  -2 
  .884-882الكريم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص  دعصمت عب -

- The Result of the Uruguay Round, O.P.Cit., P 175-178. 
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بية بين الواردات * أدلة كافية عن وقوع اإلوراق والضرر الذ  يهدد الصناعة المحلية والعالقة السب
 المغرقة والضرر الناتج عنها.

* معلومات تفصيلية يجب توافرها للطالب تتعلق بشخصية الطالب أ  اسم الصناعة المحلية، ووصف 
حجم وقيمة إنتاجه المحلي من المنتج المماثل، وأخرى حول وصف المنتج المغرق، والبلد المنتج له، 

 والمصدرين والمستوردين له.
ات كافية حول األسعار التي يباع بها هذا المنتج إذا كان يستهلك في األسواق المحلية للدولة * معلوم
 المنتجة.

* معلومات كافية حول تطور حجم الواردات المغرقة وأثرها على أسعار المنتج المماثل في الدولة 
 المستوردة وعلى الصناعة المحلية.

األدلة المقدمة في الطلب من أجل تحديد ما إذا كانت  وبعد هذا تنظر السلطات في دقة ومالءمة -3
رفض الطلب المقدم إذا اقتنعت السلطات المعنية بأنه فقد ي   كافية تستدعي البداية في التحقيق من عدمه.

 ال توجد أدلة كافية عن وجود اإلوراق وال الضرر تبرر القيام بالتحقيق.
أو أكثر من اإلنتاج الكلي للمنتجين  %00 يمثل ويشترط لبدأ التحقيق أن يكون الطلب المقدم -2

 اإلنتاج الكلي للصناعة. من حجم %30المحليين وفي نفس الوقت أن يكون يمثل أكثر من 
كذلك قد توقف السلطات التحقيق إذا تبين أن هامش اإلوراق بسيط، أو إذا كان حجم الواردات  -4

فيكون هامش اإلوراق بسيطا إذا  لضرر يمكن إهماله.المغرقة الفعلية أو المحتملة يمكن إهماله، كذلك ا
من سعر تصدير المنتج من الواردات المغرقة. وتعتبر كمية الواردات قابلة لإلهمال إذا  %3كان أقل من 

من الواردات  %2من واردات الدولة المستوردة من كل دولة منفردة، وأقل من  %2كانت أقل من 
 المستوردة من كل الدول مجتمعة.

 81حتى  هايسمح بتمددو تحقيقات يجب أن تستكمل بعد سنة من بدئها، الإذا تم قبول الطلب فإن  
 تعرقل إجراءات التخليص الجمركي. أالعلى  ،في ظروف خاصةشهرا 

  : األدلة على وجود اإلغراقارابع
لالزمة سلطات من أجل الحصول على األدلة والمعلومات االمن قبل  الخطوات اإلجرائية المتخذة 

تسمح لمصدر  المنتجات المغرقة ولحكوماتهم ولألجهزة األخرى المعنية بذلك تقديم  1للتحقيق في اإلوراق
كما  ،كل األدلة الالزمة لنفي التهم الموجهة لهم مع حق اقتراح مبدأ عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية

عاتهم التعبير عن رأيهم بهذا الخصوص تتيح الفرصة لمستهلكي المنتجات المغرقة أو لمستعمليها في صنا
تلزم المؤسسات المصدرة بالتعاون مع السلطات المختصة بتوفير كل البيانات و  ضمانا وحماية لمصالحهم.

ذا  (يوما من تاريخ طلب البيانات كما يجوز تمديدها عند الحاجة 20) التي تحتاجها خالل أجال محددة وا 

                                                 
181.-The Result of the Uruguay Round, OP.Cit., P 178 - 1  
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كما يمكن القيام بتحقيقات في  .1تم االعتماد على الوقائع المتاحةرفضت التزويد بهذه المعلومات فإنه ي
الموقع إذا كان ضروريا من أجل التحقق من صحة المعلومات المقدمة أو من أجل الحصول على المزيد 

بأن األدلة الالزمة إلثبات حالة اإلوراق يجب أن تكون مكتوبة وليست شفوية، وتقوم  بينيهذا و  .2منها
 ة واحترام السرية.على الشفافي

 : إجراءات مكافحة اإلغراقاخامس
( وليس حسب 9، 1، 2تعرض االتفاق لثالثة إجراءات ورد ترتيبها حسب التسلسل الرقمي للمواد ) 

 : التدابير المؤقتة، والتعهدات السعرية، ورسوم مكافحة اإلوراق.3أهميتها وقوتها، وتتمثل في
 المؤقتة التدابير-1

ءات مؤقتة في شكل رسم مؤقت أو في شكل ضمان بوديعة نقدية أو سند يعادل يمكن تطبيق إجرا 
 وال يجوز تطبيق اإلجراء المؤقت إال بعد أن:  ؛مقدار رسم مكافحة اإلوراق المقدر مؤقتا

 لتقديم آراءهم. عنيةألطراف الملالوقت الكافي  منحمع يكون التحقيق قد بدأ وتم اإلخطار العام به  -
 إلى تحديد إيجابي حول وقوع اإلوراق وترتب عنه ضرر بالصناعة المحلية.تم التوصل ي -
 تعطي السلطات المعنية رأيها في ضرورة اتخاذ هذه التدابير لمنع الضرر خالل فترة التحقيق. -

 أربعة يوما من تاريخ بدأ التحقيق ولفترة ال تتجاوز 10فال تطبق التدابير المؤقتة إاّل بعد انقضاء  
 .4أشهر 1مدد في بعض الحاالت التي تقرها السلطات المعنية على أن ال تتجاوزأشهر، وت

 التعهدات السعرية-2
هي عبارة عن تعهد طوعي مرضي من المصدرين بمراجعة أسعار المنتجات المغرقة أو بوقف  

التدابير صادراتهم إلى الدولة المعنية باإلوراق من أجل وقف السير في اإلجراءات أو بإنهائها دون فرض 
من خالل اقتناع السلطات المعنية بزوال األثر الضار لإلوراق وأن ، المؤقتة أو رسوم مكافحة اإلوراق

 تكون زيادة األسعار بالشكل الضرور  فقط للقضاء على هامش اإلوراق. 
وهذه التعهدات السعرية لن تقبل إال بعد أن تكون السلطات المعنية في الدولة المستوردة قد 

إذا رأت السلطات ا كما يمكن رفضه ،إلى تحديد أولي إيجابي بوجود ضرر تسبب فيه اإلوراق توصلت
فإن التحقيق في اإلوراق وفي الضرر سوف يستكمل  بهاقبول الوفي حالة  المعنية أن قبولها وير عملي.

البلد إذا روب المصدر أو السلطات المعنية بذلك ألن التعهد السعر  يتم اقتراحه من قبل سلطات 
المستورد، والمصدر ليس مجبرا على تنفيذه. فإذا تم التوصل إلى تحديد أولي إيجابي لإلوراق والضرر 

 يستمر التعهد السعر ، أما إذا تم تحديد أولي سلبي لإلوراق والضرر فإن التعهد السعر  يسقط تلقائيا.
  
                                                 

 .1بق ذكره صمرجع س االتفاقات، مأهالعالمية عادل محمد خليل، منظمة التجارة  -1 
2- Grimwade, Nigel, International Trade Policy, A Contemporary Analyses, Route ledge, London, 1996, P 125.   

 .880-884عصمت عبد الكريم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
4 - Evans and Walsh, OP.Cit. P 53.  
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 رسوم مكافحة اإلغراق  فرض-3
سوم مكافحة اإلوراق إذا توافرت كل متطلبات وشروط تصدر السلطات المعنية قرارا بفرض ر  
كما تحدد مقدار الرسم المفروض هل هو كل هامش اإلوراق أو أقل منه إذا كان كافي إلزالة  ،1فرضه

  .2يتجاوز هامش اإلوراق وأالالضرر عن الصناعة المحلية، 
لمناسبة في كل حالة، حّصل بالمبالغ اوعند فرض الرسم المكافح لإلوراق على أ  منتج فإنه ي   

وعلى أساس وير تمييز  على واردات هذا المنتج من جميع المصادر المسببة للضرر، باستثناء تلك التي 
 تقبلت منها تعهدات سعرية.

 : أحكام أخرى متصلة بتدابير مكافحة اإلغراقاسادس
 ثل في: لقد شمل اتفاق مكافحة اإلوراق عدة نقاط ترتبط بإجراءات مكافحة اإلوراق تتم 

 الرجعي  األثر -1
على السلع التي دخلت  ،ورسوم مكافحة اإلوراق ةألثر الرجعي لتطبيق التدابير المؤقتانفذ ي 

لالستهالك في الدولة المستوردة بعد تاريخ بدء التحقيق. فيمكن في حالة التوصل إلى تحديد نهائي بوجود 
اب التدابير المؤقتة أن يِؤد  إلى تهديد بوجود عن طريق واردات اإلوراق في وي هالضرر أو تهديد بحدوث

 الضرر فتفرض رسوم مكافحة اإلوراق بأثر رجعي.
فإذا كان الرسم النهائي لمكافحة اإلوراق أكبر من الرسم المؤقت المدفوع أو من المبلغ المقدر  

فإن الفرق  والعكس إذا كان رسم مكافحة اإلوراق أقل منهما ،كضمان، فإنه ال يتم تحصيل هذا الفرق
 سيرد، أو سيعاد حساب الرسم المؤقت حسب الضرورة.
فرض رسم نهائي ولكن لم يتحقق فعال بعد، فإنه ي   هإذا تم تحديد نهائي للضرر أو تهديد بحدوث

من تاريخ التحديد، ويتم إرجاع أ  مبلغ أو سندات قدمت خالل فترة التدابير المؤقتة بدءا لمكافحة اإلوراق 
ذا كان ،فورا   التحديد سلبي فإنه أيضا يتم إرجاعها فورا. وا 

فال يمكن تطبيق رسوم مكافحة اإلوراق بأثر رجعي قبل بدء التحقيق على المنتجات التي دخلت  
 يوما من تطبيق اإلجراءات المؤقتة. 90االستهالك في الدولة المستوردة، ويمكن ذلك إذا لم تتعدى المدة 

 تعهدات السعرية ومراجعتها  سريان رسوم مكافحة اإلغراق وال -2
إن مدة سريان رسم مكافحة اإلوراق ال تكون إال بالقدر الضرور  لمواجهة اإلوراق المسبب  
لذلك أو بطلب من  ت، وتقوم السلطات المعنية بمراجعة استمرار فرض هذا الرسم عند وجود مبررا3للضرر

 ماك د الزم فإنه سيلغى وينهى في الحال.أما إذا رأت بأن رسم مكافحة اإلوراق لم يع ،طرف ذ  مصلحة

                                                 

 .33، ص 3004، 33، المال والصناعة، العدد مصطفى سالمة، تسوية نزاعات التجارة العالمية -1 
2- Grimwade, Nigel, OP.Cit., P 125-126. 
3- The Result of the Uruguay Round, O.P.Cit., P 187-188. 
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يتم إنهاء أ  رسم لمكافحة اإلوراق تلقائيا في أجل ال يتعدى خمس سنوات من تاريخ فرضه أو من تاريخ 
 المعنية أو الطرف ذ  المصلحة فإنه يستمر في تطبيقه.

 العام اإلخطار -3
إلوراق تقوم بإشعار الدولة أو الدول عند اقتناع السلطات بكفاية األدلة لبدأ التحقيق في مكافحة ا 

               للتحقيق وكل األطراف ذات المصلحة، ويحتو  اإلشعار العام ما يلي: االتي تخضع منتجاته
اإلوراق المتضمن  ادعاءأساس ، و تاريخ بدء التحقيق، و اسم الدولة أو الدولة المصدرة واسم المنتج المعني

العنوان المعني باستالم عروض األطراف ، و الضرر ادعاءيقوم عليها ملخص العوامل التي ، و في الطلب
كل القرارات ، و لإلعالن عن آراء األطراف ذات المصلحة االمسموح به ةالزمني ةدمال، و ذات المصلحة

 المتعلقة بقبول التعهدات السعرية وتطبيق رسم نهائي لمكافحة اإلوراق.
 القضائية الرقابة -4

تحتو  قوانينها التشريعية على أحكام تدابير مكافحة  وتلزم كل دولة عضالمراجعة القضائية  
اإلوراق ضرورة ترتيب محاكم قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم واتخاذ إجراءات من أجل الرقابة 

ويجب أن تكون  العاجلة للتصرفات اإلدارية المتعلقة بإجراءات مكافحة اإلوراق ومراجعة هذه اإلجراءات.
لمحاكم والتدابير مستقلة عن السلطات المعنية بمكافحة اإلوراق واإلجراءات التي تتخذها والمراجعة هذه ا

 المتعلقة بها.

 إجراءات مكافحة اإلغراق نيابة عن بلد ثالث  -5
فإذا كان  ،ز لسلطات الدولة العضو القيام بإجراءات مكافحة اإلوراق بالنيابة عن عضو آخرو جي 

نتج معين، ودولة ثانية مستوردة له ويسبب لها إوراق، ودولة ثالثة تتضرر من جراء هناك دولة مصدرة لم
فتطلب سلطات الدولة الثالثة من الدولة الثانية القيام بإجراءات  ؛اإلوراق الواقع في الدولة المستوردة

 ،رقةمكافحة اإلوراق نيابة عنها، وتدعم هذا الطلب بمعلومات عن األسعار توضح بأن وارداتها مغ
وتوفر كل المساعدة ، للصناعة المحلية فيهاا وبمعلومات تفصيلية تدل على أن هذا اإلوراق يسبب ضرر 
 لسلطات الدولة الثانية للحصول على أية معلومات إضافية.

بناء على هذا الطلب وما يوفره من معلومات ستحدد السلطات المعنية في الدولة الثانية القرار  
استعدادها للقيام بإجراءات مكافحة اإلوراق  هذه األخيرةفإذا قررت  ؛عدم السير فيها بالسير في القضية أو

 تقوم بتبليغ مجلس التجارة في السلع للحصول على موافقته على هذا اإلجراء.
 البالد النامية األعضاء معاملة -6

للدول النامية  يتعين على الدول المتقدمة األعضاء مراعاة الوضعية الخاصة والمصالح الجوهرية 
 األعضاء عند تطبيق إجراءات مكافحة اإلوراق المتعلقة بوارداتها من هذه الدول النامية.
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 اللجنة المعنية بممارسة مكافحة اإلغراق  -7
تتكون من ممثلين عن كافة الدول األعضاء ينتخبون رئيسا لها وهي تجتمع مرتين على األقل في  

لها لها االتفاق، وتتيح فرصة للتشاور حول المسائل المتعلقة بسيره أو تدعيم السنة، وتقوم بالمهام التي يخو 
 أهدافه، وتتخذ من أمانة المنظمة العالمية للتجارة أمانة لها. 

 وتسوية النزاعات  المشاورات -8
فإذا لم يتم ذلك سيحيل العضو المدعي  ،يتم التشاور بين أطراف النزاع للتوصل إلى حل مرض 
ى جهاز تسوية المنازعات الذ  يقوم بإنشاء فريق تحكيم لبحث المسألة مع التزامه بعدم إفشاء المسألة إل

 المعلومات السرية.
إن هدف االتفاقيات وير القطاعية هو تنظيم جوانب معينة من التجارة الدولية وير القطاعات  

 تحد من حريتها.المذكورة سابقا حتى ال تستعملها الدول كقناع لتقييد التجارة الدولية و 
اهتم بتحديد مفهوم دقيق لإلوراق حتى ال يحدث أ  اختالف بين الدول مكافحة اإلوراق اتفاق  

بهذا الشأن ويتم تفاد  الشكاوى والنزاعات الناتجة عنه. حيث ذهب إلى تحديد أن اإلوراق يتعلق بقيم 
ر المنتج في الدولة المستوردة أقل نقدية أ  بأسعار المنتجات ومقارنتها، حيث يحدث اإلوراق إذا كان سع

من السعر المقارن للمنتج المماثل في الدولة المصدرة، إضافة إلى هذا أعتمد على تحديد الضرر الماد  
 الذ  يلحق بالصناعة المحلية أو التهديد بوقوعه، وعالقة السببية بين الضرر والواردات المغرقة.

ي للضرر وهذا ال يكون فيه إنصافا للدول التي تكون نسبة إال أن االتفاق قد سمح بالتقييم التجميع 
مساهمتها بصادراتها اتجاه الدولة المستوردة ضئيلة جدا. كذلك اهتم االتفاق باإلثبات واألدلة حتى ال تكون 

كذلك لم يغفل هامش اإلوراق البسيط الذ  ال  ،شكوى اإلوراق سوى حجة لعرقلة حرية التجارة أ  لتقييدها
فروم ما يمكن اعتباره انسجام وتشدد في االتفاق  ؛ستمرار عمليات التحقيق في مسألة اإلوراقيستدعي ا

إال أنه يالحظ استخدام هذه الوسيلة كذريعة لتقييد التجارة وانتشار الممارسات التي تقوم على المنافسة وير 
 دمة بسبب اإلوراق.الشرعية من قبل الدول المتقدمة وهذا يتضح من خالل زيادة عدد الشكاوى المق

ا لتشابك العالقات التجارية وتداخلها خاصة عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات فإنه نظر   
. أو قد يرجع سبب تزايد النزاعات إلى 1أصبح يصعب تحديد الجهة المتسببة فعال في عملية اإلوراق

كها تعتقد دائما أنها تعرضت األساليب الحمائية التي تطبقها الدول النامية على صناعاتها مما يتر 
لإلوراق، فالدول النامية كانت تتصور أنها سوف تستفيد من هذا االتفاق لحماية صادراتها إال أنها في 

. فعلى هذه الدول أن تفهم بنود االتفاق وتراعيها حتى ال 2الواقع اصطدمت بها في حماية سوقها المحلي
يكون  أالرداتها، فبالنسبة للصادرات يجب أن تحرص على تقع في الخطأ سواء بالنسبة لصادراتها أو وا

                                                 
 .04-02، ص 09/03/8991ماجدة شاهين، اإلجراءات المضادة لإلوراق، ملحق مجلة األهرام االقتصاد  الصادر في  -1
 .01المرجع، ص  سفن -2
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سعر التصدير أقل من السعر المحلي حتى ال يمكن أن يدعى عليها بأنها تسببت في إوراق سوق الدولة 
 أما بالنسبة لوارداتها فيجب أن تعرف في أ  وقت تلجأ إلى فرض رسوم مكافحة اإلوراق. ،المستوردة
ق من قواعد للتنفيذ وتسوية النزاعات التي تبدو جيدة في مجملها، إال كذلك روم ما تضمنه االتفا 

ضررت دولة من اإلوراق وتقدمت بشكوى فإن ذلك سيستغرق وقتا تأنها في الحقيقة وير ذلك ألنه إذا 
بعد أن تكون قد دمرت  طويال قد يتعدى سنتين، أين تكون ظروف اإلوراق في هذه الفترة قد زالت تماما

اكية وخاصة إذا كانت دولة نامية ذات صناعة ضعيفة في الغالب. وحتى إن أتخذ الحل في الدولة الش
أسرع وقت فإنه حل وهمي فقط ألنه ال توجد عقوبات يفرضها جهاز المنازعات ضد الدولة المعتدية، ولكن 

العليا حيث إذا  تتخذ إجراءات انتقامية فقط من قبل الدولة الشاكية، وهنا يعود األمر كذلك للقوة وللمصلحة
كان الطرف المعتد  دولة قوية فإن الطرف الشاكي إذا كان دولة نامية يخاف من التبعات السياسية 

           .واالقتصادية وسيتفادى هذا

 الثاني: اتفاق الدعم واإلجراءات التعويضية الفرع

بب آلثار سلبية على يقصد باتفاق الدعم والتدابير التعويضية، منع وتقييد استخدام الدعم المس
فيحظر استعمال الدعم بالنسبة للمنتجات المصدرة أو بالنسبة للسلع المحلية على حساب  ،التجارة الدولية

يتم  مالحق سبعةأقسام إضافة إلى  80إلى  ةمادة مجزأ 23تفاق اال هذايتضمن  المنتجات المستوردة.
 ط التالية.نقامن خالل ال اتناوله

 شرط التخصيص: تعريف الدعم و أوال
 : 1موجودا إذا تحققت فائدة معينة من خاللالدعم عتبر ي

 ـ:بالحكومة أو أ  هيئة عامة في أراضي دولة عضو  قيام -1
 تحويل مالي مباشر لألموال )تقديم منح أو قروض أو مساهمة مالية(. -  
 ضريبية(.  زتنازل عن إيرادات مستحقة لها أو عدم تحصيلها )تقديم حواف -  
                    تقديم الحكومة سلعا أو خدمات في إطار التمويل، أو تعهد إلى جهاز خاص ليقوم بالمهام  -  

 المذكورة أعاله.
 أ  شكل من أشكال دعم الدخل أو الثمن. تقديم -2

                                                 

  راجع: -1 
 .880مرجع سبق ذكره، ص عبد الواحد العفور ،  -

- M.Jean Anderson and Greogry Husisian, The Subsides Agreement, in Terence .P.Stewart, the WTO, the Multilateral Trade 

Framework for the 21st century, an US Implementing Legislation, American Bar Association, Section of International Law 

and Practice, USA 8991, P 305-306. 
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 ويتم ،الدعم المخصص هو الذ  يخضع للتدابير التعويضية، أما وير المخصص فال يخضع لها
كان الدعم مخصصا لبعض المشروعات أو الصناعات أو ال في نطاق اختصاص السلطة تحديد ما إذا 

 المانحة له إذا طبقت المبادئ التالية: 
إذا قامت السلطة المانحة أو التشريع الذ  تعمل وفقه بحصر النفاذ إلى الدعم أو الحصول عليه  *

 صراحة في بعض المشروعات فإنه ال يعتبر دعما مخصصا.
ت السلطة أو التشريع بوضع معايير أو شروط موضوعية للحصول على الدعم ومبلغه، إذا قام *

 فإنه ال يعتبر دعما مخصصا.

 : أنواع الدعماثاني
الدعم المحظور والدعم القابل التخاذ إجراء ضده، والدعم وير  1هناك ثالثة أنواع للدعم تتمثل في

 القابل التخاذ إجراء ضده.

 المحظور الدعم -1
وهو ما يعرف بسياسة عليه  اءبقاإل وعدمه عيتوجب على أ  دولة عضو من الذ عم هو الد

 عتبر الدعم محظورا إذا كان: ويالصندوق األحمر، 
يتوقف على األداء التصدير  أل  منتج، سواء كان قانونيا أو فعليا، أو كان الشرط الوحيد أو واحدا من  -

 بين مجموعة من الشروط.
السلع المحلية بالتفضيل على السلع المستوردة سواء كان قانونيا أو فعليا، أو  يتوقف على استخدام -

 الشرط الوحيد أو واحدا من مجموعة من الشروط.
التدابير العالجية إذا اعتقدت أن دولة عضوا أخرى تمنح دعما   دولة عضو اتخاذ أليمكن  

ر من خالل تقديم طلب لذلك يتضمن فيمكن أن يدخل هذين العضوين في التشاو  ؛محظورا أو تبقى عليه
 أجل الوصول إلى حل مرض. نأدلة على وجود الدعم م

يوم من تاريخ تقديم الطلب فإنه يمكن إحالة هذا  20فإذا لم يتم التوصل إلى هذا الحل خالل  
يم النزاع إلى جهاز تسوية المنازعات إلنشاء فريق تحكيم إذا رأى ذلك مناسبا. وهكذا يستعين فريق التحك

 بفريق الخبراء الدائم لتحديد ما إذا كان اإلجراء المطبق دعما محظورا أم ال.
مهما كانت النتائج التي يقدمها فريق الخبراء فإن فريق التحكيم لن يعدلها ويقدم تقريرا قائما عليها  

يات يوما من تشكيل الفريق، ويتضمن توص 90إلى أطراف النزاع، والذ  يعمم على كل األعضاء خالل 
يوما من  20بسحب هذا الدعم واألجل الالزم لذلك.  ويعتمد جهاز تسوية المنازعات هذا التقرير خالل 

 أما إذا قام أحد أطراف النزاع بإشعاره رسميا باالستئناف فإنه ال يعممه. ،تاريخ تعميمه على األعضاء

                                                 

 .819، ص 3008ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية،  94سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات  -1  
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ذا كان له أسباب  ،مييوم من تاريخ اإلشعار الرس 20على جهاز االستئناف تقديم قراره خالل   وا 
 10بتقديمه، فإنه يخبر جهاز تسوية المنازعات بذلك كتابيا دون أن تتجاوز المدة  هموضوعية ال تسمح ل

 يوما، وبعدها يعتمد الجهاز تقرير جهاز االستئناف ويقبله أطراف النزاع دون شروط.
عتمدها جهاز تسوية إذا لم تتبع توصيات تقرير فريق التحكيم أو جهاز االستئناف التي ي 

المنازعات، فإنه يجوز للعضو المدعي أن يتخذ إجراءات انتقامية مضادة مالئمة ضد العضو الذ  يمنح 
 الدعم المحظور أو يستبقيه. 

 القابل التخاذ إجراء ضده الدعم -2
يتسبب في آثار معاكسة على مصالح أعضاء   ذالالدعم و يسمى بسياسة الصندوق األصفر، وه

 تمثل في: آخرين ت
 ضرر لصناعة محلية لعضو آخر. -
ضعاف لفوائد مباشرة أو وير مباشرة تعود على األعضاء اآلخرين.  -  إلغاء وا 
 خطير بمصالح عضو آخر. إجحاف -

 التالية:  ةموجودا في الحاالت األربع يكوناإلجحاف الخطير  
 .% 0 القيمي الكلي لمنتج والذ  يتعدى الدعم -8
 طي خسائر التشغيل التي تلحق بصناعة ما. الدعم الذ  يغ -3
الذ  يغطي خسائر التشغيل لمشروع معين، والمتكررة حتى يتم التوصل لحلول طويلة األجل  الدعم -2

 وتفاد  مشاكل اجتماعية صعبة.
 المباشر للديون، وتقديم منح لتغطية نفقات سداد الديون. اإلعفاء -4

حاف الخطير إذا لم يكن في حالة من الحاالت األربعة يمكن أل  دولة عضو أن تنفي عنها اإلج 
 المذكورة، ولكن يمكن اعتباره موجود إذا نشأ عنه ما يلي:

عرقلة في * إذا تسبب في إزاحة الواردات لمنتج مشابه لدولة عضو من سوق الدولة المانحة للدعم أو 
 وصولها إليه.

عضو من سوق دولة ثالثة، أو أعاق وصولها * إذا تسبب في إزاحة الصادرات من منتج مشابه لدولة 
 إليه.

* إذا تسبب في تخفيض كبير لسعر المنتج المدعوم مقارنة مع سعر المنتج المشابه في دولة عضو 
 أخرى في نفس السوق، أو ألحق بها خسارة كبيرة في المبيعات.

لمنتج مدعوم، مقارنة  لدعم في السوق العالميلمانحة ال* أن يتسبب في زيادة مستمرة لنصيب الدولة 
 في السنوات الثالثة السابقة. ابمتوسط نصيبه

إتباع نفس خطوات حل النزاع ب ضده،قابل التخاذ إجراء الدعم الالتدابير العالجية لمواجهة  قتطب 
في الدعم المحظور بين الطرفين الشاكي والمانح للدعم، إال أنه هناك اختالف في اآلجال، حيث تضاف 
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وفيما يخص توصية جهاز تسوية المنازعات فتتمثل في سحب الدعم أو  ؛الفترات المذكورةيوما لكل  20
 .1اآلثار المعاكسة له

 غير القابل التخاذ إجراء ضده  الدعم -3
يسمى بسياسة الصندوق األخضر أو الدعم المسموح به، فيكون الدعم وير قابل التخاذ إجراء  

 : 2ضده في الحاالت التالية
ير المخصص، كاإلعانات المقدمة على أساس معايير موضوعية اقتصادية دون تفضيل و الدعم -1

 لمشروع على آخر.
 الدعم المخصص الذ  يتالءم مع القواعد المحددة في اتفاق الدعم حسب األشكال الثالثة التالية: -2
شروعات أو مؤسسات دعم البحوث مثل المساعدة الممنوحة لألنشطة البحثية التي تقوم بها الم برامج -أ  

من تكلفة  % 00من تكلفة البحوث الصناعية أو  % 20التعليم العالي والبحث العلمي والتي ال تتعدى 
نشاط التطوير. كذلك يجب أن تقتصر هذه المساعدة على تكاليف العاملين وتكاليف المعدات والتجهيزات 

الخدمات المستخدمة في عملية البحث، المستعملة بشكل دائم في عملية البحث، وتكاليف االستشارات و 
 والتكاليف العامة التي يتم تحملها بسبب عملية البحث، والتكاليف الجارية األخرى المتعلقة بعملية البحث.

دعم المناطق المحرومة وتتمثل في المساعدة المقدمة في إطار عام للتنمية اإلقليمية وتكون  برامج -ب  
 وير مخصصة وهذا بشرط: 

 جغرافية متجاورة ومحددة ومعروفة. ةكون المنطقة وير المميزة مساحأن ت -
أن تكون الظروف الصعبة المميزة للمنطقة دائمة ومنصوص عليها في لوائح وقوانين رسمية يمكن  -

 التحقق منها، أ  أن تكون معايير موضوعية رسمية.
 مية االقتصادية:أن تكون هده المعايير تشمل على واحد على األقل من مقاييس التن -
منه في  %20يفوت  أالمتوسط الدخل الفرد ، أو متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد والذ  يجب  * 

 الدولة المقدمة للدعم.
 كمتوسط في هذه المنطقة خالل ثالث سنوات سابقة. % 880معدل البطالة، حيث يكون على األقل  * 
دة المقدمة للتكييف مع المتطلبات البيئية الجديدة والتي دعم متطلبات البيئة وهي المساع برامج -ج  

ويشترط في هذه  ،تفرض بقانون أو بالئحة إدارية، والتي يترتب عنها قيودا وأعباء مالية على المشاريع
 المساعدة أن تكون:

 إجراء يتخذ مرة واحدة ال تكرر. -
 فقط من تكلفة التكييف. % 30يقتصر على  -
 ل أو تشغيل االستثمار موضوع المساعدة والتي يتحملها المشروع كاملة.ال تغطي تكلفة إحال -
 متعلقة بشكل مباشر ومتناسب مع خطة المشروع لتخفيض التلوث، وليس بتخفيض نفقات اإلنتاج.  -

                                                 
1 - M.Jean Anderson and Greogry Husisian, , OP.Cit., P 312. 
2-  The Result of the Uruguay Round, OP.Cit., P 273-274.  
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 متوفرة لكل المشروعات القادرة على استخدام المعدات والكيفيات الجديدة لإلنتاج. -
أن تقوم بإخطار لجنة الدعم والتدابير التعويضية  لدعم األخضرعلى كل دولة عضو تطبق هذا ا
عليه وتقييم مدى  االطالعاألعضاء اآلخرين من  وتفصيل لتمكينعن برامج الدعم التي تطبقها بكل دقة 

ذا رأى أحد األعضاء أن هناك آثارا س مالءمته واتساقه مع ما جاء في االتفاق. ة للدعم الممنوح فإنه لبيوا 
المانح للدعم في و الشاكي  انحيث يدخل العضو  ؛جوء إلى التشاور وتدابير العالج المرخص بهايمكن الل

ذا لم يحدث ذلك خالل  يوما يمكن للعضو الشاكي أن يحيل  10التشاور للتوصل إلى حل مرض، وا 
لعضو المانح ، فإنها توصي اةلبيسفإذا ثبتت اآلثار ال المسألة إلى اللجنة التي تقوم ببحث الوقائع واألدلة.

يوما من  830للدعم بتعديل برنامجه بصورة تزيل هذه اآلثار من خالل تقريرها الذ  تقدمه في وضون 
أشهر، فإنها ترخص للعضو اتخاذ  1العضو للتوصية خالل  بفإذا لم يستج ؛تاريخ إحالة المسألة إليها

 اإلجراءات المضادة المناسبة لطبيعة اآلثار ودرجتها.

 ير التعويضية: التداباثالث
يتوجب على الدول األعضاء اتخاذ كل الخطوات الالزمة ذ إ ،1التدابير التعويضيةباالتفاق اهتم  

لضمان االتساق بين الرسوم التعويضية المفروضة على منتج في أراضي أ  دولة عضو مستوردة، مع 
التعويضية، كما أنه ال يمكن  ، ومع اتفاق الدعم والتدابير8994أحكام المادة السادسة من اتفاقية الغات 

 فرض رسوم تعويضية إال بعد إجراء تحقيقات.
على الشفافية في توفير عن التحقيق في الدعم والتدابير التعويضية  ةالسلطات المسؤولعتمد ت 

 م بالتحقيق في الموقع للتأكد وجمع معطيات أكثر.و قتو إلثبات الضرر الواقع البيانات واألدلة 
من قيمة  % 8ق التدابير التعويضية إذا كان مقدار الدعم بسيط أ  أقل من يمكن إنهاء تحقي

الوحدة من المنتجات المدعومة، أو إذا كانت كمية الواردات المدعومة الفعلية أو المحتملة يمكن إهمالها، 
قديم يمكن القيام بالتشاور بين العضوين الشاكي والمانح للدعم بعد تو أو إذا كان الضرر يمكن إهماله. 

طلب التحقيق، لكن قبل البدء فيه، لتوضيح ما تضمنه الطلب من معلومات وأدلة حول وجود الدعم، 
  .والضرر الموجود والالحق بالصناعة، وعالقة السببية بين الواردات المدعومة والضرر

 للقيام بالتدابير التعويضية فإنه يجب أن يتضمن التشريع الوطني للعضو أو لوائحه التنفيذية
األسلوب المستخدم لحساب الفائدة العائدة على متلقي الدعم الممنوح، مع أن يكون هذا األسلوب مطبقا 

  .، ومحسوبا بشكل متسقوالوضوحشفافية ال من ركبي بشكل
فرض التدابير التعويضية فإنه يجب توفر ثالثة شروط مجتمعة معا تتمثل في وقوع  ىحتى يتسن

د  لصناعة محلية تنتج سلع مماثلة للواردات المدعومة، والعالقة السببية الدعم فعال، وتحقق الضرر الما
 وتتمثل التدابير التعويضية في: بين الضرر والواردات المدعومة.

                                                 
1 - Mc Donald Brian, The World Trading System, the Uruguay Round and Beyond, Macmilan Press LTD, Great 

Britain,1998, P 108. 
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 التدابير المؤقتة   -1
التي تأخذ شكل رسوم تعويضية مؤقتة مضمونة بوديعة نقدية أو بسندات تعادل مقدار  ي تلكه 

 هي أربعة أشهر.تها وفتر  ،بشكل مؤقتوالمحسوب  الدعم الممنوح
 التعهدات -2

يمكن وقف السير في التحقيقات أو إنهاؤها دون فرض التدابير المؤقتة أو الرسوم التعويضية وفقا  
 ـ:بلتعهدات طوعية ومرضية تقضي 

 ره.موافقة حكومة المصدر على استبعاد الدعم أو الحد منه، أو اتخاذ تدابير أخرى للقضاء على آثا -  
 إزالة أثر الضرر.في موافقة المصدر على مراجعة أسعاره بشكل يقنع السلطات المعنية بالتحقيق  -  

 فرض الرسوم التعويضية -3
صناعته أن  تتضرر ذ  وبعد فشل محاولة التشاور يمكن للعضو ال نهائي للضررالتحديد البعد  

كل حالة، ودون تمييز بين الواردات لسبة ل بمبالغ مناحصّ ي   يفرض رسما تعويضا إن لم يتم سحب الدعم
بلت منها من المنتج المدعوم والمسبب للضرر من مختلف الدول المصدرة له باستثناء الدول التي ق  

ومقدار الرسم التعويضي ال يجب أن التعهدات، أو الدول التي تخلت عن أ  دعم كان محال للتحقيقات. 
 م الوحدة من المنتج المدعوم والمصدر.يتجاوز مقدار الدعم المحسوب على أساس دع

ن متعاونا كثيرا مع سلطات اكو  المصدر الذ  خضعت صادراته لرسم تعويضي نهائي ستفيديكما  
 له رسما تعويضيا فرديا خاصا به. رتقر  مراجعة عاجلةمن التحقيق 
ورد بهذا ا مل هي مشابهةفألثر الرجعي للتدابير المؤقتة والرسوم التعويضية للدعم بة لسلنبا أما 

ال تتجاوز على الخصوص في اتفاق مكافحة اإلوراق. وتحدد مدة سريان الرسوم التعويضية والتعهدات 
 .خمس سنوات من تاريخ فرضها أو تاريخ آخر مراجعة لها

 : إدارة االتفاقارابع
ق الخبراء تنشئ فريالتي وهي ، إنشاء لجنة الدعم والتدابير التعويضية واألجهزة التابعة لها متي 

 الدائم الذ  يتشكل من خمسة أشخاص مستقلين وذو  تأهيل عالي في مجال الدعم والعالقات التجارية
لفريق التحكيم أو استشارات  اتأن يقدم مساعدهذا الفريق ليمكن و بهم وتغيير واحد منهم سنويا. انتخبا

 للجنة عن وجود أ  دعم وطبيعته.
في أراضيها في أ  دعم يمنح أو يستبقى في حالة وجود ات إخطار تقديم بزم الدول األعضاء تتل 

ن األعضاء اآلخرين من يتكون بشكل جد دقيق ومفصل لتمك ، والتيجوان في كل سنة 20أجل ال يتعدى 
شكله )منحة أو قرض أو من حيث وتشمل المعلومات المتاحة عن الدعم  ،تقييم آثاره على التجارة وأداءها

حصاءات عنهوير ذلك(، ومقداره، وال كما  .قطاعاتالحسب شكل المنتجات أو ، و غرض منه، ومدته، وا 
طلب أ  معلومات إضافية أو استفسارات من أ  عضو حول دعم بهذه المادة لباقي األعضاء تسمح 

 يمنحه أو يستبقيه.
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ي فا فتقوم ببحثه ،ما يقدمه األعضاء من إخطارات راقبةمبلجنة الدعم والتدابير والتعويضات هتم ت 
كل اجتماع عاد  لها إذا كانت إخطارات مقدمة بين السنوات أ  إخطارات مستكملة، أما اإلخطارات 

 الجديدة والكاملة فتدرس في دورات خاصة تعقد كل ثالثة سنوات.

 : المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الناميةاخامس
 فيما يلي:  للدول الناميةتتجلى مظاهر المعاملة الخاصة والتفضيلية         

 الدعم المحظور المتوقف على األداء التصديري  -1
 ، وفقا للضوابط التالية: 1يسمح لهذه الدول بمنح مثل هذا الدعم 

للدولة األقل نموا بصفة دائمة، طالما بقي هذا هو وصفها من قبل األمم المتحدة والدول األعضاء في  -
 المنظمة.

دولة بصفة دائمة مادام متوسط نصيب  30امية األعضاء عددها مجموعة محددة باالسم من الدول الن -
ذا وصل إلى هذا المستوى فإنه  8000الفرد من الناتج القومي اإلجمالي لم يصل إلى  دوالر في السنة. وا 

سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة العالمية  1سوف يتعين إنهاء هذا الدعم بصفة تدريجية خالل 
هذا وير منطقي ألن الزيادة قد تكون وقتية فقط فال يجوز إخراجها من القائمة إال إذا كان إال أن  ؛للتجارة

 هذا التحسن الدخلي مستمر.
من أ  منتج، فإنها  إذا وصلت إحدى الدول من المجموعة العشرين إلى مستوى تنافسي في الصادرات -

ذا كان 1تلتزم بإنهاء هذا الدعم بصفة تدريجية خالل  بلد نامي خارج هذه المجموعة فالمدة هي  سنوات، وا 
 سنتين.

 المحظور المتوقف على تفضيل المنتجات المحلية بالنسبة للمستورد الدعم -2
 0ولمدة سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة بالنسبة للدول األقل نموا،  1يسمح بمنحه لمدة   

 سنوات للدول النامية.

 ط بالنسبة لمستويات الدعم البسي -3

من قيمة المنتج الواحد من  % 3دد مستوى الدعم البسيط بالنسبة للدول النامية بأقل من ح   
الواردات المدعومة، ويكون الدعم ممكنا إهماله إذا كان حجم الواردات المدعومة في هذا البلد أقل من 

ت الجماعية من من مجموع الواردات للمنتج المماثل للعضو المستورد، وهذا إذا لم تصل الواردا 4%
 من الواردات الكلية.  % 9على األقل أكثر من  % 4الدول النامية التي يبلغ حصة كل منها 
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 بالنسبة للدعم المقدم من أجل الخوصصة   -4
ال تطبق األحكام المتعلقة بالدعم القابل التخاذ إجراء ضده على اإلعفاء المباشر من الديون أو 

اجتماعية كالتخلي عن إيراد حكومي ونقل الخصوم األخرى إذا كان يتعلق الدعم الممنوح لتغطية نفقات 
  بصورة مباشرة ببرنامج الخوصصة لدولة نامية لفترة محدودة.

 : الترتيبات االنتقالية وتسوية المنازعاتاسادس
قبل انضمامها  االدعم الموجودة فيه جعن برامبإخطار اللجنة أ  دولة عضو يجب أن تقوم  

والعمل يوما من تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة على العضو،  90خالل التي ال تتسق مع أحكامهللمنظمة و 
في أ  حال  تمديدها ال يمكن سنوات من نفس التاريخ ثالثمج واالتفاق خالل االبر  هالتوفيق بين هذ على

  ا.محظور  ادعمتتضمن  أالعلى  من األحوال
جراءات تتالءم لسوق لدول في مرحلة التحول إلى اقتصاد السمح ي   ،ظروفهامع بتطبيق برامج وا 

كما يجب عليها إذا كانت تطبق دعما محظورا إلغاءه تدريجيا خالل فترة سبع سنوات من تاريخ نفاذ 
اتفاقية المنظمة. ويتعين عليها إخطار اللجنة ببرامج الدعم المحظور في أقرب تاريخ ممكن ويمكنها أن 

الخروج عن برامجها المخطر عنها وعن هذا ها بعد نفاذ االتفاقية. كما يمكنلمدة سنتين  اتتأخر في تقديمه
 اإلطار الزمني، إذا كان ذلك ضروريا لعملية التحول.

أيضا فيما يخص الدعم كان االتفاق صريحا في شروط تطبيق الرسوم التعويضية شأنه في ذلك  
ضرر ماد  أو التهديد بوقوعه، ووجود شأن اتفاق مكافحة اإلوراق، حيث أكد على وقوع الدعم، ووجود 

عالقة سببية بين الضرر الذ  يلحق بالصناعة المحلية وبين الواردات المدعومة، وهذا ما يجب إثباته عن 
طريق التحقيق، وعلى ضوء إيجابية التحقيق يتم فرض التدابير التعويضية. ولقد اهتم هذا االتفاق 

من حيث  اهذا يمكن اعتبار هذا االتفاق جيدلمية واألقل نموا، و بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النا
نصافه لكل الدول األعضاء، لكن في الواقع وروم وجود هذا  محتوياته أين يظهر تشدده في هذه المسألة وا 
االتفاق فإنه يالحظ استمرار تطبيق الدعم من قبل الدول المتقدمة األعضاء وتزايد عدد الشكاوى بهذا 

كذلك الدعم الخاص بضبط  يدل على أن االتفاق لم يستطع القضاء على مثل هذه الممارسات.الشأن مما 
، ويتمثل هذا النوع من الدعم وبالتالي ال يمكن اثباته األسعار والسيطرة عليها ال يظهر في ميزانية الدولة

ت القطاع العام في بيع السلع بأسعار مخفضة، وقد تكون هذه السلع استهالكية أو وسيطة تنتجها شركا
وتجبر على بيعها بأسعار أقل كثيرا  من األسعار المماثلة لها من السلع المستوردة أو تقل عن األسعار 

 .1التي يكون المستهلك على استعداد لدفعها
أما فيما يخص تجميع المعلومات ومعالجتها فإنها تعتبر عملية جد مكلفة بالنسبة للدول النامية  

  .تكاليف إضافيةوفيرها بنفسها بل ستعتمد على الغير مما سيضطرها للدفع وتحمل ألنها ال تستطيع ت
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 الثالث: اتفاق الوقاية الفرع

هذا االتفاق ال يتعلق بالممارسات التجارية المعوجة ووير العادلة التي تخل بظروف المنافسة  
نما  ،1بير التعويضيةالشرعية مثل ما هو األمر في اتفاق مكافحة اإلوراق واتفاق الدعم والتدا رتبط يوا 

بحدوث ارتفاع كبير ووير متوقع في الواردات من منتج معين مما يتسبب في وقوع ضرر جسيم أو تهديد 
يهتم بكمية الواردات النافذة  ووه ،بحدوثه للصناعة المحلية المصنعة لمنتجات مماثلة في البلد المستورد

 رتبطان بأسعار المنتجات المستوردة.إلى السوق المحلية، بينما الدعم واإلوراق ي
لحماية الصناعة المحلية، إال أنه لم  ةالطارئ اتلقد تطرقت اتفاقية الغات األصلية إلى اإلجراء 

التوصل إلى اتفاق الوقاية كنظام أكثر تم وروووا  األوفي جولة  ؛كن هناك قواعد واضحة حول تطبيقهات
ن التنبؤ والوضوح واألمان، وبإتاحة التدابير للتحقيق في يسمح بتوفير درجة كبيرة م 2فعالية وكفاءة

إجراءات الوقاية في جو من الشفافية، وبوضع معايير تحديد الضرر أو التهديد به للصناعة المحلية، 
 وويرها من النقاط.

 : نطاق وشروط تطبيق تدابير الوقايةأوال
واحدة، أو نيابة عن دولة عضو  الجمركي أن يطبق تدابير الوقاية بوصفه وحدة لالتحاديمكن  

تحديد الضرر الكبير أو التهديد به من خالل األوضاع السائدة في  اهففي الحالة األولى يتعين لتطبيق ،فيه
في الحالة الثانية فتؤسس كافة متطلبات تحديد الضرر أو التهديد به حسب أما الجمركي ككل،  االتحاد

 فقط.ا هيقتصر التدبير علسيالتي األوضاع السائدة في هذه الدولة 
تطبيق إجراء للوقاية على منتج ما إذا تبين أن هذا المنتج قد استورد  دولة عضو  ألمكن يما ك 

إلى أراضيها بكميات كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة باإلنتاج المحلي مما يتسبب أو يهدد بوقوع ضرر 
يكون هناك  أال، على مباشرة للمنتج المذكور مماثلة أو منافسة سلعة لتججسيم للصناعة المحلية المن

ا بين الدول التي يستورد منها المنتج موضوع التدبير، بمعنى أنه يطبق على المنتج هتمييز في تطبيق
 المستورد بغض النظر عن مصدره.

  : إجراءات التحقيق وتحديد الضرراثاني
قبل السلطات  من ام بالتحقيقتدابير الوقاية إال بعد القيال يمكن أل  دولة عضو أن تطبق 

احترام الطابع السر  مع  أراءهموالمستوردين بتقديم البيانات واألدلة وتوضيح  السماح للمصدرينو المعنية 
 لخدمة المصلحة العامة. ال ، ومن ثمة يتحدد هل يطبق التدبير الوقائي أملبعض المعلومات
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"التهديد بضرر خطير" أما لية ما ه إضعاف كلي لمركز صناعة محبأن"الضرر الخطير"  فعر ي
  إلى وقائع وليس مجرد مزاعم وتخمينات. دستناباال فهو ضرر خطير على وشك الحدوث بوضوح

ستند إلى أدلة موضوعية إلثبات وجود تأن ويتعين على السلطات المسؤولة أثناء قيامها بالتحقيق  
تقييم  خاللن م ة المحلية أو التهديد بحدوثه،سببية بين زيادة الواردات والضرر الخطير للصناعالعالقة ال

كل العوامل المرتبطة بذلك والمؤثرة على الصناعة المحلية خاصة معدل الزيادة في الواردات من المنتج 
المعني بصورة مطلقة ونسبية وحجمها، وتغير مستوى المبيعات واإلنتاج واإلنتاجية واستغالل الطاقة 

أخرى فال يجب أن ينسب لزيادة إذا كان الضرر ناجما عن عوامل  ألنه، واألرباح والخسائر والعمالة
 الواردات.

 : تطبيق تدابير الوقاية وسريانهااثالث
إن تدابير الوقاية يتم تطبيقها بالشكل الضرور  فقط لمنع الضرر الخطير أو لعالجه أو لتسهيل  

ذا استعمل التق1التكيف للصناعة المحلية يؤد  إلى تخفيض الواردات من المنتج  أالييد الكمي فيجب . وا 
المعني عن متوسط المستوى الذ  كانت عليه خالل السنوات الثالثة األخيرة، إال إذا تم تقديم ما يثبت 

 ضرورة االستناد إلى مستوى آخر لمنع الضرر الخطير أو لعالجه.
سمح للعضو المطبق للقيود بأن يتوصل إذا كان هناك توزيع للحصص بين الدول الموردة، فإنه ي 

أما إذا كان هذا األسلوب  ،إلى اتفاق مع كل األعضاء الذين لهم مصلحة جوهرية في توريد المنتج المعني
وير ممكن فيقوم العضو بتوزيع الحصص على األعضاء ذو  المصلحة في توريد المنتج على أساس 

ة أو من القيمة الكلية للواردات من المنتج المعني، مع ثلة سابقة من الكميانسبة توريدها خالل فترة مم
 األخذ بعين االعتبار كل العوامل المؤثرة في تجارة هذا المنتج. 

ز للدولة العضو في الحاالت التي يؤد  فيها تأخير تطبيق التدبير الوقائي إلى ضرر خطير و جي
زيادة أن أولي بوجود دليل واضح على لصناعة المحلية أن تتخذ تدابير وقائية مؤقتة عقب صدور قرار ل

هذه كون وت يوم. 300مدة هذا التدبير عن  زيدت أال، على 2الواردات سببت ضررا خطيرا أو تهدد به
التدابير على شكل زيادات تعريفية ت رّد إذا لم ي ثبت التحقيق أن الواردات هي سبب الضرر الالحق 

 بالصناعة المحلية والمهددة به. 
تسهيل لعالجه أو لأو  رضرر خطيلمنع  الوقاية إال للمدة الالزمة ضو تطبيق تدابيرال يمكن للع

سنوات إال إذا مددت بقرار من السلطة المختصة إذا  4التكيف للصناعة المحلية، فال ينبغي أن تزيد عن 
 استدعت الحاجة إلى ذلك.

بما فيها تطبيق التدبير ال يجوز أن يتعدى ثمانية سنوات فمجموع تطبيق أ  إجراء وقائي  أما 
ذا  مدد أكثر تقييدا مما كان عليه.الال يكون التدبير  ، بأنالوقائي المؤقت وفترة التطبيق األولي وتمديدها وا 
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تم التوقع أن مدة التدبير الوقائي تفوت سنة، فإنه ينبغي على العضو المطبق له أن يحرره تدريجيا على 
تتم مراجعة التدابير التي تتعدى مدتها ثالث سنوات في أجل ال  فترات منتظمة خالل فترة التطبيق، وأن

 يتجاوز نصف مدة التدبير لتحديد ما إذا كان سيسحب أو يحرر بشكل أسرع. 
كما ال يمكن أل  دولة عضو أن تطبق تدبير وقائي على استيراد منتج سبق لها أن طبقت عليه  

تقل مدة  وأال، 1مثل هذا التدبير بعد نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية لفترة مساوية لفترة التطبيق السابقة
قل أيوما أو  810بلغ مدته وير أنه يسمح بإعادة تطبيق تدبير وقائي ت عدم إعادة التطبيق عن سنتين.

يكون هذا التدبير قد فرض على  وأالفرض التدبير،  منعلى استيراد منتج ما بعد انقضاء سنة على األقل 
 نفس المنتج أكثر من مرتين خالل الخمس سنوات التي سبقت مباشرة تاريخ إعادة فرضه.

 : مستوى التنازالت وااللتزامات األخرىارابع
على مستوى من العمل به أن يجتهد للحفاظ  دلتطبيق تدبير وقائي أو يمد عضو يسعى زم كلتلي 

يمكن لألعضاء المعنية الموافقة على و  ،عادل إلى حد كبير المستوى القائمتالتنازالت وااللتزامات األخرى 
لى لم ي توصل إ ذافإ. وسيلة مناسبة للتعويض التجار  عن اآلثار السلبية للتدبير الوقائي على تجارتها

أحرارا يوما  90خالل أجل ال يتعدى يوما من المشاورات يصبح األعضاء المتضررين  20اتفاق خالل 
مع تجارتها مع العضو  ناسبمن تطبيق التدبير في إيقاف تطبيق التنازالت وااللتزامات األخرى بما يت

السلع إخطارا كتابيا يوما من تسلم مجلس التجارة في  20مطبق التدبير بشرط أن يبدأ هذا الموقف بعد 
الحق في إيقاف تطبيق و  يعارض المجلس في وقف التنازالت أو االلتزامات األخرى. وأالعن الموقف، 

أن يكون قد اتخذ و التنازالت وااللتزامات ال يمارس خالل السنوات الثالثة األولى من سريان التدبير الوقائي 
 ة مطلقة في الواردات.دنتيجة لزيا

 لنامية األعضاء: الدول ااخامس
طالما لم تتجاوز حصتها من  ال تطبق على منتج منشؤه دولة نامية عضوتدابير الوقاية إن  

تزيد نسبة الواردات من الدول النامية األعضاء التي تقل  أال، شرط % 2الواردات من المنتج المعني 
كما يمكن أل   لمعني.من الواردات الكلية للمنتج ا % 9من الواردات أكثر من  % 2حصة كل منها 

دولة نامية عضو تمديد فترة تطبيق تدابير الوقاية لفترة تصل إلى سنتين بعد الحد األقصى المنصوص 
لها الحق في إعادة تطبيق تدبير وقاية على استيراد منتج سبق أن كان خاضعا لمثل و  ،سنوات( 1عليه )

زمنية تعادل نصف المدة التي سبق أن طبق فيها  إذا أتخذ بعد نفاذ اتفاقية المنظمة بعد مدة هذا التدبير
  تقل مدة عدم التطبيق عن سنتين. أالشرط 
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 : تدابير الوقاية المحظورة ولجنة الوقاية وتسوية المنازعاتاسادس
سنوات من التاريخ الذ   1على األعضاء إنهاء كافة التدابير الوقائية المتخذة في أجل ال يتعدى  

 سنوات من نفاذ االتفاقية، أيهما أبعد. 0و طبقت فيه ألول مرة أ
استخدام اإلجراءات الرمادية لتقييد التجارة مثل القيود الطوعية على من منع األعضاء كما ي 

 بالتخلي عن هذه اإلجراءات خالل أربع سنوات من تاريخ نفاذ المنظمة. ونتزميلو الصادرات 
على تنفيذ تعمل  أل  عضو ةيتها مفتوحوعضو  لجنة الوقاية تابعة لمجلس التجارة في السلع 

          االتفاق وتقديم تقرير سنو  عن تنفيذه إلى المجلس وتقديم التوصيات الالزمة لتسهيل تنفيذه.

إن اتفاقي مكافحة اإلوراق والدعم والتدابير التعويضية يعمالن على القضاء على الممارسات وير        
ية لحماية الصناعات المحلية أل  دولة عضو، أما اتفاق الوقاية فيعمل المنصفة والمخلة بالمنافسة الشرع

نما من جراء تزايد الواردات الذ  يحدث ضررا خطيرا  على على هذه الحماية لكن ليس لنفس السبب، وا 
الصناعة المحلية. وتكون هذه الحماية عن طريق التدابير التي نص عليها االتفاق لفترة زمنية محددة 

ضها الدولة المستوردة وذلك دون أن تلحق آثارا سلبية على مصالح الدول المصدرة، مما يدل والتي تفر 
. يتضح من هذا أن االتفاق يعمل على تحرير التجارة الدولية، وتحقيق 1على العدالة المميزة لهذا االتفاق

واألساليب المقيدة لها هدف النظام التجار  الدولي وتقويته، والقضاء على مختلف العراقيل لحرية التجارة 
  مما يسهل عمليات النفاذ إلى األسواق.

 : اتفاق الحواجز الفنية أمام التجارةنياثالالمطلب 

نوقش  ذاينتج عن تطبيق المعايير الفنية للسلع ومواصفاتها القياسية قيودا على التجارة الدولية ل قد 
روبة من بعض الدول في توسيع نطاق و  ،هذا الموضوع في جولة طوكيو ونتج عنه تقنينا للمقاييس

نجم عنها اتفاق الحواجز الفنية أمام فشكلت هذه المسألة أحد نقاط مفاوضات جولة أوروووا   2تطبيقه
من حيث إعدادها  ستهتم باللوائح الفنية والمقايي يتكون من خمسة عشر مادة وثالثة مالحقوهو  ،التجارة

القائمة  تالفنية والمقاييس، وبالمعلومات والمساعدة، وبالمؤسسا واعتمادها وتطبيقها، وبالمطابقة للوائح
 .3على هذا االتفاق وبالتشاور وبتسوية المنازعات

م على هذا االتفاق وهي تتكون من ممثلين عن كل و قالتي تإن لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة هي      
تجتمع مرة في السنة على األقل أو كلما كان األعضاء في المنظمة الذين يقومون بانتخاب رئيس لها وهي 

  ذلك ضروريا.
  

                                                 
 .818، مرجع سابق، ص بأسامة المجدو  -1
 .881عبد الواحد العفور ، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
 .210عادل عبد العزيز السني، مرجع سبق ذكره، ص  -3 
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 األول: الهدف من االتفاق ونطاق تطبيقهالفرع 
الغرض من االتفاق يتمثل في تنظيم استخدام المواصفات الفنية التي تستوفيها السلع المستوردة  إنّ  

جراءات تقييم المطابقة وفقا لما هو التوحيد القياسيتم حتى ال تكون قيودا مستترة تعيق التجارة الدولية.  ي وا 
يمتد إلى فما نطاق تطبيقه أمعمول به في إطار األمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال. 

كل المنتجات الصناعية والزراعية باستثناء مواصفات الشراء المعدة من قبل األجهزة الحكومية الالزمة 
جراءات الصحة والصحة النباتية ألن لإلنتاج واالستهالك فيها ألن ها تخضع التفاق المشتريات الحكومية وا 

 لها اتفاق خاص بها.

 الثاني: اللوائح الفنية والمقاييس الفرع

الالئحة الفنية تعني الوثيقة التي تبين مواصفات وخصائص المنتج أو طرق التجهيز واإلنتاج  
بقة التي تلزم على االمتثال لهذه المواصفات والخصائص. كما المتعلقة بها، بما فيها األحكام اإلدارية المط

يمكن أن تشمل هذه الوثيقة المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو العالمة أو العنونة المطبقة على المنتج 
 أو على طرق التجهيز واإلنتاج.

صفات للمنتجات أما المقياس فهو وثيقة تقرها هيئة معتمدة، تشمل قواعدا أو خطوطا إرشادية أو  
 أو لطرق التجهيز واإلنتاج المرتبطة بها، والتي ال يكون االمتثال لها إلزاميا بل اختياريا.

 أوال: إعداد اللوائح الفنية واعتمادها وتطبيقها بواسطة أجهزة الحكومة المركزية
ال تفضل  للوائح الفنية، بحيثبالنسبة طبق مبدأ المعاملة الوطنية والدولة األولى بالرعاية ي 

يتم التمييز بين  وأالالمنتجات المحلية على تلك المشابهة لها والتي تكون مستوردة من أ  دولة عضو، 
 منتجات مشابهة للدول األعضاء.

بالشكل إعداد هذه اللوائح أو اعتمادها أو تطبيقها يجب أن تحرص الدول األعضاء على أيضا  
بغرض خلق عراقيل للتجارة الدولية، إضافة إلى هذا  وليسالضرور  فقط لتحقيق األهداف المشروعة 

وضع على أساس المقاييس الدولية وأن تؤد  دورا كامال في حدود مواردها في عمل أجهزة يجب أن ت
المنظمة الدولية لتوحيد  ISOالتوحيد القياسي الدولية الخاصة بإعداد المقاييس الدولية للمنتجات، منها 

 اللوائح الفنية على مستوى دولي. من أجل خلق تناسق 1القياس

كما يجب أن تقبل الدول األعضاء اللوائح الفنية لألعضاء اآلخرين بكونها معادلة للوائحها، حتى  
ن كانت تختلف عنها ما دامت تحقق نفس الهدف. كذلك ينبغي أن تستند اللوائح الفنية الخاصة  وا 

 الوصفية أو التصميم. بمتطلبات منتج ما على األداء أكثر منه على الخصائص

                                                 

 .313، ص 3000ة، ، دار الفكر العربي، القاهر 9000سيد مصطفى، إدارة الجودة الشاملة وااليزو  أحمد راجع: -1 
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إذا كانت اللوائح الفنية أل  دولة عضو ال تستند إلى مقاييس دولية لكن لها تأثير هام على تجارة  
 اآلخرين فإنه يجب توفير الشروط التالية حتى تصبح هذه اللوائح قانونية:  ءاألعضا

 ة.بين روبتها في تطبيق الئحة فنية معينيإعالن في مرحلة مناسبة،  نشر -8
األعضاء اآلخرين من خالل أمانة المنظمة بالمنتجات التي تغطيها اللوائح الفنية المقترحة، مع  إشعار -3

 توضيح هدفها ومبررها بإيجاز في مرحلة مناسبة حتى يكون هناك مجال إلدخال التعديالت.

ترحة، أو تقديم نسخ توفير كل التفاصيل التي يطلبها األعضاء اآلخرون حول هذه اللوائح الفنية المق -2
 منها لهم، مع تحديد األجزاء التي تبتعد في جوهرها عن المقاييس الدولية ذات الصلة.

مهلة زمنية كافية لألعضاء دون تمييز بينهم من أجل تقديم تعليقاتهم كتابة ومناقشة هذه  منح -4
 التعليقات، وأخذ هذه التعليقات ونتائج مناقشاتها بعين االعتبار.

ظهور مشاكل ملحة تتعلق بحماية السالمة والصحة أو األمن القومي فإنه يمكن إوفال  في حالة
  اعتماد اللوائح الفنية بالخطوات التالية: مبعض الشروط السابقة إذا كان ذلك ضروريا، والقيام بعد

ي تشملها، إشعار األعضاء اآلخرين فورا من خالل أمانة المنظمة باللوائح الفنية المعنية والمنتجات الت -أ
 مع تقديم نشرة موجزة عن هدفها ومبررها.

 نسخ من اللوائح الفنية لألعضاء اآلخرين الذين يطلبونها. تقديم -ب
لألعضاء اآلخرين بتقديم تعليقاتهم كتابة ومناقشة هذه التعليقات مع األخذ بعين االعتبار هذه  السماح -ج

 التعليقات ونتائج المناقشات.

             الحكومية المحلية وغيرة يحكومالجهزة األح الفنية واعتمادها وتطبيقها بواسطة ثانيا: إعداد اللوائ
أجهزة الحكومة المحلية واألجهزة وير الحكومية التي تقوم بإعداد اللوائح الفنية واعتمادها لتزم ت 

المعلومات حولها  توفيرو إال فيما يخص عملية اإلخطار عن اللوائح الفنية  اهيرتبط ب ماكل وتطبيقها ب
 فإنها من مهمة الحكومة المركزية.

 ثالثا: إعداد المقاييس واعتمادها وتطبيقها
قبول أجهزة التوحيد القياسي التابعة لحكومتها المركزية وأجهزة على الدول األعضاء  جبرت 

المتثال ألحكام حكومتها المحلية واألجهزة وير الحكومية. كما ينبغي أن تلتزم أجهزة التوحيد القياسي با
وعدم التمييز  هاتقنين السلوك الحميد عند إعدادها واعتمادها وتطبيقها للمقاييس حتى تضمن التناسق بين

 تشكل عراقيل أمام التجارة الدولية. وأالفي تطبيقها، 

 الثالث: المطابقة للوائح الفنية والمقاييس الفرع

 .تقييمهذا الباالعتراف و جهزة الحكومة المركزيةإجراءات تقييم المطابقة بواسطة أيتم التطرق إلى  
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                                                                                 تقييم المطابقة بواسطة أجهزة الحكومة المركزية إجراءات أوال:
 حــــــــاللوائ صلة في تذا هي تدابير تستخدم بصورة مباشرة أو وير مباشرة إلثبات الوفاء بمتطلبات 

ل ـــــــــجيـــوالتس ان المطابقةـوضم ار والفحص والتحققـات واالختبــا: أخذ العينهـس، ومن بينـــة أو المقاييـــلفنيا
 واالعتماد واإلقرار.

للتأكيد اإليجابي بالمطابقة مع اللوائح الفنية إجراءات المطابقة  علىتعتمد أجهزة الحكومة المركزية  
والمقاييس بين المنتجات ذات المنشأ في دول أعضاء وبين المنتجات المماثلة المحلية أو بين منتجات أ  

قيد تال ، وأن دولة عضو أخرى، أ  يجب تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الدولة األولى بالرعاية
ية المعلومات الخاصة بمنتجات وتبلغ لكل من يطلبها، مع احترام سر  أن تتم بسرعة فائقةو  التجارة الدولية

بالنسبة  عدالةوأن تكون هناك  الدول األعضاء األخرى بنفس مستوى حماية السرية للمنتجات الوطنية،
مقارنة بتلك التي تفرض على المنتجات الوطنية أو أل   للرسوم المفروضة على األعضاء لتقييم المطابقة

  دولة عضو أخرى.
وصيات صادرة عن هيئات التوحيد القياسي الدولية ينبغي على عندما تكون هناك إرشادات وت 

الدول األعضاء أن تحث أجهزتها الحكومية على استخدامها كأساس إلجراءات تقييم المطابقة إاّل في حالة 
عدم مالءمتها للدولة العضو المستوردة للمنتجات المعنية بالمطابقة ألسباب أمنية، أو لمنع الغش 

مة صحة اإلنسان والحيوان والنبات، أو لحماية البيئة والمناخ وتفاد  بعض المشاكل والتضليل أو لسال
 التكنولوجية.

 ثانيا: االعتراف بتقييم المطابقة بواسطة أجهزة الحكومة المركزية
نتائج إجراءات تقييم المطابقة للدول األعضاء األخرى إذا كانت بقبول الالدول األعضاء  على 

القيام بمفاوضات إلبرام اتفاقات لالعتراف و  ،طبقها حتى ولو كانت تختلف عنهامعادلة لتلك التي ت
تفضيل  واألجنبية وعدمالمتبادل حول نتائج إجراءات تقييم المطابقة على أساس عدم التمييز بين المحلية 

 دولة عضو على أخرى.

 الرابع: المعلومات والمساعدة الفنية الفرع

ة الالزمة بإقامة نقاط استعالم لديه تكفل الرد على كل استفسارات توفير الشفافيب كل عضو يلتزم 
الدول األعضاء األخرى وتوفير كل الوثائق الالزمة حول لوائح فنية أو مقاييس أو إجراءات تقييم المطابقة 
، المعتمدة من قبل األجهزة الحكومية أو المحلية أو وير الحكومية أو العضوية في نظم دولية أو إقليمية

تقديم النصح والمساعدة الفنية إلى الدول األعضاء األخرى وخاصة النامية منها حول اللوائح ب يلتزم ماك
قامة هيئات التوحيد القياسي الوطنية والمشاركة في الهيئات الدولية من أجل تمكينها من تنفيذ  الفنية وا 

من حيث حقوقها والتزاماتها المعاملة الخاصة للدول النامية األعضاء  ةمراعا بجيأيضا  االتفاق.
اللوائح والمقاييس واإلجراءات التي  من خالل هاخلق عقوبات أماموعدم  واحتياجاتها المالية لتنفيذ االتفاق
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مكانية اعتمادو  ،تطبقها الدول المتقدمة جراءات تقييم المطابقة ال تستند إلى  اها  على لوائح فنية ومقاييس وا 
، وتحث التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية اادات الدولية نظرا لظروفهتلك القائمة على األدلة واإلرش

 هيئات التوحيد القياسي الدولية على إيجاد مقاييس دولية خاصة بالمنتجات ذات األهمية في الدول النامية.
ات اتفاق الحواجز الفنية أمام التجارة يضمن عدم استعمال الدول اللوائح الفنية والمقاييس كأدو  إن 

التجارة الدولية. فهو ال يمنع الدول األعضاء من وضع  مللحماية المستترة أو كعقبات ال ضرورة لها أما
المواصفات الفنية المناسبة للحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان والبيئة، لكن ليس بالشكل الذ  يعرقل 

 السير الحسن للتجارة أو كونها فقط وسيلة للحماية المقنعة.
جراءات المطابقة والمبادئ فاالتفاق ب  كل ما يحتويه من كيفية إعداد واعتماد المواصفات الفنية وا 

التي يقوم عليها من المعاملة الوطنية والدولة األولى بالرعاية، والشروط التي يضعها واعتماده على تقنين 
منح معاملة السلوك الحميد، يتضح أنه يعتمد على المساواة وعدم التمييز بين الدول األعضاء مع 

تفضيلية للدول النامية وضرورة مساعدتها مما يؤد  إلى زيادة تدفق التجارة الدولية، خاصة من خالل حثه 
 على عقد االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف بين الدول األعضاء.

 إال أن هذا ال يعني أنه ال يتم استخدام هذه المواصفات الفنية من قبل بعض الدول للحماية أو 
لعرقلة الجارة العالمية. كذلك روم هذه المعاملة التفضيلية للدول النامية فإنه لن يكون باألمر السهل عليها 

نفاذ منتجاتها إلى أسواق من لنوع المقاييس التي تعتمدها وهذا ما يصعب  االتوافق مع هذا االتفاق نظر 
 الدول المتقدمة.

 للتجارةالمطلب الثالث: اتفاقات اإلجراءات المصاحبة 

هي اتفاقات تتعلق بالجوانب المنظمة النتقال الواردات السلعية من دولة عضو مصدرة إلى دولة       
وتتمثل في: التقييم الجمركي، والفحص قبل الشحن، وقواعد المنشأ، وتراخيص  ،عضو أخرى مستوردة

 االستيراد. 

 األول: اتفاق التقييم الجمركيالفرع 

ام عادل ومحايد لتقييم السلع لألوراض الجمركية على أساس عدم وهو يهدف إلى إقامة نظ 
 مالحق يتم التطرق إليها من خالل النقاط التالية.  2مادة و 34ويتكون من ، التمييز بين مصادرها

 أوال: قواعد التقييم الجمركي
قيمة  هيالقاعدة األساسية التي يقوم عليها تحديد قيم السلع المستوردة لألوراض الجمركية  

الصفقة التجارية، وهي الثمن المدفوع فعال أو المستحق دفعه للسلع عندما تباع للتصدير إلى البلد الذ  
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. كما يمكن أن يعدل هذا الثمن بواسطة بعض 1يستوردها أ  هي القيمة التعاقدية المثبتة في وثائق التعاقد
تكاليف تعبئة السلع ، و تثناء عمولة الشراءالعموالت والسمسرة باس المدفوعات التي يتحملها المستورد مثل:

قيمة السلع والمكونات التي يقدمها المشتر  والمتضمنة في السلع المستوردة ، و من حيث العمل أو المواد
 في إنتاجها. ةوالمواد المستهلك

قواعد ناك هإضافة إلى القواعد األساسية المحددة لقيمة السلع المستوردة لألوراض الجمركية  
وهي مرتبة حسب األولوية في العمل بها فيبدأ  ،تطبق على حسب التسلسل الرقمي هيو بديلة أخرى 

نو  األولىبديلة الالقاعدة بالقاعدة األساسية، فإن لم توجد يتم األخذ  وهكذا  بالثانيةلم توجد يتم األخذ  ا 
 البديلة في:  ما يسمى بالتطبيق التتابعي لطرق التقييم، وتتمثل هذه القواعدو هو  ،حسب التدرج

 القاعدة األولى: قيمة السلع المطابقة
للتصدير لنفس البلد  تإن القيمة الجمركية هي قيمة المعاملة التجارية للسلع المطابقة التي بيع 

فيه السلع المعنية بالتقييم أو في وقت قريب منه،  رتدّ ص  رت في ذات الوقت الذ  دّ المستورد، والتي ص  
 ات للسلع المطابقة فإنه يؤخذ بأقل قيمة لتحديد القيمة الجمركية.وفي حالة وجود عدة صفق

 القاعدة الثانية: قيمة السلع المماثلة
إن القيمة الجمركية هي قيمة المعاملة التجارية للسلع المماثلة التي بيعت للتصدير لنفس البلد  

 التقييم أو في وقت قريب منه.فيه السلع المعنية ب رتدّ ص  رت في نفس الوقت الذ  دّ المستورد، والتي ص  
 القاعدة الثالثة: القيمة المستخلصة أو قيمة الخصم

القيمة الجمركية تحدد على أساس سعر الوحدة الذ  بيعت به السلع المستوردة المعنية بالتقييم أو  
لنقل السلع المطابقة أو السلع المماثلة التي بيعت في السوق المحلية بعد خصم مبالغ ونفقات كنفقات ا
 والتامين والضرائب الجمركية وويرها من الضرائب وير المباشرة المحلية أو نفقات أخرى تدفع محليا.

 القاعدة الرابعة: القيمة المحسوبة
 القيمة الجمركية تحدد على أساس مجموع المبالغ اآلتية: 

 المستوردة. تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو أشكال التجهيز المستعملة في إنتاج السلع -
 مبلغ يمثل أرباح المنتج والبائع والنفقات العامة في بلد التصدير واإلنتاج. -

تكلفة أو قيمة كل النفقات األخرى الالزمة مثل نفقة نقل السلع المستوردة إلى مكان استيرادها، ونفقات  -
 تأمين على السلع المستوردة.الشحن والتفريغ والمناولة الخاصة بنقل السلع إلى مكان استيرادها، ونفقات ال

  االحتياطية  القيمة القاعدة الخامسة:
وعلى التقييم الجمركي القيمة الجمركية تحدد باستخدام أساليب تتسق مع مبادئ وأحكام اتفاق  

أساس البيانات المتاحة في الدول المستوردة. فال يجوز تحديد القيمة الجمركية على أساس سعر البيع في 
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وردة لسلع تم إنتاجها فيه، وسعر السلع في السوق المحلية لدولة التصدير، وثمن السلع الدول المست
 المنتجة للتصدير إلى دولة وير الدولة المستوردة، والحد األدنى المقرر للقيمة الجمركية.

ضروريا لتحديد القيمة الجمركية، فيكون سعر الصرف المطبق هو تحويل العمالت إذا كان  
لقيمة اي لعفعنه من قبل السلطات المختصة في الدول المستوردة، والذ  يعكس بشكل  السعر المعلن

 .الجارية لهذه العملة في الصفقات التجارية بالنسبة لعملة الدولة المستوردة
السرية عند استخدام المعلومات بغرض التقييم الجمركي إاّل في حاالت اإلجراءات احترام  بجي

تشريع كل دولة عضو على حق  احتواء بجكما ي ،فقة مقدمها على كشفهاالقضائية أو في حالة موا
المستورد أو أ  شخص مسؤول عن دفع الضريبة الجمركية في استئناف قرارات اإلدارة الجمركية للسلع 

 كل أن ماك إدارة الجمارك أو أ  جهاز مستقل أو السلطة القضائية. من قبلدون التعرض ألية جزاءات 
ة بنشر القوانين واللوائح والقرارات القضائية ذات الصلة بتطبيق االتفاق عمال بمبدأ ملزم وعض ةدول

 .الشفافية مع احترام مبدأ السرية
دخالها إلى دولته إذا كان هناك تأخير في ي  حق للمستورد سحب السلع المستوردة من الجمارك وا 

ي صورة كفالة أو وديعة لتغطية دفع التحديد النهائي للقيمة الجمركية شريطة تقديم ضمانات كافية ف
الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع في نهاية األمر، وهذا ما ينبغي أن يتضمنه تشريع كل دولة 

 لمواجهة هذه الظروف.

 ثانيا: اإلدارة والتشاور وتسوية المنازعات
ن رئيسا لها كل األعضاء ينتخبو عن لجنتين، لجنة التقييم الجمركي وتتشكل من ممثلين  أتنشأ

اللجنة و وتجتمع في دورة عادية مرة كل سنة أو عند الضرورة لذلك وتكون أمانة المنظمة هي أمانتها، 
تختص في بحث المسائل الفنية الناجمة  الفنية للتقييم الجمركي وهي خاضعة لمنظمة الجمارك العالمية

 .عن التطبيق اليومي لنظام التقييم الجمركي
بين طرفين فإنه يعتمد على التشاور كخطوة أولية مع تقديم لجنة التقييم إذا كان هناك نزاع  

ذا تعذر الحل ي لجأ إلى تعيين فريق للتحكيم بطلب من أطراف النزاع،  الجمركية النصح والمساعدة، وا 
 فيطلب الفريق من اللجنة الفنية دراسة الوضع من الجانب الفني إذا كان هناك حاجة لذلك.  

 لة الخاصة التفضيلية للدول النامية ثالثا: المعام
تنفيذ تقنين التقييم الجمركي الناتج عن جولة طوكيو، وتأجيل تطبيق االتفاق للدول النامية يسمح  

وروووا  لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان اتفاقية المنظمة بإخطار المدير العام األالصادر عن جولة 
ها لتعديل نظمها الجمركية يت ال تكفكانتمديد هذه الفترة إذا  هاكما يمكن في التأجيل. ةالروببللمنظمة 

تأجيل ، ولها الحق في لتتماشى مع االتفاق بتقديم طلب بهذا الخصوص قبل انتهاء فترة الخمس سنوات
تحديد القيمة الجمركية على أساس القيمة المحسوبة لمدة ثالث سنوات تلي تطبيق االتفاق شريطة اإلشعار 
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المتقدمة لتسهيل تنفيذ الدول األعضاء  هاتقدم تيلاالمساعدة الفنية  سمح لها باالستفادة منيأيضا  لك.بذ
تدريب العاملين والمساعدة في تحضير إجراءات التقييم الجمركي، والحصول على مصادر كاالتفاق 

 المعلومات المتعلقة بقواعد التقييم الجمركي وتقديم المشورة والنصح.
ن اتفاق التقييم الجمركي هو وضع أسس وقواعد ومعايير دقيقة لتقييم السلع الهدف األساسي مإن  

لألوراض الجمركية، مما يؤد  إلى حماية مصالح المستوردين، وضمان حق إدارة الجمارك ألن التحديد 
فيه يفقد هذه السلع ميزتها التنافسية في الدولة  غالبالم  وير الفعلي لهذه القيمة الجمركية وخاصة 

ذا كان السعر المصرح به في عقد الصفقة جد منخفض فإنه ينقص من إرادات مصالح المس توردة، وا 
دارة الجمارك من خالل تحديد  االجمارك. إذ   هذا االتفاق يسعى إلقامة التوازن بين مصالح المستوردين وا 

إذا كان هناك شك  القيمة الجمركية التي تكون في الغالب هي السعر الفعلي المثبت عن طريق الفواتير إال
فيه، فإنه يرفض وتعمل هيئة الجمارك على تحديد القيمة المناسبة، مثلما سبق التطرق إليه خالل عرض 

 االتفاق وفقا للشروط واألسباب المذكورة.
قامة اإلجراءات الالزمة   هناك أيضا استفادة للدول النامية من فرصة لتعديل نظمها الجمركية وا 

 خذة من أعضاء إدارات الجمارك من أجل التمكن من تنفيذ هذا االتفاق. وتحسين التدابير المت
لقد جاء اتفاق الفحص قبل الشحن لضمان حقوق الدول المستوردة بأن الواردات مطابقة فعال  

للمواصفات والكميات المتعاقد عليها، والمحافظة على السلع المستوردة وتصنيفها ضمن سلع ذات تعريفات 
وحماية العملة الصعبة من الخروج إلى الدول المصدرة بشكل كبير في حالة تحديد  جمركية منخفضة،
 .1أسعار جد مرتفعة

 الثاني: اتفاق الفحص قبل الشحن الفرع

الفحص قبل الشحن هو تلك التدابير والعمليات التي تطبقها الدولة المستوردة للتأكد من مطابقة  
في العقد باإلضافة إلى كمياتها وأسعارها بما فيها سعر  الواردات للمواصفات الفنية المنصوص عليها

في الدولة المصدرة قبل أن يتم شحنها. وهذا ما كانت  ئموانالأماكن الشحن و الصرف والشروط المالية في 
وجولة تستخدمه الدول النامية المستوردة، بينما ترى فيه الدول المتقدمة نوعا من التقييد للتجارة وعرقلتها. 

 2وجدت حال وسطا التجاه كل من الدول النامية والمتقدمة بوضع اتفاق الفحص قبل الشحنووا  ورو األ
  .مواد 9وهو يتكون من 

  

                                                 
 .21مرجع سابق، ص تبسيط الجات، عادل محمد خليل،  -1

2- News of  Uruguay Round of  Multilateral Trade Negotiations, Press Summary, Issued by the Information and 

Media Relations Division, GATT, Geneva,5 April 1994, P 17. 
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 أوال: نطاق التطبيق والتعريفات 
كل أنشطة الفحص قبل الشحن التي تتم في أراضي الدول األعضاء  ىهذا االتفاق عليطبق  

تضمن التعريفات و ، ات أو أجهزة حكومية للدول المستوردةالمصدرة بناء على طلب أو اشتراط من حكوم
 : 1التالية

مستخدم يعني كل عضو تقوم حكومته أو أ  جهاز حكومي فيه بالتعاقد على استخدام أنشطة العضو ال -
 الفحص قبل الشحن.

يها أنشطة الفحص قبل الشحن وهي كل األعمال المرتبطة بالتحقق من النوعية والكمية والسعر بما ف -
 سعر الصرف والشروط المالية، والتصنيف الجمركي للسلع المعدة للتصدير إلى أراضي العضو المستخدم.

هيئة الفحص قبل الشحن وهي تلك الهيئة التي يتم التعاقد معها أو تفويضها ألداء أنشطة الفحص قبل  -
 الشحن.

 ثانيا: التزامات األعضاء المستخدمة
 يلي:  كماااللتزامات  حددت 

تتم األنشطة الخاصة بالفحص قبل الشحن بشكل وير تمييز  وتكون التدابير والمعايير  :عدم التمييز -
 يتأثرون بهذه األنشطة. نذة وفقا للمساواة بين كل المصدرين الذينف  المستخدمة موضوعية وم  

لفحص بشكل ال تطبق القوانين والقواعد والمتطلبات على السلع المصدرة محل ا :المتطلبات الحكومية -
يقل رعاية عن تلك الممنوحة للسلع المحلية المماثلة في دولة العضو المستخدم أو المستورد طبقا لمبدأ 

 المعاملة الوطنية.

ذا تعذر ذلك فإنه يتم في  :موقع الفحص - يتم الفحص في األراضي الجمركية التي تصدر منها السلع، وا 
 األراضي الجمركية التي تصنع فيها السلع.

عملية فحص الكمية والنوعية تكون وفقا لمقاييس متفق عليها في العقد بين المصدر  :المقاييس -
ن لم ينص العقد على ذلك فيتم على أساس المقاييس الدولية الخاصة بهذه السلع.  والمستورد، وا 

ات نشر كل اإلجراءبتتيح هيئات الفحص كل المعلومات المتعلقة بالفحص للمصدرين  :الشفافية -
 ن األعضاء اآلخرين من التعرف عليها.يتمكلالمتبعة والقوانين واللوائح المتعلقة بالفحص قبل الشحن 

 وعدم إتاحتها للغير.عليها  تحفظالهيئات الفحص قبل الشحن على  :حماية المعلومات السرية -

هيئات أخرى  تلتزم هيئات الفحص بتفاد  أ  تعارض في المصالح بينها وبين أ  :تعارض المصالح -
 لها عالقة بالفحص.

على هيئات الفحص تجنب التأخيرات وير المبررة في عملية الفحص قبل الشحن التي : التأخيرات -
 تكون لها أضرارا كبيرة على المصدرين.

                                                 

 .10مرجع سبق ذكره، ص محمد محمد علي إبراهيم،   -1 



        لرابع: اتف اقيات اإلجراءاتالمبحث ا                                                           الفصل الثاني: اتف اقيات المنظمة العالمية للتجارة  

 

178 

 

تلتزم هيئات الفحص بمجموعة من اإلجراءات للتحقق من أسعار السلع محل  :التحقق من األسعار -
فيمكن  ،صدرة لها، بغرض تفاد  رفعها أو تخفيضها في فاتورة الشراء ومنع الغشالفحص في الدول الم

رفض السعر المتفق عليه في العقد إذا تحققت هيئات الفحص من أن السعر وير مرض استنادا إلى 
 المعايير التالية:

 وقت قريب. سعر التصدير مع أسعار السلع المطابقة أو المماثلة المصدرة من نفس البلد في مقارنة -أ
 شروط عقد البيع وعوامل تصحيح السعر المطبقة في الصفقة التجارية. مراعاة -ب

 التحقق من تكاليف النقل. -ج
ثمن السلع المنتجة  أو التحقق من أن السعر ال يستند إلى ثمن البيع في الدولة المستوردة لسلع تنتجها -د

 قيم تحدد بشكل عشوائي. أو نفقات اإلنتاج أو ردةفي الدولة المصدرة لتصديرها لدولة أخرى وير المستو 
 في مواجهة هيئات الفحص قبل الشحن والتظلم من قراراتهاحق اللمصدرين ل :إجراءات االستئناف -

 ثالث درجات لتظلم المصدرين: وهناك ،واستئنافها
 االنظر فيهيقوم المصدرون بتقديم تظلماتهم كتابة إلى مسؤول بهيئة الفحص قبل الشحن من أجل  -أ

 واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت.
في حالة عدم تسوية الخالف على مستوى هيئة الفحص، يمكن إحالة النزاع إلى هيئة مراجعة مستقلة  -ب

تتشكل من ثالث مجموعات من الخبراء، األولى تمثل المصدر والثانية تمثل هيئة الفحص قبل الشحن، 
 ىسميما  أو ،1تقلين، وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة ألطراف النزاعوالثالثة تمثل خبراء تجاريين مس

 .المراجعة المستقلةب
ذا -ج إلى جهاز  األخرى ثملم ينجح األمر، يرفع النزاع إلى التشاور بين أعضاء النزاع واألعضاء  وا 

 تسوية المنازعات للمنظمة.
بل الشحن إذا كانت تقل قيمتها عن للفحص ق تخضع بعض الشحنات الأ كنيم :االنتقاص أو الخروج -

 وفقا لمبدأ الشفافية. ةحددمقيمة 

 ثالثا: التزامات األعضاء المصدرة
 ما يلي:كالتزامات األعضاء التي تخضع صادراتها للفحص قبل الشحن ددت ح   

 لوائح الخاصة بالفحص قبل الشحن بطريقة ال تميز بين األعضاء.القوانين و التطبيق  أ  عدم التمييز -
 ين من معرفتها.تمكللكل القوانين واللوائح المطبقة بهذا الشأن  نشرالشفافية حيث ت -

تقديم المساعدة الفنية لألعضاء المستخدمة للفحص بناء على طلب منها بغرض التقليل التدريجي من  -
 اعتماد األعضاء المستوردة على أنشطة الفحص قبل الشحن.

  

                                                 
1 - Adamantopoulos, Op.Cit., P 16. 
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 ورية رابعا: اإلخطارات والمراجعة الد
وتقديم معلومات حول أ  ة ستخدممالقوانين واللوائح الباألعضاء بإخطار أمانة المنظمة لتزم ي 

كل التعديالت والتغييرات التي تطرأ عليها قبل نشرها و إجراءات أو قرارات خاصة بالفحص قبل الشحن، 
ر الوزار  أحكام االتفاق يراجع المؤتمو  رسميا، وهذا حتى تعمل األمانة على تبليغها لألعضاء اآلخرين.

 بعد كل ثالث سنوات. ثم بعد سنتين من سريان اتفاقية المنظمة 
وضع االتفاق مجموعة من القواعد والمبادئ التي تبين التزامات كل من الدول المستوردة التي تطبق       

تكون  أاليطة أنشطة الفحص قبل الشحن والتزامات الدول المصدرة المطبق عليها الفحص قبل الشحن، شر 
بمثابة قيود ال ضرورة لها أمام التجارة الدولية، كما ضمن االتفاق عدم التمييز بين الدول  تهذه اإلجراءا

األعضاء واالعتماد على مبدأ الشفافية، وأعطى الحق للدول المصدرة في التظلم إذا كان هناك تعسف من 
 جهة الهيئة القائمة بالفحص قبل الشحن.

هيئة الفحص إلى التحقق من أن األسعار هي وير تلك المعلن عليها في في حالة توصل  
الفاتورة، فإن القيمة المحددة من قبل هيئة الفحص ليست هي التي تطبقها مصلحة الجمارك لفرض 

 .1الضريبة، بل يتم تحديد هذه القيمة وفق ما تمت اإلشارة إليه في اتفاق التقييم الجمركي

 
 اعد المنشأالثالث: اتفاق قو  الفرع

قواعد المنشأ هي تلك األسس التي تحدد أصل السلع المستوردة بهدف تعيين معاملتها الجمركية  
 9ويتكون اتفاق قواعد المنشأ من  .2من حيث التعريفة الجمركية واإلجراءات الحدودية التي تتخذ بشأنها

  .مواد موزعة على أربعة أجزاء، إضافة إلى ملحقين

 المنشأ  أوال: تعريف قواعد
القوانين واللوائح والقرارات اإلدارية التي تطبقها أ  دولة عضو  انهعلى أقواعد المنشأ  عرفت 

بنظم تجارية معينة تؤد  إلى منح تفضيالت تعريفية تتعدى ما  ترتبط أاللتحديد بلد منشأ السلع، شريطة 
 .3ورد بخصوص مبدأ الدولة األولى بالرعاية

تطبيق مبدأ مثل لقواعد المستخدمة كأدوات لسياسة تجارية وير تفضيلية تشمل قواعد المنشأ كل ا 
جراءات الوقاية، ومتطلبا  تالدولة األولى بالرعاية، ومكافحة اإلوراق، والدعم والرسوم التعويضية، وا 

 جمركية وقواعد المنشأ المستخدمة في المشترياتالحصص التمييزية أو الكمية القيود الالعالمة التجارية، و 
 الحكومية واإلحصاءات التجارية.

  
                                                 

 .23إبراهيم العيسو ، مرجع سبق ذكره، ص   -1
 .884مرجع سبق ذكره، ص عبد الواحد العفور ،  -2 

3 - Lal Das Bhagirath, AN Introduction to the WTO Agreements, Zed Books Ltd, London, 1998, P 95.  
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 ثانيا: الضوابط التي تحكم تطبيق قواعد المنشأ 
 تتعلق هذه الضوابط بفترتين هما: 

 خالل الفترة االنتقالية الضوابط -8 

ي مدة الثالث سنوات التي وضعها االتفاق إلنهاء برنامج العمل لتناسق قواعد هالفترة االنتقالية       
 :فهي تهوالتأكد من سالما ذهبرنامج العمل  تنفيذو استكمال ابط ضو أما  ،المنشأ
 : افة بشكل واضح ودقيق وخصوصو تكون متطلبات وشروط تحديد منشأ السلعة معر  أن -8     

الحاالت التي يطبق فيها معيار تغير التصنيف الجمركي، فإنه يستلزم أن تحدد قاعدة المنشأ أ   في -أ
 .1دقة للعناوين أو العناوين الفرعية في التصنيف الجمركي الذ  تتناوله القاعدةاستثناء منها بكل وضوح و 

الحاالت التي يطبق فيها معيار النسبة المئوية في التعريفة حسب القيمة، يجب توضيح كيفية  في -ب
 حساب هذه النسبة المئوية في قواعد المنشأ.

ة التجهيز، ينبغي تحديد بدقة العملية التي الحاالت التي يطبق فيها معيار التصنيع أو عملي في -ج
 تعطي المنشأ للسلع المعنية.

  تستعمل قواعد المنشأ كأدوات لتحقيق أهداف تجارية بشكل مباشر أو وير مباشر. أال -3     
 أن ال ينتج عن قواعد المنشأ آثارا تقييدية أو سلبية على التجارة الدولية وأن ال تتطلب بعض -2     

 ير الضرورية المتعلقة بالتصنيع والتجهيز كشرط أساسي لتحديد دولة المنشأ.الشروط و

تكون قواعد المنشأ المطبقة على الواردات والصادرات أكثر شدة من قواعد المنشأ المطبقة  أال -4    
 .لتحديد ما إذا كانت سلعة معينة محلية أم ال، وأن ال تطبق بصورة تمييزية بين الدول األعضاء

 تطبق قواعد المنشأ بشكل متسق، وموحد وعادل ومعقول. أن -0    

تقوم قواعد المنشأ على معيار إيجابي، أ  تحديد المعيار المشروط لمنح شهادة المنشأ للسلع،  أن -1    
 بعكس المعيار السلبي الذ  يركز على االعتبارات التي تمنع منح هذه الشهادة.

 ارات اإلدارية المتعلقة بقواعد المنشأ.تنشر القوانين واللوائح والقر  أن -2

 تطبيق ما يحل من تعديالت وتغيرات على قواعد المنشأ بأثر رجعي. عدم -1

أن يكون أ  عمل إدار  يتعلق بتحديد المنشأ قابال للمراجعة الفورية من قبل هيئات أو محاكم أو  -9
 .لتي أصدرت التحديدإجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية تكون مستقلة عن السلطة ا

أن تعامل جميع المعلومات السرية المتعلقة بقواعد المنشأ بسرية تامة من قبل السلطات المعنية  -80
 قضائية.الجراءات اإلوال تكشف عنها إال بإذن من مقدمها، باستثناء ما يطلب كشفه في سياق 

 الضوابط بعد الفترة االنتقالية -2
تحقيق تناسق القواعد المطبقة في الدول األعضاء نتيجة لبرنامج  وههذه الضوابط من  الهدف     
 :1أ  يجب العمل بمجموعة من الضوابط عند تنفيذ البرامج تتمثل في ،العمل

                                                 
 .808العدد السادس، جامعة الشلف، ص شمال إفريقيا،بن داودية وهيبة، أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا، مجلة  -1 
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 تطبيق قواعد المنشأ بطريقة متساوية بين األعضاء. -8
ملها، أو هي الدولة التي تم الحصول فيها على السلعة بأك ، هل هيسلعةالدولة منشأ تعيين  يجب-3

 الدولة التي حصل فيها آخر تحول جوهر  للسلعة إذا كان هناك عدة دول تقوم بإنتاج هذه السلعة.

 وأما باقي الضوابط فهي تشبه الضوابط المذكورة في الفترة االنتقالية        

 ثالثا: ترتيبات إجرائية خاصة باإلخطار والمراجعة والتشاور وتسوية المنازعات
التشاور حول األمور المتعلقة بتنفيذ أحكام االتفاق، ب مهتي تتالنتين، لجنة قواعد المنشأ لجأنشأت  

ي تعمل تحت إشراف منظمة الجمارك العالمية وتهتم ببحث المشكالت التواللجنة الفنية لقواعد المنشأ 
خطار مجلس وتقوم لجنة قواعد المنشأ بمراجعة سنوية لتنفيذ ا .الفنية الناجمة عن تطبيق االتفاق التفاق وا 

 التجارة في السلع بذلك.
يوم من سريان اتفاقية المنظمة بتزويد أمانتها بقواعد المنشأ  90زم كل دولة عضو خالل تتل 

الخاصة بها واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية ذات التطبيق العام المرتبطة بقواعد المنشأ المستخدمة 
نشر كل التعديالت التي تمس هذه القواعد خالل الفترة االنتقالية في  ايهكما يتوجب عل، في هذا التاريخ
 يوما من بدأ نفاذ القاعدة المعدلة أو الجديدة، مع توضيح سبب التعديل أو التغير.  10أجل ال يتعدى 

ذا تعذر ذلك يلجأ إلى جهاز تسوية المنازعاتالتشاور لحل النزاع بين عضوينيعتمد على و    .، وا 

 اسق قواعد المنشأ رابعا: تن
برنامج العمل الذ  يهدف إلى تنسيق قواعد المنشأ لجنة قواعد المنشأ واللجنة الفنية بإعداد تقوم  

باالعتماد على المنظمة العالمية  ،سنوات من تاريخ سريان اتفاقية المنظمة 2وير التفضيلية خالل 
التوضيحات واآلراء المتعلقة بالضوابط  على تقديمة لمساعدواللجمارك في توفير البيانات والمعلومات 

 خالل الفترة بعد االنتقالية.

قواعد المنشأ هي مجموعة القوانين والنظم واللوائح اإلدارية ذات التطبيق العام، التي تتبعها أ          
دولة عضو لتحديد منشأ السلع المستوردة لتحديد معاملتها الجمركية واإلجراءات التجارية التي تطبق 

سقة وتقوم على الشفافية لتساعد تتكون كقيد على تدفق التجارة وأن تكون واضحة وم أالعليها، شريطة 
على سهولة انسياب التجارة الدولية. وما يالحظ على االتفاق أنه أهمل قواعد المنشأ التفضيلية، واهتم فقط 

 بقواعد المنشأ وير التفضيلية ووضع لها برنامج عمل لتنسيقها. 
مت اإلشارة فإن هذا البرنامج حدد له زمن بدايته وهو سريان اتفاقية المنظمة وقد بدأ فعال كما ت 

، إال أنه لم ينتهي وتم تمديده لكي 8991سنوات أ  جوان  2والمفروض أن ينتهي بعد  8990في جوان 
 .2د المنشأولكن لم يستكمل وال زالت اللجنة تواصل تنفيذ برنامج تنسيق قواع 8999يستكمل في نوفمبر 

                                                                                                                                                         
 

     .: annual report 1999 , p 63 wto -2 
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هكذا بانتهاء برنامج العمل هذا قد ينجح االتفاق في تعزيز تحرير التجارة الدولية، بالطبع في حالة  
التزام كل الدول األعضاء بأحكام االتفاق والسعي إلى تنفيذها بما يضمن عدم عرقلة التجارة والعمل على 

 عدم حمايتها وعدم تقييدها. 

 الترخيص باالستيرادالرابع: اتفاق إجراءات  الفرع

ترخيص االستيراد هو ما تفرضه الدول من لزوم الحصول على موافقة الجهات اإلدارية المختصة  
على استيراد سلع معينة بغرض رقابة االستيراد للحصول على اإلحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، أو 

 .89941ات بهدف تسيير نظام الحصص الكمية المطبقة في إطار اتفاقية الغ
  .مواد ثمانياتفاق إجراءات الترخيص باالستيراد لقد شمل  

 أوال: الضوابط العامة 
 هذه الضوابط في: تتمثل 

يعرف الترخيص باالستيراد بأنه اإلجراءات اإلدارية المستخدمة من قبل النظم التي تتطلب تقديم طلب  -8
  .ستيرادأو مستندات إلى الهيئة اإلدارية المعنية كشرط مسبق لال

، 8994التأكد من أن اإلجراءات اإلدارية المنفذة للترخيص باالستيراد متفقة مع أحكام اتفاقية الغات  -3
لتجارة الدولية وال ينتج عنها آثار سلبية وتأخذ بعين االعتبار أوراض التنمية االقتصادية اقيد وال ت

 واالحتياجات المالية والتجارية للدول النامية األعضاء.
 أن تنفذ قواعد إجراءات تراخيص االستيراد بشكل محايد وعادل ومنصف. -2
الجهات اإلدارية التي يجب و أن تنشر كل القواعد والمعلومات المرتبطة بإجراءات تراخيص االستيراد  -4

 . االتصال بها، وقوائم السلع الخاضعة للترخيص
اع، مع تحديد الوثائق الضرورية فعال برفقة تكون استمارات الطلبات والتجديد بسيطة بقدر المستط أن-0

 هذه الطلبات.
لتقديمها. ة ناسبمنح فترة مو  تكون إجراءات تقديم طلبات الترخيص والتجديد بسيطة بقدر اإلمكان أن -1
 يوما على األقل(  38)

ترفض الطلبات بسبب أخطاء بسيطة ال تأثير لها على محتوى الوثائق، وعدم فرض أ  عقوبة  أال -2
 بل يكفي اإلنذار فقط إذا اتضح أنه وقع دون نية الغش أو اإلهمال الجسيم. بسببها

ترفض واردات مرخص بها نتيجة تغيرات طفيفة في القيمة أو الكمية أو الوزن عن تلك المحددة  أال -1
 في الترخيص ما دامت تقع في حدود الممارسات التجارية العادية.

                                                 
1 - Business Guide, OP.Cit., P 132. 
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لتسوية قيمة الواردات المرخص بها لحاملي التراخيص على نفس األساس إتاحة النقد األجنبي الالزم  -9
 تتطلب هذه التراخيص. ال الذ  يتاح به للواردات التي

ينبغي الكشف عن معلومات سرية تعيق تنفيذ القانون أو تتعارض مع المصالح التجارية  ال -80
 .1األمنية المشروعة، وكذلك أن تطبق هذه التراخيص بشكل يحافظ على المصالح

 الستيرادباثانيا: أنواع الترخيص 
 .: الترخيص التلقائي باالستيراد والترخيص وير التلقائي باالستيراد2هناك نوعين 

 لالستيراد الترخيص التلقائي -8

وهو يخضع للقواعد ، هو الترخيص الذ  تمنح الموافقة على الطلب الخاص به في كل الحاالت 
الترخيص يكون و  يكون له آثار تقييدية على الواردات محل الترخيص. أالو  لشفافيةولالعامة المذكورة 

ويتم اإلبقاء على استخدامه طالما بقيت  ،التلقائي لالستيراد ضروريا إن لم تتوفر إجراءات مناسبة أخرى
 الظروف الداعية الستعماله قائمة.

 لالستيراد الترخيص غير التلقائي -2

ص وير يفي الترخإاّل أنه لعامة المذكورة في النوع التلقائي، هو ينطو  على نفس الضوابط ا 
التلقائي تستعمل الهيئة اإلدارية المختصة سلطتها التقديرية في قبول طلب الترخيص باالستيراد أو رفضه. 
ويستعمل هذا النوع من التراخيص في حالة قيام الحكومة بتقييد واردات من سلع معينة حسب ما تتيحه 

 من استخدام لقيود الحصص الكمية. 8994غات اتفاقية ال
يكون هذا النوع من الترخيص عبئا إداريا يتجاوز ما هو ضرور  إلدارة التدبير الوقائي  أاليجب  

وفي هذه الحالة يتعين على األعضاء  يكون له آثار تقييدية وسلبية على التجارة. وأالالذ  طبق من أجله، 
قة على السلع الخاضعة للقيود من حيث قيمتها أو كميتها وتاريخ نشر كل المعطيات عن الحصص المطب

 .اأو كمة ونهايتها، وعن الحصص المحددة لكل دولة موردة قيم بدئها
يوما من تاريخ تلقي الطلبات إذا كان  20أيضا يجب عليها أن تصدر تراخيص االستيراد خالل  

كان ينظر فيها دفعة واحدة، أ  بعد انتهاء المدة يوما إذا  10النظر في الطلبات يتم فور تسلمها، وخالل 
المعلن عنها لتقديم الطلبات. كذلك يشترط أن تكون مدة الترخيص معقولة، فال تكون جد قصيرة ال تمكن 
صاحبها من استخدامها لالستيراد، وأن يحقق نوعا من العدالة في معاملة المستوردين والسماح للموردين 

من التراخيص الموزعة، ومنح اهتمام خاص للمستوردين لسلع  ناسبم الجدد من الحصول على قدر
 منشؤها الدول النامية واألقل نموا.

  

                                                 
1 - Business Guide, OP.Cit., P 132-133. 

 .80عادل محمد خليل، منظمة التجارة العالمية أهم االتفاقات، مرجع سبق ذكره، ص -2 
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 ثالثا: إدارة ومراجعة االتفاق
تسهر على تنفيذ أحكامه وخلق مجال للتشاور بين األعضاء للجنة الترخيص باالستيراد أنشأت  

 اتتغيير الو  تتعديالالو  ةتبعالملترخيص اات إجراء نعاللجنة إخطار األعضاء  علىو  بهذا الخصوص.
معلومات حول السلع محل الترخيص ، وتزويدها بكل اليوما من تاريخ نشرها 10خالل أجل ال يتعدى 

التلقائي ووير التلقائي، ونقاط االتصال والهيئة اإلدارية المكلفة بتلقي الطلبات، وعنوان أو اسم الجهة التي 
حديد نوع اإلجراءات المستخدمة في الترخيص التلقائي ووير التلقائي والغرض تم فيها النشر وتاريخه، وت

 من استخدام كل منها، والفترة المحتملة إلجراءات الترخيص.
اتفاق تراخيص االستيراد قد يحقق تنظيما كبير للتجارة الدولية ما دام يستعمل لتبسيط التدابير  إنّ  

راخيص، في إطار قائم على الشفافية ويضمن التطبيق والممارسات اإلدارية للحصول على هذه الت
من هذا االتفاق هو استخدام إجراءات الترخيص كوسيلة لفرض قيود وير مباشرة  ففالهد لها.المنصف 

 على الواردات بصفة عامة أو من مصادر معينة.
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 خالصة الفصل الثاني
، فصلوروووا  ي  ذاا الاألبعد التطرق إلى االتفاقيات األساسية الناتجة عن مفاوضات جولة   

عليها، ولو بشكل بسيط على األقل من جهة المالمح  واالطالعيكون قد أصبح ذناك نوعا من المعرية 
العامة لها، وااللتزامات الناجمة عنها. ألنه حتى يكون ذناك إلمام كاي  وتحليل شاي  لها يتطلب تدخل 
متخصصين وينيين ي  مختلف الميادين الت  شملتها االتفاقيات، ألنه بالفعل إاا تم الرجوع إلى نصوص 

 هر عليها الغموض والصعوبات ي  الكثير من األحيان.ذاه االتفاقيات يإنه يظ
يمكن إضاية مالحظة ذامة على ذاه االتفاقيات، تتمثل ي  نطاق تطبيقها أو شمولها لجميع  

مجاالت التجارة، يلم تعد تقتصر على ما كان سائدا ي  الغات بل تعدتها ألبعد من الك كما سبق اإلشارة 
ت إلى القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات اإلدارية والسياسات التجارية أيضا تطرقت ذاه االتفاقيا .إليه

للدول األعضاء، حيث يجب العمل على تعديلها وتغييرذا حتى تتالءم وتتفق وتتناسق مع أحكام 
االتفاقيات. وروم النص على المعاملة التفضيلية والخاصة للدول النامية ي  ذاه االتفاقيات إال أنه ال 

إيجابية. ألن ذاه المعاملة التفضيلية ترتبط بتنفيا االتفاق يقط،  ان القول بأن ذاا سيحقق لها آثار يمك
تمنح لها يترات انتقالية تكون أطول من الدول المتقدمة ألن ظرويها تعتبر صعبة وسيئة إاا أنها بمعنى 

الشكل الجيد والفعال، يإنها سوف قورنت بالدول المتقدمة. لكن إاا لم تستغل الدول النامية ذاه الفترات ب
تعان  يعال من تحرير التجارة. يسوف يأت  اليوم الا  تنقض  ييه ذاه التفضيالت واالمتيازات، وستصبح 
ذاه الدول تواجه نفس االلتزامات المفروضة على الدول الصناعية وتبدأ ي  المواجهة الفعلية لها على 

 مختلف ذاه االتفاقيات.
إال أنه يجوز التحلل من بعض  تتفاقياذاه االعلى كل الدول المنضمة إلى المنظمة االلتزام بكل        

كما لها الحق ي  الحصول على  ،تتفاقيااالتزامات تجاه الدول األخرى ي  حاالت متعددة تتيحها لاال
التطبيق حسب  ي  استثناءات من تطبيق أحكام االتفاقات متعددة األطراف واالستفادة من اإلعفاءات

 .قل نموا  األو  ناميةالو متقدمة الهناك تمييز بين مجموعة الدول من وضعيتها، ي
بعد ذاا تبدأ اآلثار الفعلية لها على مختلف الدول وخاصة النامية، وعلى وجه الخصوص  

من ذاا البحث بمعرية اآلثار الت  قد تجنيها الجزائر ي  حالة  الفصل الخامسالعربية منها. لهاا سيهتم 
انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، وتنفيا أحكامها ومبادئها. أ  ستكون ذناك محاولة لمعرية اآلثار 
اإليجابية والسلبية على االقتصاد الجزائر  من تحرير التجارة ي  ظل المنظمة وما تستدعيه من تغييرات 

ص  الحات.وا 
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 تمهيد
ّمنّأجلّالوصولتحقيقّتنميةّاقتصاديةّإلىّالجزائرّمنّبينّالدولّحديثةّاالستقاللّالتيّطمحتّّدّ تع  

ولقدّأجمعّجميعّالمختصينّعلىّأنّالجزائرّاعتمدتّعلىّّ.مستوىّأعلىّمنّالنموّوالرفاهيةّاالقتصاديةّإلى
التصنيعّالتيّتنبثقّمنّنظريةّالصناعاتّالمصنعةّالتيّترتكزّبدورهاّعلىّنظريةّّالستراتيجيةاألسسّالنظريةّ

وهذاّيعنيّأنّالمؤسسةّّ،ةّصناعاتّمترابطةفقطبّالنموّهوّعبارةّعنّوحدةّاقتصاديةّرائدةّأوّعدّأقطابّالنمو.
ّ.بواسطةّاآلثارّالتيّتمارسهاّعلىّتوليدّنشاطاتّأخرىّتؤديّإلىّإعادةّهيكلةّاقتصاديةّواجتماعيةّعملالرائدةّت

ّوبناءّ ّالتعليم، ّبنوعية ّالمناخّكاالهتمام ّتهيئة ّإلى ّتحتاجّأوال ّألنها ّالنامية ّللدول ّأصلح ّيمكنّاعتباره ّما وهذا
ّ ّوالفالحينالهياكل ّالعمال ّذهنية ّوتغيير ّالفقر ّعلى ّوالقضاء ّالقياسّّ؛القاعدية ّصعبة ّهذه ّالدفع ّآثار ّإن إال

ّاالستثمارات. ّتولدها ّوثقافية ّواجتماعية ّوتقنية ّاقتصادية ّآثار ّعن ّعبارة ّفهي ّالصناعاتّ والتحديد ّنظرية أما
ّ ّبارتفاع ّتتميز ّالتي ّبعضّالصناعات ّعلى ّاالعتماد ّإلى ّفتستند ّوالتيّالمصنعة ّوالخلفية ّاألمامية ّالدفع آثار

ّبإمكانهاّرفعّمستوىّالنشاطّاالقتصادي.
ّماّسعتّإليهّالجزائر،ّحيثّركزتّكثيرّ  ّعلىّبعضّالصناعاتّهذا صناعةّالحديدّمنهاّخاصةّالثقيلةّا

عطاءّفرصةّأكثرّّو الصلب،ّوالصناعاتّالمعدنية،ّوالمحروقاتّكسياسةّطموحةّلرفعّدرجةّالتشابكّالصناعيّوا 
ومنّّختالالتّاقتصادية.اططّلهّأدىّإلىّظهورّعدمّكفاءةّالتسييرّفيّتحقيقّماّخّ ّللمجالّالزراعي،ّإالّأنّ 

فبعدّّ؛أجلّالقضاءّعلىّهذهّاألخيرةّتبنتّالسلطاتّالعامةّإصالحاتّاقتصاديةّنابعةّمنّالداخلّومنّالخارج
ّلتّوزّرب ّالمالية ّالموارد ّحجم ّنقصّفي ّظهر ّالثانية ّالنفطية ّالخارجية،ّاألزمة ّالمديونية ّوتفاقم ّاالقتصاد مويل
أصبحتّالجزائرّملزمةّباتخاذّإصالحاتّتعتمدّعلىّالمتغيراتّالخارجية،ّحيثّلجأتّإلىّصندوقّالنقدّالدوليّف

،ّإضافةّإلىّإصالحاتّالقطاعّالمصرفيّوالماليّفيّاألفقّ،ّفبدأتّبوادرّتحريرّالتجارةّالخارجيةّتلوح7181سنة
ّوالنظامّالجبائي.

أنّالقطاعّّيتضحفيّظلّهذهّالمتغيراتّالداخليةّوالخارجيةّوالقيودّالمفروضةّعلىّاالقتصادّالجزائري،ّ
يصارعّمنّأجلّالبقاءّواالستمرارّخاصةّبعدّتبنيّاقتصادّالسوقّكخيارّالّبديلّلهّوالبدءّفيّّأصبحّالصناعي

ّتمخضّعنهّمنّتكاليفّاقتصاديةّتطبيقّبرنامجّالتعديلّالهيكليّالمفروضّمنّقبلّصندوقّالنقدّالدوليّّو ما
ّ.االستراتيجيةلمؤسساتّاالقتصاديةّغيرّاخوصصةّعمليةّواجتماعية،ّوالبدءّفيّ

االقتصادّالجزائريّوخاصةّالقطاعّالصناعيّأصبحّيواجهّرهاناتّوتحدياتّكبيرةّّبناءّعلىّماّسبقّفإنّ 
ّناتجةّعنّتحريرّاالقتصادّوالتجارةّالخارجيةّوظهورّالمنافسةّاألجنبية.

ّحثّالموالية.االمبالفصلّسيتناولّهذاّ
 المبحث األول: العالقة بين سياسة التجارة الخارجية واستراتيجية التصنيع -
 : اإلصالحات االقتصادية الجزائريةالثاني  المبحث -
 دعائم التحول إلى اقتصاد السوق :الثالثالمبحث   -
 ية في الجزائرقتصادالرابع: تقييم نتائج اإلصالحات اال  المبحث - 
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 األول: العالقة بين سياسة التجارة الخارجية واستراتيجية التصنيع المبحث

إن أهم نقطة تطرح عند الحديث عن اندماج الدول النامية في االقتصاد العالمي هي مسألة فعالية 
فعلى المستوى النظري فإن مختلف أدوات هذه السياسة تكون واضحة التأثير،  ،سياسة التجارة الخارجية

أما على المستوى العملي فغالبا ما تفقد فعاليتها. ويرجع هذا القصور إلى الجهاز اإلنتاجي وجموده، وعدم 
 القدرة على إعادة توزيع وتخصيص عناصر اإلنتاج وفقا لما يتماشى مع المتغيرات االقتصادية وخاصة
تغيرات األسعار الدولية وظروف األسواق العالمية. ففعالية السياسة االقتصادية في الدول النامية غالبا ما 
تصطدم بالخصائص الهيكلية القتصادياتها مثل االعتماد على النشاطات االستخراجية التصديرية وعدم 

، وانخفاض معدل نصيب الفرد خام متنوع اإلنتاج، وتركز الصادرات في سلعة واحدة سواء كانت مصنعة أ
من الدخل الحقيقي وارتفاع قوة العمل في الزراعة، وانتشار األمية بشكل كبير، وارتفاع معدالت النمو 

 .السكاني
ه التجارة الخارجية في إحداث وتشجيع التنمية. ؤديا ما يطرح التساؤل عن الدور الذي تهنا غالب  

ن كان بعض االقتصاديين يرى بأن  التجارة الخارجية يمكنها أن تساهم بشكل فعال في عملية فحتى وا 
التنمية من خالل استراتيجية تنمية الصادرات أو استراتيجية إحالل الواردات، إال أن البعض اآلخر يرى 
العكس، حيث أن االقتصاد العالمي الحالي يعرقل التنمية االقتصادية ألن شروط التجارة الخارجية ال تخدم 

قوانين المنظمة العالمية للتجارة ُوضعت لتحمي كل الدول التي تتعرض ن أ، رغم الناميةمصالح الدول 
مصالحها للخطر وتنص على أن تتالءم شروط التجارة واالستثمار والتحرير المالي مع مستويات التنمية 

ل يجب أن . وحتى تنجح استراتيجية التنمية االقتصادية في هذه الدو 1االقتصادية وقدرة الدول األعضاء
ال  مكم  تأخذ بعين االعتبار هذا التناقض في المتغيرات الخارجية وتجعل من التجارة الخارجية عامال  

فمع حتمية اندماج اقتصاديات الدول النامية في االقتصاد العالمي ينبغي  .للمتغيرات االقتصادية الداخلية
ية بارزة للقطاع الخارجي وتتطلب إمكانيات على هذه الدول القيام باإلصالحات االقتصادية التي تولي أهم

 فنية ومالية هائلة. 
 تالية: لا لباالمطهذا المبحث يتناول 

 المطلب األول: سياسة التجارة الخارجية في الدول النامية  -
 المطلب الثاني: استراتيجية التصنيع في الجزائر  -
 

 المطلب األول: سياسة التجارة الخارجية في الدول النامية

أهم ما يميز الدول النامية عن الدول المتقدمة هو الفقر أو تباين مستوى الدخل بين هذين  إن   
الصنفين من الدول، كما يالحظ هذا التباين حتى بين الدول النامية فيما بينها، فمتوسط دخل الفرد السنوي 
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سكان العالم يتمركزون في دوالر في الدول الصناعية كأمريكا واليابان، بينما غالبية  02222يقدر بنحو 
 .دول فقيرة
أهم أهداف التنمية االقتصادية في الدول النامية هي تقليص الفجوة بينها وبين تلك المتقدمة،  

حالل الواردات، وعلى أسلوب  باالعتماد على استراتيجيات التصنيع المتمثلة في ترويج الصادرات وا 
التجارة دور ت المالية الدولية. وعليه يتم التطرق إلى التعاون الدولي الذي يتجسد في توجيهات المؤسسا

في التنمية، واستراتيجيات التجارة الخارجية لتحقيق التنمية بترويج الصادرات مقابل إحالل الخارجية 
 .الواردات، واستراتيجية تنمية الصادرات

 
 ول: دور التجارة الخارجية في التنميةاأل الفرع 

نها اتفقت على الدور الذي  أ  يخص الدور اإلنمائي للتجارة الخارجية، إال  رغم اختالف اآلراء فيما  
التجارة الخارجية في النمو االقتصادي من خالل استغالل المتغيرات الداخلية واالستفادة من الفرص  ؤديهت

 :من خالل ما يلي ،التي تتيحها المتغيرات الخارجية
مثل لعناصر اإلنتاج، مما يؤدي إلى التوسع في اإلنتاج التجارة الخارجية تساهم في االستغالل األ - 

المتاح لالستهالك والتصدير )مثل ما حدث في دول  الزراعي والصناعي، ومنه التوسع في اإلنتاج المحلي
 (جنوب شرق آسيا

 .تحقق التجارة الخارجية مزايا اإلنتاج الكبير مما ينجر عنه إمكانية توسيع حجم السوق  -
 .ا في تحفيز انتقال رأس المال األجنبي إلى الدول الناميةا هام  رة الخارجية دور  تلعب التجا  -
ا لزيادة هذه الكفاءة للتمكن اإلنتاج بكفاءة عالية يشجع الطلب المحلي، ويجعل من التجارة الدولية حافز    -

 .من مواجهة المنافسة األجنبية
 ا للتنمية، فإن  ا محفز  ا ودافع  ا قوي  الخارجية محرك  ه حتى تكون التجارة إضافة إلى ما ذكر أعاله، فإن   

  :ذلك يتطلب ما يلي
 .استيعاب الدول النامية للتكنولوجيا المتطورة في الدول المتقدمة بمعدل أسرع* 
 .زيادة المنافع االقتصادية باالعتماد على البحث والتطوير* 
 .تحقيق اقتصاديات الحجم في اإلنتاج* 
 .األسعار مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في استخدام الموارد االقتصاديةتقليص تشوهات * 
 .تحقيق تخصص وكفاءة أعلى في إنتاج المدخالت الوسيطة* 
 .تقديم منتجات ومدخالت جديدة* 

ا ا هام  مصدر   االقتصادية، وتعد   ةا في التنميا أساسي  دور   ؤديالتجارة الخارجية ت ن  إالقول يمكن  
 .1والخدمات وتكوين رأس المال عالواردات من السللتمويل 
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 ثاني: استراتيجية التجارة الخارجية لتحقيق التنمية بترويج الصادرات مقابل إحالل الوارداتالالفرع 

المنهجية أو األسلوب أو النمط الذي تتبناه السلطات في تحريك عملية ها يقصد باالستراتيجية  
رسم الخطوط العريضة للسياسة اإلنمائية لنقل االقتصاد من حالة الركود التنمية االقتصادية عن طريق 

  .إلى حالة النمو
 في ا فعاال  تكامل المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية يجعل التجارة الخارجية تؤدي دور   إن   

تنمية الصادرات، وآخرون ه يوجد من يؤيد النظرة الخارجية أي  أن  التنمية االقتصادية في الدول النامية، إال  
يؤيدون النظرة الداخلية أي إحالل الواردات. فالفكرة األخيرة كانت هي السائدة خالل الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي، ثم طغت عليها الفكرة األولى فيما بعد خاصة في الدول الصناعية، ورغم 

فمؤيدو  النامية.ييدا كبيرا لها في الكثير من الدول استراتيجية إحالل الواردات ال زالت تلقى تأ هذا فإن  
 :استراتيجية إحالل الواردات يؤكدون على ما يلي

 .إحالل اإلنتاج المحلي محل السلع االستهالكية المستوردة كأول خطوة - 
لقيام بعملية اإلحالل من خالل اإلنتاج المحلي على نطاق واسع لسلع مصنعة ذات تعقيد أكبر كثاني ا - 

 .خطوة
مع األخذ بعين االعتبار حماية اإلنتاج عن طريق التعريفات الجمركية مع إمكانية التصدير فيما 
بعد واالستفادة من اقتصاديات الحجم، وتكاليف اليد العاملة الرخيصة، مما يؤدي إلى تخفيض األسعار 

 .تنافسيةالمحلية وجعلها أكثر 
السلع المصنعة والمواد األولية فيركزون على ضرورة أما أنصار استراتيجية تشجيع الصادرات من  

 .الدفاع عن أهمية األسواق الدولية والقضاء على تشوهات األسعار واالنعكاسات السلبية لتكلفة الحماية
أما عن التجارب العملية، فإن جل الدول النامية اعتمدت على االستراتيجيين بدرجات متفاوتة،  

ينية كالبيرو واألرجنتين ركزت كثيرا على استراتيجية التصنيع الداخلية في فمثال بعض دول أمريكا الالت
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كذلك بعض الدول اإلفريقية كالجزائر ونيجيريا وفي آسيا 
 كالهند وباكستان، إال أنه مع أواخر السبعينيات بدأت استراتيجية تشجيع الصادرات تطبق بشكل متزايد من
قبل العديد من الدول، وأهم نموذج لهذا تجربة شرق آسيا التي تعتمد كثيرا على ترويج الصادرات، والتي 

  .ركزت في البداية على استراتيجية إحالل الواردات
 
 ثالث: استراتيجية تنمية الصادراتالالفرع 

الوطني إلى اقتصاد يتم اعتماد هذه االستراتيجية من قبل الدول من أجل الخروج باالقتصاد  
السوق العالمية لالستفادة من مزايا التخصص الدولي ومحاولة جلب رؤوس األموال األجنبية لتمويل 
المشاريع التنموية، لذا يشكل عرض صادرات المنتجات األولية والمنتجات الزراعية أو السلع الصناعية 

 .ا من المكونات الالزمة في أي سياسة تنمويةا أساسي  عنصر  



         الخارجية واستراتيجية التصنيعالفصل الثالث: تجربة الجزائر في مجال التنمية االقتصادية واإلصالحات االقتصادية         المبحث األول: العالقة بين سياسة التجارة  
  

 

191 

 

 التوسع في صادرات المنتجات األوليةوال: أ
تعتمد العديد من الدول النامية ذات الدخل المحدود في إيراداتها من المصادر األجنبية على  

صادرات السلع األولية التي تتصف بمعدالت نمو بطيئة كنسبة من إجمالي التجارة العالمية، كما أن 
انخفاض مستمر. فمعظم صادرات الدول النامية تتمثل  بقى فيتحصة الدول النامية من هذه الصادرات 

في المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية إضافة إلى المواد الخام، وحتى يتم معرفة أثر هذه 
الصادرات وفعاليتها في تعظيم اإليرادات من العملة الصعبة يجب دراسة خصوصية عرض وطلب 

 األولية.صادرات المنتجات 
اك عدة عوامل تعيق زيادة الطلب على المنتجات األولية للدول النامية، وعلى وجه هن الطلب:-1

 :الخصوص الصادرات الزراعية باتجاه الدول الصناعية، لكن أهمها يتمثل في
على المنتجات الزراعية الغذائية والمواد الخام مقارنة بالطاقة وبعض  ةيانخفاض مرونة الطلب الدخل -

المعادن، وهذا ما يؤثر على عدم استقرار حصيلة الصادرات، كذلك فإن أية زيادة في الدخل في الدول 
 .الصناعية لن تؤدي إلى التوسع في إنتاج هذه المنتجات في الدول النامية

ب السعرية على أغلبية المواد األولية، حيث أنه عند انخفاض أسعار االنخفاض النسبي في مرونة الطل -
السلع الزراعية فإن مثل هذه المرونة المتدنية تعني أن إجمالي إيرادات الصادرات سينخفض، وهذا ما 

خالل الفترة الممتدة بين  %02لوحظ عند انخفاض أسعار المواد األولية غير البترولية تقريبا بنسبة 
، كما أن موجة االنخفاض سادت كذلك خالل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي 0552- 0592

 . مما كبد الدول النامية خسائر كبيرة %59بسبب انخفاض أسعار المواد األولية الزراعية والغذائية بنسبة 
دائل تنمية اإلحالل الخاص بالبدائل الصناعية محل المواد الخام الطبيعية، حيث أن نصيب الب -

الصناعية من إيرادات الصادرات في األسواق العالمية قد ارتفع بمعدالت ثابتة بينما نصيب المنتجات 
 .الطبيعية أخذ في االنخفاض

زيادة الحماية الزراعية في الدول المتقدمة والتي كانت على شكل تعريفات جمركية، ونظام الحصص،  -
ا على استراد األغذية، مما يؤثر سلب  ى لإية بالنسبة وعوائق غير تعريفية مثل قوانين الصحة الوقائ

 .صادرات الدول النامية
 :هناك عدة عوامل تعيق نمو صادرات الدول النامية من المنتجات األولية منها العرض:-2
الخلل الهيكلي لنظام اإلنتاج في هذه الدول من حيث محدودية الموارد، وسوء المناخ، والتربة السيئة،  -

 .المواصالت، وأساليب تمل ك األراضي، كلها تؤدي إلى تدني درجة نمو الصادراتووسائل 
السياسات التجارية للدول المتقدمة وسياسات المساعدات األجنبية تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات  -

قيا الزراعية في الدول النامية، مثل سياسة بيع اللحوم المدعمة الخاصة باالتحاد األوروبي لدول غرب إفري
 .اإلنتاجفي شكل مساعدات أجنبية التي حطمت أسعار المواشي في تلك الدول مما أثر سلبا على 
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حتى ينجح القطاع الزراعي في الدول النامية لزيادة صادرات المنتجات الزراعية الغذائية يجب أن 
م يعمل على تحقيق يقوم بتغيير الخصائص الهيكلية السلبية ألسلوب اإلنتاج في هذه الدول في البداية، ث

 .الغذاءمستوى من االكتفاء الذاتي والقضاء على مشكلة نقص 
كذلك فإن إجراء إصالحات جذرية في هذا القطاع يمكن الدول النامية من االستفادة من ظروف 

 .األسواق العالمية للمنتجات الزراعية

  التوسع في صادرات السلع تامة الصنعثانيا: 
إن استراتيجية توسيع الصادرات من السلع المصنعة أصبحت تجلب العديد من الدول إليها خاصة 
بعد النجاح الذي حققته دول جنوب شرق آسيا وبعض دول أمريكا الالتينية كالمكسيك والبرازيل، فمثال 

من  %22سنويا وبنسبة أعلى في كوريا، حيث ساهمت بحوالي  %02صادرات تايوان نمت بمعدل 
 .إيرادات الدولتين بالعملة الصعبة خالل التسعينات من القرن الماضي

إلى  0592من إجمالي الصادرات سنة %9صادرات الدول النامية من السلع تامة الصنع ارتفع من 
نه رغم هذا النمو فإن نصيبها في التجارة العالمية من الصادرات الصناعية  أ  ، إال  0552سنة  %09حوالي

 0599سنة  %2ا، حيث انتقل من يا، وهذا ال يعني أنه لم يحقق أي ارتفاع، بل كان محتشم  بقي ثابتا نسب

 .في التسعينيات %02إلى
مرونة الطلب الدخلية والسعرية الدولية للسلع تامة الصنع أعلى من تلك الخاصة  ما يالحظ هو أن  
ها، ويرجع السبب هنا إلى الحماية نها تبقى تعاني من مشكل نمو الصادرات من أ  بالمنتجات األولية، إال  

الشديدة المنتشرة في الدول المتقدمة التي تواجه صادرات الدول النامية من المنتجات تامة الصنع، إضافة 
 .الدوليةد من درجة نفاذ هذه السلع إلى األسواق حإلى سيطرة االحتكارات الدولية التي ت

اتجاه المنتجات الصناعية للدول النامية تنعكس سياسة الحماية المنتهجة من قبل الدول المتقدمة 
ا على نتائج التنمية االقتصادية التي تعتمد على تنمية الصادرات وتحد من االستفادة من االنفتاح على سلب  

مليار دوالر  02األسواق الدولية. كذلك القيود التجارية التي تفرضها الدول المتقدمة تكلف الدول النامية 
وفي حالة إلغاء كافة الحواجز الجمركية فإن صادرات  %5ن وتؤدي إلى خفض الناتج القومي لها بأكثر م

 .دوالرمليار  02و 52الدول النامية من السلع الصناعية قد تحقق مكاسب بين 
ية ال أمام عدم التأكد من االتجاهات المستقبلية لصادرات مختلف المنتجات الزراعية أو الصناع

ن   ما يستدعي مفاوضات مستقبلية للتجارة متعددة األطراف سواء في إطار التكامل ينبغي تقليص اإلنتاج وا 
 .في إطار المنظمة العالمية للتجارة ماإلقليمي أ

 رابع: استراتيجية إحالل الواردات ونتائجهاالالفرع 

ا في صادراتها من المواد األولية شديد  ا غداة الحرب العالمية الثانية، شهدت الدول النامية انخفاض  
ا على موازين مدفوعاتها، فارتأت هذه الدول أن تتبنى استراتيجية إحالل الواردات الخاصة مما أثر سلب  

 .األوليةبتنمية المنتجات الصناعية بدال من استيرادها، والتركيز على تصنيع المواد 
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إن سياسة إحالل الواردات تتطلب جهدا كبيرا يعتمد على المصادر المحلية لإلنتاج، وحتى تكون 
هذه السياسة مثلى ينبغي القيام بحماية تعريفية أو بتطبيق نظام الحصص على االستيراد، ثم القيام بإقامة 

هرومنزلية، وغالبا ما المشاريع الصناعية إلنتاج مختلف السلع مثال الصناعات الغذائية واألجهزة الك
تؤسس هذه الصناعات من خالل التعاون مع الشركات األجنبية التي توفر قطع الغيار األساسية 
والمساعدة الفنية غير المتاحة في الداخل تحت فرض حماية جمركية كبيرة، بالطبع مع منح إعفاءات 

 .وحوافز لهذه الشركات األجنبية
ج الصناعات الناشئة مقارنة مع تلك المستوردة، إال أنه يمكن أن بالرغم من التكاليف الكبيرة إلنتا

تتحول إلى ميزة نسبية إذا ما أصبحت هذه الصناعة قوية، خاصة إذا كانت تعتمد على اقتصاديات 
ا لسهولة الحجم، والتي تتركز في مجاالت المواد الغذائية والمشروبات والنسيج والمالبس في البداية نظر  

مكانية دفع تكاليفها، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين وضعية الحصول على مث ل هذه التكنولوجيا وا 
 .ميزان المدفوعات بسبب انخفاض الواردات

بعد أن تنمو الصناعات الناشئة قد تصبح قادرة على تخفيض تكاليف اإلنتاج المتوسطة وبالتالي 
رة على القضاء على ندرة السلع في التخلي عن الحماية، ففي هذه المرحلة تصبح هذه الصناعة قاد

األسواق المحلية، وعلى المساهمة في زيادة الصادرات وبالتالي تحقيق موارد مالية بالعملة الصعبة نتيجة 
 .لقدرتها على المنافسة األجنبية

ه نتيجة للحماية التي فرضت في ل تايالندا، فإن  مثهذا ما حصل في تجارب جنوب شرق آسيا، 
لمنتجين تمكنوا بعد ذلك من اإلنتاج دون حماية، ليس فقط من أجل تلبية حاجات السوق البداية، فإن ا

نما للقيام بالتصدير بتكاليف   .أقلالمحلية، وا 
هذا يعني أن سياسة إحالل الواردات ما هي إال صورة أو خطوة أولى لتشجيع الصادرات بعد أن 

ن هذا ال ينفي بأن هناك العديد من حكومات الدول أ   تقوى الصناعات المحمية على المنافسة األجنبية. إال  
النامية التي تفضل سياسة إحالل الواردات من أجل االعتماد على الذات وبناء قاعدة صناعية متنوعة 

 .وتسهيل تحصيل اإليرادات الجمركية
يرجع ا إلى حد كبير، و بالرغم مما ذكر أعاله، إال أن تطبيق مثل هذه االستراتيجية لم يكن ناجح  

 :ذلك إلى ما يلي
 غالبا ما تؤدي الحماية إلى بقاء صناعات إحالل الواردات تعمل بكفاءة متدنية وبتكاليف إنتاج مرتفعة. -
االعتماد على استيراد التكنولوجيا ومستلزمات اإلنتاج ورأس المال زادت من حدة التبعية للخارج،  -

وبالتالي تكون الشركات األجنبية المشاركة للقطاع العام أو الخاص هي المستفيد من تطبيق مثل هذه 
 .الخارجرباح والفوائد إلى االستراتيجية نتيجة للحوافز المقدمة لها كاإلعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل األ

 .قيام حكومات الدول النامية بدعم الواردات من مستلزمات اإلنتاج الوسيطة والسلع الرأسمالية -
االنعكاس السلبي لسياسة إحالل الواردات على الصادرات التقليدية أي المواد األولية والزراعية التي  -

 .تمتلك فيها الدول النامية ميزة نسبية
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التصنيع المحلي القائم على استيراد مستلزمات اإلنتاج الوسيطة والرأسمالية الرخيصة فإن بتشجيع 
سعر الصرف غالبا ما يكون بشكل غير صحيح، مما يؤثر على أسعار الصادرات باالرتفاع وعلى أسعار 

س المال، الواردات باالنخفاض، فيؤدي إلى انخفاض الصادرات التقليدية وتشجيع استيراد السلع كثيفة رأ
وبالتالي يصبح المزارعون المحليون غير قادرين على المنافسة في األسواق الدولية، مما ينعكس في 

 .المزارعينالنهاية على قضية توزيع الدخل لصالح القائمين على القطاع الصناعي على حساب 
من جهتين، فهي كثيفة لدول النامية ى الإاعتماد استراتيجية إحالل الواردات كانت مكلفة بالنسبة  ن  إ

استخدام الرأس المال من جهة، ومن جهة أخرى نشأ عنها قطاع صناعي غير كفء وغير قادر على 
استغالل الطاقات اإلنتاجية للمشاريع، وبالتالي انخفاض مستوى دوره في القضاء على البطالة وامتصاص 

ل المفرط من قبل الحكومات يؤدي إلى فالتدخ .اليد العاملة، وانخفاض مساهمته في توفير العملة الصعبة
حدوث اختالل هيكلي في االقتصاد وانخفاض معتبر في اإلنتاجية مما قد يعرض االقتصاد إلى أزمة 

 .1خانقة
ا يا قادر   صناع  نشأ هيكال   تقوم الدول النامية بقاعدة صناعية، بل العكس يجب أن تُ ال يعني أال   اهذ

الصناعات، وتنمية الصناعات المحلية لمستلزمات اإلنتاج الوسيطة على تحقيق الكفاءة اإلنتاجية لكل 
والرأسمالية على حساب السلع االستهالكية المستوردة، ومن ثمة تصبح الصناعات المحلية قادرة على 

 .المنافسة الدولية والتصدير
ل استراتيجية مسألة تفضي على واقع سيطرة الشركات الدولية على العالقات االقتصادية الدولية، فإن  

تنمية الصادرات أو إحالل الواردات لم تعد ذات أهمية، ألن المنهج الصحيح للتنمية الصناعية هو 
 .مراحلالتوفيق بين االستراتيجيتين بطريقة متأنية ومتدرجة وعبر 

 المختصين يؤكدون على أن   رغم كل ما بذل في مجال التنمية االقتصادية في الدول النامية فإن  
النتائج كانت متواضعة ولم تكن في مستوى التكاليف االقتصادية واالجتماعية التي تحملتها، وعليه 
أصبحت حكومات هذه الدول مقتنعة بضرورة اإلصالحات االقتصادية التي تقتضيها وتفرضها المتغيرات 

 .االقتصادية الخارجية وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات المالية والتجارية الدولية
 

 
  التصنيع في الجزائر استراتيجية: ثانيال المطلب

إن ضرورة معرفة وضعية االقتصاد الجزائري جد مهمة في تحديد مسار االنفتاح واالندماج في  
التي تبنتها الجزائر في تحقيق التنمية  االستراتيجيةتوضيح ب سوف نقوماالقتصاد العالمي، وعليه 

 االقتصادية.
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النفقات االستثماريةول: توجي  األ الفرع   

   لقد تبنت الجزائر استراتيجية الصناعات المصنعة التي تقوم على ما يلي1:
توافر التمويل ألنها صناعات كثيفة رأس المال. -  
االعتماد على التخطيط بدل آلية السوق لتخطيط االستثمارات. -  
التنمية. استراتيجيةوجود قطاع عام قوي قادر على تحقيق أهداف  -  
إصالح وتنظيم القطاع الزراعي للتمكن من استخدام التقنيات الجديدة. -  

 - التطور في التنظيم والتطور في التقنيات2.
  :3التصنيع في الجزائر يتمثل في استراتيجيةعلى ضوء هذه العناصر يتبين أن الهدف من  

 * توفير العمل للجميع والقضاء على البطالة التي ارتفعت بمعدالت كبيرة4.
 * توفير الحاجيات االستهالكية ألفراد المجتمع5.

.ة المنفذ األساسي لإلنتاج الوطنيجعل السوق الوطني*   
.الزراعيالقطاع و  يالصناع القطاع التكامل بين*   
تغيير الهيكل االقتصادي واالجتماعي للريف الجزائري.*   

)نفسها التي وضعت في المدى  ةحقيق أهداف طويلتا بغية ا أساسي  القطاع الصناعي أدى دور   إن   
 :6تتمثل في (نموذج دبرنيس

 القضاء على البطالة. -
 إحالل المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة. -
 .ةالسوق الوطنيبعد تغطية  تصدير الفائض من هذه المنتجات -

التنمية الجزائرية وعمل على تحقيق  استراتيجيةأما القطاع الزراعي فقد احتل مكانة هامة في  
 :7أهداف مخططة تتمثل في

 بشكل كبير. ونديتزايتوفير الغذاء لكل أفراد المجتمع الذين  *
 إيجاد مناصب عمل والحد من النزوح الريفي.* 
 المساهمة في تغيير وجه الريف الجزائري.* 

 –0592، حيث أنه في الواقع وخالل المرحلة الجانب التطبيقيإال أن الجانب النظري كان يختلف عن 
لوحظ سيطرة القطاع الصناعي على القطاع الفالحي من خالل االهتمام بالصناعات الثقيلة،  0525

 ومحاولة استكمال مشروعات الحديد والصلب ومركبات معالجة المحروقات والصناعات الميكانيكية.

                                                           
1  -A. Benchenhou, L'expérience Algérienne de planification et de développement 1962-1982, OPU, Alger 1982, 

P27-28. 
2  -G.D. Debernis, Industrie industrialisante et les options Algériennes, Revue tiers monde N°47, 1971,              

P.554. 
3  -M.Ecrement, Indépendance politique et libération économique, OPU, Alger, 1986, P112.                            

 . 090، ص 0552ثمار وإشكالية التوازن الجهوي، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، االست محمد بلقاسم بهلول،راجع:  -4 

   . Brahimi Abdelhamid, l’économie algérienne, OPU, Alger, 1991, p41راجع:                   -5 
6  -M.E.Benissad, Economie de développent de l'Algérie, OPU, Alger, 1982, P49-50.                                       
7  -M. Ourabah, les transformations économiques de l'Algérie, ENAL, 1972, P137 .                                           
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سنويا، وهو يعتبر  % 00حيث وصل إلى  ستثمارأي أن ما يميز هذه الفترة هو ارتفاع معدل اال  
نسبيا إذا ما قورن بمعدالت االستثمار في بعض التجارب التنموية أو في بعض الدول  امرتفع   معدال  

 .1الصناعية في بداية مراحلها التنموية
وليت للصناعات األهمية التي أُ  ظهرمن خالل توزيع االستثمارات خالل مخططات التنمية ت 

ن الحصة االستثمارية الموجهة للقطاع م % 22تمثل  كانتالتي  2المصنعة أو للصناعات الثقيلة
الصناعي، وتتمثل هذه الصناعات الثقيلة في: المناجم والمحاجر، وصناعة الحديد والصلب، والصناعات 

عات الثقيلة داخل الميكانيكية والكهربائية، وصناعة مواد البناء. وهذا الجدول يوضح الوزن النسبي للصنا
 القطاع الصناعي.

 7919-7991ب الصناعات الثقيلة من االستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي خاللصي: ن9جدول رقم 

                                         لمخطــط ا                                                                  

 النســب   

 

0592-

0595 

0522-

0525 

0520-

0522 

0522 0525 

  

 %90.0 %90.2 %05.0 %00.2 %90.9 نصيب القطاع   الصناعي من إجمالي االستثمارات

 %22 % 22.9 %22 %20 %25 نصيب الصناعة الثقيلة من إجمالي االستثمارات الصناعية

 %05 %00،0 %05 %50 %00 نصيب الصناعة الخفيفة من إجمالي االستثمارات الصناعية

 %90.5  05.9% % 05 %52 %02 نصيب قطاع المحروقات من إجمالي استثمارات الصناعية الثقيلة  

 المصدر:

H.Themmar, Stratégie de développement indépendant, OPU, Alger, 1983, P160 

 
األساسية تستحوذ على حصة  وأيتبين من الجدول أن الصناعات المصنعة أو الصناعة الثقيلة 

ومن بين هذه الحصة يستحوذ  % 22المتوسط نسبة في األسد ضمن االستثمارات الصناعية حيث فاقت 
 .%09قطاع المحروقات على نسبة 

مليار دينار  09 إلى 2.2 من 0525-0592لقد انتقل المتوسط السنوي لالستثمار خالل الفترة 
مليار دينار جزائري في الصناعات األخرى، مما  02.2إلى  2.2 لمحروقات، ومنى الإجزائري بالنسبة 

بالنسبة للصناعات األخرى  % 00بالنسبة لقطاع المحروقات و %05 يعني أن معدل النمو السنوي كان
 .3خالل هذه الفترة

أي نسبة كبيرة من المبالغ وجهت لقطاع المحروقات إلنشاء مركبات معالجة البترول والغاز 
جل التصدير، وباقي المبالغ للصناعات الثقيلة األخرى، حيث وزعت بشكل غير متكافئ، الطبيعي من أ

فاحتلت صناعة الحديد والصلب المرتبة الثانية بعد المحروقات، أما الصناعات الخفيفة فقد وجه لها نسبة 
 كمتوسط من إجمالي االستثمارات الصناعية. % 02

 

                                                           
1  -N.Eftikhri, La rente et la dépendance en Algérie, Peuples méditerranéens, N°26, 1984, P34.                         
2    -H.Themmar, Structure et modèle de développement de l'Algérie, Publisud, Paris, 1983, P213. 
3-M. Olivier, L'industrie dans la stratégie de développement de l'Algérie, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1981, 

P46.                                                                                                                                         
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مليار دج لترتفع إلى  90250بنحو ( 0522-0592)االستثمارات الصناعية قدرت خالل الفترة 
 .1مليار دج مع نهاية المخطط الخماسي الثاني0.020

منذ البداية تم اعتماد الصناعة المصنعة كأساس لتلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب 
لى االستثمار الشغل وتوفير منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إلى االستيراد، وتقليص االعتماد ع

األجنبي عن طريق التخطيط المركزي وتكثيف نشاط المؤسسات العمومية من أجل توفير المتطلبات 
 التوجه الداخلي. استراتيجيةاألساسية لصناعات إحالل الواردات أي تبني 

كمتوسط من إجمالي االستثمارات، كذلك لم يتم  %3.8أما القطاع الزراعي فاستحوذ على نسبة 
لم تنل إال نصيبا ضعيفا من المبالغ االستثمارية مما زاد من حيث بقطاع الري واإلسكان والصحة  االهتمام

إقامة مزارع ضخمة عن طريق تأميم األراضي في محاولة الدولة من رغم بالحدة المشاكل المتعلقة بها. ف
 والقيام ببعض اإلصالحات إال أنها لم تكن كافية.

من  0522-0522لى االستثمارات بين مختلف القطاعات في الفترة كما يمكن توضيح حجم االنفاق ع
 الجدول أدناه.  خالل

 ( 1799-1791: حجم االنفاق االستثماري لمختلف القطاعات خالل الفترة)11جدول رقم  
  الوحدة: مليار دوالر.أ( )                                                             

 القطاعات

 

وإنتاج  صناعة

 وسائل االنتاج

 الفالحة المحروقات

 والري

 البنى التكوين

 التحتية

 سلع صناعة

 االستهالك

 المجموع أخرى السكن الصحة

حجم االنفاق 

خالل المخطط 

 الرباعي األول

9.9 

 

 

0.9 0.0 5.5 5.0 0.5 0.9 0.5 2.5 09.9 

 

حجم االنفاق 

خالل المخطط 

 الرباعي الثاني

02.9 05.9 09.9 02 09.9 5.9 9.2 2.5 9.0 025.0 

 :المصدر

Temmar Hamid, Stratégie du développement indépendant, le cas de l’Algérie : un bilan, OPU, 

Alger, 1983, p29.  

نتاج وسائل  الجدول من يتضح         أنه خالل المخطط الرباعي األول أعطيت األهمية لصناعة وا 
مليار  0.9مليار دوالر، ثم يليها قطاع المحروقات بـ  9.9على أكبر مبلغ وهو  اإلنتاج حيث استحوذت

، وهذا ما مليار دوالر 5.5بـمليار دوالر ثم قطاع التكوين  0.0دوالر وبعدها يأتي قطاع الفالحة والري بـ
اليد يعكس السياسة المنتهجة في تلك الفترة وهي االعتماد على الصناعة من خالل االهتمام بتوفير 

العاملة المؤهلة واالطارات لتسيير المشاريع إضافة إلى محاولة خلق السلع الزراعية محليا، أما القطاعات 
الثاني يالحظ زيادة االنفاق في كل  المخطط الرباعي. وفي ااألخرى كالصحة والسكن فكان نصيبها متدني  

القطاعات بسبب زيادة عائدات الصادرات الجزائرية الناجم عن ارتفاع سعر البترول، إال  أن قطاع 
 ثم تأتي القطاعات األخرى. 2المحروقات هو الذي نال حصة األسد بسبب زيادة نفقاته االستثمارية

                                                           

 .05، ص0529ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر، ترجمة الصديق سعدي،  -1 
 
 .092، ص0552سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمد بلقاسم بهلول، -2 
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 نعةالصناعات المص استراتيجيةثاني: مساوئ الالفرع 

حظ اإلفراط في إنجاز بعض المشروعات والمركبات الصناعية الضخمة واتخاذ بعض القرارات و ل
دون مراعاة الظروف االقتصادية واإلمكانات المالية والبشرية حيث أن نسبة التمويل األجنبي لالستثمارات 

 .1حجم التمويل من % 05 العمومية خالل المخطط الرباعي الثاني وصلت إلى
أي تفضيل قطاعات على أخرى ذات أهمية، أدى إلى عدة  االستراتيجيةعتماد مثل هذه كذلك ا

استدراكها، ( 0529/0525)و( 0522/0520)ختالالت حاولت المخططات الخماسية األخيرة امشاكل و 
 ومن بين هذه التناقضات ما يلي:

الغاز الطبيعي ساهم في ظاهرة التبعية  لإقامة المشروعات الضخمة كمركبات الحديد والصلب وتسيي -
 الخارجية.

لم تؤد الصناعات المصنعة في األجل القصير إلى رفع مستوى المعيشة فزادت معدالت التضخم  -
 بطالة.اللم يتم القضاء على القدرة الشرائية، و  توانخفض

 .هتمام الكافي بالقطاع الفالحياالالتبعية الغذائية نتيجة عدم  -
إلنتاجية للمركبات ضخمة تفوق احتياجات السوق الداخلية، إضافة إلى أن هذه المنتجات الطاقة ا -

 تصدير(.ه إلى اليوج نه الليست بمستوى المنافسة األجنبية )سوق هذه المنتجات ضيق أل
 ا لتأثيرات السوق العالمية.التركيز على تصدير المحروقات جعل االقتصاد الجزائري حساس   -
همال ا لبدون جدوى نظر  ارتفاع تكاليف المساعدة الفنية األجنبية  - الهتمام بالوظائف اإلدارية وا 

 الوظائف التقنية والتكنولوجية.
ختالالت حاول المخطط الخماسي األول والثاني إعطاء أهمية أكبر للقطاعات التي أمام هذه اال

حل مشاكلها مثل ما شهده القطاع الصناعي في الفترة السابقة من ضعف في استغالل من أجل أهملت 
ارتفاع تكاليف استيراد مستلزمات اإلنتاج والتأخر في إنجاز المشاريع مما ضاعف و الطاقات اإلنتاجية، 

ج القطاع الفالحي كسوء االستغالل وضعف اإلنتاج وما نت ما وقع فيقطاع السكن، و في تكلفتها خاصة 
 عنه من تبعية غذائية.
 %00صلت إلى التي و المتبعة في امتصاص معدالت البطالة و  االستراتيجيةكذلك لم تنجح 

 وانتشار البطالة المقنعة في المؤسسات الجزائرية.
مليار  0.252إلى  0522مليون دوالر سنة  00كما تميزت بارتفاع حجم المديونية الخارجية من 

، لتشكل خدمة الدين بالنسبة للصادرات حوالي 0522مليار دوالر سنة  5.290ثم إلى  ،0525دوالر سنة 
 .0522سنة  %5.02 بينما كانت هانفس للسنة % 09

 %02وأسعار الغاز الطبيعي بحوالي  %92بحوالي  0529تراجع أسعار البترول سنة  إن  
وانخفاض القدرة الشرائية للدوالر كعملة أساسية تقوم عليها عائدات الجزائر من العملة الصعبة والمتمثلة 
                                                           

لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر بلوناس عبد اهلل، انتقال االقتصاد الجزائري من الخطة إلى السوق، أطروحة دكتوراه دولة، ك -1 
 .59، ص0229
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مليار دوالر سنة  00إلى انخفاض هذه اإليرادات من  دىأ 1%59في عوائد صادرات النفط بحوالي 
 هي 0522وكانت نسبة االنخفاض في سنة  .%02أي بنسبة  0529مليار دوالر سنة  5.0إلى  0529

هذا الجدول يبين إيرادات صادرات الجزائر و . 0529مقارنة بسنة  % 00هي  0522وفي سنة  ،50%
 من السلع والخدمات.

  (1771-1791: تطور إيرادات الصادرات في السلع والخدمات )11 جدول رقم
 السنة 0522 0529 0529 0522 0522 0525 0552 0550

 النسبة  % 00.5 00 5.0 02.0 2.9 02.0 00.2 00.2

 :المصدر

H. Benissad, Algérie, restructuration et réformes économiques, 1979-1993, OPU, Alger 1994, 

P217.    

ألزمة لنتيجة  0522 حتى0529سنة  املحوظ   ااإليرادات شهدت انخفاض   أن  يتضح من الجدول 
 0529النفطية مما يدل على نقص العوائد البترولية من جهة وحتى عوائد الجهات األخرى، ألنه بعد 

 االستراتيجيةتوقفت الجزائر عن تمويل التنمية نتيجة لزيادة عبء المديونية الخارجية المترتبة عن تبني 
 0529مليار دوالر سنة  02 حيث نمت الديون الخارجية بسرعة فكانت، )الصناعات المصنعة(التنموية 

، وارتفاع هذه المديونية زاد 0520مليار سنة  00، بينما كانت 0522مليار دوالر في  00.9وارتفعت إلى 
 من نسبة خدمة الدين كما يوضحه الجدول التالي:

 (صادرات السلع والخدمات /الدين )خدمة : تطور نسبة خدمة الدين71جدول رقم 
 السنة 0522 0525 0529 0529 0522 0522 0552 0555

 النسبة % 02% 55.2% 59.2% 99.2% 95.2% 29.2% 95.0% % 20

 المصدر:

H. Benissad, Algérie, restructuration et réformes économiques, 1979-1993, Op.cit, P217. 
 

 السنواتخالل  % 59.2و % 02من الجدول يظهر أن نسبة الدين تطورت بوتيرة متباطئة بين 
 % 29.2ت واستمرت في تطور مذهل حيث بلغ 0529سنة  % 99.9ثم وصلت حتى  0522-0529

، وهذا ما يدل على الدرجة الكبيرة 0555سنة  %20واستمر االرتفاع حتى بلغت نسبة  2219سنة 
النكشاف االقتصاد الجزائري على الخارج والتي انعكست في تدني مستويات األداء االقتصادي حيث 

مليار  00نت معدالت نمو الناتج المحلي الخام ضعيفة وسالبة، إضافة إلى عجز الميزانية بحوالي كا
وهذا ما يدل على أن االقتصاد الجزائري ريعي  .0522مليار دينار سنة  00، وعجز بـ 0529دينار سنة 

الجزائر عوائد كانت في صالحها  تيتوقف على أسعار النفط الدولية، فعندما كانت األسعار مرتفعة حقق
الحصول على القروض من األسواق المالية الدولية، لكن ما إن انخفضت أسعار النفط سنة بوسمحت لها 

ساءت وضعية الجزائر  ، تأثرت عوائد النفط بشكل كبير وتزامنا مع فشل عملية التنمية المتبعة0529

                                                           
1 -Brahimi Abdelhamid, op.cit, pp410-412. 
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ن مديونية كبيرة ناتجة عن عملية التنمية، إضافة إلى حيث أصبحت تعاني م ،المالية في األسواق الدولية
مما أجبرها على إيجاد أساليب أخرى لحل مشكلة عدم القدرة على سداد ديونها  ،انخفاض قدرتها االئتمانية

أرغمت الجزائر على إعادة  ختالالت الهيكلية،فكل هذه المؤشرات الدالة على التشوهات واال الخارجية.
 االقتصادية.النظر في المسألة 
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 : اإلصالحات االقتصادية الجزائريةنياثالمبحث ال
تعتبر اإلصالحات االقتصادية ضرورية وحتمية لمواجهة المتطلبات المستجدة على مختلف 

مناسب لفترة أخرى، لذا يجب التغيير  األصعدة االقتصادية واالجتماعية، فما يصلح لفترة معينة يصبح غير
عادة النظر في بعض األمور من أجل مواكبة المستجدات والجزائر من بين الدول التي خاضت مضمار  .وا 

والقضاء على التبعية للخارج. ويمكن تقسيم هذه  االقتصاديةتنمية الاإلصالحات والتصحيحات لتحقيق 
من خالل   0881، والثانية ابتداء من سنة 0898ى إل 0891اإلصالحات إلى فترتين، األولى بين 

  المطالب التالية:
 0898-0891المطلب األول: اإلصالحات االقتصادية للفترة    -
 (0898المطلب الثاني: اإلصالحات االقتصادية لالنتق ال إلى اقتصاد السوق )الفترة ما بعد    -

 

 0898-0891األول: اإلصالحات االقتصادية للفترة  المطلب

من عدد قليل خالل فترة السبعينات تميز االقتصاد الجزائري بتشكيل قطاع عام احتكاري يتكون من 
قادرة على التحكم في التكنولوجيا وضعيفة التحتكر النشاطات الخاصة بها وغير التي ضخمة المؤسسات ال

اإلنتاج، كذلك تميزت بارتفاع التكاليف بشكل كبير والبطالة المقنعة، أي عدد العمال في الوحدات 
إضافة إلى المستوى المالي المتردي حيث  ؛1االقتصادية لهماإلنتاجية يفوق العدد الالزم مع غياب العقلية 

تعاني من عجز مالي دائم ووضعية حرجة تتطلب تغيير تنظيم  كانت أغلب المؤسسات االقتصادية
 .2الجهاز اإلنتاجي

 
 ول: تصحي  توزي  االتتثمارات المموميةاأل الفرع 

لقد تبين في الفترة السابقة )السبعينيات( استحواذ بعض القطاعات على الجزء األكبر من االستثمار 
ختالالت، فجاء المخطط الخماسي األول على حساب قطاعات أخرى، مما أدى إلى ظهور بعض اال

تباع اتجاه جديد في توزيع االستثمارات العامة  .والثاني لتصحيح هذه الوضعية وا 
 يمكن توضيح توزيع االستثمارات بين القطاعات للمخطط الخماسي األول من خالل الجدول التالي:
  

                                                           
1  -M.Mangenot, Malentendu Industriel, L'exemple de l'Algérie, Revue tiers monde, N°100, 1984, P737-738. 
2  -S.Nair, L'Algérie 1954-1982, Force sociale et Bloc au pouvoir Temps modernes, N°442,443, 1982, P23.   
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                                                                                                             .أ(   مليار دوالر الوحدة:)( 3891/3891: توزي  االتتثمارات على القطاعات في الفترة )31جدول رقم 
 القطاعات      باقي اإلنجاز   المبالغ الجديدة  المجموع      النسبة المئوية

 الهياكل االقتصادية 08.8 3..2 0..1 01%

 الزراعة 9..0 ..50 18.5 01.1%

 المجموع 8..08 ..2.5 1.0.1 011%

 التربية والتكوين 21.2 21.5 ..1. %..00

 السكن 25.1 19 83.1 1%..0

 التجهيزات الجماعية 3.5 01.8 02.2 3.5%

 النقل 3.5 02.5 01.9 3.9%

 الهياكل االجتماعية ... 01.2 33 2.8%

  الصناعة 8.1. 023.3 ..300 %...2

 مؤسسات اإلنجاز 2.5 ..30 31 5.1%

                                      .A. Benachenhou .Op.cit. P249                :المصدر

ن  من خالل الجدول يمكن مالحظة إعادة النظر في توزيع االستثمارات بين القطاعات، حتى وا 
بقيت الصناعة تحتل أكبر نسبة، إال أنها لم تعد تستحوذ على كل االستثمارات تقريبا كما كانت في الفترة 

 .%91 حواليالسابقة 
حتى تتم مقارنة  0898-..08يمكن توضيح االستثمارات على المخططات التنموية خالل الفترة 

  .اليمو الجدول الإعادة التوزيع من خالل التغيير في 

  (3898-3891: نتب توزي  االتتثمارات على المخططات التنموية )31 جدول رقم
 المخططات الصناعة الزراعة هياكل أساسية وقطاعات أخرى المجموع

011% 39 % 0.% 15% ..- .8 

011% 21% 02% 1.% .1- .2 

011% 22.9% 5.9% .0.5% .5-.. 

011% 22..% 5.1% .0.9% 08.9 

011% 25.1% 2.2% .3.3% 08.8 

011% 58.9% 00..% 29.1% 95-91  

011% 15% 05.5% 20..% 98-91 

 المصدر:

 Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, Rapport général du plan 

1985-1989, Alger, 1985. P135. 

 
رين حيث وصلت يمن خالل الجدول يتبين تراجع نصيب القطاع الصناعي خالل المخططين األخ

-5.)خالل  %0.ت وبلغ (2.-..)في  %.1بعد أن كانت تقارب  98-91في الفترة  %..20حتى 

بلغت حتى  (8.-..)خالل  %.0 لقطاع الزراعي فيالحظ تراجع حصته منى الإأما بالنسبة   (.8.
 ..00 ه وأصبحتتالشديد الذي شهد االنخفاضهذه النسبة بعد  ارتفاع، بينما لوحظ 08.8سنة  2.2%

و( وارتفعت نهأشن حسب ب 01.1يرات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية )دحسب تق (95-91)خالل الفترة 
في  %5ماعية نسبة . بينما بلغت حصة الهياكل االقتصادية واالجت(0898-0891)في الفترة  %41إلى 
 .(8.-..)خالل الفترة % 23، بعد أن كانت نسبتها في المتوسط 98-91الفترة 
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هذه الفترة كانت حرجة، وخاصة في المخطط   أنَ بالرغم من محاولة تصحيح المسار التنموي إالَ 
تميزت هذه الفترة فقد  ..089 الخماسي الثاني أين لوحظ عجز الدولة في االستمرار في تمويل التنمية بعد

ة عن نقص تموين القطاع الصناعي بمستلزمات اإلنتاج مبانخفاض استغالل الطاقة اإلنتاجية الناج
 .1درجة فعالية االستثمارات ضعيفة وتكاليف اإلنجاز عالية أن الوسيطة بسبب الضغط على الواردات، أي

 
 ثاني: ممالجة مشكل الديون الخارجيةالالفرع 

الصناعة الثقيلة تطلب إقامة تكنولوجيا تحتاج إلى المساعدة الفنية األجنبية،  استراتيجيةاعتماد  إنَ 
إضافة إلى استيراد مستلزمات اإلنتاج الوسيطة التي تحتاجها هذه الصناعات. وهذا ما يدل على التبعية 

 للخارج والتكاليف العالية التي تنجر عنها، مع مستوى أداء اقتصادي منخفض للمؤسسات.
حجم المديونية الخارجية المرتفع حاولت الجزائر التخفيض من حدتها خاصة عندما بدأت ل نظراو 

دوالر في األسواق الدولية، مما جعل اإليرادات  23 أين بلغ السعر 0891 أسعار النفط تتحسن مع بداية
دوالر  مليار 2.0 بـ مليار دوالر، وسمح ذلك بتخفيف عبء المديونية ..02 من صادرات النفط تصل إلى

عملية التخفيض هذه لم تستمر وهذا بسبب تدهور سعر النفط سنة   أنَ إالَ ، 2(0891-0891)خالل الفترة 
089.. 
 ثالث: االهتمام بالقطاع الخاص الوطني واألجنبيالالفرع 

بدأ التفكير في إدماج القطاع الخاص الوطني واألجنبي في العملية اإلنتاجية لمساعدة القطاع 
 21 قدر بـالستثمار يل االذي وضع سقف (99-00فحاول المشرع وضع قانون االستثمار الخاص )، العام

 ذهه أنّ  ستلزم موافقة السلطات. فرغم هذه القيود إالّ يمما الحصول على رخصة القيام به مع مليون دج 
إحداث تغيير في تعتبر هامة بحيث ظهرت بوادر التخلي عن سيطرة القطاع العام، ومحاولة خطوة ال

الخصائص الهيكلية لالقتصاد الوطني، بالطبع من خالل توفير المناخ االستثماري المالئم من حيث 
تاحة الموارد اإلنتاجية وتوفير اليد العاملة المؤهلة.  التسهيالت المالية وا 

ع كما سمح القانون بمحاولة االستعانة بالقطاع الخاص األجنبي في شكل شركات مختلفة مع وض
اإليديولوجية الحاكمة لالقتصاد  ، إضافة إلى هذا فإنّ %58قيود على حدود المشاركة حيث ال تتعدى 

وعدم تهيئة االقتصاد الستقبال االستثمارات األجنبية، وانخفاض مستوى الخدمات  .089للفترة قبل 
 .3المرتبطة باإلنتاج يضعف من مساهمة االستثمار األجنبي

  

                                                           

 .331ص، مرجع سابق، بهلول محمد بلقاسم -1 

  ..9مرجع سابق، ص عبد اهلل بلوناس، -2 
3- Rapport du conseil National Economique et social, Les effets économiques et sociaux du programme        

d'ajustements structurel, Novembre 1998, P16-17. 
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 الهيكلةراب : إعادة الالفرع 

إعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية العمومية يقصد بها تغيير الواقع االقتصادي داخل  إنّ 
المؤسسات لتمكينها من توليد الفائض وتكوين الموارد المالية الخاصة بها، عن طريق ضبط وتحديد حجم 

نتاج واالستثمار المؤسسات من أجل تحقيق فعالية قصوى في اإلدارة والتسيير بفصل وظائف كل من اإل
 والتسويق، ومحاولة إسهام القطاع الخاص في بعض الوظائف.

 ومبادئ إعادة الهيكلة المضوية أوال: أهداف
 :1إن إعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية العمومية تهدف إلى ما يلي

وتخفيض تكاليف المتاحة زيادة فعالية أدوات اإلنتاج والنقل والتوزيع بمعنى تحسين استغالل الموارد  -
 اإلنتاج.

 حرية اتخاذ القرار على مستوى الوحدات اإلنتاجية والتخلي عن قرارات الجهات الوصية. -
 تقليص حجم المؤسسات والوحدات اإلنتاجية إلظهار الكفاءات الحقيقية للعمال وتفعيل نظام األجور. -
 مجال االستثمار.الحد التدريجي من االعتماد على المساعدة الفنية األجنبية في  -

ا لتعقد العملية ها قد تشكل مخاطر نظر  إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات إال أنّ مية عملية هأرغم 
تحقيق نتائج عكسية فبدل رفع اإلنتاج  إلىهذه المخاطر ما قد تؤدي ك، وعدم وجود قواعد عامة إلنجازها

 .2ستثماريةاال ميمكن أن تخفضه بسبب اختالف الوظائف سواء اإلنتاجية أ
 فتتمثل في: ،أما مبادئ إعادة الهيكلة

 الوظيفة األساسية للمؤسسة. حصر -
 وظيفة اإلنتاج عن التسويق ودعم العقود بين المؤسسات. فصل -
 وظيفة اإلنتاج عن االستثمار. فصل -

يتضح أن المشاريع االقتصادية أصبحت تقوم على اعتبارات اقتصادية ومالية ولم تعد كما كانت 
 عليه في البداية تعطي الوزن األهم لالعتبارات السياسية واالجتماعية.

 91إلى  .قد نتج عن إعادة الهيكلة العضوية زيادة في عدد المؤسسات العمومية، حيث زادت من 
مؤسسة  51إلى  1مؤسسة في قطاع الصناعات الثقيلة ومن  .5إلى  1مؤسسة في قطاع البناء، ومن 

مؤسسة في قطاع الطاقة والبتروكيمياوية، وغيرها من  01إلى  3فيفة، ومن في قطاع الصناعات الخ
 .3المؤسسات األخرى

  

                                                           
1   - La restructuration des entreprise، dossiers-Revue du centre National des études et Analyses pour la 

planification (CENE AP) N°1, mars 1985, P70. 

 . .3-35، ص0899كارين سويديرسكي، اإلصالح االقتصادي في اقتصاد مخطط، حالة بولندا، مجلة التمويل والتنمية، جوان  -2 
3  -La restructuration des entreprises, Op.cit., P81. 
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 الهيكلة المالية ثانيا: إعادة
ية تعني وضع القواعد المالية والمحاسبية التي تدعم استقاللية المؤسسات ماليا مالإعادة الهيكلة ال

 .1تمويل مشروعاتها ذاتياوتمكنها من تكوين مواردها المالية حتى تستطيع 
تتم هذه العملية إما بواسطة تقديم اعتمادات أو قروض خاصة لتكوين رأس مال المؤسسة المنبثقة 
ما عن طريق قروض قصيرة ومتوسطة تمنح للمؤسسات التي تعاني من  من إعادة الهيكلة العضوية، وا 

 عجز في التمويل.
ا، حيث ألزم المؤسسات بتحقيق الكفاءة ية واضح  لقد كان القانون الخاص بإعادة الهيكلة المال 

بينما تعطى اإلدارة  % 011المالية، كما ميز بين اإلدارة والملكية، حيث تعود ملكيتها إلى الدولة بنسبة 
حفز على استخدام الموارد المالية  ماك .إلى مجلس إدارة يتحمل مسؤولية النتائج االقتصادية للمؤسسة

 يكون على أساس عقود تجارية. الذيو اللجوء إلى االقتراض من البنوك أالذاتية، 
أغلب المؤسسات االقتصادية العامة كانت تعاني من وضع مالي سيئ ومتدهور خالل الفترة 

، حيث كانت تمول عن طريق إعادة تدوير عوائد صادرات النفط من خالل الميزانية 0899-..08
نّ . فالبنوك لم تؤد الدور ا2العامة ما كانت وسيلة لتسجيل العمليات المالية بين الخزينة لمنوط بها، وا 

 العمومية والمؤسسات العمومية.
عن تدهور الوضع المالي للمؤسسات العمومية، لهذا  .089لقد كشف انخفاض سعر النفط لسنة 

 جعلهالها و  اتخذت إجراءات االستقاللية المالية لهذه المؤسسات من أجل إيجاد وضمان التوازن المالي
 .3مسؤولة عن النتائج المالية واالقتصادية

ا من واقع المؤسسات المنبثقة عن غير شيئ  تن إعادة الهيكلة العضوية والمالية لم بأالحظ ي ه أنّ إالّ 
أي أن هذا اإلصالح لم ينتج  ؛الذي كانت عليه من قبل هنفس هذه العملية، حيث بقيت تعمل باألسلوب

عنه تحسين الظروف االقتصادية وال تحسين أداء هذه المؤسسات، بل أدى فقط إلى زيادة عددها وتقليص 
المبالغة في عدد المشاريع في ظل ندرة مع فقرارات اختيار المشاريع بقيت عشوائية ومركزية  ؛حجمها

 ا آخر على خصوصيات المؤسسات العمومية.ا سلبي  الموارد البشرية وسوء استغاللها أضفى جانب  
حتى تكون عملية إعادة الهيكلة في الجزائر فعالة يجب أن يخضع الجهاز المصرفي إلى معايير 

ن االعتبارات ع تخلى ويعمل على أساس الكفاءة المالية وياألداء المالي والالمركزية، وأن يكون مستقال  
 .4غير االقتصادية

  

                                                           
1  -A. Charef, A. Bouzidi, La restructuration financière, Revue, CENEAP, N°1 mars 1985, P58.            

 .2، ص0899أحمد هني، اإلجراءات االقتصادية األخيرة في الجزائر، معهد الدراسات العربية، القاهرة،  -2 
 .0.0، ص.089، 01د قانونية واالقتصادية والسياسية، الجزائر، العدالندوة الوطنية الرابعة للتنمية االقتصادية، المجلة الجزائرية للعلوم ال -3 

4  -B. Chantal, En Algérie une nouvelle valeur, l'auto-emploie, Revue tiers monde, N°114, 1988, P295-296. 
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 إصالحات النظام النقديخامس: الالفرع 

كان يخدم المخططات التنموية فعن وظيفته،  رفحنمركزية التخطيط جعلت الجهاز المصرفي ي إنّ      
 السلطة التنفيذية. دّ من خالل تبعيته لوزارة المالية التي تع

وسوء تسيير الموارد المالية في المؤسسات العمومية  .089الوضعية المالية المزرية بعد أزمة 
 .ذلكفرضت حتمية ملحة في إصالح النظام المصرفي كغيره من الجوانب األخرى التي استدعت 

( هو 03-.9)قانون المتعلقة بنظام البنوك وشروط اإلقراض .089لقد كان الهدف من إصالحات 
 لمصرفي ما يلي:إنشاء المخطط الوطني للقرض الذي يتيح للنظام ا

 مطابقة الموارد المالية ألهداف مخطط التنمية االقتصادية. -
 تحديد مهام البنك المركزي والبنوك التجارية. -
 عدم السداد. السماح للنظام المصرفي باتخاذ اإلجراءات الوقائية من مخاطر -
 تحديد حجم الموارد التي توزع على كل مؤسسة قرض. -
لية عن طريق مؤسسات القرض )إعادة التمويل، مديونية الخزينة العمومية والمديونية تجنيد الموارد الما -

 الخارجية(.
 تحديد الحد األدنى من احتياطات الصرف األجنبي. -
 تحديد السقف المقيد للمديونية الخارجية. -
 ضبط مديونية الخزينة العمومية. -

از المصرفي بأن يكون البنك المركزي على تحديد عناصر ودور الجه (03-.9)كما عمل القانون
معدالت الفائدة وتقييم وتسعير الخدمات البنكية يكون من مهام اإلدارة  تحت وصاية وزارة المالية، وأنَ 

  على منافسة الهيئات المصرفية. اوليس قائم  
لقد تم تحديد هيكل الجهاز المصرفي كما يلي: البنك المركزي، وبنوك تقوم بكل العمليات 

 مصرفية، وبنوك متخصصة تقبل ودائع وتمنح قروض في مجال تخصصها.ال
والهيئة االستشارية والمجلس  )لجنة مراقبة عمليات البنوك( كذلك حدد هذا القانون الهيئة الرقابية

 الوطني للقرض.
مؤسس النظام الالمتعلق ب (.99/1)هذا القانون لم يحدث آثارا، فاستلزم األمر إصدار قانون   أنّ إالّ 

اقتصادية عمومية،  المؤسسات مؤسساتلقرض من أجل إدخال تعديالت جوهرية تتمثل في جعل هذه ل
يجاد أساليب جديدة  وتحديد القروض المقدمة للبنوك التجارية من طرف المخطط الوطني للقرض، وا 

 للتمويل كبديل لتدخل الخزينة العمومية، ودعم استقاللية البنك المركزي.
بالنسبة ( 99/15)-(99/10)د على الطابع التجاري للمؤسسات العمومية في القانون التأكي تم امك

يعطيها إمكانية الدخول لألسواق والتفاوض على شروط مما لبنوك التجارية وانتقالها لالستقاللية ى لإ
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بصدور قانون استقاللية ف ؛1اا وخارجي  ا لقواعد السوق داخلي  االئتمان، وممارسة العمليات المصرفية وفق  
لم تعد المؤسسات االقتصادية ترتبط بالوزارة الوصية، بل أصبحت  0899سبتمبر 03المؤسسات في 

تتمتع باالستقاللية في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها ونشاطاتها. وأهم الصالحيات التي جاء بها هذا 
لغاء  التخصصات التي كانت تعمل بها البنوك، وتمتع القانون ما يلي: إلغاء مبدأ التوطين اإلجباري، وا 

مع أي  األموال والتعاملاتخاذ قرارات اإلقراض وتوظيف في لها حرية أصبح البنوك باالستقاللية حيث 
 مؤسسة عمومية أو خاصة.

 
 (3898د )بم المطلب الثاني: اإلصالحات االقتصادية لالنتقال إلى اقتصاد التوق 

تبني إصالحات للخروج  رالجزائى بات عل ،التي كشفت عيوب االقتصاد الجزائري .089بعد أزمة 
 من المشاكل التي تتخبط فيها.

 
 داف  االصالحات :األولالفرع 

ألزمة اقتصادية هامة  .089من  تعرضت الجزائر كغيرها من الدول المصدرة للنفط خاصة ابتداء  
وانخفاض كبير في معدالت الناتج  ،الميزانية العامة تجلت في مجموعة من المؤشرات، أبرزها العجز في

وتقليص حجم التحويالت الخارجية، وزيادة عبء الدين  المحلي بسبب عدم ترشيد النفقات العامة
مما زاد في تفاقم المشكلة هو إصدار النقود بمعدالت تفوق  .الخارجي، مع كثرة النفقات العسكرية واألمنية

معدالت نمو الناتج المحلي مما رفع معدالت التضخم، إضافة إلى هذا فقد تدهورت حالة االستثمار بسبب 
ختالالت انعكست في انخفاض معدل ضعف معدالت االدخار وزيادة معدالت االستهالك، فكل هذه اال

 مة البطالة.أز حدة النمو االقتصادي و 
حتى محاولة تصحيح المسار االقتصادي عن طريق المخططات الخماسية وما رافقهما من 

ولهذا وجدت  إصالحات لم تفلح وزادت من تعقيد األزمة وزيادة المديونية الخارجية وثقل عبء خدمتها.
يقتضي ضرورة الجزائر نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى نادي باريس إلعادة جدولة ديونها، فكان الرد 

والبنك العالمي لتطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي كشرط مسبق  2االتفاق مع صندوق النقد الدولي
 للموافقة على إعادة الجدولة.

مع صندوق النقد الدولي ( Stand-byاتفاق لالستعداد االئتماني )  إبرام اتفاق ستاند بايلقد تم فعال  
برنامج الصندوق،  فية قترحالحكومة الجزائرية بالتحوالت الليبرالية الم، حيث التزمت فيه 0898في مارس 

فأكدت على ما يلي: "المضي في عملية الالمركزية االقتصادية تدريجيا، وخلق البيئة التي تمكن من 

                                                           

 .213، ص.088، يجودي كريم، السياسات النقدية في الجزائر، صندوق النقد العربي، أبو ظب -1 
 : راجع في ظروف االقتصاد الجزائري قبل وبعد إبرام برنامج التعديل الهيكلي -2 

 وما يليها. 25، ص.088خالدي الهادي: المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر       
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اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية والربحية، واالعتماد الكبير على ميكانيزم األسعار بما في ذلك 
 .1سياسة سعر الصرف"

، حيث تعهدت الحكومة من 0885ا اتفاق ثالث في أفريل ، وأخير  0880ثم تم عقد اتفاق ثاني سنة
 .2على تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي 0885خالل االتفاق الثالث في ماي 

باي، وفي المرحلة الموالية على برنامج التمويل  أي تم االتفاق في مرحلة أولى على برنامج ستاند
ببرنامج إعادة الجدولة للديون الخارجية والذي يمتد لفترة ثالث سنوات، حيث يتم فيه  االموسع مصحوب

آلثار المترتبة على زيادة معدالت البطالة وتسريح العمال، والتكفل بمشكلة الضمان االجتماعي امعالجة 
 .3طنينوالقدرة الشرائية للموا

لقد اهتم االتفاق بإصالح كل المتغيرات االقتصادية التي تؤثر على األداء االقتصادي مثل نظام 
عداد  صالح السياسة النقدية والمالية وا  الصرف األجنبي، وهيكلة القطاع العام وتنمية القطاع الخاص، وا 

 .4إجراءات جديدة للحماية االجتماعية
 

 الجوانب التي شملها االصالح :الثانيالفرع 

الجدير بالذكر هو أن برنامج اإلصالح االقتصادي عن طريق برنامج التثبيت والتكييف الهيكلي  
 يضم جانبين:

الجانب األول هو عبارة عن سياسات التثبيت التي يمليها صندوق النقد الدولي والتي تركز على 
نقدية االنكماشية من أجل معالجة عجز الميزانية الطلب من خالل مجموعة من السياسات المالية وال

 العامة وميزان المدفوعات.
أما الجانب الثاني فيتعلق بسياسات التكييف الهيكلي التي يمليها البنك الدولي وهي تهتم بتصحيح 
االختالالت في الجهاز اإلنتاجي بواسطة تحرير األسعار، وتحرير التجارة الخارجية وسوق العمل ورأس 

ا، وتدعيم القطاع الخاص. فمن هذا المنطق يتضح أن االستفادة من المدخرات ا وخارجي  ل داخلي  الما
أنه ال يمكن الحصول على تسهيالت  أيالدولية من خالل هذه المؤسسات قائمة على مبدأ المشروطية، 

 .5ائتمانية من إحدى هاتين المؤسستين إال إذا وافقت الدولة على شروطهما
 نص على ما يلي: 0885ت لسنة فاتفاق التثبي

 %.51.0تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر بحوالي  -

                                                           

 .035، ص0888دد األول، الدار الخلدونية، الجزائر صالحي صالح، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات اقتصادية، الع -1 
2  -M.E.Bennissad, l'Ajustement structurel, l'expérience du Maghreb, O.P.U, Alger 1999, P59-63 

3  -Rapport du CNES, les effets économiques et sociaux du Programme d'Ajustement Structurel, Publication 

CNES, Novembre 1998, P 83-86 
4  -Mekboul Elhadi, Le Programme d'Ajustement Structurel en Algérie, Problématique et Application, Revue du 

C.E.N.E.A.P. N° 15, 2000, P9. 

 .322، ص1531كريمة محمد الزكي، آثار صندوق النقد الدولي على توزيع الدخل القومي، منشأة المعارف، اإلسكندرية  -5 
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تشكيل حد أدنى من االحتياطات الدولية والناتجة عن عملية إعادة الجدولة ومختلف القروض  -
 المتحصل عليها.

 القيام بإجراءات تحرير التجارة. -
 تطهير البنوك والمؤسسات العمومية. -
 اإلنقاص من اإلصدار النقدي وتفعيل دور سعر الفائدة على مختلف الودائع.  -

 20إلى  0885أفريل  10د هذا البرنامج لمدة سنة أي هو برنامج قصير المدى )اعتمتم القد 
 .1ركز على السياسة النقدية والمالية وسياسات خاصة بالصرف (0881مارس 
 :2ن يهدف إلى النقاط التاليةثم تاله برنامج التعديل الهيكلي الذي كا 

* رفع معدالت النمو االقتصادي للتمكن من استيعاب النمو السكاني والقضاء على البطالة عن 
 طريق تشجيع االستثمار.

 * تخفيض معدالت التضخم السائدة في الجزائر إلى مستويات المعدالت في الدول الصناعية.
 مستويات مناسبة من العملة الصعبة.* تحسين وضعية ميزان المدفوعات وتحقيق 

 * تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط قطاع البناء المتصاص البطالة.
 * تحرير كامل للتجارة الخارجية.

 * خفض التكاليف االنتقالية للتصحيح الهيكلي على الفئات السكانية األكثر تضررا.
سنوات،  5مليار دوالر خالل  05لديون بمبلغ استفادت الجزائر من برنامج شامل إلعادة جدولة ا

مليار دوالر عبارة عن مساهمات لمؤسسات مالية دولية وجهوية  1.1مع دعم بمبلغ إضافي يقدر بـ 
 ودائنين آخرين من أجل دعم ميزان المدفوعات.

 5سنة مع فترة سماح  .0مليار دوالر لمدة  5.5غ في إطار نادي باريس تمت إعادة جدولة مبل

 .0889ات، أي تدفع خدمة الديون على المبالغ المعاد جدولتها ابتداء من سنو 
مليار دوالر من صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات مدة  0.31ا استفادت من مبلغ أيض  
 سنوات. 2سنوات مع فترة سماح  1استحقاقه 

في بداية  %3.والي بعدما كانت ح %13.2إعادة الجدولة أدت إلى خفض نسبة خدمة الدين إلى 
 التسعينات، وهي تعد نسبة جد مرتفعة تستنزف كل اإليرادات من العملة الصعبة.

الجزائر ال زالت  ، مما يدل على أنّ %95نسبة خدمة الدين ارتفعت إلى  فإنّ  0881أما في سنة 
يس إلعادة على الرجوع إلى نادي بار  0881تعاني من مشاكل التمويل الخارجي، مما أجبرها في جويلية 

 مليار دوالر. 2.3مليار دوالر واللجوء إلى نادي لندن إلعادة جدولة  .جدولة مبلغ 

                                                           
1- Djamila Kasmi, Diagnostique économique et financier des programmes de stabilisation et d’ajustement 

structurel de l’économie algérienne, thèse de doctorat en science économique, université Lumière, Lyon, 2008, p 

128.  

، صندوق النقد الدولي، واشنطن 0.1وآخرون، الجزائر، تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، دراسة خاصة رقم كريم النشاشيبي  -2 
 .02، ص0889
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مليار دوالر، ولم تتوقف عند هذا الحد فقط بل  05ما يعادل مبلغ  ةالجزائر أعادت جدول أي أنّ 
  برنامج التعديل الهيكلي.مليار دوالر مما يستدعي فعال   31وصل حتى 

نتائج برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي كانت ثقيلة من الناحية االجتماعية حيث انخفض  إنّ 
مستوى المعيشة خاصة مع تخلي الدولة عن دعم بعض المنتجات الغذائية الضرورية، وارتفاع أسعار 
ح الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم والسكن والمواصالت، إضافة إلى المعاناة الناتجة عن تسري

أما من الناحية االقتصادية فقد أدت إلى  .1أعداد كبيرة من العمال بسبب إعادة الهيكلة والخوصصة
أما حسب المؤسسات  ،تحسين بعض المؤشرات على مستوى االقتصاد الكلي إاّل أنها لم تكن ناجحة

م الرجوع إلى ويت .الدولية فإنها كانت جيدة خاصة أن الجزائر نفّذت كل ما طلب منها بالحرف الواحد
 ا.انعكاسات اإلصالحات عن طريق برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي على عدة جوانب الحق  

هناك نتائج تحققت على المستوى االقتصادي لبرنامج التعديل  لقد بين صندوق النقد الدولي أنّ 
 %1من  مستندا في ذلك على مؤشرات نقدية كانخفاض معدل التضخم إلى أقل 0889-0885الهيكلي 

 8.5وهو ما يسمح بتغطية تمويل الواردات لمدة  0889مليار دوالر سنة  9وارتفاع احتياطي الصرف إلى 
شهر  0.8أي ما يغطي تمويل الواردات لمدة  مليار دوالر 0.1يقدر بـ  0882بعدما كان في سنة  أشهر،
بقيمة  0881وفي سنة  %..11 بقيمة 0885كذلك تم تخفيض قيمة العملة الوطنية في سنة  فقط.
 ..088سنة  %1.5، وتم ضبطه عند %01بـ  .088ة ، وفي سن63%

 0882 سنة %3.3ا حيث انتقل من معدل النمو أصبح موجب   ألداء المالي فإنّ ى الإأيضا بالنسبة 
على التوالي، وهذا ما يمكن أن يؤثر  0889و .088على التوالي خالل السنوات  %1و %5.1إلى 

ن الناتج الصناعي خالل فترة تطبيق البرنامج عانى من انخفاض  أّ إيجابا في امتصاص البطالة. إالّ 
معدالت استغالل الطاقات اإلنتاجية وتدهور وضعية الكثير من المؤسسات العمومية مما أدى إلى حلها.  

 الفالحي. يمكن مالحظته بالنسبة للناتجه نفسالشيء 
، وهذا 0898 سنة %08.0 بينما كانت ،.088 سنة %39.2أما بالنسبة للبطالة فقد بلغت نسبتها 

 .عامال   8055.3بسبب تسريح عدد كبير من العمال الذين بلغ عددهم 
وفيما يخص ، 0885ة سن %29.1 بعد أن كان 0889 سنة %..5لقد وصل معدل التضخم إلى 

      لناتج المحلي اإلجمالي منى الإعجز الميزانية فالنتائج كانت مرضية حيث انتقل عجز الميزانية بالنسبة 
وما تجدر اإلشارة إليه هو أن األداء  ..088سنة  %3.5إلى  0885 سنة %5-و 0882سنة  %..9-

يمة العملة وضغط اإلنفاق العام المالي لم يكن نتيجة لتطبيق البرنامج فقط، أي ليس نتيجة لتخفيض ق
عانات الدعم واالستثمار( )أجور بل كان هناك مؤثر آخر تمثل في ارتفاع األسعار الدولية للنفط سنة  ؛وا 
088.. 

فكان الدوالر  ؛.088من سنة  ا من االستقرار ابتداء  فيما يخص سعر الصرف، فقد عرف نوع  
دينار سنة  1.، إلى أن وصل .088دينار سنة  9..1دينار، ثم أصبح يساوي  15.9الواحد يساوي 

                                                           

مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، منية شوايدية، خوصصة المؤسسات العامة ومدى إسهام العمال في الجزائر دراسة مقارنة،  -1 

  ..5، ص 3103 جوان ،.3العدد 
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ويتم الرجوع إلى انعكاسات  ، وهو ما أدى إلى اقتراب السعر الرسمي للعملة من السعر الموازي لها.0889
 ا.على عدة جوانب الحق   بالتفصيل اإلصالحات عن طريق برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي

الخاصة بالتثبيت االقتصادي تمثلت في ثالثة وصفة صندوق النقد الدولي مما سبق يتضح أن 
محاور، محور خاص بالميزانية العامة، ومحور خاص بميزان المدفوعات، ومحور خاص بالسياسة 

 .1النقدية
 نص على ما يلي: ؛محور الميزانية المامة -1
 .تخفيض النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماعي )كدعم أسعار السلع واسعة االستهالك( -
 زيادة أسعار مواد الطاقة.-
عدم التزام الدولة بتوظيف المتخرجين الجدد من الجامعات والمعاهد وترك ذلك للعرض والطلب في  -

 سوق الشغل.
 عدم دخول الدولة في المجاالت االستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها. -
 والعالوات للعمال والموظفين.رفع فئات بعض الضرائب، مع تجميد األجور والرواتب  -
 التخلص من الدعم االقتصادي الذي تتحمله الميزانية العامة. -
 نص على: ؛محور متملق بميزان المدفوعات -2
 تخفيض القيمة الخارجية للعملة. -
 تحرير التجارة الخارجية. -
 .إلغاء الرقابة على الصرف -
 نص على: ؛محور متملق بالتياتة النقدية -3
 زيادة أسعار الفائدة الدائنة والمدينة. -
 وضع حدود عليا لالئتمان المصرفي ال يجوز تعديلها خالل فترة تطبيق البرنامج. -
 إنشاء أسواق مالية وتحرير التعامل. -

 فتضمنت ما يلي: ،أما وصفة البنك العالمي والمتعلقة بسياسة التصحيح الهيكلي
 األسعار. تحرير* 
 الخاص.الملكية العامة إلى القطاع  نقل *
 التجارة والتحول نحو التصدير. حرية* 
لغاء القيود على المدفوعات الخارجية.تخفيض *   سعر الصرف للعملة المحلية وا 
 الرسوم على الواردات. خفض* 
 المؤسسات الحكومية لتسويق الصادرات. إلغاء* 
 عن حماية الصناعات المحلية. التخلي *

                                                           

 راجع في محتوى االتفاق: -1 
، أطروحة 0881-0899قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية، دراسة حالة النظام الضريبي في الجزائر للفترة       

 وما يليها. 318، ص0881دكتوراه كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 
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 دعائم التحول إلى اقتصاد السوق الثالث: المبحث

بدأت هذه التحوالت من ولقد  ،ظهر التوجه نحو اقتصاد السوق في الجزائر نتيجة ألزمة المديونية 
االقتصادية العمومية، واإلجراءات المحفزة للقطاع خالل إعادة الهيكلة االقتصادية والمالية للمؤسسات 

لإلسراع ف .1الخاص المحلي واالستثمار األجنبي، وتحرير أسعار السلع الزراعية والتنازل عن أمالك الدولة
لى عدة دعائم تمثلت في الخوصصة، عالجزائر  تاستند في عملية االنفتاح والتحول إلى اقتصاد السوق

 والشراكة. ،وترقية االستثمار
 وسيتم تناول هذه العناصر من خالل المطالب التالية: 

 المطلب األول: الخوصصة  -
  المطلب الثاني: ترقية االستثمار  -
 المطلب الثالث: الشراكة  -

 ول: الووصص ال  المطلب
 .ةالدولبعض اإلجراءات التي اتخذتها  ت هناكقبل اللجوء إلى عملية الخوصصة كان 

  
 بوادر الولى للووصص الالفرع الول: 

ها لم تفلح  أنّ رغم كل اإلجراءات التي اتخذت لتحسين أداء المؤسسات العمومية ورفع كفاءتها إالّ  
عطائها االستقاللية الماليةسواء  ا ملك  بقيت حيث  ،الفصل بين الملكية والتسييرأو ب ،بإعادة هيكلتها وا 

ما جعل المؤسسات العمومية شركات أسهم تكون الدولة للدولة أما تسييرها فخول إلى صناديق المساهمة م
تشكل الوساطة التي تتمكن  اقتصادية عموميةفصناديق المساهمة عبارة عن مؤسسات  .أكبر مساهم فيها

 من خاللها السلطات العامة واإلدارات المحلية من المساهمة فيها وممارسة حقها في الملكية.
الحرج الذي بقيت عليه المؤسسات العمومية أدى إلى حل  الوضع المالي والتسييري  أنّ إالّ  

واستبدالها بالشركات القابضة العمومية. الشركة القابضة هي شركة  5991 صناديق المساهمة في نهاية
تملك عدة شركات تابعة تقوم باستثمار أموالها من خاللها، ورأسمالها كله ملك للدولة أو المؤسسة 
العمومية، وهي تتخذ شكل شركة مساهمة تعمل على تحقيق التنمية االقتصادية في إطار السياسة العامة 

 تهدف إلى:للدولة، وهي 
 تنظيم القطاع العام. -
 اإلسراع في االنتقال إلى اقتصاد السوق. -
 تحديد نطاق القطاع العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص. -

كذلك لم تتمكن الشركات القابضة من تحقيق األهداف بسبب بقاء المركزية وعدم مالئمة الظروف  
 .1005 ة االقتصادية، مما أدى إلى حلها سنةاالقتصادية والسياسة العامة واستفحال األزم

                                                           

 .15، ص5991عبد القادر العاللي، استقاللية المؤسسات العمومية عبر اإلصالحات االقتصادية، مجلة جامعة الجزائر، مارس  -1 
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رغم كل الجهود المبذولة إلصالح القطاع العام، إال أن كل المؤسسات العمومية بقيت عاجزة عن التمويل 
مليار دينار سنة  5000وحجم المديونية العامة لها بلغ  امالي امنها تعاني عجز  % 00الذاتي، واتضح أن 

 .1مؤسسة تتمتع بحسابات مالية إيجابية 5101فقط من بين  مؤسسة 181و 1000
 يبعد فشل القطاع العمومي في تحقيق التنمية وتعثر اإلصالحات التي اتخذت، بات من الضرور  

تعني  هيالخوصصة، و أي تبني التفكير في القطاع الخاص كبديل إلحراز تغيير في الوضع االقتصادي 
وسائل اإلنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص المحلي أو األجنبي  االنتقال الجزئي أو الكلي لملكية

 . 2سواء بالتصفية أو البيع
 

 الفرع الثاني: تبني عملي  الووصص 

تعد من بين اإلصالحات التي ترمي إلى تحقيق خصوصيات اقتصاد  عملية الخوصصة إنّ  
السوق كتطوير األسواق المالية والمنافسة والقضاء على التشوهات الناتجة عن ضعف أداء القطاع العام، 
مثل تحسين نوعية اإلنتاج، والتأكيد على ضرورة تطبيق معايير الكفاءة في استخدام الموارد االقتصادية 

ئل اإلنتاج، ورفع معدالت النمو، وتحسين وضعية ميزان المدفوعات، وفسح المجال للمستثمر وتطوير وسا
فالخوصصة  ؛3األجنبي في امتالك أصول مالية محلية، وتوسيع انتشار وتعميق ثقافة اقتصاد السوق

إحدى كما ت عتبر إحدى األدوات المستخدمة لتحسين أداء هذه المؤسسات وجعلها أكثر تنافسية،  تبرعت  
   .4مراحل بناء وتطوير العمل اإلنتاجي في المجال الصناعي

ا ألهمية الخوصصة فقد بادرت الجزائر إلى سن مجموعة من القوانين حيث ظهرت أول نظر   
على عدة نصوص وأنشأت  تصادقف، 5991في أوت  تناولت مسألة الخوصصة (51-91تعليمة )

 ا هما:هجهازين مكلفين ب
وزير يرأسهم رئيس الحكومة، تتمثل مهامه في  51 لمساهمات الدولة وهو يتكون منالمجلس الوطني  -

 .برامج الخوصصة دإعدا
على بناء المجلس الوطني للخوصصة ومهمته تتمثل في تقييم قدرات المؤسسات االقتصادية العمومية  -

 التقارير المنجزة من قبل خبراء مستقلين.
 يلي:عملت على إحداث بعض التغييرات أهمها ما التي  5999ثانية سنةالتعليمية ال جاءت ثم  

 000كان البرنامج األول يقضي بتنازل الدولة عنفتشجيع شراء العمال ألسهم الشركات المفلسة، * 
 مؤسسة عمومية.

                                                           

االقتصادية في ظل العولمة، واقع ورهانات، عبد اهلل بدعيدة، واقع وآفاق اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، الملتقى العلمي حول اإلصالحات  -1 
 .1، ص1001المكتبة الوطنية بالجزائر، جوان 

، 519إبراهيم سعد الدين، دور الدولة في النشاط االقتصادي في الوطن العربي، قضايا عامة ونظرة مستقبلية، مجلة المستقبل العربي، العدد  -2 
 .1، ص5989سبتمبر 

 .12، ص1000، أكتوبر 102تجاه نحو العولمة، المستقبل العربي، عدد محمد األطرش، تحديات اال -3 
 .95، ص 5010، نوفمبر 01مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد  مجدة بن حسين، الخوصصة والتغيرات التنظيمية، -4 
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تسديد ما عليهم على مراحل تمتد إلى عشر سنوات، كما يسمح للمستفيد بلسماح للمالكين الجدد * ا
 .%11تخفيضات هامة تصل إلى حصول على الب

جراء أي تعديالت تخدم مصالحه.*   حق المستفيد في البيع، وا 

نسبة  أن 5998ماي  8 يوم رأصد له قد أوضح رئيس المجلس الوطني للخوصصة في تقريرل 
مؤسسة، ويشار هنا إلى أنه تأسست  89نفس الشهر أعدت قائمة لبيع  ، وفي%11نجاح العملية لم تتعد 

 سة منذ بداية العملية.مؤس 5000
لقد شمل القانون الخاص بالخوصصة كل قطاعات النشاط االقتصادي، حتى تلك التي تعتبر  

، حيث تعرضت بعض األنشطة التابعة لسوناطراك إلى المنافسة األجنبية في مجاالت النقل استراتيجية
 األرض فهو ملك للدولة.والتسويق واالستغالل، ما عدا حق امتالك الموارد المستخرجة من باطن 

 ولإلشراف على متابعة تنفيذ برامج الخوصصة فقد أنشئت وزارة المساهمة وترقية االستثمار لتقوم بذلك
يدل على وهذا ما تحقق األهداف المرجوة عندما كان المجلس الوطني للخوصصة يشرف عليها،  لم هانأل

نما سياسية، تتداخل أكبر ا ومثابرة وجهد  ا طويال  أنها عملية معقدة تستلزم وقت   ، فهي ليست عملية فنية وا 
 .1فيها عدة متغيرات تحدد مدى فعالية العملية في رفع مستوى األداء االقتصادي

نجاح عملية الخوصصة في الجزائر يرتبط أساسا بالقضاء على العوامل المثبطة لها كعدم  إنّ  
مؤسسات المراد خوصصتها مثل الضغط إقبال الخواص على المساهمة، ونقص الدراسات الخاصة بال

االجتماعي في حالة تسريح العمال وعدم التكيف السريع بانتقال المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع 
 فعملية الخوصصة لم تعرف االنطالقة الحقيقية على أرض الواقع بسبب عدة اعتبارات منها: الخاص.

 الحالة األمنية التي عاشتها الجزائر.-
 وجود بنك للمعلومات.عدم  -

 .2عدم اقتناع الشريك االجتماعي)النقابة( بجدوى الخوصصة -
 عدم وجود سوق مالي فعلي. -
 البيروقراطية وكثرة اإلجراءات اإلدارية. -

العيوب أو العراقيل التي تحد من سرعة االنتقال إلى من عد تعملية الخوصصة في الجزائر  إنّ  
نما مضاعف   اما يتطلب جهد  م اقتصاد السوق ا لدور الدولة، وهذا ال يعني العودة إلى االقتصاد المخطط وا 

 1001-1000تؤدي دورها إلعادة االستقرار وتوضيح المنطلقات االقتصادية ضرورة تدخلها ل ىعليدل 
 .3إنعاش االقتصاد استراتيجية، وبناء 1001د واإلسراع بالتحويل الهيكلي إلطار سير االقتصاد الوطني بع

هم في االنتقال نحو اقتصاد السوق بسبب عدة عوامل، أولها هشاشة الوضع االقتصادي م دالدولة ج فدور
                                                           
1 - Fodil Hassam, Chronique de l'économie Algérienne, vingt ans de réformes libérales 1986-2004, chemin d'une 

croissance retournée, L'économiste d'Algérie, Alger 2005, P150. 

 راجع:  -2 
عماري عمار، اإلصالحات االقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية              

 .500، ص1001 – 5وم التسيير، جامعة سطيف، العددوعل
3 - République Algérienne Démocratique Et Populaire, Assise Nationale de l'industrie, 26-28 Février 2007, 

Palais des Nations, Club Des Pins, Alger. 
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جتماعية، وثانيها االقتصادية و االختالالت االقتصاد وظهور االالناتج عن تبني التخطيط الشامل في إدارة 
رحلة االنتقال إلى صعوبة المزاوجة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك القطاع المختلط في م

 .1اقتصاد السوق
أسلوب ألن االنتقال إلى اقتصاد السوق يستدعي تدخل الدولة لتحقيق عملية االنتقال واإلصالح  

تخصيص الموارد في الدول الرأسمالية ال تحكمه آليات السوق وحدها ألنها ال تحقق المستوى الكامل 
من تدخل الدولة عامال حاسما في تصحيح النتائج التلقائية والتوزيع األمثل للموارد االقتصادية، مما يجعل 

 .2آللية السوق

، بل يجب أن استراتيجيةالخوصصة ال تعني أن تتنازل الدولة عن بعض القطاعات التي تراها  
ها مع إمكانية تسييرها وفق قواعد اقتصاد السوق، كما يمكن أن تكون الدولة مساهمة في ة للكاتبقى م

السوق، كما يمكنها االنسحاب من المشاركة أو بيع حصتها في  جتماعي كأي مساهم آخر،رأس المال اال
تبين أن محاوالت النمو االقتصادي التي كللت بدرجة عالية من النجاح وكانت تعتبر نماذج في  فالتجارب

 .3الدول الصناعية تمت معتمدة كليا على دور الدولة
 

 ثاني: ترقي  االستثمارال المطلب

اإلجراءات التي اتخذتها كذلك الجزائر لتحسين الظروف االقتصادية تحرير وترقية بين من  
. 1005الصادر في( 05.00)والمدعم بالمرسوم  5990( في أكتوبر51.90االستثمار، فصدر المرسوم )

ولقد حل هذا القانون محل النصوص القانونية التي كانت تتناول موضوع استثمار الشركات االقتصادية 
 .لمختلطةا

 الول: محتوى القانونالفرع 

 أهم ما جاء في هذا القانون ما يلي: 
 ص، والمستثمر الوطني واألجنبي.اإلغاء مظاهر التمييز والتفرقة بين المستثمر العام والخ -
 إلغاء بعض اإلجراءات المعتمدة. -
والتي تدخل ضمن مهام الحد من تدخل الدولة في منح بعض االمتيازات الضريبية الجمركية والمالية،  -

 حاليا.5(ANDIسابقا، والوكالة الوطنية لترقية االستثمار)4(APSIوكالة ترقية ودعم االستثمار)
 ضمان حرية تحويل رؤوس األموال المستثمرة. -

 الستفادة من االمتيازات التالية:ابهذا القانون للمشروع االستثماري  كذلك يسمح
                                                           

 .508، ص5980، ديسمبر 511خاص فيها، المستقبل العربي، العدد يوسف الصايغ، مستقبل التنمية العربية ودور القطاعين العام وال -1 
 .95، ص5990، 511إسماعيل صبري عبد اهلل، الدعوة المعاصرة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، المستقبل العربي، العدد  -2 
  .95ص ، مرجعال نفس -3 

4-  Agence de promotion et de soutien de l'investissement. 
5  -Agence nationale de développement de l'investissement. 



                المبحث الثالث: دعائم التحول إلى اقتصاد السوق               تجربة الجزائر في مجال التنمية االقتصادية واإلصالحات االقتصادية   الفصل الثالث:

  

 

216 

 

 في مرحل  اإلنجازأوال: 
 ات العقارية.االقتناءمن حقوق تحويل الملكية لكل  اإلعفاء -
لسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز ى الإمن الرسم على القيمة المضافة بالنسبة  اإلعفاء -

 المشروع.
كنسبة للحقوق الجمركية على السلع والتجهيزات التي تدخل في  %1نسبة مخفضة تقدر بـ  تطبيق -

 إنجاز المشروع.
 .%10الدولة بمستحقات اإلنجاز على قطعة األرض التابعة ألمالك الدولة بنسبة  تتكفل -
 لقروض البنكية الضرورية إلنجاز االستثمار.ى الع %11 بـفي نسبة الفائدة  تخفيض -
 :في مرحل  االستغاللثانيا:  
 من الرسم على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني. اإلعفاء -
 .التكفل فيما يخص اشتراك أرباب العمل المتعلقة باألجور المدفوعةمن  االستفادة -
 ضة على الرسم المتعلق بأرباح الشركات.مرحلة اإلعفاء، يتم تطبيق نسبة مخفّ  بعد -
 الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري. إعفاء -

االمتيازات تختلف حسب األنشطة، وحسب المناطق، فتلك المقامة في  إلى أنّ هنا يجب التنويه  
  تفوق تلك المقامة في الشمال من حيث مدة ونسبة اإلعفاء. هاالجنوب تكون امتيازات

 
 ج القانونئالثاني: نتاالفرع 

لقد سعت الجزائر إلى توفير كل الشروط المالئمة لجلب االستثمارات سواء من حيث سن القوانين  
والمساعدة على ذلك، أو من حيث الموارد الطبيعية واإلمكانيات البشرية، والثروات السياحية،  بها المتعلقة

 والمناطق الصناعية، ومعدالت االستهالك.
ي لتوضيح حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر خالل الفترة تيمكن وضع الشكل اآل 

ن وضع القانون الخاص بترقية االستثمار قد وجد له صدى يتضح من خالل الشكل أ .(5980-1001)
 ،ر حجم االستثمار األجنبييفي تغيالتأثير أين يالحظ بداية  المرسوم األولبعد ثالث سنوات من صدور 

، ثم ارتفع بشكل ملحوظ خالل الفترة 1005و 1000السنتين  خاصة بين ةستمر م زيادةحيث كانت هناك 
الذي حققه نسبي النجاح الدار المرسوم الثاني، أي هناك داللة واضحة على مع إص اتزامن   1001و 1005

 إلصالح وفسح المجال أمام االستثمار األجنبي.لمحاولة هذا القانون ك
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                                                                                        )الوحدة مليون دوالر.أ( (2112-0891) للفترة: حجم االستثمارات الجنبي  المباشرة في الجزائر 4 شكل رقم
                                                                                                                                                                                                                                                  

   
          

 المصدر:
Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Conférence des nations unies sur le  

commerce et le développement, Nations Unis, UNCTAD/ITE/IPC/2003/9, Genève, Mars 

2004, P6. 

من  1051-5991ا يمكن توضيح تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة أيض   
 خالل الجدول التالي: 

  1053-5991تدفق االستثمار الجنبي المباشر في الجزائر والل الفترة  :51جدول رقم 
 )الوحدة مليون دوالر.أ(                                                                              

   .1050بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تقرير االستثمار العالمي  ةقاعدالمصدر: 

 
مليون دوالر فقط، إاّل أنه  5295كان جد ضعيف أي  5991حجم االستثمار في سنة  يالحظ أنّ  

مليون  1809إلى أن بلغ  5992مليون دوالر في سنة  5915بدأ يرتفع لكن بشكل محتشم حيث أصبح 
تزامنا مع اصدار  1005سنة في  مليون دوالر 1189االرتفاع حيث بلغ واصل ، و 5998ة في سن دوالر

، 1002: عدة مرات على التوالي 1تعديل المرسوم السابق تم لبعض المشاكلونظرا (، 00.05المرسوم )

مما أدى إلى تحسن ملحوظ في تدفق االستثمار  من أجل تحسين الوضع، 1009، و1008، 1009
مقارنة ببعض الدول العربية  اه يبقى ضعيف   انّ مليون دوالر إالّ  55819حيث بلغ  1009خاصة في سنة 

                                                           

 1009محمد سارة، االستثمار األجنبي في الجزائر، دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة األعمال، جامعة منتوري قسنطينة،  -1 

 .19-11، ص1050-
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 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة

 6190 5552 4487 3379 3099 2807 2201 1941 1671 تدفق االستثمار 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1050 

7072 8217 10104 11847 14479 17226 19527 22108 23607 25298 
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 االمارات وفي مليون دوالر 11058السعودية حيث بلغ تدفق االستثمار األجنبي في هذه السنة في 
 حيث بلغ تحسن تدفق االستثمار واستمر  ،1مليون دوالر 55198وفي مصر  مليون دوالر 50110
  .ااحتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربي  و  1050في سنة مليون دوالر  11198
-5980األجنبية المباشر خالل الفتر  تالبياني الذي يوضح حجم االستثماراالشكل فيما يلي  

1050 

 )الوحدة مليون دوالر.أ( 2102-0891خالل الفتر  في الجزائر االستثمارات األجنبية المباشر: 5شكل رقم 

 

قاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تقرير االستثمار على من إعداد الطالبة بناء  المصدر:
 .  1050العالمي 
 يمكن اإلشارة إلى بعض المستثمرين األساسيين في الجزائر من خالل الجدول أدناه. 

 .أ(ألف دوالر الوحدة:) (2110-0889)المستثمرين الجانب العشر في الفترة :51 جدول رقم
 المجموع 1005 1000 5999 5998 الدول الرتبة

 902802 011029 101221 89881 112895 الو.الم.األ. 5

 020512 021991 500 0 15 مصر 1

 011055 80150 19191 509120 92212 فرنسا 0

 115011 511829 01192 52090 52109 اسبانيا 1

 518121 01080 9121 55800 91810 إيطاليا 1

 501598 09995 22109 9802 10021 ألمانيا 2

 92289 95911 5008 210 1851 هولندا 9

 91192 10111 51100 1005 02051 إنجلترا 8

 19011 8858 15091 1989 52218 اليابان 9

 01015 51018 1181 195 51218 بلجيكا 50

  ر:المصد
CNUCED examen de la politique de l’investissement en Algérie, nations unies, Genève, 

2004, P12. 

                                                           

 .99، ص 1055والنمو االقتصادي، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، حسن كريم حمزة، العولمة المالية  -1 
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هو الواليات  1005-5998يتبين من خالل الجدول أن المستثمر الرئيسي في الجزائر خالل الفترة  
 Petroحيث اهتمت باالستثمارات طويلة األجل بقطاع المحروقات من خالل شركة األمريكية،المتحدة 

fac ressources international INC  الكيمياء والصيدلة من خالل  وبقطاعPfizer ّن نسبة  أّ ، إال
 استثمارها في الجزائر تبقى ضعيفة مقارنة مع حجم استثماراتها المباشرة.

ثم تأتي مصر في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة، وهذا من خالل حجم االستثمار الهائل   
 المرتبة وتحتل ،Djezzyاسم تحت  Orascomفي الهاتف النقال من قبل أوراسكوم  1005سنةفي 

يطاليا حيث يتمثل استثمارهم األجنبي  سبانيا، وا  الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي كل من فرنسا، وا 
، وفي مجال  Agip، Elf،Totalfina ،Cèpsa الشركات:المباشر في مجال المحروقات من خالل 

 أخرى كصناعة الخزف والكيمياء والصيدلة.مجاالت في و   Michelinالكبيرةالصناعات 
 ، وبينHenkelو Enad ثم تأتي ألمانيا في المرتبة السادسة بإبرام عقود الشراكة بين مؤسسة 

  .لجزائريةا Engi المتخصص في الغاز الطبيعي وشركة Messer مجمع
وبلجيكا على التوالي في  باقي المراتب السابعة والثامنة والتاسعة تحتلها كل من إنجلترا واليابانأما  

 بعض المجاالت.
 التجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض العقود األخرى، التي ال توجد معطيات حولها، وبالتالي  
من رأس مال مركب الحجار، وهو  %90 يمتلك Ispatفي الجدول السابق، فمثال المجمع الهندي  تظهر

، كذلك بعض ارج قطاع المحروقات واالتصاالتل جانب هام من االستثمار األجنبي في الجزائر خكيش
  االستثمارات المصرية.

 .1001-1000خالل الفترة يوضح المستثمرين األساسيين في الجزائر آخر يلي جدول  فيما 
        ( 2115-2111في الفترة) وارج قطاع المحروقات ن الجانب العشرو: المستثمر 01 جدول رقم

(.أدوالرالوحدة: مليون )                                                                       
 المجموع 1001 1001 1000 1001 1005 1000 البلد الرتبة

5191.1 111.518 مصر 5 

1 

11.111 8.111 108.11 5510.10

0 

1901.11 

 5510.811 0 5510.811 0 0 0 0 الكويت 1

 112.1 0 0 112.1 0 0 0 جنوب افريقيا 0

 009.580 10.002 19.891 12.510 91.928 9.02 509.981 فرنسا 1

 111.981 0.021 51.812 1.180 11.809 0 599.180 ليبيا 1

 102.022 0.052 158.900 5.58 0 0.918 51.195 الو.م.أ 2

 151.900 0 151.900 0 0 0 0 العربية السعودية 9

 150.118 5.891 1.029 591.18 0.559 0.198 55.151 الصين 8

 599.191 0 0 0.119 0.591 592.8 0 الهند 9

 591.019 0 0 0 591.08 0 5.299 هولندا 50

: لوعيل بالل، أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة المصدر
دارية، العدد الرابع، ديسمبر 5991-1009)  .502، ص 1008(، أبحاث اقتصادية وا 

الفرص  ا، وذلك رغمغير النفطية محدود   ال يزال االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات 
أهم مستثمر أجنبي في الجزائر خالل الفترة هي مصر  من الجدول أن فيتضح تحيأتالت التي يهتسلوا
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ليون دوالر وذلك بعد دخول شركة م  2902.25منكثر المحروقات بأ(خارج قطاع 0222-0222)
المستثمر الثاني  تعد الكويتو  ،1001في مارس  ACCستثمار في مجال اإلسمنت بالمسيلة الوا أوراسكوم
في جنوب إفريقيا ثم ، 0222لالتصاالت سنة  مليون دوالر وذلك بعد دخول الوطنية 2222.502بمبلغ 

 وذلك من خالل ،مليون دوالر 331.253ها فرنسا بمبلغ يتلو دوالر،  مليون 206.2بمبلغ المرتبة الثالثة 
الواليات  هاعدبمليون دوالر، و  020.252المرتبة الخامسة بمبلغ  في ليبياوتأتي  DANONE شركة 
وفي المرتبة  Pfizer  مليون دوالر في قطاع الكيمياء والصيدلة 036.366األمريكية بمبلغ  المتحدة

مليون دوالر، ثم الهند  022.225الصين بمبلغ  ثمدوالر،  مليون 022.123السعودية بمبلغ  بعةلساا
 .مليون دوالر 222.222دوالر، وفي المرتبة األخيرة جاءت هولندا بمبلغ  مليون 222.012بمبلغ 

 
 الشراك  ثالث:ال المطلب

ة ظمللمن تأشيرة االنضمامضمان  من أجلفي خضم سلسلة اإلصالحات التي خاضتها الجزائر  
 05حيز التنفيذ في  تي دخلتالعالمية للتجارة سعت إلى إبرام اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي وال

 . 1001سبتمبر 
عالقة الجزائر باالتحاد األوروبي قديمة، حيث كانت هناك معاهدة بين دول المغرب العربي  إنّ  

. ويضاف إلى ذلك اتفاق التعاون الموقع 59291والمجموعة األوروبية لمنحهم بعض المزايا التفضيلية منذ 
ء نتيجة مفاوضات ، وأخيرا اتفاق الشراكة الذي جا5992جانفي  12بية في و بين الجزائر والمجموعة األور 

، ثم التوقيع على اتفاق بروكسل في 5991عديدة بدأت منذ توقيعها على إعالن برشلونة في نوفمبر
والذي صدر بخصوصه المرسوم الرئاسي ، 11/01/1001، ثم في فالونسيا بإسبانيا في 59/51/1005
ي ذ، وال1001سنة أول سبتمبر من  التنفيذ فيليدخل حيز  ،1001أفريل  19( الصادر في 01/519)

 .5992كتعويض التفاق التعاون المبرم سنة  يعتبر

 
 محتوى االتفاقالول: الفرع 

 تتمثل في: ،عدة محاور جزائرية -األوروقد شمل اتفاق الشراكة ل 
بالجزائر، وهي  الديمقراطي: يتضمن مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ودعم المسار * الحوار السياسي

 .2نقطة هامة شملتها كل اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية عبر كل إعالناتها من برشلونة حتى فرنسا
عاما إلقامة منطقة التبادل الحر،  51حيث يحدد االتفاق مدة زمنية انتقالية تقدر بـ  :* حري  انتقال السلع

األوروبي إلى أن تنعدم )حسب  االتحادواردات من حيث ستتفكك الرسوم الجمركية والرسوم المطبقة على ال
 (.19-2ص النصو 

                                                           

 .111إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص -1 
 .101، ص1001سامي عفيفي حاتم، قضايا معاصرة في التجارة الدولية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة  -2 
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قد تم االتفاق عليها حسب ما يتوافق من نصوص المنظمة العالمية للتجارة في  * التجارة في الودمات:
مجال الخدمات، ويتضمن هذا االتفاق تأدية الخدمات الحدودية، الحضور التجاري، النقل والحضور 

 (.00/09)حسب النصوص الطبيعيين الظرفي لألشخاص 
يتضمن حرية انتقال رؤوس األموال األجنبية في الجزائر،  * المدفوعات ورؤوس الموال والمنافس :

وتطبيق اإلجراءات المشتركة للمنافسة، واالبتعاد التدريجي عن التفرقة بين المتعاملين في مجال تموين 
وروبي والجزائريين، وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية األ االتحادلتجارة في السلع بين األجانب من ا

والتجارية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحرير الشخصي والتحرير التدريجي للصفقات 
 (.08/12 صالنصو العمومية )حسب 

الصناعة، وتأهيل يشمل التعاون الجهوي، والعلوم التقنية والتكنولوجية، والبيئة، و  * التعاون االقتصادي:
الهياكل االقتصادية، وحماية وترقية االستثمارات، والتقييس والمطابقة، وتقارب التشريعات، والخدمات 
المالية، والفالحة والصيد البحري، والنقل، واالتصاالت، واإلعالم، والطاقة والمناجم، والسياحة والصناعة 

ن، والسياسة االقتصادية الكلية ووسائل تطبيق هذه التقليدية، والجمارك، واإلحصاء، وحماية المستهلكي
 .(19/22ص اإلجراءات )حسب النصو 

يشمل الصحافة والسمعي البصري، وحماية اإلرث الثقافي، والتكوين.  * التعاون االجتماعي والثقافي:
 (.29/98ص )حسب النصو 

يتضمن تحديث االقتصاد، ترقية االستثمار، تأهيل المنشآت، اإلجراءات الالزمة إلقامة  * التعاون المالي:
 (.99/85ص منطقة التبادل الحر، وتشريعات للمنافسة. )حسب النصو 

بهدف تعزيز مؤسسات الدولة، وحرية انتقال األفراد،  في مجال القضاء والشؤون الداولي : * التعاون
عادة االندما في اإلطار القضائي حول الوقاية من الجريمة المنظمة، واإلرهاب، ومكافحة  التعاونو  جوا 

 (.95-81النصوص حسب عملية تبييض األموال، ومكافحة الرشوة، ومناهضة العنصرية. )
تهدف إلى إنشاء مجلس للشراكة يشرف على فحص كل  * اإلجراءات المؤسساتي  العام  والنهائي :

نشاء لجنة الشراكة التي تسهر على سير المشاكل المتعلقة باالتفاق و  كل النقاط ذات االهتمام المشترك، وا 
 (.91/550ص االتفاق في حدود الكفاءات المخولة لمجلس الشراكة. )حسب النصو 

أنشأت الجزائر لجنة دائمة مكلفة بالتحضير لتطبيق االتفاق يشرف  ،لتسهيل عملية تطبيق االتفاق 
 عليها وزير الدولة وزير الخارجية، ويرأسها المدير العام لدائرة أوروبا الخارجية.

 
 يواالتحاد الوروبالنظام التعريفي المتفق عليه بين الجزائر  الثاني:الفرع 

السلع الصناعية والمنتجات الزراعية  نص االتفاق على التخفيض الجمركي التدريجي على 
تبدأ من التطبيق الفعلي  ،سنة 51ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة خالل فترة مدتها 

 ، وذلك على النحو التالي:(05/09/1001)لالتفاق 
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الصناعية  يشمل المنتجات الجمركي المطبق على الواردات الوروبي  ذات مصدر جزائري: أوال: النظام
 والزراعية.

األوروبي معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم  االتحادالمنتجات الصناعية جزائرية األصل تدخل  -5
 .1001سبتمبر 05من المشابهة ابتداء  

 المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة: -1
أربع معدالت تفضيلية مطبقة على الرسم القاعدي للواردات في  كلمنتجات الزراعية فهناى الإبالنسبة *   

 .(% 10و % 10،% 11،% 500)االتحاد األوروبي على المنتجات الزراعية الجزائرية 
 .1001سبتمبر 05من  أما منتجات الصيد البحري فهي معفاة من الحق الجمركي ابتداء  *   
فيتم تخفيض الرسم الجمركي عليها حتى تعادل الصفر لمنتجات الزراعية المحولة ى الإبالنسبة *   

 ا من التطبيق الفعلي لالتفاق.وتطبق انطالق  

تشمل المنتجات الصناعية  الجمركي المطبق على الواردات الجزائري للمنتجات الوروبي : ثانيا: النظام
 والزراعية.

(، تصبح معفاة من 01مجموعة مسجلة في الملحق رقم ) :مجموعتانهناك  ؛المنتجات الصناعي  -5
( والمحددة TVA)وتبقى خاضعة للرسم على القيمة المضافة ، 1001/ 05/09من الحق الجمركي ابتداء  

 تدريجي للرسوم( وهي تخضع لتخفيض 00ومجموعة مسجلة في الملحق رقم ) ؛ في الجزائر %59بنسبة 
سنوات، أي ابتداء من سنة  01الجمركية ابتداء من السنة الثانية بعد التنفيذ الفعلي لالتفاق وعلى مدى 

على  اآلتيةعلى التوالي يتم تخفيض كل الحقوق الجمركية والرسوم حسب النسب  1051حتى  1009
أي في  ،من أصل الرسم الجمركي % 10و % 10، % 20،% 90،% 80التوالي حتى تنعدم كما يلي: 

 .ألغيتكل الرسوم قد  تكون 1051 سنة
إلى الجزائر والتي لم تحدد في  االتحادكل المنتجات الصناعية الواردة من  إضافة إلى هذا فإنّ  

ستخفض  حيث .05/09/1009سنوات ابتداء من  50سيتم إعدامها خالل  (00( و)01)الملحقين رقم
، % 10 )األساس( على التواليالحقوق الجمركية والرسوم بالنسب التالية من أصل الرسم الجمركي 

، 1050 ،1009، 1008، 1009 خالل السنوات التالية على التوالي:%1، و50%، 10%، 00%، 10%

فإن الرسوم تكون معادلة  1059ابتداء من سنة  يأ ،1052و 1051، 1051، 1050، 1051، 1055
 للصفر.

  :المنتجات الزراعي  ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعي  المحول  -1

خالل  من (% 10و %10 ،% 500) تفضيليةلمنتجات الزراعية فتطبق ثالث معدالت ى الإبالنسبة 
 التمييز بين حالتين:

بعض المنتجات الزراعية تستفيد من التخفيض الجمركي على الرسم األساس في حدود الحصص  *
 التفضيلية المحددة.



                المبحث الثالث: دعائم التحول إلى اقتصاد السوق               تجربة الجزائر في مجال التنمية االقتصادية واإلصالحات االقتصادية   الفصل الثالث:

  

 

223 

 

 * البعض اآلخر يستفيد من التخفيض الجمركي دون تحديد الكمية التفضيلية.
ويتم  (%11و%500)معدلين تفضيليين عليها منتجات الصيد البحري فيطبق  ما يخصأما في 

لمنتجات الزراعية المحولة ى الإوبالنسبة ، حسب المنتج دون تحديد كمي هخفض الرسم الجمركي أو إعدام
فالتخفيضات الفورية تضم خمس معدالت يتم  فيطبق عليها نوعين من التخفيضات الفورية والمؤجلة.

، أما في 05/09/1001 ابتداء من( %10و، %11، %00، %10، %500)التنازل عنها فورا وهي 

وتخص  05/09/1001يتم إلغاء الرسوم الجمركية خالل خمس سنوات ابتداء من فالتخفيضات المؤجلة 
 .01رقم، بروتوكول 01المنتجات الزراعية المحولة المسجلة في الملحق رقم 

 .D.A.P1.التي توضع للرسم اإلضافي المؤقت ثالثا: المنتجات
في بداية  اا حتى يصبح معدوم  نقطة سنوي   21تلتزم الجزائر باإللغاء التدريجي لهذا الرسم بمقدار  

 20تصبح المنتجات التي كانت خاضعة لهذا الرسم محررة منه. )كان يقدر بـ  ، حيث1002 شهر جانفي

 (.1000لسنة حسب قانون المالية التكميلي  %
قد استفاد من مدة تتراوح بين  يالجزائر االقتصاد  فإنّ  من خالل التمعن في أجل ونسب التخفيض، 

 األوروبي من الرسوم الجمركية، االتحادرداتها الصناعية والزراعية من واخمس وعشر سنوات إلعفاء 
ا كل وارداته القادمة من الجزائر من الرسوم األوروبي قد خلص تقريب   االتحادوبالمقابل يالحظ أن 

السؤال الذي يطرح نفسه يتبادر إلى األذهان، هل بإمكان المنتجات الجزائرية أن الجمركية. وهذا ما يجعل 
 وهل ستكون قادرة على المواجهة والمنافسة؟ األوروبي؟ االتحادتجد لها مكانا في 

لإلجابة ينبغي تدارك ودراسة وتحليل كل العوامل التي تعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، 
وخاصة من  2قطاعات اإلنتاجية، كذلك يجب االستفادة من برنامج تأهيل االقتصاد الوطنيوفي كل ال

(، والذي يعتبر كدعم لجهود MEDAاألوروبي في هذا اإلطار كبرنامج ) االتحادالمساعدات التي يقدمها 
 .الجزائر من أجل إبرام اتفاق الشراكة واالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

 
  الوروجزائريتقييم اتفاق الشراك  الثالث: الفرع 

األوروبي  االتحادمن خالل البرامج والمساعدات المقدمة من طرف اآلثار اإليجابية يمكن استنتاج  
التعرف على العراقيل التي تواجه الجزائر لتجعل اقتصادها يتماشى مع هذا  من خاللالسلبية و للجزائر، 
 االتفاق.

  

                                                           
1  -Droit Additionnel Provisoire. 

 

 الخامس،العدد ، أبحاث اقتصادية وإدارية، تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة األورومتوسطية، بوعزيز ناصر لزعر،علي  -2 

 .09، ص 1009جوان 
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 االتفاق أوال: إيجابيات

 يمكن توضيحها من خالل ما يلي:   
مليون أورو للسنوات  510بـ  والذي قدر 1(PINاالستفادة من المساعدات المالية حسب برنامج ) -

، ويوجه لتعزيز الحريات الفردية وحقوق اإلنسان، وتقوية المؤسسات االقتصادية في إطار 1001-1001
وقدر المبلغ الخاص للبرنامج الثاني  .العالي دعم التعليماقتصاد السوق، وتنمية الموارد البشرية، بما فيها 

(PIN للسنوات )دارة االقتصاد،  502بـ  1002-1001 مليون أورو وهو يهتم باإلصالحات االقتصادية وا 
ودعم الهياكل والمنشآت القاعدية، وتثمين الموارد البشرية ودعم وتطوير القطاع الخاص في إطار برنامج 

(FEMIP)2. .مرحلة وهناك  كذلك هناك المساعدات المالية الخاصة للجمعيات والمنظمات غير حكومية
فيها  يتم 1010و 1051المالية المستقبلية لالتحاد األوروبي تمتد لفترة ست سنوات ما بين فاق جديدة لآل

تعزيز الروابط بين برمجة التعاون وتطوير العالقات الثنائية بين لتمويل من طرف االتحاد األوروبي ال
لتبعية في إطار مسعى تنويع االقتصاد الجزائري بهدف الخروج من ااالتحاد األوروبي والجزائر 

مواصلة جهود التعاون في ترقية السياحة والصناعة التقليدية والفالحة والتعليم والعمل وفي و للمحروقات، 
وذلك من خالل برامج جديدة تأخذ بعين االعتبار النقائص واالنشغاالت  ،المجال االجتماعي والثقافي

 .3المسجلة من طرف مسؤولي القطاعات
األوروبي  االتحادمحاولة االستفادة من اإلعفاءات الجمركية والمزايا الممنوحة للصادرات الجزائرية إلى  -

خاصة السلع الصناعية ومنتجات الصيد البحري فهي معفاة من الرسوم الجمركية ابتداء من السريان 
 الفعلي لالتفاق.

 لتي يتيحها االتفاق.االستفادة من الخبرات التكنولوجية والمعارف العلمية ا -
االستفادة من تدفق االستثمار األوروبي إلى الجزائر في كافة الميادين وخاصة صناعة النفط والغاز  -

 .وكل ما يتعلق بها
  .تخفيض التكاليف المتعلقة بإدارة التجارة )النقل واالتصاالت( -

 تجانس المقاييس مع المعايير األوروبية. -
  

                                                           
1 - PIN; Programme Indicatif National ( de l'Algérie). 
2  -FEMIP: La facilité Eurimed d'Investissement et de Partenariat. 

األوروبي حقّق نتائج  واالتحاداتفاق الشراكة بين الجزائر "، نفارو مانيال" وفد التعاون والتشغيل باالتحاد االوروبي في الجزائر ، منى لعموري -3 

 .1051أكتوبر،  15 ، جريدة المواطن،إيجابية
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 االتفاق  ثانيا: سلبيات

 يمكن إيجازها في النقاط التالية: 
التوقيع على االتفاق معناه تخفيض وتفكيك للرسوم الجمركية مما يؤدي إلى تقليص اإليرادات  إنّ  -

ا على إيرادات الخزينة العمومية وهذا ما يؤثر سلب   1مليار دوالر سنويا 01الجمركية والتي قدرت بحوالي 
حول اآلثار  1001ا وزارة المالية سنة تهبعض التقديرات التي أعدوحسب  منها، %50ألنها تشكل 

التبادل الحر، أن نقص القيمة النهائية لموارد الدولة من  جزائرية ومنطقة -المرتقبة التفاقية الشراكة األورو
 %0تكون في حدود نسبة س  2018 الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات في سنة

قد تم تحديد بعض التوقعات بخصوص خسائر الميزانية ول ،1001الناتج المحلي اإلجمالي لسنة من 
 : 2اآلتية نقاطفي الللجزائر 

يتوقع أن تتعرض ف تاريخ التفكيك الكلي للقائمة األولى من السلعأي ب 1002سنة لخسائر الميزانية  *   
مليار دج من اإليرادات الناتجة عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة  12.0لخسارة ما قيمته  الجزائر

 .1001من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  %0.1المضافة، أي بنسبة 
يتوقع فتاريخ بداية التفكيك الجمركي لقائمتي السلع الثانية والثالثة أي ب 1008سنة لخسائر الميزانية  *   

مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على  10.1الجزائر ما قيمته  خسرأن ت
 .1001اإلجمالي لسنة  من الناتج المحلي % 0.9الواردات، أي بنسبة 

أن  فيتوقعتاريخ التفكيك النهائي والكلي على القائمة الثانية من السلع  1050سنة لخسائر الميزانية  *   
مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، أي بنسبة  558الجزائر ما مقداره  تخسر

 2004.ة من الناتج المحلي اإلجمالي لسن % 5.9
 تخسرأن فيتوقع  لنهائي للقائمة الثالثة من السلعتاريخ التفكيك اأي ب 1058سنة لخسائر الميزانية  *   

 % 0.5مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، أي بنسبة  588.8ما قيمته  الجزائر
 2004. من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة

 1059ومع نهاية عملية التفكيك في  1050بداية  يمليار دوالر ف 1.1 فعال   لقد بلغت الخسارة 
 اه آثار  عن ترتبتوبالتالي يكون هناك عجز في الميزانية العامة  ،مليار دوالر 0.1ستصل الخسارة إلى 

 ؛خزينة الدولة نوالتأثير على عملية التنمية الممولة م على معدالت التضخم وأسعار المنتجات مختلفة
الموارد عن طريق تخفيض مقابل في النفقات العامة  مكن تعويض هذه الخسارة فيي ال هنأخاصة 
القطاعي الناتج عن  لنفقات اإلضافية لتمويل عملية التحولاجة لحالبناء الهياكل القاعدية، و  تها فيألهمي

 رزنامةا من االتحاد األوروبي مراجعة طلبت الجزائر رسمي  ولهذا  مواجهة المنافسة األوروبية المتزايدة.

                                                           

القتصادية أحمد باشي، اآلثار المحتملة ألفاق الشراكة األوروبية على االقتصاد الجزائري، مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة، كلية العلوم ا -1 
 .1001، 50وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، العدد 

2 - Ministère des finances, Accord d’association avec l’union européenne, « contenu & impact », les impacts 

Prévisibles de l’accord d’association avec l’UE sur le budget de l’État et le niveau de la protection tarifaire 

en Algérie, 2005, pp.48.51. 
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إلى الرخصة التي  وءواللج 1001تفكيك التعريفة الجمركية، المتضمنة في اتفاق الشراكة المطبق منذ 
ذلك أدى إلى خسائر كبيرة وحرم خزينة الدولة من مداخيل الرسوم  ذ أنإ في هذا األمر،يتيحها االتفاق 

ويخص هذا الطلب  .1059و 1050مليار دوالر بين  8.1تصل حسب التوقعات إلى  قدالتي  الجمركية
والذي  تفاقاالالمتضمن في  1059عوض عن عام  1010ازالة التعريفات الجمركية الى  تأجيلاساسا 

على تأجيل  وينص ،بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين 1051التنفيذ في الفاتح من سبتمبر  دخل حيز
أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها  1010رفع الحواجز الجمركية حتى عام 

األصناف التي يوليها االتحاد األوروبي في شّقه الزراعي على إعادة النظر في بعض و الجزائر، 
هذا االجراء قد يساعد فمثل  ،األفضلية، بالخصوص المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة

 .الجزائر على القيام ببعض التصحيحات المطلوبة
خزينة الدولة من مداخيل عبد الرحمان مبتول فقد بلغت خسائر  الدولي حسب تصريح الخبير 

جراء العمل ببنود اتفاق الشراكة بين الجزائر  1050-1001مليار دوالر خالل الفترة  0 وم الجمركيةالرس
واالتحاد األوروبي، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن تغيرات سعر صرف الدينار مقابل األورو حيث كان 

  .10501 في ديسمبرلألورو الواحد دينار  550 ليصل إلى 1001في  دينار 95و 90 بين
إن الشراكة األوروبية مع الجزائر تخلق منافسة حادة في السوق الجزائري لصالح المنتجات األوروبية  -

بسبب تفوقها التكنولوجي والتحكم في نفقات اإلنتاج ووجود إنفاق كبير على البحث والتطوير، وهذا ما ال 
 يوجد في المؤسسات الجزائرية.

ات اإلنتاجية في ظرف وجيز حتى تستطيع مواجهة المنافسة عدم التمكن من إنعاش وهيكلة القطاع -
خاصة وأن االتفاق قد بدأ سريانه وتم تخفيض الرسوم الجمركية، مع حفاظ المؤسسات الجزائرية على 

تقريبا بسبب عدم وجود الموارد البشرية المؤهلة وضعف التكنولوجيا المطبقة وقدمها،  هانفسمستوياتها 
المؤسسات عديمة الجدوى وزيادة مما سيؤدي إلى غلق الكثير من  ،الموارد المتاحةواستغالل وسوء تسيير 

 مشكل البطالة.
التأثير السلبي على الميزان التجاري بسبب زيادة تدفق الواردات من السلع األوروبية إلى السوق  -

تحقيق المصالح  نظرا لضعف جودة المنتجات المحلية ووجود متعاملين تجاريين ال يهمهم إال 2الجزائري
يم األرباح ولو على حساب المنتجات المحلية والمؤسسات الموجودة، وبالمقابل ال يتم زيادة عظالذاتية وت

إلى زيادة الواردات من السلع الصناعية يؤدي التفكيك الجمركي ف .الصادرات خارج قطاع المحروقات
وق األوروبية وذلك ا تجاه الستهتفضيلية على صادراوبالمقابل لن تستفيد الجزائر من أي مزايا  ،يةوروباأل

 :3ية لألسباب اآلت

                                                           

 .1051جويلية  51لجريدة الخبر يوم  تصريح الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول -1 

لوم ال عبد القادر، زايري بلقاسم، تأثير الشراكة األورومتوسطية على أداء وتأهيل القطاع الصناعي في الجزائر، مجلة العلوم االقتصادية وعدرب -2 
 .11، ص1001، 05التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد

 .512، ص 1055، 09عدد ال الباحث، مجلة ،المستقلةالشراكة األورو جزائرية بين متطلبات االنفتاح االقتصادي والتنمية  سمينة عزيزة، -3 
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، وليس لها تأثير على تقليص نخفضةالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في الدول األوروبية م *
 ،(أوروبا، بل تعتمد على معايير أخرى )صحية، بيئية، مواصفات فنية، معيار الجودة... الواردات إلى

 .السلع الجزائرية إلى السوق األوروبية في حالة عدم تطابقها مع هذه المعايير إلى الحد من دخولتؤدي 
على منح جميع الدول  ةمجبر  يهف ،منضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة األوروبي االتحاددول  *

ذلك كلمبدأ الدولة األولى بالرعاية،  اوفق   تمنحها ألي دولة أخرى التي هانفساألعضاء في المنظمة المزايا 
اتفاقيات تحرير تجارة مع معظم الدول األخرى )األمريكية، األسيوية...(، وهذا  برمأاألوروبي  االتحادفإن 

للمنافسة في األسواق األوروبية من طرف صادرات دول جنوب  ما يجعل الصادرات الجزائرية خاضعة
 .والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية والكاريبيوشرق أسيا والدول األخرى في إفريقيا 

مصيرها يرتبط بأسعار السوق الدولية للنفط، وستبقى عرضة  لمحروقات فإنّ ى الإأما بالنسبة  
 للصدمات الخارجية.

نوع من تتميز ب، والجزائراالتحاد األوروبي بين على هذا األساس فإن منطقة التبادل الحر  
تكاليف مؤكدة ومباشرة ومكاسب غير مؤكدة  عنها ينشأحيث بين طرفي العالقة،  الالتناظر والالتكافؤ
اآلثار المتوقعة تدخل في إطار ما يسمى "بالدفع الفوري واألرباح المؤجلة"، بمعنى  وغير مباشرة، أي أنّ 

ى المدى أن اآلثار السلبية المؤكدة تظهر على المدى القريب، أما اآلثار اإليجابية المحتملة فستكون عل
 .1المتوسط والطويل

 تفاقالهدف المرجو من اال الجزائرسنوات من الشراكة مع االتحاد األوروبي لم تحقق  1بعد مرور  
ة االقتصادية التي تتيح لها أن تكون شريكا فعليا قفز ، بعد أن فشلت في تحقيق الركانت الطرف الخاسو 

مجرد سوق لتصريف السلع والبضائع األوروبية التي تستفيد من  تكون نّ أعلى  تقتصر واللدول األوروبية، 
أن فعوض ؛ 0202التسهيالت الجمركية على الموانئ الجزائرية في انتظار إلغاء التعريفات نهائيا سنة 

المؤسسات الجزائرية على تطوير منتجاتها حتى  تشجيعا لتنويع االقتصاد الوطني و تفاق محفز  هذا االيكون 
في ظل  ولةلتطوير القاعدة الصناعية للد ا أمام كل محاولةحقيقي   اقيد  على المنافسة، صار تصير قادرة 

؛ قواعد المنافسة الصارمة التي يحويها في بنوده والتي تمنع الجزائر من منح تفضيالت لمنتوجها المحلي
تقضي بمنع دخول التي مطّبقة من الجانب الجزائري الغير )معايير السالمة(صحية المعايير إضافة إلى ال

    .وروبيتحاد األإلى اال )حتى ولو كانت فتاتا(السلع الجزائرية

                                                           

 بارة عصام، بن جميل عزيزة، انعكاسات اتفاق الشراكة األورو جزائرية على تحرير التجارة الخارجية الجزائرية، الملتقى الوطني حول حرية -1 

 .1050ماي 18الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، المنافسة، كلية 
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 الرابع: تقييم نتائج اإلصالحات االقتصادية في الجزائر المبحث
عادة فيما يلي يمكن توضيح نتائج اإلصالحات االقتصادية خاصة بعد تطبيق   برنامج االستقرار وا 
الواقع االقتصادي  ّينيب االجتماعي. المستوى والخارجي وعلىعلى المستوى االقتصادي الداخلي التكييف 

ا على تحسن ملحوظ ولو كان جزئي   حدثبرنامج التصحيح الهيكلي من هذه الناحية أنه قد  نتج عنالذي 
 :ةليلب التااطمال فيي سيتم تناولها عدد من المؤشرات االقتصادية، والت

 المطلب األول: المؤشرات الداخلية  -
 الثاني: المؤشرات الخارجية  المطلب  -

 
 األول: المؤشرات الداخلية المطلب

 سيتم التطرق إلى أهم المؤشرات كاآلتي: 
 

 األول: نسب نمو الناتج الداخلي الخامالفرع 

بعد ف ،(3102-0991)على ضوء الواقع تتضح معدالت النمو االقتصادي التي تحققت في الفترة  
حقق نمو اقتصادي ايجابي تقد ف برنامج التصحيح الهيكلي معدالت سلبيةلسجل خالل السنوات السابقة أن 

 من خالل الجدول التالي: بين ذلكتيو  ،(3102-0991خالل الفترة )

  الوحدة: %()( 3182-8991الفترة )خالل  نسب نمو الناتج الداخلي الخامتطور  :81جدول رقم 

 3111 0999 0991 0991 0991 0991 0991 0992 0993 0990 0991  ةـــالسن
 3.3 2.9 1.1 0.3 2.2 2.1 1.9- 3.0- 3- 1.0- 3.3-  ةــالنسب

3110 3113 3112 3111 3111 3111 3111 3111 3119 3101 3100 3103 2013 

3.1 1.1 1.9 1.3 1.0 3 2.0 3.1 0 2.2 3.1 2.2 2 

 3102الجزائر السنوية حتى وتقارير بنك وزارة التجارة من إعداد الطالبة بناء على معطيات  المصدر:
 .3102وزارة المالية من خالل مشروع المالية لسنة على معطيات و 

ه لمعدالت نمو موجبة حقيقع نموه من خالل ترجاالقتصاد الجزائري بدأ يست لجدول، أنّ امن بين يت 
تي ف السياسة التقش جراء 0992إلى  0991تميز بمعدالت نمو سلبية خالل الفترة الممتدة من بعد أن 

ا صعب من الحصول على ممم العمالت الصعبة، خدااست ة فيصااالقتصاد الوطني خ على ترسو م
 %2.3ا قدر بـ ا ايجابي  التمويل الالزم للقطاعات اإلنتاجية، ليسجل الناتج الداخلي الخام بعد هذه الفترة نمو  

مناخية الجيدة التي سمحت فضل ارتفاع أسعار البترول في األسواق الدولية والظروف الب، 0991سنة 
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام من نسبة  زيادةبتحسين المردود الفالحي، مما أدى إلى 

 امما أثر ايجاب   ،%3تحسن حجم الواردات بـ  ، إضافة إلى09911سنة  %30.1إلى  0991سنة  01%
                                                           

 .301سعودي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص  -1 
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و  %1.3مقابل  0991سنة  %2الستثمارات بـ اتطور على و  %3.1بـ  اعلى االستهالك العائلي الذي نم
  .0992على التوالي سنة  1.1%

، بسبب %0.3نسبة  حققام 0991االنخفاض سنة إلى نمو الناتج الداخلي الخام عاد  أنّ  إالّ  
القطاع في  لتدهوراوقطاع البناء واألشغال العمومية  فيفي القطاع الزراعي وانخفاض النمو  اجعالتر 

وبعد هذه الفترة  .%2.1ا معدل نمو قدر بـ محقق   0993د عام يجدن ع مارتفإلى اال عودالصناعي، لي
معدل نمو الناتج الداخلي الخام نوعا من االستقرار النسبي، حيث بلغ معدل نموه في المتوسط  سجل

وهي أعلى  %1.9إلى حوالي  3112(، ليرتفع مجددا سنة 3113-0999خالل الفترة ) %2.21حوالي 
بنسب  المواليتين ليبدأ بعدها في التغيرخالل السنتين  ستقرابقي معدل النمو مثم  ت،حققت نسبة نمو
 . 3101في  %2.2ثم  3119سنة  %0حيث بلغ متذبذبة 
بثقله على نشاط االقتصاد  ىرم 3111ن استمرار الركود في قطاع المحروقات منذ سنة غير أ 

ا في النمو ا طفيف  تحسن   3103سّجلت سنة فت، أداء أقوى للنمو خارج المحروقا ىستدعاالوطني و 
 % 1,0بسبب تحسن أداء القطاعات خارج المحروقات  3100في  % 3,2مقابل  % 2,2االقتصادي 

بسبب و  ا أداء الصناعة والبناء واألشغال العمومية، خصوص  3100في  % 1,0مقابل  3103في 
نتيجة  3100في  % 3,9مقابل  % 1,3االرتفاع القوي في حجم إجمالي تكوين رأس المال الثابت 

، وفي انخفاض وتيرة نمو االستهالك النهائي والمرتبطة بانخفاض وتيرة نمو استهالك اإلدارات العمومية
نخفاض ا بسبب % 2 إلى 3103سنة  % 2,2من  في النمو االقتصاديانخفاض ّجل س   3103سنة 
 دوالر 019.1إلى  3103في سنة  دوالر للبرميل 000نم النفطأسعار تدني الناتج عن  المحروقات عوائد

 .3102في سنة 
بالدرجة األولى إلى تحسن النمو االقتصادي في الجزائر يرجع  ما يجدر اإلشارة إليه أن  أنّ إالّ  
النفطية التي استفادت منها الجزائر بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في السنوات األخيرة  العوائد

 السنواتمليار دوالر خالل  19.9مليار دوالر و 22.321مليار دوالر و 22.031حيث قدرت بحوالي 
لعمالت على التوالي، إضافة إلى تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري تجاه ا 3111و 3112و 3112

يرتكز على  ضعيف ألنههذا النمو غير كاف و  نّ إما سبق يمكن القول م .األجنبية الرئيسية كالدوالر
 .العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار المحروقاتب يتأثرأي أنه ا أساس  المحروقات 

 
 ثاني: تطور نسب التضخمالالفرع 

الثمانينات حسب المتوسط خالل النصف الثاني من  في %33والذي بلغ المستمر الحاد و التضخم  إنّ     
ى لتعمل ع يةاقتصاد اسةسي يبنعلى تالنفط أجبر الدولة أسعار وانخفاض الوطني لإلحصائيات  الديوان

   :يتالجدول اآلالتالية حسب ما يوضحه نتائج السمح بتحقيق مما  ،محاربة التضخمبتحقيق االستقرار 



           الجزائرقتصادية في  الفصل الثالث: تجربة الجزائر في مجال التنمية االقتصادية واإلصالحات االقتصادية         المبحث الرابع: تقييم نتائج اإلصالحات اال

               

 

230 

 

 )الوحدة: %( (3182-8991الفترة )م خالل خضنسب التتطور  :89جدول رقم 
 3111 0999 0991 0991 0991 0991 0991 0992 0993 0990 0991  ةـــالسن

 0.34 2.64 4.95 5.73 18.69 29.78 29.04 20.5 31.7 25.9 17.9  ةــالنسب

3110 3113 3112 3111 3111 3111 3111 3111 3119 3101 3100 3103 3102 

1.32 1.42 2.59 3.56 1.64 2.53 3.51 4.4 1.11 2.90 1.13 8.89 1.13 

بمؤشرات أسعار السلع االستهالكية على  ةتعلقمعطيات المالعلى  : من إعداد الطالبة بناء  المصدر
 .3102تقارير بنك الجزائر السنوية حتى المستوى الوطني حسب 

الفترة التي سبقت برنامج التعديل الهيكلي اتسمت بمعدالت مرتفعة  من خالل الجدول، يتضح أنّ  
للتضخم، جراء عدم إتباع سياسات نقدية صارمة في تلك الفترة، حيث بلغ معدل التضخم أقصى قيمة له 

، ليتراجع مع بداية تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، حيث انخفض معدل %20.1بمعدل قدر بـ  0993سنة 
، وهذا 0991سنة  %1.12ليصل إلى  0991 سنة %03.19إلى  0992سنة  %39.12التضخم من 

، وهو ما يعنى أنه في  %9.1ما فاق توقعات اتفاق القرض الموسع الذي تنبأ بمعدل تضخم يقدر ب 
حالة اقتصاد يتميز بعرض جامد كحالة االقتصاد الجزائري أن الطلب قد تعرض لتخفيض شديد وبصفة 

وهي أدنى نسبة تضخم  3111سنة  %1.22معدل التضخم في االنخفاض ليبلغ  ا. ليستمر بعده1جدية
تحققت في الجزائر، ويرجع هذا االنخفاض إلى اإلجراءات والسياسات التقييدية التي اتخذت مثل تخفيض 
قيمة الدينار، وتحرير األسعار، والتحكم في األجور، وتخفيض العجز في الميزانية العامة، والتحكم في 

تباع أساليب جديدة في تمويل األنشطة االقتصادية بدال  حجم ا  من اإلصدار النقدي، أي لكتلة النقدية، وا 
  ن هذه النتائج اإليجابية التي تحققت تعود أساسا إلى انتهاج الجزائر لسياسة مالية ونقدية تقييدية.أ

تي وصل معدل بسبب زيادة الكتلة النقدية وال %2.32إلى  3110ثم ارتفع معدل التضخم في  
 3113 سنة %0.23في هذه السنة من جراء برنامج اإلنعاش االقتصادي، ثم بلغ  %32.9نموها 

التضخم ف. 3103خالل سنة  %3.39ا إلى حوالي وواصل التغير بنسب متذبذبة حتى ارتفع مجدد  
الفترة كمتوسط في  ٪ 2,3و 3100في  ٪ 2,1مقابل  ٪ 3,9، أي 3103بلغ الذروة في سنة  السنوي

ا ، ويرجع هذا أساس  3100، وذلك بعد تسارعه ابتداء من السداسي الثاني من 0903-0993الممتدة بين 
، في حين ارتفع معدل 3103إلى تزايد األسعار لبعض المنتجات الطازجة في الثالثي األول من سنة 

ت واــــــــخالل السنكمتوسط  ٪ 2,01بعد استقراره عند  3100في  ٪ 1,1اسي إلى ـــــــالتضخم األس
ارتفاع أسعار بعض  . وبالتالي، فإنّ 3111في سنة  ٪ 3,12، بينما كان مستواه عند 3113-3101

  3103المنتجات الطازجة )لحم األغنام،...( قد ساهم بصفة أكبر في تضخم األسعار الداخلية في 
٪(29,11).  

والمرتبطة خاصة  3100بداية سنة ا من لحد من الضغوطات التضخمية التي ظهرت اعتبار  ل 
باألسعار العالمية للمنتجات األساسية، ّاتخذت السلطات العمومية تدابير تدعيم مناسبة كان أثرها كليا 

ا ما سجلت األسعار العالمية للمنتجات األساسية انخفاض  دنع ه. غير أنّ 3103و 3100على سنتي 
                                                           

 1- بوزيدي عبد المجيد، مرجع سابق، ص. 11.
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ر الداخلية للمنتجات األساسية المستوردة لم تعكس فإن األسعا 3103 سنة في ٪ 01ما يقارب با محسوس  
بشكل كامل وفوري هذا االنخفاض فحسب، بل تطورت في االتجاه المعاكس للميل التنازلي لهذه األسعار 
العالمية. هذا ما يلفت االهتمام بضرورة متابعة تشكيل األسعار الداخلية للمنتجات األساسية المستوردة، 

واق الداخلية تبقى قائمة وتعيق الهدف المرجو من خالل تدابير الدعم من طرف بحكم أن اختالالت األس
 الدولة )إعانات الميزانية وتدابير جبائية أخرى(.

 
 الميزانية العامة : تطورلثثاالالفرع 

لهذا ت هجتنافملموس،  شكلعمليات االصالح ركزت على تخفيض عجز الميزانية العامة ب إنّ  
االيرادات العامة خاصة رفع ، إضافة إلى وتقليصهمالية تهدف إلى ترشيد االنفاق العام  الغرض سياسة

فادي صصة أدى إلى تخفيف أعباء الميزانية العامة، من خالل تو سياسة الخ عابات الضريبية منها، كما أنّ 
ية صارمة مع الدولة سياسة تقشفطبقت  وعليه فقدالدعم الذي كانت تستفيد منه مؤسسات القطاع العام، 

 (3102-0991تطور الميزانية العامة خالل الفترة ) والي يبينمالجدول وال .0991بداية اتفاق أفريل 

 الوحدة مليار دوالر.أ() (2013-0992: تطور الميزانية العامة خالل الفترة )02جدول رقم 
 البيان    

 السنة  
 اإليرادات
 االجمالية

 الجباية 
 البترولية

 إيرادات
 ضريبية

 إيرادات
 أخرى

 النفقات
 االجمالية

 نفقات
 التسيير

 نفقات
 التجهيز

 الرصيد

0991 152.5 76.200 71.100 5.200 13.500 88.800 47.700 16 

0990 248.9 161.500 82.700 4.700 212.100 153.800 58.300 36.800 

0993 311.846 193.800 108.864 9.200 420.131 276.131 144 108.267- 

0992 313.949 179.218 121.469 13.262 476.627 291.417 185.210 162.678- 

0991 477.181 222.176 176.174 78.831 566.329 330.403 235.926 89.148- 

0991 611.731 336.148 241.992 33.591 759.617 473.694 285.923 147.886- 

0991 825.175 495.997 290.603 38.557 724.609 550.596 174.013 100.548 

0991 926.668 564.765 314.013 47.890 845.196 643.555 201.641 81.472 

0991 774.511 378.556 329.828 66.127 875.739 663.855 211.884 101.228- 

0999 950.496 560.121 314.767 75.608 961.682 774.695 186.987 11.186- 

3111 1125.161 836.237 233.502 55.422 1178.122 856.193 321.929 52.961- 

3110 1505.526 956.389 398.238 150.899 1321.028 963.633 357.395 184.498 

3113 1432.800 942.904 312.508 177.388 1550.646 1097.716 452.930 117.846- 

3112 1517.673 836.060 565.564 116.049 1752.691 1199.042 553.649 235.018- 

3111 1618.400 862.200 741.200 15 1775.300 1156.635 618.665 156.900- 

3111 1719.800 1719.800 645.200 175.600 2105.080 1232.540 872.540 385.250- 

3111 1835.500 1835.500 714.300 205.200 2543.350 1451.970 1091.380 707.890- 

3111 1900.300 1900.300 768.400 158.900 3043.430 1662.830 1480.600 1243.090- 

3111 5190.500 4088.600 965.2 136.6 4191 2217.7 1973.300 999.500 

3119 3676 2412.700 1146.6 116.7 4246.300 2300 1946.300 570.300- 

3101 4392.900 2905 1298 189.8 4466.900 2659 1807.900 74- 

3100 5790.100 3979.700 1527.1 283.3  5853.600 3879.200 1974.400 63.500- 

3103 6411.300 4184 1984.3 242.9 7169.900 4935.900 2234 758.600- 

2013 4099.9 1615.9 2086.3 397.7 6027 4118.8 1908.2 1927.1- 

على معطيات المديرية العامة للخزينة وتقارير بنك الجزائر السنوية حتى  ة بناء  طالب: من إعداد الالمصدر
2014. 
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حيث   0990و 0991 ا في سنتيالعامة كان موجب  صيد الميزانية ر من خالل الجدول، يتضح أن  
من  %1.31مليون دج على التوالي وهو ما يمثل نسبة  21111مليون دج و 01111بلغ الفائض حوالي 

إلى اإلصالحات التي اتبعتها الدولة سنة يعود هذا التحسن في رصيد الميزانية الخام، و  الناتج الداخلي
لى زيادة إيرادات الجباية البترولية من  0990 مليون دج  010111إلى  0991مليون دج سنة  11311وا 
مليون  013111بمقدار  0992ليبلغ أشده في سنة  0993، ثم ظهر العجز ابتداء من سنة 0990سنة 

 01.11من الناتج الداخلي الخام بسبب تراجع أسعار النفط التي وصلت  %02.11ج و هو ما يمثل د
مما أدى إلى انخفاض الجباية  0991دوالر سنة  31.21بعد أن كانت  0992دوالر للبرميل سنة 

 0991ارتفاع حجم النفقات العامة إضافة إلى خدمة المديونية الخارجية، وفي سنة  بسبب البترولية، و
 برنامج التصحيح الهيكلي مليون دج نتيجة لإلجراءات المتبعة في إطار  19011تقلص عجز الموازنة إلى 

 بسبب زيادة النفقات بشكل أكبر من اإليرادات. 0991إال أن هذا العجز تفاقم سنة 
وترتب هذا عن الضغط على مصاريف  0991و 0991ا في سنتي ثم حقق رصيد الميزانية فائض   

تقلصت  0991التجهيز وتزايد اإليرادات الجبائية خاصة اإليرادات البترولية، ومع تراجع أسعار النفط سنة 
مليون دج، أي ما يمثل  010331على رصيد الميزانية الذي سجل عجزا بـ  اسلب  الجباية البترولية مما أثر 

   من الناتج الداخلي اإلجمالي. 2.9%
ارتفاع اإليرادات بمعدل ا بسبب ا مستمر  عرف رصيد الميزانية عجز   3103إلى  0999خالل فترة  

مليار دج  011.191أين حقق فائض قدر بـ  3111و 3110باستثناء سنتي  أكبر من النفقات،
 على التوالي. مليار دج  999.111و

في  % 20مقابل  %3321بـ  3103نمو إجمالي نفقات الميزانية بشكل قوي في سنة استمرار إن  
بخطر انخفاض أسعار المحروقات في  أي خارجيةالصدمات بال مرتبطةاإليرادات وبقاء  3100سنة 

 .من إجمالي الناتج الداخلي % 121 قدر بـ زالعمومية بعجرصيد الخزينة  دللطاقة هدالسوق العالمية 

عما كانت عليه في سنة  % 01.91 بـ 3102في سنة  إجمالي نفقات الميزانيةوبالرغم من انخفاض 
بسبب  من إجمالي الناتج الداخلي %03.1 قدر بـ از العمومية سجل عجرصيد الخزينة إاّل أن  3103

 دوالر للبرميل 000نالمحروقات مأسعار الناتج عن تدني  %21.11 إيرادات الجباية البترولية بـانخفاض 

 .3102في سنة  دوالر 019.1إلى  3103في سنة 
مما سبق يتبين أن االقتصاد يتسم بعجز دائم في الميزانية العامة والذي يعتبر أحد عوامل  

االختالل األساسية التي مست التوازن المالي الداخلي، وترجع أسباب استمرار هذا العجز إلى نمو النفقات 
مما  ،ألسواق النفطتبعية االيرادات  العامة بمعدل اعلى من نمو االيرادات العامة إضافة إلى استمرار

عادة النظر في مصاريف التسيير ومصاريف االيرادات يستدعي إعادة النظر في هيكل  خاصة الضرائب وا 
 التجهيز التي تمول االستثمارات الحكومية.
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 نتائج االجتماعية: الالفرع الرابع

 توازن ميزانو  تحقيق معدالت نمو مرتفعة تهدف إلىفي الجزائر  ةاالقتصادي اتإلصالحا نّ إ 
ايجابية على  نتائج لقد تحققتاقتصاد السوق، و بني وتخفيض عجز الميزانية العامة، وت المدفوعات،

التشغيل رتبط بي فيماوخيمة خاصة  اثار  آالمستوى االجتماعي فقد خلفت  ، أما علىمستوى االقتصاد الكلي
البرنامج بسبب توقف االستثمارات تنفيذ ا خالل سنوات ا مستمر  حيث عرفت ظاهرة البطالة تزايد   .والبطالة

واسعة من العمال بفعل إجراءات إعادة  طبقةعمليات التسريح الجماعي التي مست و  في القطاع العمومي
 وضح ذلك: والجدول التالي ياالجتماعي، الوضع  مما زاد من حدة الهيكلة وحل المؤسسات العمومية

 )الوحدة: %( (0202-0992الفترة )خالل نسبة البطالة : تطور 00م جدول رق
 3110 3111 0999 0991 0991 0991 0991 0991 0992 0993 0990 0991 السنة    

نسبة 

 البطالة

09.1 30.3 32.1 32.01 31.21 31.01 31.99 31.12 31.13 39.99 39.11 31.2 

ةالسن      3113 3112 3111 3111 3111 3111 3111 3119 3101 3100 3103 3102 

نسبة 

 البطالة

31.3 32.1 01.1 01.2 03.2 00.1 00.1 01.3 03.2 01 9.1 9.2 

معطيات المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي حول التنمية على  من إعداد الطالبة بناء   المصدر:
 ةلسنوالديوان الوطني لإلحصاء وحسب خبراء صندوق النقد الدولي وتوقعاتهم  3111البشرية لسنة 

3101. 

 إلى 0991 سنة %09.1 الجدول أعاله االرتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من يتبين من 
وهو أكبر معدل  0999سنة  %39.99ثم إلى  0991سنة  %31.12إلى ثم  0992سنة  32.01%

إلى  3102ا وصل سنة ا متتالي  بطالة سجل خالل فترة الدراسة، ليعرف معدل البطالة بعدها انخفاض  
 : 1هماارتفاع معدل البطالة في نهاية التسعينات إلى عاملين أساسيين  رجعيو .  9.2%

 %3.1 تعدت تها الجزائر في فترة ما قبل التسعينات حيثشهدمعدالت النمو الديموغرافي التي  تزايد -
إلى  0991مليون سنة  1.11العاملة من  ليدارتفاع وتسارع في حجم ا ، مما ترتب عنها في المتوسطسنوي  
 .0991مليون سنة  1.31 إلى حوالي، ثم 0991مليون سنة  1.1ن م أكثر
النجاعة  لتحقيقالمؤسسات العمومية الكثير من حل و  م عن خوصصةجانالالتسريح الكبير للعمال  -

ألف  111 قد تجاوز عدد العمال المسرحينلالمرحلة الجديدة.  عم يللتماشالدولة  وتقليص دوراالقتصادية 
مؤسسة عمومية  311مؤسسة محلية و 122 قرابةتصفية وخوصصة  بسبب( 0991-0991فترة )خالل ال

في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات االقتصادية  مؤسسة، تأتي 911 أي بمجموعمؤسسة خاصة،  11و
تليها  %30.11ثم مؤسسات القطاع الخدمي بـ  %10.19مؤسسات البناء واألشغال العمومية بـ 

                                                           

التصحيح الهيكلي في الجزائر، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول  واالجتماعية لبرنامجغياظ شريف، روابح عبد الباقي، اآلثار االقتصادية  -1 

 .3113ماي  33-30حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، جامعة البليدة، أيام 
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البطالة في  مشكلمن تعقيد مما زاد  %0.13م القطاع الزراعي بـ ث %01.10المؤسسات الصناعية بـ 
  .الجزائر
مليون بطال سنة  3.2عدد البطالين في الجزائر تجاوز  نّ فإلإلحصاء  حسب الديوان الوطني 

  .3110ل سنة مليون بطا 3.1 ثم 3111مليون بطال سنة  3.1 غلبلي 0991
 كالمخدرات واإلجرام ع معدالت البطالة في هذه المرحلة ظهرت مشاكل اجتماعية كبيرةاارتف بسبب       

أسعار  في اكبير   اهذه المرحلة ارتفاع  وفي المقابل عرفت  تفكك النسيج االجتماعي،واالنحالل األخالقي و 
األجور  اءبق مع %11 من تحرير األسعار وانخفاض العملة الوطنية بأكثر نتيجةمختلف السلع والخدمات 

 والفقر. حدة الفوارق االجتماعية من زاد مماثابتة، 
نتائج اإلصالحات من الجانب االجتماعي كانت سلبية على معظم فئات  ما سبق أنّ ميتضح  

مما انعكس على الجانب  ،انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدل البطالةحيث نتج عنها المجتمع، 
 واسعة من المجتمع. لفئاتوالتعليمي الصحي واألخالقي 

 ي يعكس تطور نسبة البطالة خالل هذه الفترة.توالشكل اآل 

 .0202-0992 نسبة البطالة خالل الفترة: تطور 6شكل رقم 

 
 .30 على الجدول رقم من إعداد الطالبة بناء   :المصدر

 يةارج: المؤشرات الخثانيالمطلب ال

إيجابية تعد جد مهمة االقتصاد الوطني حقق نتائج  لوحظ أنّ بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج  
امل و لعا إضافة إلى والجدية في تنفيذ هذا البرنامجبفضل الحزم بالنسبة للتوازن االقتصادي الكلي، 

الدور األساسي ارتفاع أسعار البترول في األسواق الدولية والذي كان له و تخفيض المديونية ة منها الخارجي
معالجة بعض مظاهر االختالل إلى ا البرنامج ذتطبيق ه دىولقد أ. اد الجزائريتحسين أداء االقتصفي 

 :فيما يليفي عدد من المؤشرات االقتصادية أو التوازنات المالية الخارجية والمتمثلة 
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 األول: تطور ميزان المدفوعات واحتياطات الصرفالفرع 
ميزان المدفوعات  عرفقد لاالقتصاد الوطني، و  قوة وضعفميزان المدفوعات يعكس مدى إن  

ملموس في أعباء الدين الخارجي النخفاض واالعملية إعادة الجدولة  إثرالجزائري تطورا محسوسا 
 ي يوضح تطور ميزان المدفوعات واحتياطات الصرف.توالتحسن في أسعار المحروقات، والجدول اآل

  (2013-0992واحتياطات الصرف خالل الفترة ): تطور ميزان المدفوعات 00جدول رقم 
 )الوحدة مليار دوالر(                                                                                

 )أشهر استيراد( احتياطات احتياطات بالعملة الصعبة رصيد ميزان المدفوعات السنة     البيان
0991 -1.33 1.1 1.1 

0990 1.11 0.1 3 

0993 1.32 0.1 0.1 

0992 11 0.10 0.9 

0991 -1.21 3.11 3.91 

0991 -1.21 3.00 3.11 

0991 -3.19 1.32 1.1 

0991 0.01 1.11 9.12 

0991 -0.12 1.11 1.21 

0999 -3.21 1.10 1.11 

3111 1.11 00.90 03.09 

3110 1.09 01.91 01.11 

3113 2.11 32.00 09.01 

3112 1.11 23.93 31.23 

3111 9.31 12.00 32.13 

3111 01.91 11.01 31.21 

3111 01.12 11.11 21.11 

3111 39.11 001.01 29.12 

3111 21.99 012.01 21.991 

3119 2.119 011.901 21.111 

3101 01.231 013.330 21.231 

3100 31.010 013.331 21.111 

3103 03.111 091.110 21.101 

2013 1.02 019.111 21.19 

وتقارير بنك ( 0999-0991وان الوطني لإلحصاء)على معطيات الدي : من إعداد الطالبة بناء  المصدر
 .3102الجزائر السنوية حتى 

حقق ميزان  0991إلى  0991خالل الفترة الممتدة من أي  يالحظ أنه قبل بدء تنفيذ البرنامج 
سجل ميزان  0992سنة وفي  مليون دوالر، 111بحوالي  0990المدفوعات فائضا طفيفا كان أعاله سنة 

 0991المدفوعات رصيدا معدوما ثم كان عاجزا خالل سنوات التنفيذ حيث بلغ أقصى عجز له في سنة 
 مليار دوالر بسبب ارتفاع خدمة الدين ومستحقات الديون القصيرة وانخفاض أسعار النفط. 1.23بقيمة 

بدأ رصيد ميزان المدفوعات يتحسن وسجل أرصدة موجبة ابتداء من سنة  تنفيذ البرنامجوبعد نهاية  
ثم بدأ في االنخفاض  3111سنة  مليار دوالر 21.99حتى وصل  مليار دوالر 1.11حيث كان  ،3111

أين  3119تواصل تحسنه القوي مقارنة بسنة  ثم .3103في سنة مليار دوالر  03.111من جديد حتى بلغ 
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 000بـ  3103وأمام االستقرار النسبي في مستوى سعر برميل البترول في  ،مليار دوالر 2.119كان 
بسبب تقلص حجم الصادرات من المحروقات وهذا إاّل أن رصيد ميزان المدفوعات تراجع  ،دوالر أمريكي

 من جهة أخرى.بشكل كبير من جهة وارتفاع إجمالي الواردات من السلع 
أي  مليار دوالر 0.1تشكل  الصعبة لةعمالبيالحظ أنه قبل بدء تنفيذ البرنامج، كانت االحتياطات  

نه مع انطالق البرنامج شوهد ارتفاع مستمر في هذه  أّ إالّ  ،اشهر  0.9ما يغطي الواردات لفترة ال تزيد عن 
تطور ن الواردات، وهو م اشهر  9.2أي ما يغطي  0991مليار دوالر سنة  1.11االحتياطات إلى أن بلغ 

االحتياطات ينعكس على المعاملة األجنبية والثقة في الجزائر وفي اقتصادها، ألنه كلما زادت هذه  إيجابي
الثقة في االقتصاد الجزائري. إال أن األسباب الحقيقية في تشكل هذه االحتياطات ال تتمثل في  زادت

نما تع ،التحسن الفعلي واألداء الجيد لالقتصاد ود باألساس إلى ارتفاع سعر النفط في األسواق الدولية، وا 
 وانخفاض خدمة الدين، ولقد انعكس هذا التحسن في االحتياطات على قيمة العملة الوطنية.

مليار دوالر  1.11إلى  0999و 0991بالعملة الصعبة في سنتي  تثم انخفضت االحتياطا 

مليار دوالر على التوالي بسبب انخفاض قيمة الصادرات الناتج عن انخفاض أسعار النفط، ثم  1.10و
مليار دوالر أي ما يغطي  00.90حيث كانت  3111عادت إلى االرتفاع بشكل مستمر ابتداء من 

 اشهر  21.13أي ما يغطي  3103سنة مليار دوالر  091.11إلى أن بلغت من الواردات،  اشهر  03.09
 .لوارداتمن ا

لالقتصاد الوطني بقيمة صادرات المحروقات  ريكببوضوح درجة االرتباط المما سبق تتجلى  
 في السوق الدولية. اوتقلباته النفطبأسعار أساسا ة علقوالمت

 
 تطور سعر صرف الدينارالثاني: الفرع 

العملة والتي تخفيض قيمة مسألة  برامج التصحيح الهيكلي ركز عليهاالتي تجراءات من أهم اإل 
صندوق النقد الدولي  من قبل تعتبر كشرط أساسي وجوهري لتقديم دعم إضافي لموازين المدفوعات العاجزة

الفترة في بالنسبة للدوالر األمريكي الدينار ويمكن تتبع تطور أسعار الصرف  .برامجه التثبيتيةفي إطار 
 تي:من خالل الجدول األ 3103إلى  0991الممتدة من 

 ( 0202-0992خالل الفترة ) الدينار مقابل الدوالر صرفسعر : تطور 02جدول رقم 
 (األمريكي دوالرال مقابل ارنيالد)الوحدة 

 3111 0999 0991 0991 0991 0991 0991 0992 0993 0990 0991 السنة         البيان     

 11.31 11.11 11.10 11.12 11.11 11.11 21.11 32.21 30.11 01.11 1.91 سعر الصرف المتوسط

 03.91 02.11 0.19 1.11 01.11 21.91 11.30 1.11 01.31 011.21 31.32  سعر الصرف نسبة تغير

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

77.26 79.69 77.37 72.07 73.37 72.65 69.36 71.18 72.65 11.11 13.11 77.56 19.21 

2.63 3.14 -2.91 -6.85 1.8 -0.98 -4.53 3.13 3.11 3.10 -3.11 1.11 3.21 

بنك ونشرات تقارير حسب  الصرف رالمتعلقة بسعمعطيات العلى  بناء   ةطالب: من إعداد الالمصدر
 .2014الجزائر السنوية حتى 
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أي من  ،سنة 03خالل مدة  %301لقد تعرض الدينار الجزائري إلى عدة تخفيضات وصلت إلى  
خفض الدينار  ،وعقب االتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي .20/12/0990حتى  20/03/0911

 01.11سعر صرفه مقابل الدوالر األمريكي  أصبححيث  %011.21نسبة تقدر ب ب 0990 ألول مرة سنة

 0991البرنامج أي سنةعند بداية تنفيذ و  .للدوالر الواحد دينار 1.91بعد أن كان  دينار للدوالر الواحد
ة خالل سن %1.1، وبمعدل 0991سنة %01، وبمعدل 0991سنة  %21بـ  ثم %11.30ة خفض بنسب

دوالر سنة  11.10إلى  0992دوالر سنة  32.21، وهذا ما جعل سعر صرف الدينار يتغير من 0991
ي لعبها صندوق ، حيث أصبح يقترب كثيرا من سعر الصرف الموازي، وهذا يرجع إلى الرقابة الت0991

النقد الدولي من أجل القضاء على الهوة الموجودة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وبالتالي استقرار 
 .سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير على تخفيض معدالت التضخم

حاولت الجزائر تبني آلية فعالية من قبل السلطات النقدية تستخدم فيها  ،إضافة إلى هذا  
يعرف بـ "سوق ما بين المصارف" من  ،االحتياطات الدولية من خالل سوق تتعامل فيه البنوك التجارية

. أي يتم تحديد سعر الصرف من خالل نظام للتسعير عن 0991أجل تحديد سعر الصرف في جانفي 
ني الذي يتم من خالل حصص يومية تجمع البنوك التجارية تحت إشراف البنك المركزي، طريق المزاد العل
فيتم هذا من خالل اقتراح ، فيحدد سعر الصرف كمتوسط للمزايدات المطروحة fixing وهو ما يعرف بـ

بنك الجزائر لحد أدنى لمعدل سعر الصرف وحجم معين من العملة المتاحة للعرض )الدوالر( عند جلسة 
يقدم كل بنك طلبه أي المبلغ الذي يريد شراءه من هذه العملة وبالسعر الذي يدفعه. وهكذا إذا  الفتتاح، ثما

كان عرض بنك الجزائر أكبر من مجموع طلب البنوك التجارية، فيكون سعر الدينار يتوقف على السعر 
طلب البنوك التجارية، فإنه  الذي اقترحه بنك الجزائر من خالل جولة واحدة، أما إذا كان العرض أقل من

حتى يتحدد سعر الصرف يجب القيام بعدة جوالت على أساس المناقصة بين األطراف للوصول إلى أدنى 
 .سعر صرف

هذه السوق سمحت بتحديد قيمة العملة الوطنية مقابل العملة األجنبية على أساس العرض أن أي  
مة الدينار هي احتياطات العملة الصعبة، واتجاهات هناك متغيرات رئيسية تعمل على تحديد قي، و والطلب

وعلى هذا األساس فإن . بالعملة الصعبة الطلب على االحتياطات، وتطور إعادة تمويل البنوك التجارية
استقرار سعر الصرف يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة بنك الجزائر على توفير العملة الصعبة للتعامل في التجارة 

ر، حيث كلما كانت قدرته كبيرة كلما تمكن من التحكم في استقرار سعر الصرف الخارجية واالستثما
فالهدف من كل اإلجراءات المتخذة هو محاولة استغالل الفرص التي يوفرها تحرير التجارة  .والعكس
من أجل تعظيم إرادات العملة الصعبة لتسهيل انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف بدل سياسة  ،الخارجية
دوالر سنة  11.11عند مستويات متفاوتة حيث كان سعر صرف الدينار يتغير وهكذا أصبح  .مراقبته
أين بلغ  3111وبقي ينخفض حتى سنة  3113سنة  19.19، و3111دوالر سنة  11.31 ثم ،0999

 .3103في سنة  11.11ثم بدأ في االرتفاع تدريجيا حتى وصل  دوالر 19.21
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 3103 السوق البينية للصرف، عزز بصفة خاصة فيبنك الجزائر في ضبط  في إطار دور 
 استقر سعرف ،النسبية المتابعة اليومية لتطور سعر الصرف االسمي تناسقا مع آفاق تطور األسعار

الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا في  ، في حين سجل سعر3103الصرف الفعلي االسمي للدينار في 
 كمتوسط سنوي. ٪ 121قيمته قدره 
التخفيض المتوالي لقيمة الدينار إال أنها لم تسمح بتحقيق التوازن في الميزانية العامة رغم سياسة  

 خارج قطاع المحروقات ولم تشجع االستثمارات األجنبية. بزيادة الصادراتوال 
 

 ثالث: المديونية الخارجيةالالفرع 

ولقد وجدت  ها،نجاحلتوفير موارد مالية كافية يستدعي تطبيق برامج اإلصالحات االقتصادية إن  
مشكلة الديون وخاصة  ،الجزائر صعوبة كبيرة لتغطية العجز الذي كان يعاني منه االقتصاد الجزائري

من قيمة  %13.3خدماتها وصلت في حين  0992 سنةمليار دوالر  31.131ت غلالتي ب الخارجية
أصبحت غير فالجزائر وضع مما أزم من إجمالي الناتج المحلي من نفس السنة،  %13.0الصادرات و

الستفادة من فترة السماح التي تمنحها لإعادة جدولة ديونها  لجأت إلىقادرة على خدمة هذه الديون، لذلك 
 .يتلجزائر وخدمتها من خالل الجدول األلديون الخارجية التبع تطور يمكن ت .الدول الدائنة للدولة المدينة

منذ انطالق تنفيذ البرنامج  %31.93ارتفعت بـ  من خالل الجدول يتضح أن نسبة المديونية قد 
إلى نهاية فترة البرنامج. وهو ما يدل على زيادة حجم المديونية الخارجية، حيث شكلت أعلى قيمة لها في 

مليار دوالر بسبب إعادة جدولة الديون. إال أنه يالحظ أن قيمة  22.110أين كانت  0991سنة 
 20.303حيث بلغت على التوالي  0993-0991يجي بين سنتي المديونية بدأت في االنخفاض التدر 

 مليار دوالر. 21.212مليار دوالر و
 %1كذلك تجدر اإلشارة إلى أنه عند انطالق تنفيذ البرنامج كانت الديون القصيرة تشكل نسبة  

تجهت نحو وهي تعتبر مرتفعة مما يزيد من خدمة الدين ويثقل كاهل المستحقات المالية للسنة، إال أنها ا
مما  0993سنة  %1.1و 0991سنة  %1.1االنخفاض التدريجي خالل سنوات التطبيق إلى أن وصلت 

 يخفف من نسبة خدمة الديون.
يتضح من الجدول أن نسبة خدمة الدين شكلت عبئا ثقيال على المستحقات المالية للسنة حيث  
 %21.0انتقلت هذه النسبة إلى  . أما مع بداية تطبيق البرنامج قد0992خالل سنة  %33.3بلغت 

، ثم ارتفعت من 0991سنة  %21.2وأخذت في االنخفاض التدريجي خالل سنوات التطبيق حتى بلغت 
وهذا يعود إلى انطالق سداد  %21.1أين أصبحت  0993جديد في نهاية مدة التطبيق أي في سنة 

في سنة  %1.3التدريجي حتى بلغت  وبعد هذه السنة عادت إلى االنخفاض خدمة الديون المعاد جدولتها.
 وهذا بسبب انخفاض حجم الديون.  3103في سنة  %0.0و 3100
كذلك يتبين أنه عند البدء في تنفيذ البرنامج فإن نسبة الديون قصيرة األجل كانت تشكل  
 أي عند نهاية تطبيق البرنامج.  0993سنة  %1.31وأخذت في التناقص إلى أن وصلت إلى  31.20%
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ما يعد إيجابيا بالنسبة لميزان المدفوعات حيث ينقص الضغط عليه، ألنه تنقص المستحقات المالية وهذا 
لكل سنة من سنوات االنخفاض هذه، وهذا باعتبار أن الديون القصيرة تشكل نسبة كبيرة من خدمات الدين 

 ألنها مستحقة الدفع خالل نفس السنة.

  (2013-0992خالل الفترة ) للجزائر ومؤشراتها خارجيةالونية يدمال: تطور 04جدول رقم  
 (.أ)الوحدة مليار دوالر                                                                       

 البيان  

 السنة                                  

ديون متوسطة 

 وطويلة األجل

ديون قصيرة 

 األجل

مجموع 

 الديون

نسبة الديون إلى  خدمة الدين

 الناتج الداخلي 

نسبة حدمة الدين إلى    

 الصادرات من السلع والخدمات

0991 31.11 0.190 31.21 1.190 11.9 11.1 

0990 31.121 0.329 31.111 11.2 11.2 12.9 

0993 31.111 1.193 31.111 11.1 11.1 11.1 

0992 31.131 1.1 31.131 13.0 13.0 13.3 

0991 31.11 1.121 39.111 19.9 19.9 11.0 

0991 20.201 1.311 20.112 11.0 11.0 21.1 

0991 22.32 1.130 22.110 12.1 12.1 21.9 

0991 20.11 1.013 20.333 11.1 11.1 21.2 

0991 21.310 1.303 21.112 11.1 11.1 11.1 

0999 31.01 1.011 31.201 11.9 11.9 29.11 

3111 31.111 1.012 31.310 11.32 11.32 09.1 

3110 33.200 1.311 33.110 10.93 10.93 33.30 

3113 33.111 1.013 33.113 13.11 13.11 30.11 

3112 32.312 1.011 32.212 21.12 21.12 01.1 

3111 30.100 1.101 30.130 31.1 31.1 03.1 

3111 01.111 1.111 01.093 01.10 01.10 03.19 

3111 1.113 1.111 1.103 1.11 1.11 1.11 

3111 1.119 1.101 1.111 1.01 1.01 3.19 

3111 1.110 0.111 1.930 0.301 0.12 1.3 

3119 1.211 0.220 1.111 3.0 3.10 1.01 

3101 2.912 0.111 1.110 0.0 3.31 0.0 

3100 2.312 0.013 1.111 1.1 0.11 1.1 

3103 3.119 0.011 2.121 0.0 0.30 0.0 

2013 0.139 0.231 2.291 1.22 0.12 1.10 

تقارير بنك حسب  بالمديونية الخارجية للجزائر ةتعلقمعطيات المالعلى  من إعداد الطالبة بناء   المصدر:
 .3101ونشراته اإلحصائية حتى مارس  3102الجزائر السنوية حتى 

 يبين ذلك. يتاآلوالجدول  ،البرنامجكذلك يجب التنويه بالديون المعاد جدولتها خالل سنوات تطبيق     

                         .أ(الوحدة: مليار دوالر)( 0991-0994ة ): حجم الديون المعاد جدولتها خالل الفتر 05جدول رقم  
 0991 0991 0991 0991 0991 السـنـة البـيــان              

 03.211 01.111 01.211 1.111 2.111 قروض من دائنين رسميين

 3.930 3.111 3.211 0.101 1.191 قروض أخرى

 01.331 01.311 03.111 9.311 1.111 مجموع الديون المعاد جدولتها

 .Banque D’Algérie, media bank,  N° 40, 1999, P5                         :المصدر
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فإنه من الضروري  ،وبحكم انكشافها على الخارج ،أمام الوضعية المالية التي عانت منها الجزائر 
وهذا لالستفادة من آجال استحقاق أطول وتأجيل دفع المبالغ  ،اللجوء إلى إعادة جدولة الديون الخارجية

من أجل فتح المجال أمام االقتصاد الجزائري للتحسن واالستمرار في تمويل احتياجاته من  ،المستحقة
 االقتصادية.ومستلزمات اإلنتاج الوسيطة، واالستمرار في اإلصالحات  السلع االستهالكية الضرورية

حيث عند بداية تنفيذ البرنامج قيمة الديون المعاد جدولتها  ،31رقم هذا ما يدل عليه الجدول  
مليار دوالر أي تغيرت بأكثر  01.331مليار دوالر، وأخذت هذه القيمة تتزايد حتى بلغت  2.121كانت 
وهي نهاية  0993وهي بداية تطبيق البرنامج و 0992بين سنة  %333.01أي بنسبة  أضعاف 2من 

 البرنامج.
يعني تحسن  أنه ال الإعلى مستوى الديون الخارجية خالل السنوات األخيرة  حوظالتحسن المل رغم 

 .ن الوضع في الجزائر مرهون بأوضاع أسعار المحروقاتألدائم 
 تقتصادية على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية كانأن نتائج اإلصالحات اال نتجنست 
 الجانب االجتماعي. علىسلبية ا ار خلفت آث هاإال أن إيجابية،معظمها 
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 خالصة الفصل الثالث

 صناعية طموحة لتحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على التخلف استراتيجيةلقد انتهجت الجزائر  
 ا.ة والتخطيط الشامل كوسيلة لتحقيق هدفهزيت على المركاعتمدالقتصادي واالجتماعي، فا

ّّ إالّ    7691اإلنجاز الفعلي لم يكّ بمستوى ما تم التخطيط له طيلة فترة المخططات مّ سنة   ن
تحتاج إلى موارد مالية كبيرة مّ التي ضخمة الصناعات ال المتمثل فيونمام هذا الوضع  .7696حتى 
 والتشوهات مّ جهةختالالت وعدم االستغالل الجيد وسوء التسيير وضعف اإلنتاج وغيرها مّ اال جهة،

ندى إلى استنزاف الموارد المالية الداخلية واللجوء إلى االستدانة الخارجية لتغطية وسد هذه نخرى 
انكشفت المميزات الحقيقية لألداء االقتصادي وثقل  7699ما إّ ظهرت نزمة النفط لسنة . و التشوهات

على الجزائر نّ تجد نسلوبا آخر لتصحيح عبء المديونية وعدم القدرة على الوفاء بها، لذلك كاّ لزاما 
 مسار اقتصادها وتغيير منهجية تسييره واالعتماد على اقتصاد السوق كأداة إلدارته.

إعادة الهيكلة العضوية  إلىدت استنحاولت الجزائر تبني إصالحات ذاتية للقضاء على األزمة، ف
صالح الجهاز المصرفي ونمام استمرار الو  والمالية للمؤسسات وضعية المزرية لالقتصاد الوطني، وفشل ا 

طرف المؤسسات المالية الدولية المتمثلة في مّ  فروضةمالإلى اإلصالحات  أتاإلصالحات الذاتية، لج
 ، كما ركزت علىقت برامج االستقرار والتعديل الهيكليصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حيث طبّ 

إال نّ عدم تحققها حتى اآلّ بالشكل المرغوب فيه  ،اقتصاد السوقاالنتقال إلى في إلسراع لالخوصصة 
 فعالية القطاع الخاص وال يحفز على قدوم االستثمار األجنبي إلى الجزائر.و يشجع على رفع دور ال 

 هكذلك اهتمت الجزائر بترقية االستثمار مّ خالل القضاء على عقبات كثيرة كانت تقف في وجه
 سهل وتحفز على االستثمار الخاص المحلي واألجنبي.وعملت على وضع قوانيّ ت
األوروبي مّ نجل محاولة جني  االتحادعت الجزائر على اتفاق الشراكة مع إضافة إلى هذا فقد وقّ 

قد تواجهها، خاصة في ظل محافظة االقتصاد التي سلبية ال رثااآلمكاسب هذه الشراكة بالرغم مّ 
 وتأهيل.الجزائري على وضعه ثابتا دوّ تغيير 

قتصادي الا ييّمستو العلى  متباينة منها اإليجابي والسلبي نتائجهذه اإلصالحات لقد حققت 
 .واالجتماعي
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 تمهيد
اّدورّ ّؤديوضوحّالسياسةّالتجاريةّوفعاليةّاألدواتّالمستخدمةّفيهاّلتحقيقّاألهدافّالمرجوةّيّإنّ    

ّمهمّ  ّقطاع ّإدماج ّإنجاح ّفي ّاالقتصاديةا ّالتنمية ّمستوى ّتفعيل ّفي ّالخارجية ّرفعّّ،التجارة ّخالل من
اّدورّ ّؤديفالصادراتّتّمستوياتّالصادراتّأوّتنميةّالوارداتّالتيّتحركّمستوياتّاألداءّاالقتصادي.

التوازنّبينّالدخولّّاّفيّتوفيرّالعملةّاألجنبيةّالالزمةّلتمويلّالتنميةّاالقتصاديةّمعّالحرصّعلىهامّ 
ّّ وضمانّكلّالظروفّالمالئمةّومراعاةّالمتغيراتّالدولية.،ّثرواتّمعّتوازنّاألعباءّوالتضحياتوال
ّالخارجيةّفيّالجزائرّطّ ّ،بالطبعّّ ّالتجارة ّلطبيعةّومنهجّالتنميةّاالقتصاديةّفإنّسياسة بقتّوفقا

ّالجزائر ّتبنتها ّقبلّّةالمعتمدّ،التي ّمن ّواالحتكار ّالكلية ّبالرقابة ّتميزت ّحيث ّالمركزي ّالتخطيط على
ّالدولة.

وبروزّعدةّعواملّداخليةّّ،6891هاّالجزائرّبعدّأزمةّالنفطّفيّتاّللمستجداتّالتيّشهدلكنّنظرّ ّّ
ّالحمائيةّالسياسةّفشلّوثبوتّ،تشوهاتّفيّاالقتصادّالوطنيالختالالتّّواالوخارجيةّساهمتّفيّكشفّ

عادةّالنظرّفيّّ،باتّلزاماّعليهاّالتفكيرّفيّتحريرّالتجارةّالخارجيةّبإتباعّعدةّإصالحاتّ؛واالحتكارية وا 
لماّلهاّمنّأثرّعلىّالتنميةّاالقتصاديةّمنّجهة،ّوتسهيلّعمليةّاالندماجّفيّّ،سياسةّالتجارةّالخارجية

 االقتصادّالعالميّمنّجهةّأخرى.

 وأهمّاإلصالحاتّالمتبعةّالتجارةّالخارجيةّالتيّانتهجتهاّالجزائر،التاليّسياسةّّالفصلّلذاّيتناولّّ

ّاإلطارّلتحريرّالتجارةّالخارجية،ّثمّيتطرقّإلىّتطورّالتجارةّالخارجيةّمنّحيثّتحليلّنمطهاّ فيّهذا
ّتطورها ّللمبادالتّالجزائريةّ،وتحليل ّالجغرافي ّالتوزيع ّإلى ّواإلشارة ّالتجاري، ّالميزان منّّ،كذلكّتحليل

ّمباحثّالتالية:اللّخال
 المبحث األول: سياسة التجارة الخارجية الجزائرية  -
 السلعي وتوزيعها الجزائرية الخارجية التجارة تطور: الثاني  المبحث  -
 المبحث الثالث: التوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجية ومكانة الخدمات -
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 الجزائرية الخارجية التجارة سياسة: األولالمبحث 
سياسة تنموية خاصة اعتمدت فيها على حماية التجارة الخارجية  استقاللها منذ اتبعت الجزائر

مثل التعريفات الجمركية، ونظام الحصص والرقابة على  بتطبيق بعض اإلجراءات والتدابير الحمائية
الصرف، من أجل فرض الرقابة على التجارة الخارجية وبالخصوص الواردات، ثم تطورت هذه الرقابة 

 خخر من الحماية تمثل ف  السياسة احاحتكارية الت  تممنت كل المبادحات م  الخار،، لتأخذ شكاًل 
 ف  احاقتصاد المخطط. باعتبارها وسيلة مرورية للتنمية

الخارجية، فأدخلت  ثم تبنت الجزائر إصالحات اقتصادية شملت كل القطاعات بما فيها التجارة
 عليها تعديالت جوهرية باتباعها حرية التجارة الخارجية لتتماشى م  المستجدات احاقتصادية الدولية.

 سيتم تناول هذا المبحث من خالل المطالب التالية:
 ول: الرا ابة لل  التجارة الخارجيةالمطلب األ -
 المطلب الثاني: احتكار الدولة للتجارة الخارجية  -
 المطلب الثالث: تحرير التجارة الخارجية  -
 

 المطلب األول: الرقابة على التجارة الخارجية
ا ف  وم  قواعد سليمة كان المخطط الجزائري يركز على تحقيق أهداف محددة تتمثل أساسً  
احاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد الجزائري وحمايته من البطالة، وحماية المنتجات المحلية للتنمية 

. فتم 1من خالل اعتماد القواعد األساسية لمراقبة الدولة لقطاع التجارة الخارجية ،من المنافسة األجنبية
انين ومراسيم لتنظيم التجارة والت  تمثلت ف  إصدار قو  ،اتخاد مجموعة من اإلجراءات والتدابير المرورية

مستندة ف  ذلك على المواثيق التشريعية األولى بعد احاستقالل كبرنامج طرابلس ف   ؛الخارجية ومراقبتها
. لقد نص برنامج طرابلس على مرورة تأميم التجارة الخارجية 2691وميثاق الجزائر عام  ،2691جوان 

القطاع التجاري يعتبر أداة ذات أهمية بالغة واستراتيجية  وتجارة الجملة واإلشراف على تنظيمهما، ألن  
لتوجيه السياسة احاقتصادية ومراقبتها، وبالتال  فإن سيطرة الدولة على التجارة الخارجية وتجارة الجملة 

حا لحماية  فعاً ا وعملية حازمة وحتمية لتأميم النظام اإلنتاج ، وعاماًل ا طبيعيً يعد  أمرً  ،خالل هذه المرحلة
. فأكد ميثاق الجزائر على مبدأ تحكم الدولة ذات الطاب  احاشتراك  ف  التجارة الخارجية، 2إلنتا، الوطن ا

مثل تحديد طبيعة السل  الت  يجب تصديرها وكذا السل   ،من خالل التركيز على تأميم التجارة الخارجية
 .3الت  يجب استيرادها

العمل على تقييد وحماية التجارة الخارجية من خالل نظام الحصص، والتعريفية الجمركية،  تم    
  ومراقبة الصرف.

                                                           
1 -  Nachida Bouzidi, Le monopole de l'état sur le commerce extérieur (1974-1984), OPU, Alger 1988, P12. 
2 - ibid,p.112. 
3 -ibid,p.113. 
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 الفرع األول: نظام الحصص

يعد نظام الحصص من بين األدوات الت  تعتمد عليها الدولة ف  مراقبة الواردات. ولقد وم    
بين السل  الخامعة لنظام الحصص من  لهذا الغرض، حيث 8636الصادر ف  ماي  811-36المرسوم 

 حيث تحديد السل  وكميتها ومنشأها. وكان الهدف من إتباع نظام الحصص هو:
 التوزي  الجغراف  للواردات من السل . -
 تقليص الواردات الكمالية واحاقتصاد ف  العملة الصعبة. -
 حماية المنتج الوطن  من المنافسة األجنبية. -
 الميزان التجاري.تحسين ومعية  -
وحسب المادة األولى من هذا المرسوم يتبين وجود ثالثة معايير تنظم استيراد السل  ف  الجزائر   

 وه :
 ا على المصلحة العامة وصحة المجتم .إذا كانت تشكل خطرً  ،أو الكل  لسلعة ما الجزئ الحظر  -

 لبرنامج العام لالستيراد.حرية احاستيراد لمنتجات ف  إطار قائمة محدودة ومسجلة ف  ا -

 تطبيق نظام الحصص على منتجات سل  احاستهالك النهائ  وسل  احاستهالك الوسيط. -

إلشراف على تنفيذ عملية الرقابة على التجارة الخارجية ثم إنشاء الديوان الوطن  للتسويق لو   
بالسل  الغذائية  المحليةيقوم بتموين السوق  ،8636ديسمبر  86المؤرخ بتاريخ  36/861بموجب المرسوم 
ويقوم باستيراد بعض المواد لحساب بعض المؤسسات العمومية الصناعية، وبتكييف  واسعة احاستهالك،

وتحويل بعض المنتجات الت  يستوردها لغرض طرحها ف  السوق الوطنية، وقد بلغت مشترياته بعد إنشائه 
 فهو محتكر حاستيراد المواد الغذائية.، 1الغذائية للجزائرمن إجمال  واردات السل   %14حوال  

م ممثلين تم، وه  8631ف  سنة  ثم أنشئت هيئة أخرى عرفت باسم التجمعات المهنية لالستيراد  
ن الدولة ومستوردين خواص وه  على شكل شركات ذات رأس مال أغلبه عموم ، وه  تعمل على ع

عداد   برامج احاستيراد وتوزي  الواردات على األعماء الذين ينممون إليها.احتكار استيراد المنتجات، وا 
تشمل هذه التجمعات الفروع التالية: الخشب ومشتقاته، والنسيج احاصطناع ، والحليب ومشتقاته،   

وجات أخرى. ويشرف على مراقبة تطبيق برامج احاستيراد الت  تقوم بها التجمعات توالجلود والقطن، ومن
ستيراد مجلس إدارة يتكون من ممثلين دائمين ومحاسب يمثل القطاع العموم ، وهم منتدبون من المهنية لال

 وزارة التجارة. قبل
أمام هذا احاحتكار المطلق للدولة، فإن هذه الهيئات يمكنها تحقيق أرباح من خالل الفارق بين    

يه به هنا هو أن توزي  السل  ف  السوق أسعار احاستيراد وأسعار البي  ف  السوق الداخلية، وما يجدر التنو 
 المحلية يكون على أساس نظام الحصص الذي تحدده وزارة التجارة.

                                                           

االقتصادية  عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطور التجارة الخارجية " حالة الجزائر"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم -8

.610، ص. 6006/6006وعلوم التسيير، فرع التسيير،   
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ف  تحقيق السياسة العامة  توعجز  ،ف  أداء الدور الذي أوكل لها تهذه الهيئات فشل  أن  إحا    
 م حلها عن طريق تأميم التجارة الخارجية.فتللتجارة الخارجية، 

 
 التعريفة الجمركية الفرع الثاني:

تم تحديد مختلف الرسوم الجمركية الت  تفرض على مختلف السل  الت  تنتقل عبر الحدود   
ف  أكتوبر الصادر  36/181الوطنية، وأول تعريفة جمركية ف  الجزائر ومعت من خالل المرسوم 

  .1الذي صنف السل  حسب طبيعتها، وحسب توزيعها الجغراف  ،8636
  التعريفة الجمركية حسب السل  التالية:يتم تطبيق   
   .%80المواد األولية والسل  التجهيزية وتفرض عليها تعريفة جمركية  - 
   . %60و %1السل  نصف المصنعة وتفرض عليها تعريفة جمركية بين  -
 .%60و %81السل  تامة الصن  تخم  لتعريفة جمركية بين  -
 كما يل : ،جمركية من حيث التوزي  الجغراف إمافة إلى هذا تم تصنيف الرسوم ال   
 رسوم جمركية تفرض على الواردات من فرنسا. -  
 رسوم جمركية تفرض على الواردات من بقية الدول األوروبية. -  
 ات معينة م  الجزائر.يرسوم جمركية خاصة بالدول الت  لها اتفاق -  
 الغالب مرتفعة.رسوم أخرى تفرض على بقية دول العالم وتكون ف   -  
، وتم إحاللها هذه التعريفة المحددة وفق مجموعة السل  والتوزي  الجغراف  لم تستمر طوياًل   أن  إحا    

 ه :  ،برسم جمرك  جديد خاص بالواردات على أساس ثالث مناطق 8631سنة 
 .الدول األوروبية بما فيها فرنسا وه  تخم  لتعريفة جمركية تفميلية -
 .تعط  للجزائر شرط الدولة األولى بالرعايةالدول الت   -
 بقية الدول األخرى تخم  لمريبة عامة. -
السل  المرورية، والسل  المرورية تتمثل ف  كما تممن هذا الرسم ثالث مجموعات من السل    

 .2من الدرجة الثانية، والسل  الكمالية
وه  تطبق على  ،8696تعويمها بأخرى سنة  كذلك لم يستمر تطبيق هذه التعريفة الجمركية وتم    

السل  احاستهالكية المرورية،  ؛أنواع من السل  ةأساس عدم التمييز الجغراف  للواردات، وميزت بين ثالث
 ت .والسل  احاستهالكية الكمالية، والسل  التجهيزية حسب ما يبينه الجدول اآل

                                                           
1  -Nachida Bouzidi, Op.cit., P118-119. 

 .68، ص 6009جزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص، دار الخلدونية، عجة الجياللي، التجربة ال -2 
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 : معدالت الضريبة الجمركية حسب نوع السلع المستوردة 62 جدول رقم
 سلع غير تامة الصنع سلع نهائية نوع السلعة

 %10إلى %60من  %10إلى  %60من سلع استهالكية ضرورية

 %60إلى %60من  %810إلى %800من  سلع استهالكية كمالية

 %60 %60 السلع التجهيزية

   المصدر:

  M.E Benissad, économie de développement de l’Algérie, OP.cit, P165. 

اعتماد هذه التعريفة الجمركية كما يومحه الجدول هو السع  إلى تشجي  القطاع الهدف من 
الصناع  إلحالل الواردات حيث يالحظ انخفاض ف  التعريفة الجمركية على السل  الصناعية 

 ومستلزمات اإلنتا،.

حيث فرمت  ؛والسل  الكمالية ة ميزت بين السل  احاستهالكية المروريةيتمح أن هذه التعريف
مرتفعة على السل  الكمالية لحماية اإلنتا، الوطن  من المنافسة األجنبية والحد من استيراد السل   ارسومً 

الكمالية  مسل  احاستهالك غير المحولة سواء المرورية أ الت  حا تخدم التنمية، باإلمافة إلى هذا فإن  
ا لحاجة احاقتصاد تخم  إلى رسوم جمركية منخفمة نظرً  المحولة وغير المحولة بصنفيها التجهيز وسل 

 الوطن  إليها.
 

 الثالث: الرقابة على الصرف الفرع

الرقابة على الصرف تعن  وم  قيود تنظم التعامل بالنقد األجنب  لتقليص الطلب المتزايد على   
ت الجزائر على دلقد اعتمالعمالت، بحيث حا يزيد عما تسمح به العناصر الدائنة ف  ميزان المدفوعات. 

تحكم ف  من خالل الحد من خرو، رؤوس األموال وال ،2691فرض سعر صرف موحد ابتداء من أكتوبر 
تعتبر هذه خطوة هامة . 2691أكتوبر21الصادر ف   211-91المرسوم  طريقن عاحاحتياطات الدولية 

العملة  ةاتخذتها السلطات الجزائرية لوم  حد لحرية التعامل داخل منطقة الفرنك الفرنس ، وتحديد قيم
امالت النقدية بين المقيمين الوطنية على أساس مقدار معين من الذهب، واحتكار البنك المركزي لكل المع

تسيير احاحتياطات الدولية حسب مستلزمات  بواسطةوغير المقيمين، ومنه التحكم ف  الميزان التجاري 
 التنمية احاقتصادية.

وارتفعت  ،ا فيههذه الرقابة أظهرت نتائج محدودة خاصة عندما أصبح سعر صرف مبالغً   أن  إحا    
 مما أدى إلى زيادة احاستيراد على حساب اإلنتا، الوطن . ،األسعار الداخلية عنها ف  الخار،

 
 المطلب الثاني: احتكار الدولة للتجارة الخارجية

ها فشلت  أن  رغم محاولة الدولة لتنظيم التجارة الخارجية باعتماد أساليب الرقابة المذكورة أعاله، إحا      
لذا عمدت الدولة إلى ممارسة احاحتكار لتحقيق رقابة صارمة على التجارة  ف  تحقيق ما كانت تصبو إليه.
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بما يحقق المصلحة  ،الخارجية وخاصة الواردات من أجل دعم نشاط الدولة ف  المبادحات الخارجية
المتبعة، فأسندت هذه المهمة للمؤسسات العمومية  واحاجتماعية احاقتصادية التنمية الوطنية ويخدم سياسة

منحت احتكار كل منتو، لكل مؤسسة حسب نوع  2692يق اصدار مجموعة من التعليمات سنة عن طر 
هذه الطريقة لم تفصل بين الوظائف التقليدية للمؤسسات المتمثلة ف  اإلنتا، والتوزي    أن  نشاطها. إحا  

 ئف. مما أدى إلى خلق خلل ف  التحكم ف  هذه الوظا ،والوظيفة الجديدة المتمثلة ف  احاستيراد
نتج عن هذا اإلجراء انعكاسات سلبية على احاقتصاد الوطن  والمؤسسات العمومية المكلفة         

باحاحتكار كانعدام الجودة ف  بعض السل  الصناعية المستوردة، وعدم التنسيق بين المؤسسات ف  التعامل 
 نجر عنه اختالف األسعار ف  السوق المحلية.امما  ،م  األجانب

 :المنتجات الخامعة حاحتكار المؤسسات العمومية تتشكل من مجموعتين  
دون تدخل أي  ،ا بصفة احاحتكار العمل ا فعليً المنتجات الت  تمارس المؤسسة العمومية عليها احتكارً  -

 خاصة. ممؤسسة أخرى سواء كانت عمومية أ
مستوردين العمومين، شرط أن توجه المنتجات الت  تحتكرها المؤسسة م  إمكانية استيرادها من قبل ال -

 هذه المنتجات حاحتياجاتها الداخلية فقط. 
 

 الفرع األول: التراخيص اإلجمالية لالستيراد

من  8691على إنشاء الرخص اإلجمالية لالستيراد سنة  الدولة فعملت التنظيم هذا كذلك فشل  
وتتمثل ف  إعطاء مخصصات سنوية من العملة الصعبة لمؤسسات القطاع العام،  86-91خالل المرسوم 

 كذلك استفاد القطاع الخاص الذي يتمت  ببرنامج سنوي للتموين من هذه الرخص.
 :1لقد انقسمت رخص احاستيراد حسب نوعية السل  المستوردة إلى  
 اإلجمالية لالستيراد الرخص -1
حيث يعطيها حق احتكار الواردات الخاصة بها. يحدد ف  هذه  ،العامه  تمنح لمؤسسات القطاع   

مستلزمات اإلنتا،. وعليه تخصص اعتمادات  مالرخص حجم وسعر السل  المستوردة سواء احاستهالكية أ
 سنوية خاصة بهذا الغرض لهذه المؤسسات.

 الستيراد الخاصة باألهداف المسطرةلالرخص اإلجمالية  -2
استيراد مستلزمات اإلنتا، والمعدات أجل ات الت  تقوم ببرامج استثمارية من ه  تمنح للمؤسس  

 وتكون هذه الرخص لمدة سنة وحسب برامج المؤسسات وبموافقة وزارة الخارجية. .الصناعية
 اإلجمالية لالستيراد الخاصة بالتسيير الداخلي الرخص -3
للمؤسسات الوطنية من أجل تلبية حاجياتها من المواد ومستلزمات اإلنتا، غير  ىه  تعط  

 ف  حاحات ا للتجارة إحا  . وحا يمكن أن تكون هذه المواد المستوردة موموعً ةالمتوفرة ف  السوق المحلي
  الوصية.استثنائية وبموافقة الوزارة 

                                                           

 .96، ص مرجع سبق ذكرهعجة الجياللي،  -1 
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 تسديد بدون لالستيراد اإلجمالية الرخص -4
 لتحقيق المرورية السل  استيراد من أجل بالجزائر، سوق لها الت  األجنبية للمؤسسات تعطى ه   

 من نوع ألي تخم  حا هاأن   كما تسديد وبدون اسنويً  الرخصة هذه وتكون واحاستثمارية، اإلنتاجية مشاريعها
 .المصرفية اإلجراءات

 هما: ،أما القطاع الخاص فلم يستفد من هذه الرخص إحا عن طريق شكلين  
الحصول المباشر على تراخيص إجمالية لالستيراد، والت  حا يمكن للمؤسسات الخاصة الصغيرة  -

 والمتوسطة الحصول عليها.

 الحصول غير المباشر على تأشيرة احتكار. -
المؤسسات المستفيدة من التراخيص تقدم كشف عن تقديرات وارداتها من مستلزمات اإلنتا، للوزارة   

الت  تم  لجنة وزارية مشتركة للبرنامج العام لالستيراد من أجل دراسته والتحقيق فيه، ثم يرف   ،الوصية
عالم وزارة  .إلى الحكومة للمصادقة عليه التجارة وتقوم الجمارك والبنوك بمراقبة تنفيذ رخص احاستيراد وا 

 من قبل المؤسسات. زعمليات احاستيراد الت  تتم وتنج بمختلف
ا ف  تنظيم التجارة الخارجية خاصة من ناحية جمالية لالستيراد أثبتت كذلك قصورً إن الرخص اإل

 احانتظام ف  استيراد السل ، وتحديد احاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية. 
 

 الفرع الثاني: تأميم التجارة الخارجية

من أجل التأكيد على  ،المتممن تأميم واحتكار التجارة الخارجية 41-97صدر القانون رقم 
لقطاع احق  ىلغيمرورة احتكار الدولة لجمي  عمليات التصدير واحاستيراد من خالل مؤسساتها، وهكذا 

أي من  كل المؤسسات الخاصة من إبرام أي عقود تجارية م  الخار،  ،والتصدير الخاص ف  احاستيراد
يق المصلحة احاقتصادية العامة للوطن والمتمثلة القطاع العام يحتكر التجارة الخارجية لتحق ن  إدون مراقبة. 

حماية المصالح احاجتماعية ، و معالجة اختالحات الميزان التجاري، و ف : حماية وتنمية احاقتصاد الوطن 
تاحة التمويل الجيد، وممان نقل التكنولوجيا، وتنوي للمواطن الخار،،  م  الجزائرية التجارية العالقات ، وا 

      األموال، وتهيئة الظروف للتصدير.  ومراقبة حركة رؤوس
 

 لتجارة الخارجيةل الفرع الثالث: محاولة اإلنقاص من احتكار الدولة

هدت زيادات مستمرة ف  و احتكار الدولة لهذا القطاع الحيوي لم يعالج أي ش ء، حيث ش ن  إ
مستويات عالية من  لوصول إلىلالواردات المختلفة، ومعف الجهاز اإلنتاج  عن تحقيق ما خطط له 

 تحسين وزيادة الصادرات خار، المحروقات. و اإلنتا، 
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بعد هذا قررت الدولة فتح مجال التجارة الخارجية أمام القطاع الخاص والحد من التشوهات 
والمتعلق باستثمار القطاع الخاص  ،2671أوت 22ف   22-71ختالحات السائدة بإصدار القانون واحا

 رات وزيادة كفاءة أداء المؤسسات المصدرة ورف  مستوى اإلنتا،.الوطن  بهدف دعم الصاد
، وهو يعط  أهمية بالغة حاحتكار الدولة 2671جويلية 26ف   16-77كذلك صدر قانون 

حيث يقر بأن ممارسة احتكار التجارة الخارجية يكون عن طريق  ،للتجارة الخارجية لكن تحت غطاء جديد
عوان احاقتصاديين والهيئات العمومية والمجموعات ذات المصالح الوكاحات الت  تعطيها الدولة لأل

 وه  تومح واجبات وحقوق كل وكيل. ويهدف هذا القانون إلى: الشروط،المشتركة على أساس دفتر 
 ترقية الصادرات خار، المحروقات، والعمل على إيجاد مصادر تموين متنوعة على أساس تنافس . -
 احاقتصادية ودعم المنتجات المحلية.دف  عملية التنمية  -
 العمل على تنظيم اندما، المؤسسات الوطنية العامة والخاصة ف  األسواق الدولية. -
 تحديد وتنظيم المبادحات التجارية ذات األولوية. -

حيث تستفيد المؤسسات من ميزانية بالعملة الصعبة تحدد فيها إيرادات التصدير ونفقات استيراد 
ات احاعتماددمات للمؤسسات العمومية، أي أصبح هناك نوع من احاستقاللية المالية ف  إدارة السل  والخ

لمؤسسات العامة أو الخاصة ى الإ وبالنسبة .المالية المخصصة، أما الدولة فتتدخل ف  التخطيط والبرمجة
 فإنها تبقى خامعة لتراخيص احاستيراد ف  تعامالتها الخارجية. ،عتمادات الماليةالت  لم تستفد من هذه احا

ف  هذا الصدد أنشأت الدولة جهازين للقيام بالتصدير واحاستيراد يتمثالن ف : مجمعات المصالح 
فرغم محاولة العمل بآلية السوق لتنظيم التجارة الخارجية من خالل  .المشتركة، وديوان التجارة الخارجية

وجه على  حافظاإلبقاء على ميزانية العملة الصعبة وتراخيص احاستيراد   أن  ون األخير إحا  استصدار القان
 احاقتصاد المخطط.

لم يسمح بتحقيق األهداف الموموعة  الخارجية التجارة احتكار الدولة لقطاع تطبيق إجراءات إن  
هذا القطاع والتحول من  ف  المخططات التنموية، مما أدى إلى التفكير ف  تبن  سياسة جديدة لتنظيم

 الرقابة واحاحتكار إلى تحرير التجارة الخارجية. 
 

 المطلب الثالث: تحرير التجارة الخارجية

ف  تحقيق األهداف المرسومة دف  بالجزائر  الخارجية التجارة لقطاع الدولة فشل سياسة احتكار إن  
للمساهمة ف  هذا القطاع. ولقد شهد قطاع إلى تحرير تجارتها الخارجية وفتح المجال أمام القطاع الخاص 

 الت  يمكن عرمها ف  المراحل التالية:  التجارة الخارجية مجموعة من اإلصالحات
 

 الفرع األول: التحرير المقيد للتجارة
والذي يعتبر الركيزة األساسية ف  احانتقال  2664بدأ م  صدور قانون النقد والقرض ف  أفريل 

احاعتماد على مخطط التمويل الخارج  الذي تشرف عليه البنوك والت  انطلق  حيثإلى اقتصاد السوق، 
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ا لقواعد السوق دون تمييز بين القطاع العام والخاص، وهذا تتعامل م  كل المصدرين والمستوردين وفقً 
عوما عن البرنامج العام للتجارة الخارجية والحصص الرسمية للميزانيات بالعملة الصعبة. حيث أصبح 

لمؤسسات الخاصة يتم من خالل الغرفة الوطنية للتجارة بحكم عالقة مباشرة ى الإيل الواردات بالنسبة تمو 
عتمادات المالية المقدمة لها فيتم من خالل احا ،بين البنوك والعمالء. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية

 بالعملة الصعبة بصفة مباشرة من طرف البنوك الت  تتعامل معها.
ظهر الدور الذي تلعبه البنوك ف  التجارة الخارجية، لذا لجأت الجزائر إلى سن عدة من هذا ي

 :1تتمثل ف  ما يل  ،2664نصوص قانونية وتنظيمية لكيفيات ممارسة عمليات احاستيراد والتصدير سنة 
دارة احا (06-60)النظام  - عتمادات بالعملة الصعبة للشركات والمؤسسات المتعلق بشروط فتح وا 

 .والجمعيات ذات الطاب  احاقتصادي

الخاص بشروط تحويل رؤوس األموال لالستثمار ف  الجزائر، وتحويل عوائد هذه  (06-60)النظام  -
لخار، إلى اطلبات احاستثمارات األجنبية ف  الجزائر وتحويل رؤوس األموال  احاستثمارات إلى الخار،، ألن  

  .تتم بموافقة بنك الجزائر

المتممن لكيفية اعتماد الوكالء وتجار الجملة وتعيينهم ف  الجزائر من قبل مجلس  (01-60)النظام  -
 النقد والقرض.

من خالل هذه األنظمة حاول الجهاز المصرف  اإلشراف على مختلف عمليات التجارة الخارجية 
مشاكل مختلفة كمعف المنافسة  صعوبات وواجهمن عدة  ىانعه  أن  ا على مبدأ التكلفة والعائد، إحا  معتمدً 

دف  بالكثير من المتعاملين إلى اللجوء إلى السوق الموازية  مما ،بين البنوك ف  تمويل الواردات والصادرات
التعامل بالشراء والبي  لبعض المنتجات الخامعة  وأللحصول على العملة الصعبة، والعزوف عن إنتا، 

م أصحاب احامتيازات غير المقيمين بإنتا، بعض السل  المحددة إلى التزا كذلك أدى .لتراخيص احاستيراد
من قانون المالية التكميل  لسنة  18و 10التأثير السلب  للمادتين  إمافة إلى هذا .فقط للسوق المحلية

عديدة، حيث  تبل ومعت استثناءا لكل السل و  ا لكل المتعاملين المحليين واألجانبملعدم شموليته 8660
من هذا القانون الحق لتجارة الجملة والوكالء المعتمدين الذين يقيمون داخل التراب  18و 10 تمنح المادتان

عفائها من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف،  ،الوطن  باستيراد البمائ  لغرض إعادة بيعها وا 
ة بي  البمائ  المعرومة لالستهالك عند وتحديد البمائ  المستثناة من مجال التطبيق وشروط إعاد

ا حيث شمل مجموعة خاصة من التعاملين ا وجزئيً كان مقيدً  18المرورة. إحا أن هذا التحرير حسب المادة 
احاقتصاديين يعرفون بالملتزمين أو بائع  الجملة، كذلك تسديد قيمة البمائ  يستوجب وجود رصيد بالعملة 

ملتزمين أو بائع  الجملة يتطلب موافقة بنك الجزائر وليس اإلدارة نشاط ال ذالصعبة، إمافة إلى أن
 التجارية. 

لقد أصدر بنك الجزائر عدة نصوص تشريعية وتنظيمية لتسهيل القيام بعمليات التجارة الخارجية 
د كيفية فتح وتشغيل الحسابات بالعملة وذلك عن طريق بنك وسيط معتمد، فحد   ،المتعلقة بالسل  والخدمات

                                                           
1  -Rabah Bettahar, Le partenariat et la relance des investissements, Ed. Bettahar, Alger, 1992, P27. 
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صعبة لألشخاص المعنويين الجزائريين، وأعطى للمصدرين حق الملكية والتصرف ف  إيراداتهم كليا أو ال
 جزئيا. 

والذي سمح بتحرير التجارة  8668فيفري  86ف   68/69ثم تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
ن كل المؤسسات ومك  الخارجية بشكل أكبر فألغى احتكار التجارة الخارجية وشهادات احاستيراد والتصدير، 

شخاص الطبيعية أو المعنوية الت  تمارس وظيفة التجارة بالجملة وتعمل العمومية أو الخاصة وكل األ
لحسابها أو لحساب غيرها بما ف  ذلك اإلدارة، من القيام بعمليات التجارة الخارجية بشرط وحيد هو تسجيل 

لة، وذلك مهما كانت نوعية البماعة المستوردة، المتعامل التجاري ف  السجل التجاري بصفة بائ  بالجم
إحا فيما يخص المواد ذات احاستهالك الواس  الت  تخم  لدفتر الشروط من وزارة التجارة قبل احاستيراد، 

 وذلك للسهر على انتظام المخزونات ومراقبة توزي  وتطور أسعار هذه المواد والمنتجات.
المتعلقة بإزالة احتكار الدولة و  8668أفريل  68ئر ف  عن بنك الجزا 68/06لقد صدرت التعليمة 

 ص على ما يل :طرق تمويلها والت  تن  و للتجارة الخارجية وشروط 
 إلغاء ميزانية العملة الصعبة للمؤسسات العمومية. -
لزامهم 81من  ذو احاستحقاق أكثر ،إلزام المستوردين باحاستفادة من إمكانيات التمويل الخارج  -  شهرا، وا 

 بوم  العملة الوطنية مقابل تمويل الواردات.
لمنتجات المستوردة من طرف ى الإمن  عمليات التسديد بالعملة الصعبة ف  السوق المحل  بالنسبة  -

 الوكالء وتعويمها بالدينار الجزائري.
مكان  إلزام األعوان احاقتصاديين الذين يبرمون صفقات استيراد بدون دف  بأن يبينوا حقوقهم وتحديد-

 صفقاتهم لدى أحد البنوك.
أي حددت شروط وقواعد تمويل عمليات احاستيراد الت  يقوم بها تجار الجملة المتعمدين من قبل 

من خالل التوطين اإلجباري للواردات والتعبئة اإلجبارية للتحويالت الخارجية  ،مجلس النقد والقرض
 المناسبة لطبيعة وحجم السل  المستوردة باحاتفاق م  بنك التوطين.

من  شروط وطرق تمويل الواردات لكلد تحد  تحرير التجارة الخارجية و على كد ؤ ت هذه التعليمة
التقييد ف  السجل التجاري بصفة تاجر جملة مهما كانت بزم القطاعين العام والخاص الت  تلت مؤسسات

وم  استثناءات خاصة ببعض السل  الهامة الت  يجب تقييدها ف  قائمة شروط  ، م السل  المستوردة
ة الخاصة قيتم اقتطاع قيمة الصفو  اإلدارة العامة كالمواد الغذائية والمنتجات الصيدحانية ومواد البناء.

احاقتطاع من حسابات أو اب العميل بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف الرسم ، باحاستيراد من حس
العمالء بالعملة الصعبة إن وجدت، ولقد حدد بنك الجزائر سقف التمويل الخارج  للصفقات بمليون  

 دوحار.
 الفرع الثاني: العودة إلى مراقبة الدولة للتجارة الخارجية

ومعية احاقتصاد الجزائري نتيجة ندرة الموارد بالعملة  والت  تميزت بتدهور 8666بدأت ف  سنة 
مصدر العملة  ا لمعف الصادرات واعتمادها فقط على المحروقات، مما يدل على أن  نظرً الصعبة 
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الحكومة لم تتوان عن إبراز  الصعبة ف  الجزائر يعتمد فقط على النفط وعلى أسعار السوق الدولية، فإن  
والت  كانت  8666أوت 81الصادرة بتاريخ  361ا ف  هذا المجال، ولجأت إلى فرض التعليمة رقم مخاوفه

مما أدى إلى الرجوع إلى مراقبة التجارة الخارجية. وتم تطبيق سياسة  ،التجارة الخارجيةتخالف تحرير 
نشاء لجنة متابعة عمليات التجارة الخارجية   نوفمبر 66 ف  AD-HOCتقشفية خاصة اتجاه الواردات، وا 

 التجارة ووزارة الجزائر بنك: من كل من ممثلين وتمم الحكومة رئيس وصاية تحت تعمل وه  8666
الصحة، وتقوم بمراقبة العمليات التجارية وتصحيح احاختالفات الت  يمكن حدوثها، وه  مكلفة  ووزارة

والعموميين ومحاولة مبط التجارة عتمادات المالية بالعملة الصعبة للمستوردين الخواص منح احاو تحديد ب
الخارجية واحاقتصاد ف  احتياطات الدولة، وتجنب كل المعامالت التجارية الت  تخلق ديون أجنبية حتى حا 

أي أصبحت الدولة تحل محل البنوك ف  هذا  ،تتفاقم المشاكل احاقتصادية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية
ئم السل  المرخص باستيرادها، فكانت األولى خاصة بالسل  عملت على تصنيف قواولقد المجال. 

احاستفادة من العملة الصعبة، والثانية متعلقة بمستلزمات اإلنتا، تمول الحق ف  ها لوالت   احاستراتيجية
ة باحاستيراد تعتمد على الحساب رخصوالثالثة ه  سل  خار، القوائم الم ،بقروض حكومية بالعملة الصعبة

 بالعملة الصعبة.الخاص 
والمتعلقة بالتجارة الخارجية وتمويلها  8666 أوت 81 ف  المؤرخة 361لقد ومعت التعليمة رقم  

محورين أساسيين للتجارة الخارجية، األول بخصوص النصوص التنظيمية ويهتم بتحديد معايير دقيقة 
دارة وسائل الدف  الخ ارج  بدقة أكبر وحماية اإلنتا، ونظام األولويات للحصول على العملة الصعبة، وا 

الوطن ، والثان  بخصوص المتعاملين التجاريين ويتكفل بتحديد النفقات بالعملة الصعبة إلى أدنى حد م  
محاولة التقليص من المعامالت التجارية الت  تزيد من الديون الخارجية للبالد وتنهك احاقتصاد الوطن  

العملة الصعبة سيتم تخصيصها لعمليات استيراد  ذير. أي أن  عن طريق حظر اإلفراط ف  التخزين والتب
المنتجات المرتبطة بحماية وتطوير اإلنتا،، أما إيرادات صادرات المحروقات فتستعمل ف  عمليات استيراد 

مما يشج  على إنتا،  ،المنتجات الت  تستخدم ف  المنتجات احاستراتيجية، وهذا يتطلب وم  دفتر شروط
تراتيجية، وعلى نشاطات اإلنتا، المتعلقة بأهداف اإلنتا، أو احاستثمارات، ومن بين الشروط المنتجات احاس

 المتعلقة بتلك المنتجات ما يل :
-ADدوحار أمريك  يتم تحقيقها مباشرة دون المرور على لجنة  800000الواردات بقيمة أقل أو تساوي  -

HOC  عن طريق المتعاملين بالتنسيق م  البنوك األولية. أي 

 .AD-HOCلجنة  على دوحار أمريك  تتم بالمرور 800000الواردات الت  يتعدى مبلغها  -
ها شجعت الشركات األجنبية  أن  لقد أدت فعال هذه التعليمة إلى مغط الواردات بشكل كبير، إحا   

 والت  يمكن طرحها للبي  للقطاع الخاص فيما بعد.على المساهمة ف  رأس مال المؤسسات العمومية 
حيث صنفت الواردات إلى واردات ذات أولوية،  ،ه تمت العودة إلى تقييد التجارة الخارجيةيتبين أن    

 الخارجية.  احاحتكاري للتجارة التسيير، مما يدل على 1ا واردات محظورةوواردات األولوية الثانية، وأخيرً 
                                                           

  

.880وآخرون، مرجع سابق، ص  كريم النشاشيبي-8  
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 رير التام للتجارة الخارجيةالفرع الثالث: التح
عملية تحرير التجارة الخارجية ف  الجزائر ناتجة عن مجموعة من المغوطات الداخلية  إن    

مرور المحيط العالم  بموجة من التقلبات والتغيرات وعدم احاستقرار، إمافة إلى بعض و  والخارجية،
 الموابط المتمثلة ف :

النظام احاقتصادي الليبرال  أو الحر أصبح هو األسلوب الوحيد القادر على الصعيد الدول  على  أن   -
 جذب النمو احاقتصادي وتحقيق النجاعة احاقتصادية.

أسلوب تسيير الدولة للتجارة الخارجية، جعل من األعوان احاقتصاديين الجزائريين مجرد مشترين ف   -
 البحث عن الفرص الت  تحقق مصالحهم.غير قادرين على التفاوض و لى مسلوب  القدرة عالسوق الدولية 

استخدام نظام الرخص اإلدارية للحصول على العملة الصعبة عن طريق إجراءات إدارية بيروقراطية نتج  -
 .عنه سوء تخصيص الموارد

قاتها م  م  احانطالق ف  تطبيق الجزائر حاتفا 8661سنة  عملية تحرير التجارة الخارجية بدأت  
المؤسسات النقدية والمالية الدولية الت  تهدف إلى تنمية اإلنتا، الصناع  والفالح  والخدمات  لتعزيز 
القدرة الوطنية وخلق الثروة من أجل احانفتاح على الخار،، عن طريق التوقي  على اتفاق ستاندباي، ثم 

ن الخارجية. ولقد تطرق هذا البرنامج إلى على اتفاق برنامج التمويل الموس  وبرنامج إعادة جدولة الديو 
 التجارة الخارجية من خالل محورين أساسين:

 تحرير التجارة الخارجية وتشجي  الصادرات خار، المحروقات. -

يجاد موق  ف  التقسيم الدول  الجديد  ،اإلسراع ف  عملية اندما، احاقتصاد الوطن  ف  احاقتصاد العالم  - وا 
 للعمل. 

عمليات التصدير بزيادة الصادرات وتنويعها ما عدا السل  الممنوعة من التصدير وهكذا تم تشجي  
إمافة إلى األشياء المتعلقة بالمنفعة الوطنية من  ،والت  تتممن أشجار النخيل، واألغنام واألبقار الولود

على ترخيص الناحية التاريخية أو الفنية أو األثرية، كما يمكن تصدير السل  المستثناة شريطة الحصول 
 بذلك، م  مراعاة عنصر جودة السل  المعدة للتصدير ومطابقتها. 

المحافظة على الواردات السابقة م  تحرير عشر سل   عمليات احاستيراد فقد تم  ى لإأما بالنسبة 
 ،8661أفريل  86بتاريخ  61/86إصدار التعليمة رقم  يخم  استيرادها لمعايير فنية ومهنية، كما تم  

وبالتال  تحرير عمليات احاستيراد من كل  ،361وتم إلغاء التعليمة رقم  AD-HOCلحل لجنة  المتممنة
والت  تؤكد على دور بنك الجزائر ف  فرض كل  ؛61/60القيود. ثم أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 

أو حسابات الشروط الالزمة على المتعاملين ف  التصدير واحاستيراد والمتمثلة ف  حصولهم على ممانات 
حيث تنص على إمكانية كل شخص معنوي وطبيع  يمارس  ؛أو قروض تمكنهم من تمويل عملياتهم

وبالتال  ممارسة نشاط  ،النشاط التجاري والمسجل ف  السجل التجاري الحصول على العملة الصعبة
زالة الحدود الدينا احاستيراد، كما تقم  بإلغاء كل التعليمات السابقة المتعلقة بعملية تمويل الواردات  وا 

المفرومة على أجال سداد ائتمانات المستوردين، وتحديد شروط منح القروض المصرفية على أساس 
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القدرة على السداد واحاحتراف أي قدرة المتعامل احاقتصادي على إيجاد أحسن السل  ف  السوق الدول  
 واستيرادها بأفمل األسعار وف  أحسن الظروف. 

لتجارة الخارجية يحمل ف  طياته عدة بمثابة نظام جديد لتسيير ا ها تعد  ظمة فإن  بعد سن هذه األن
 تغيرات تتمثل ف :

 تعويض نظام الرخص العامة لالستيراد بمخطط التمويل تحت إشراف ومراقبة بنك الجزائر. -
ومراقبة التدفقات بنك الجزائر هو الوحيد الذي يممن التناسق بين عمليات احاستيراد بمنحه احاعتمادات  -

 المالية عن طريق مخطط التمويل والحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة لديه.

إقحام البنوك التجارية ف  مجال التجارة الخارجية بالحصول على أفمل الشروط لالقتراض من  -
 األجانب من أجل تمويل الواردات.

 جال التجارة الخارجية.خلق نوع من الديناميكية على نشاط البنوك التجارية ف  م -

وم  معايير محددة للحصول على العملة الصعبة وممان تسيير محكم للموارد المالية بالعملة  -
 الصعبة.

فأصبح نظام  ،القد استمرت اإلصالحات حيث تم إلغاء الحظر على الواردات والصادرات تمامً 
إنشاء العديد من الصناديق والهيئات  ، وتم8663التجارة الخارجية خاليا من كل القيود الكمية ف  سنة 

 الجزائرية ، والشركة8663 لسنة المالية قانون بموجب الصادرات بترقية الخاص الصندوق والوكاحات منها
 الجزائرية ، والغرفة8663 جانف  80 ف  المؤرخ 63/03 رقم األمر بموجب الصادرات وممان للتأمين
 الجزائري ، والديوان8663 مارس 6 ف  المؤرخ 63/66 التنفيذي المرسوم بموجب  والصناعات للتجارة
وه  تهدف إلى  ،8663 أكتوبر 8 ف  المؤرخ 63/669 التنفيذي المرسوم بموجب الخارجية التجارة لترقية

إعفاء مؤقت لمدة خمس سنوات من  2669ترقية الصادرات خار، المحروقات، كما أقر قانون المالية لسنة 
المريبة على أرباح الشركات واإلعفاء من الدف  الجزاف  لصالح المؤسسات الت  تقوم بعمليات تصدير 

والت  خفمت من على الواردات،  السل  والخدمات، كما تم تخفيض الحدود القصوى للتعريفة الجمركية
سنة  %10، تم تخفيض المعدل احاقصى إلى لتحفيز احاستثمار 2661ف  بداية  %94إلى  214%

. كما انخفض المعدل المتوسط النسب  للحقوق 8661سنة  %10، ثم 8669سنة  %14ثم  ،8663
سنة  %1.6ليصل إلى  6001سنة  %6.8ثم  6008سنة  %80إلى  6000سنة  %88الجمركية من 

6001. 
إلعادة تأهيل اإلطار القانون  للتجارة الخارجية ليتطابق م  قواعد ومبادئ المنظمة العالمية 

والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  6006جويلية  86المؤرخ ف   06/01للتجارة تم إصدار األمر 
كل شخص طبيع  أو معنوي عمليات البمائ  وتصديرها. فنص على مبدأ حرية احاستيراد والتصدير ل

ا، م  اإلشارة إلى بعض احاستثناءات المطابقة لقواعد ومبادئ ا اقتصاديً يمارس بصفة منتظمة نشاطً 
إمافة إلى احاستثناءات المتعلقة بوسائل حماية اإلنتا، الوطن  من ممارسات  ،للتجارة العالمية المنظمة

 اإلغراق والدعم المطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة.
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الهدف األساس  لتحرير التجارة الخارجية يتمثل ف  توفير المتاحات الالزمة للمؤسسات 
كما  عوان احاقتصاديين إلتمام صفقاتهم ف  الخار،.وعليه خلق اندما، تدريج  لمتطلبات األ ،1احاقتصادية

تخفيض ، و 2يرورة اإلنتا،سيهدف تحرير احاستيراد إلى توفير المدخالت والتجهيزات المرورية لممان 
مستوى حماية احاقتصاد الوطن  وتوسي  شبكة التصدير خار، قطاع المحروقات، أي توزي  المبادحات م  

المتوسط والطويل، ورف  قدرة اإلنتا، الصناع  والفالح  من حيث الكم  تنوي  ف  الصادرات خالل األجل
 والنوع ليتمكن من مواجهة المنافسة األجنبية.

 يمكن تلخيص األهداف الحقيقية لعملية تحرير التجارة الخارجية ف :      
 تتمثل األهداف ف : ،احاستثمار األجنب  ف  الجزائر مجال -1
 مرونة تعمل على تسيير حركة رؤوس األموال. خلق هيئة إدارية أكثر -  
 تحفيز احاستثمارات المرورية والقماء على األساليب الت  تقم  الرشادة احاقتصادية. -  
 إعداد تشريعات خاصة بالتحكيم الدول  والفصل ف  القمايا المتعلقة باحاستثمار األجنب . -  
 :ف تتمثل األهداف  ،مجال تنظيم التجارة الخارجية -2
 التحرير التدريج  للتجارة الخارجية والقماء على العراقيل اإلدارية والتدخل المباشر للدولة. -  
المالية بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وترك  ةوالمردوديتحقيق الفعالية احاقتصادية  -  

 األعوان احاقتصاديين يتحملون كل مسؤولياتهم.
 م للجهاز اإلنتاج  بكل مستلزمات اإلنتا، عن طريق تدفق الواردات بشكل كبير.التموين المنتظ -  
 إزالة التسيير اإلداري المعيق حاستعمال العملة الصعبة بأسلوب رشيد. -  
إمفاء المنافسة ف  السوق المحلية من أجل تحسين مستوى األداء والجودة للمنتجات الوطنية ف   -  

 السوق الدولية.
ذه األهداف لتحرير التجارة الخارجية، تتمكن الجزائر من احاندما، ف  احاقتصاد العالم  بتحقيق ه 

 الجديد والتماش  م  األسلوب الجديد للعولمة والتخصص والتقسيم الدول  الجديد للعمل.
 

 

                                                           
1-  M.E. Benissad, L'Ajustement structurel, Objectifs et expériences, Op.cit., P49. 
2  -Nachida Bouzidi, la transition vers l'économie de marché, le cas commerce extérieur, Revue de l'I.S.E, Alger, 

1992, P66. 
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 المبحث الثاني: تطور التجارة الخارجية الجزائرية
بعد ما تم التطرق إلى مختلف مراحل تنظيم التجارة الخارجية الجزائرية واإلصالحات المتخذة وما 
نتج عنها من انعكاسات في مختلف المجاالت، يتم التطرق في المطلب الثاني إلى تطور التجارة الخارجية 

 الية.تال لباالمطمن خالل  الجزائرية من خالل تحليل نمط التجارة، والتوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجية
 4696-4691المطلب األول: تحليل تطور التجارة الخارجية في الفترة  

 3142-4661المطلب الثاني: تحليل الميزان التجاري للفترة  
 

 4696-4691في الفترة  األول: تحليل تطور التجارة الخارجية المطلب

 ،أساسية في تطور االقتصاد الجزائريات فتر ثالث تحليل تطور التجارة الخارجية خالل سيتم  
أي الفترة الممتدة من بداية التفكير  4691-4691 الفترةحيث شكلت منعرجات هامة للتغيير وهي كالتالي: 

 4696-4699الفترة ، و4699وطني وجهاز مالي ومصرفي إلى ما قبل أزمة النفط لسنة  اقتصادفي إنشاء 

وهي الحقبة الزمنية التي رافقت أهم  0141-4661 ، ثم الفترةوهي الفترة التي تلت هذه األزمة مباشرة

 السوق. اقتصاداإلصالحات االقتصادية للتحول إلى 

 
 4691-4691 ول: تحليل تطور التجارة الخارجية خلال الفترةاأل  الفرع

بعد االستقالل اتسمت التجارة الخارجية بوجود تركز كبير في العالقة مع فرنسا، سواء من ناحية  
مع بعض  4691و 4691من إجمالي الواردات خالل السنتين  %01الواردات القادمة منها حيث بلغت 

من إجمالي  %00من حيث الصادرات الموجهة إليها أين وصلت  م، أ4691االنخفاض في سنة 
 .4690عام  %90و 4691رات في الصاد

بمجرد انطالق المخططات التنموية ظهرت الحاجة إلى مستلزمات اإلنتاج والمعدات التجهيزية  
من إجمالي الواردات خالل سنة % 19الدول األوروبية  منوالمواد االستهالكية، فوصلت نسبة الواردات 

لصادرات فقد كانت ى الإأما بالنسبة  .1، حيث كانت فرنسا المورد األول4606سنة  %91ثم  4690
ا لعدم قدرة الجهاز اإلنتاجي تحقيق النوعية والكمية التي تمكنه من التصدير، تنحصر في المحروقات نظر  

خالل  %91، و4690من إجمالي الصادرات خالل سنة  %11فكانت عوائد الصادرات إلى أوروبا تشكل
المرحلة وحداثته لم يستطع تحقيق إنتاج كاف وذو ونظرا لوضعية القطاع الصناعي في هذه  .46062

  نوعية جيدة تسمح له بالتصدير مما أدى إلى عجز الميزان التجاري.
حيث كانت  ،افقد حقق الميزان التجاري فائض   4691و 4691أما خالل الفترة الممتدة بين  

 40الصادرات أكبر من الواردات، وتم تسجيل رصيد إيجابي خالل هذه الفترة، وصل في المتوسط إلى 

                                                           

 .11، ص4690-4690لالستقالل  01مجلة الديوان الوطني، عدد خاص، الذكرى  -1 

 .11-11ص ص ،نفسه المرجع -2 
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، فبلغت اشهر  0.1 يسمح بتمويل الواردات لمدةبما مليار دينار، سمح بزيادة احتياطي الصرف األجنبي 
محروقات  %69في نسبة  في المتوسط. فكانت الصادرات تتمثل %401نسبة تغطية الصادرات للواردات 

حيث كانت موجهة إلى أوروبا بالدرجة األولى  ،تتركز أساسا في الخمور والتمور ،خارج المحروقات %0و
من إجمالي الواردات  %19فرنسا، أما الواردات فتمثلت في مستلزمات اإلنتاج التي شكلت في مقدمتها و 

وكان النصيب األكبر منها من الدول  .46911في سنة %11و ،4690خالل %11و ،4691سنة 
بالنسبة  %91ووصلت إلى ،4691سنة % 01احتلت فرنسا الصدارة فيها بنسبة  ،% 90ة بنسباألوروبية 

 %0كما كان نصيب الواليات المتحدة األمريكية  .46912بالنسبة لفرنسا سنة  %09للدول األوروبية و
 %41.9من مجموع  %9.1ثم بلغ  ،4691من الواردات من أمريكا الشمالية سنة  % 41 مجموعمن 
  .46913سنة

 
 4696-4699ثاني: تحليل تطور التجارة الخارجية خلال الفترة ال الفرع

حيث  باختالالت اقتصادية بسبب انخفاض في األسعار الدولية للنفط، 4699تميزت سنة  
نظرا لتدهور قيمة الدوالر في أسواق الصرف  اهالقدرة الشرائية ل توانخفضانخفضت اإليرادات من العملة، 

دم القدرة على استمرار تمويل الواردات، إضافة إلى ثقل المديونية الخارجية عاألجنبي مما أدى إلى 
صالحات والتوجه اإلأصبحت الجزائر غير قادرة على الحصول على قروض أجنبية مما استدعى القيام ب

 اد السوق.نحو اقتص

 العلاقة بين الناتج المحلي اإلجمالي ووضعية الميزان التجاري أوال:
 :  4يالمؤشر التالإن درجة انفتاح االقتصاد الوطني تقاس من خالل  

 ((P I B/ (X + M )× 411 :أو ما يعبر عنه بـ 411× (الناتج المحلي اإلجمالي (/الصادرات +الواردات))

كبيرة فإن االقتصاد منفتح على الخارج، والعكس إذا كانت هذه النسبة  فكلما كانت هذه النسبة 
  ا.االقتصاد يكون منغلق   منخفضة فإن  

انخفضت إلى  ثم، 4691سنة لمن الناتج المحلي اإلجمالي  %00.1لقد كانت هذه النسبة تشكل  
ا بالمتغيرات الداخلية والخارجية لسنة ولقد تأثر الناتج المحلي اإلجمالي سلب   .4696سنة في  41.1%

نتيجة النخفاض الصادرات  4699سنة  %4إلى  4691في سنة  %6فانخفض معدل النمو من 4699
وهكذا بعد نقص موارد الدولة بالعملة الصعبة اتجهت إلى تخفيض الواردات من أجل إعادة  .%19بنسبة 

فإن  ،إضافة إلى تحسن أسعار النفط .حروقاتالتوازن للميزان التجاري، وتنشيط الصادرات خارج الم
بين  %19 ثم أصبحت، 4690و 4699 بين سنة %01 بنسبةالصادرات اإلجمالية أخذت في النمو 

                                                           

 .16-10، ص سابق ، مرجع4690-4690لالستقالل  01مجلة الديوان الوطني، عدد خاص، الذكرى  -1 

 .16-10صص ، هنفس المرجع -2 

 .16-10صص ، هنفس المرجع -3 

 .091، ص 0141خالد محمد السواعي، التجارة الدولية: النظرية وتطبيقاتها، عالم الكتب الحديث، األردن،  -4 
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على التوالي خالل السنتين  %411و %91حيث تمكنت من تغطية الواردات بنسبتي  ،4696و 4699
 .4696و 4690

 تطور التركيب السلعي للتجارة الخارجية ثانيا:
من إجمالي  %0.1محاولة تنشيط الصادرات خارج المحروقات أدى إلى تنميتها من  إن   

لى مليار دينار 0.1أي  4699سنة  %1.1مليار دينار إلى  4.11أي  4690الصادرات سنة   %1.4 وا 
الصادرات الجزائرية بقيت تحت سيطرة النفط  مليار دينار. وهذا ما يشير إلى أن   1أي 4696سنة 

  من إجمالي الصادرات. %69 تومشتقاته حيث شكل
أما الواردات في هذه الفترة فتميزت بسيطرة المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج وسلع التجهيز حيث  
وهذا ما يدل على أن الصناعة  4696 سنة %91و 4699من إجمالي الواردات سنة  %00شكلت 

ا على االستيراد. فمع بداية هذه الفترة لوحظ انخفاض في الواردات بسبب نقص الجزائرية قائمة أساس  
 الموارد المالية.

فيما يخص التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في هذه الفترة، فقد كانت الصادرات نحو المجموعة  
من إجمالي الصادرات،  4696 سنة %10.1و 4699سنة  %91.1االقتصادية األوروبية تمثل نسبة 

الدول  وجه لمناطق جغرافية أخرى. وما تجدر اإلشارة إليه هو أن فرنسا كانت تتصدرت وباقي الصادرات
وبالنسبة للواردات  .46961سنة  %40.9و 4699من إجمالي الصادرات سنة  %04.1األوروبية بنسبة 

 %11.1وبلغت  4699سنة  %10حيث ساهمت ب  ،فكانت المجموعة األوروبية المصدر الرئيسي لها

 ،%40و %0.0هوكما كان نصيب الواليات المتحدة األمريكية منها خالل هاته الفترة  ،4696سنة
  .%1.0و %1.1وبالنسبة لليابان فكانت تشكل 

وفي منتجات الحديد  ،الصادرات خارج المحروقات تمثلت في الخمور والتمور بالنسبة للزراعة 
فبسبب المؤثرات الخارجية حدث عجز في الميزان التجاري الجزائري  والصلب والفوسفات بالنسبة للصناعة.

، 4696و، 4699، و4690 األعوام، لكن سرعان ما تحول هذا العجز إلى فائض خالل 4699خالل سنة 
على التوالي، بينما بلغت نسبة الواردات  %01.01و %41.9و %49إذ وصل معدل نمو الصادرات إلى 

ا إلى تحسن أسعار النفط الدولية فكان على التوالي. وهذا راجع أساس   %46.0و، %41و 41.16%
 4.99مليار دينار، و 0مليار دينار، و 0.9لهذه السنوات على التوالي هو يالميزان التجار الفائض في 
 %44.0و %1.4بينما وصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لهاته السنوات على التوالي ،مليار دينار

  .2%00.1و
  

                                                           

 .16، ص11الديوان الوطني لإلحصائيات، رقم  -1 

 .90-19المرجع السابق، ص  -2 
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 0141-4661 ثالث: تحليل تطور التجارة الخارجية خلال الفترةال الفرع

من جراء االنفتاح االقتصادي مع  الخارجية الجزائريةسيتم استعراض أهم التغيرات الحاصلة في التجارة 
 بداية التسعينات.

 علاقة الناتج المحلي اإلجمالي بالتجارة الخارجية أوال: 
م من الصادرات أمن ناحية عالقة الناتج المحلي اإلجمالي بالتجارة الخارجية جد قوية، سواء  إن   

 :1حيث تتأكد هذه العالقة من خالل عدة مؤشرات منها، الواردات ناحية
* مؤشر القدرة على التصدير وهو نصيب الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي، ومدى قدرة الصناعات 

 التصديرية على المنافسة في األسواق األجنبية.
مساهمة الواردات في تلبية الطلب  * مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ويبين مدى

 المحلي سواء بالنسبة للسلع االستهالكية أو اإلنتاجية.
* مؤشر نسبة حجم التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، أي نسبة الصادرات والواردات إلى الناتج 

ه فإن   ار  قفإذا كان هذا المؤشر مست .المحلي اإلجمالي، وهو يوضح درجة انفتاح االقتصاد على الخارج
ذا كان شديد التغيير باالنخفاض ال ا بالمتغيرات الخارجية،يوضح بأن االقتصاد ال يتأثر كثير   أو  كبيروا 

 .فإنه يعكس حساسية االقتصاد للمتغيرات الخارجية ،كبيراالرتفاع ال
 .0141-4661ي يوضح تطور التجارة الخارجية بالنسبة للناتج المحلي خالل الفترة تالجدول اآل  

  

                                                           

 .001-910، ص مرجع سبق ذكرهخالد محمد السواعي،  - -1 
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   (0141-4661) الفترة خلال اإلجمالي المحلي للناتج بالنسبة الخارجية التجارة تطور: 72 رقم جدول
(.أروالد مليونالوحدة )        

الفترة حتى مارس  إلحصائية للبنك المركزي خاللعلى النشرات ا بناء   بةلالطامن إعداد  المصدر:
 ، وعلى تقرير البنك الدولي.4102

 

متغيرة بين  (X/PIB)من خالل الجدول يالحظ أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي
وهذا يرجع إلى سيطرة المحروقات عليها، حيث أنها تتأثر كثيرا باألسعار الدولية  االرتفاع واالنخفاض،

، فكانت (1992-1995)ا مستقرة أي حدث تغير طفيف فيها خالل الفترة فكانت هذه النسبة تقريب .للنفط
وهي أدنى مستوى. ثم أخذت ترتفع  1990 خالل .%49.00في المتوسط، بينما بلغت  23%تساوي 

، ومن التحسن الشديد في أسعار النفط 2000سنة  %11.04متأثرة بارتفاع أسعار النفط أين وصلت إلى 
 على التوالي. 0119و 2006خالل سنتي  %19.19و %19.94ارتفعت إلى نسبة 

يالحظ وجود عالقة طردية بين الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات حيث تؤثر الصادرات بارتفاعها 
  97%ا ألن المحروقات تشكل حواليالناجم عن ارتفاع أسعار النفط على الناتج المحلي اإلجمالي إيجاب  

إذا حدث انخفاض شديد في أسعار النفط. ومنه تستنتج درجة  اسلب   ويكون التأثير من إجمالي الصادرات
انكشاف االقتصاد الوطني على الخارج وتأثره بالمتغيرات الخارجية. فلو كانت الصادرات متنوعة وتحتوي 

 نسبة 

 %ت الصادرا

نسببببببة الببببب اردات 

% 

نسببببببببة ال  بببببببار  

 M ال اردات Xت الصادرا %   الخارجية

النببببالم ال   بببب  

 PIB  االج ال
 السنة

 18,22     15,61     33,83     11 304     9 684    62045,1  1 990    

 26,47     16,80     43,27     12 101     7 681    45715,37  1 991    

 22,58     17,51     40,09     10 837     8 406    48003,3  1 992    

 20,20     17,59     37,80     10 091     8 788    49946,46  1 993    

 19,60     22,01     41,62     8 340     9 365    42542,57  1 994    

 24,52     25,77     50,28     10 240     10 761    41764,05  1 995    

 28,49     19,38     47,87     13 375     9 098    46941,5  1 996    

 28,83     18,03     46,86     13 889     8 687    48177,86  1 997    

 21,19     19,51     40,71     10 213     9 403    48187,78  1 998    

 25,74     18,84     44,58     12 522     9 164    48640,61  1 999    

 40,21     16,74     56,95     22 031     9 173    54790,05  2 000    

 34,67     18,01     52,68     19 132     9 940    55180,99  2 001    

 33,00     21,05     54,04     18 825     12 009    57053,03  2 002    

 36,18     19,90     56,08     24 612     13 534    68018,6  2 003    

 37,30     21,41     58,71     31 713     18 199    85013,94  2 004    

 44,95     19,89     64,84     46 001     20 357    102339,1  2 005    

 46,61     18,31     64,92     54 613     21 456    117169,3  2 006    

 44,30     20,35     64,65     60 163     27 631    135803,6  2 007    

 46,38     23,08     69,46     79 298     39 471    170989,3  2 008    

 32,72     28,45     61,17     45 194     39 294    138119,9  2 009    

 35,25     24,01     59,25     57 090     38 885    161979,7  2 010    

 38,63     24,87     63,50     72 888     46 927    188681,1  2 011    

 35,11     25,24     60,36     71 736     51 569    204294  2 012    

 27,20     23,23     50,43     64 430     55 020    236869,89  2 013    
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ولنقصت درجة التبعية، فالدول المتقدمة ال  رعلى حجم كبير من المنتجات الصناعية والزراعية لتغير األم
 لمواد األولية بالكميات الهائلة، بل تشكل نسبة بسيطة من إجمالي الصادرات.تصدر ا

. وهي تعتبر (M/PIB)نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي متذبذبة  فيما يخص الواردات فإن  
ا مما يدل على االرتباط الوثيق بين الطلب المحلي واالستيراد، سواء فيما يتعلق بالمواد نسبي   ةمرتفع

الغذائية واألدوية أو مستلزمات اإلنتاج والسلع الرأسمالية. كذلك تغير هذه النسبة ُيعزى إلى تغير 
التجارة الخارجية للجزائر سواء من  احتياطات العملة الصعبة الذي تتحكم فيه أسعار النفط الدولية. أي أن  

 طيع التحكم فيها.ناحية التصدير أو االستيراد مرتبطة بالتغيرات الخارجية التي ال تست
فهي  T=(X+M)/PIB.100)إذا تم مالحظة نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )

تدل على درجة انكشاف االقتصاد الجزائري على االقتصاد العالمي مما يعكس شدة تأثير المتغيرات 
السياسة االقتصادية. فلقد كانت هذه الخارجية على االقتصاد المحلي والتبعية في اتخاذ القرارات المتعلقة ب

ثم أخذت في االرتفاع وخاصة في السنوات التي يحدث فيها ارتفاع  ،4661سنة  33%النسبة في حدود 
 %96و 65%حواليإلى أن بلغت  4661 سنة %11.09 وتحسن في أسعار النفط حيث وصلت إلى

 على التوالي.  0119و 0119 خالل السنوات
ة تعكس بقوة درجة ارتباط االقتصاد الجزائري بالعوامل الخارجية والمتمثلة هي تعد نسبة جد مرتفع

التجارة الخارجية تتأثر كذلك  أساسا في أسعار النفط التي تتميز بعدم االستقرار. إضافة إلى هذا فإن  
بأسعار العمالت الصعبة، خاصة إذا كان هناك اختالف بين العملة المستخدمة في تسعير الصادرات 

المستخدمة في تسعير الواردات وخاصة في السنوات األخيرة أين تميز األورو بارتفاع مقارنة مع  وتلك
 ا على التجارة الخارجية الجزائرية، فصادرتها بالدوالر وواردتها باألورو.وهذا ما ينعكس سلب   ،الدوالر
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 2013-4661الثاني: تحليل الميزان التجاري للفترة  المطلب
ظهار  ،وتحليله ،2013إلى  4661لفترة الممتدة من الميزان التجاري خالل اسيتم عرض تطور  وا 

 التركيبة السلعية للصادرات والواردات.
 

 2013إلى  4661لفترة الممتدة من تطور الميزان التجاري خلال ا األول: الفرع

التطور خالل حتى يتسنى مالحظة تطور الميزان التجاري يتم إدراج الجدول أدناه الذي يبين هذا 
 .2013إلى  4661لفترة الممتدة من ا

                                                                                                         7102-0991: تطور رصيد الميزان التجاري ومعدل تغطية الواردات خلال الفترة 72جدول رقم 

 ()دوالر.أ  الوحدة: مليون  (
 معدل ال غطية ال يزان ال  اري الصادرات ال اردات السن ات

4661 6991 44111 4901 449.01 

4664 0994 40414 1101 410.11 

4660 9119 41910 0114 409.60 

4661 9099 41164 4111 441.91 

4661 6191 9111 -4101 96.11 

4661 41094 41011 -104 61.49 

4669 6169 41101 1000 410.14 

4660 9990 41996 1010 416.99 

4669 6111 41041 941 419.94 

4666 6491 40100 1119 419.91 

0111 6401 00114 40919 011.40 

0114 6611 46410 6460 460.10 

0110 40116 49901 9949 419.09 

0111 41111 01940 44109 494.91 

0111 49466 14041 41141 401.09 

0111 01110 19114 01911 001.60 

0119 04119 11941 11410 011.11 

0110 00914 91491 10110 040.01 

0119 16104   06069 16946 014 

0116 16061 11461 1611 441 

0141 19991 10161 49011 419.90 

0144 19600 00999 01694 411.10 

0140 14196 04019 01490 416.44 

0141 11101 91111 6141 440.41 

 .4102إلحصائية للبنك المركزي خالل الفترة حتى مارس بناء على النشرات ا الطالبةمن إعداد  المصدر:

كان هناك فائض في الميزان التجاري وهو  1990-1993من خالل الجدول يتبين أنه في الفترة 
حيث تم االنطالق في التخلي عن احتكار الدولة للتجارة  ،يعكس اإلصالحات المتخذة في تلك الفترة

عطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التجارة الخارجية واالتجاه التدريجي للتحرر نه في  أ  ، إال  وا 
 4111إلى  4664مليون دوالر سنة  1101انخفاض مستمر من سنة ألخرى، حيث انخفض رصيده من 
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، ويعود هذا 4664عام  %410إلى  %441.91معدل التغطية من  ، فتناقص 4661مليون دوالر 
كانت تشكل خالل هذه الفترة حصة  التناقص وفي جزء كبير منه النخفاض صادرات المحروقات التي

، وكانت النسبة المتوسطة لتغطية الواردات 60و%  95%األسد من إجمالي الصادرات فتراوحت بين
دوالر في  49.1إلى  4664دوالر للبرميل سنة  01.1من  الدولية، وانخفاض أسعار النفط %411.91هي

 . 4661بداية 
 دوالرمليون  104و 4101الميزان التجاري حقق عجزا بقيمة  ، فإن  1995و  1994السنتينخالل 
بينما كانت نسبة تغطية  ،وانخفاض أسعار النفط الدوليةبسبب إعادة جدولة الديون الخارجية على التوالي 

 1995دوالر في سنة  17.6ومع ارتفاع أسعار النفط من  .%61.49ت في هذه الفترة هي الواردا
الصادرات ارتفعت بشكل  فإن   ،التوالي على1997و 1996دوالر خالل السنوات  19.49دوالر و 21.6إلى

 مليون دوالر. 1010بلغ ملحوظ، ومع انخفاض في الواردات فإن الميزان التجاري حقق فائضا من جديد 
فإن الميزان التجاري بقي يحقق فوائضا، إال  ،0141حتى 1997سنةأما خالل الفترة المتبقية أي منذ 

مثلما حدث في  ،أنها تتغير في بعض األحيان باالنخفاض أو الزيادة متأثرة في ذلك بتغير أسعار النفط
مليون  941ى الميزان التجاري إلدوالر فانخفض  40.61لبرميل إلى أين انخفض سعر ا ،4669سنة 
مليون  40919ارتفع الميزان التجاري إلى  0111سنة  دوالر 09.1لبرميل إلى وعندما ارتفع سعر ا ،دوالر
، إضافة إلى هذا المتغير الخارجي %011.40وبلغت نسبة تغطية الواردات في هذه الفترة  ،دوالر

مثل انخفاض الواردات بسبب نقص  ،فإن الفائض التجاري يتأثر بعوامل أخرى ،(األساسي )سعر النفط
أو بسبب حل بعض المؤسسات العمومية العاجزة، إضافة إلى اإلجراءات المتخذة من  ،معدالت اإلنتاج

  قبل الجهاز المصرفي في هذا المجال.
من جراء تفعيل الجهاز اإلنتاجي بل من جراء ارتفاع  يتحققهذا الفائض في الميزان التجاري لم 

ارتفاع أسعار النفط، فاإلصالحات المتخذة كلها لم تستطع تغيير دور  الناتج عنت صادرات المحروقا
سهامها في مجال التصدير أي ترقية الصادرات خارج  ،القطاعات األخرى  . المحروقاتوا 

وفيما يلي الشكل البياني التالي الذي يعكس تطور الصادرات والواردات والميزان التجاري وهو  
لحق بها الميزان  الصادراتوالميزان التجاري حيث كلما ارتفعت  الصادراتيبين العالقة الطردية بين 

الواردات انخفض  التجاري والعكس، والعالقة العكسية بين الواردات والميزان التجاري حيث كلما ارتفعت
 الميزان التجاري والعكس.
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 .0141-4661: تطور الصادرات والواردات والميزان التجاري خلال الفتر 7شكل رقم 

 

 .09على الجدول رقم  ة بناء  طالبعداد الإمن  المصدر:

 
 الثاني: هيكل التجارة الخارجية الفرع

االهتمام بهيكل الصادرات بالنسبة ألي دولة يبين الميزة النسبية لها في إنتاج منتوج معين،  إن   
 إذا كانت صادرتها في مجال معين تشكل أكبر نسبة من إجمالي الصادرات فإنه يمكن القول بأنها فمثال  

على التجارة  على التغيرات التي قد تحدث عطالتكتسب ميزة كبيرة في هذا المجال. وعليه يمكن اال
الخارجية لو طرأ أي أمر يؤثر أو يمس خصائص بنية التجارة. كذلك فان تحديد الهيكل النوعي للتجارة 

 .1الخارجية ُيمك ن من تقصي اآلثار الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الغات

 تم تحليل هيكل التجارة السلعية خالل فترة الدراسة من أجل التعرف على ما قد يحدث من تغيريس
مكانية االستدالل على المجاالت التي قد تكون فيها ميزة نسبية من أجل تشجيعها  في التركيبة السلعية وا 
وتقويتها وتمكينها من المنافسة الدولية، والعمل على استبدال وتغيير بنية الواردات ومحاولة إحالل ولو 

 الخطر المهدد.جزء منها، حتى يتسنى التخفيف من شدة التبعية للخارج والقضاء على 

يمكن تحديد هيكل التجارة الخارجية الجزائرية من خالل التركيب السلعي لكل من الصادرات  
 والواردات.

  

                                                           
اهرة، عبد الهادي حردان، االتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية وانعكاساتها على القيود الجمركية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الق  -1

 .006، ص 4666
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  أوال: تركـــيــبــة الصادرات
التركيب السلعي للصادرات الجزائرية يتميز بهيمنة المحروقات على حجم الصادرات وهذا ما  إن   

 يوضحه الجدول اآلتي:
 )دوالر.أ  مليون الوحدة:( (7102 – 0991السلعي للصادرات خلال الفترة ) هيكل: ال79 جدول رقم
 البيان

 

 السن ات

الطاقة 

 وال  روقات

ال  اد 

 الغذائية

من  ات نصف  م اد خام

 مصنعة

الس ع ال  هيز 

 الفالحية

س ع 

ال  هيز 

 الصناعية

س ع 

 اس هالكية

 ال    ع

4661 10865 50 10 044 1 09 90 44111 

4664 11726 55 11 496 1 94 10 40414 

4660 10388 79 10 009 0 99 11 41910 

4661 9612 99 09 090 - 40 11 41164 

4661 8053 33 01 469 0 6 00 9111 

4661 9731 110 14 001 1 49 94 41011 

4669 12494 136 11 169 1 19 419 41101 

4660 13378 37 11 190 4 01 01 41996 

4669 9855 27 11 011 0 6 49 41041 

4666 12084 24 14 094 01 10 01 40100 

0111 21419 32 11 191 44 10 41 00114 

0114 18484 28 10 111 00 11 40 46410 

0110 18091 35 14 114 01 11 00 49901 

0111 23939 48 11 116 4 11 11 01940 

0111 30925 65 410 110 4 10 49 14041 

0111 45094 67 411 919 - 19 41 19114 

0119 53429 73 461 909 4 11 11 11941 

0110 58831 88 496 661 4 19 11 91491 

0119 77361 119 111 4191 4 90 10 06069 

0116 44128 113 401 960 - 01 16 11461 

0141 56143 305 491 4196 - 00 11 10090 

0144 71662 357 490 4161 - 19 49 01009 

0140 70571 314 490 4146 - 11 49 00946 

0141 63326 402 419 4919 - 01 49 91190 

بناء على النشرات اإلحصائية للبنك المركزي خالل الفترة حتى مارس  الطالبةمن إعداد المصدر: 
4102. 

خصوصية الصادرات الجزائرية تتمثل في سيطرة المحروقات، حيث شكلت في المتوسط خالل  إن  
من إجمالي الصادرات، واستحوذت المواد األولية األخرى والمنتجات  %69 نسبة 4661-4661الفترة 

. فرغم انخفاض صادرات المحروقات %4والمنتجات الزراعية على نسبة  %1نصف المصنعة على نسبة 
دوالر  01.1انخفاض أسعار البترول من  بسبب 4661و 4661مليون دوالر ما بين  0940من بأكثر 

إلى % 69.19 ةنسبها بقيت تمثل  أن  إال   ،4661دوالر للبرميل في  40.11إلى  4661للبرميل في 
 .4661مجموع صادرات سنة 

التوالي على  %61و %61.1أصبحت نسبة صادرات المحروقات هي  4669و 4661في سنة 
 %09.11و %04ال يعني أنها حققت انخفاضا في قيمتها بل زادت بنسبة  امن إجمالي الصادرات، وهذ
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وهو  4660مليون دوالر سنة  41109إلى  4661مليون دوالر سنة  6014على التوالي، فلقد ارتفعت من 
 من مجموع صادرات السنة نفسها.  %69.10يمثل 

 6911، أين بلغت %09.11أين نقصت بنسبة  4669و 4660أما انخفاضها فقد كان خالل سنة 
إلى حوالي  4660دوالر للبرميل عام  46.16بسبب انخفاض أسعار البترول من  4669مليون دوالر سنة 

بنسبة  4666و 4669، وسرعان ما عاودت االرتفاع بين سنتي 4669دوالر للبرميل عام  40.61
 مليون دوالر. 40191مليون دوالر إلى  6911أي من  00.9%
بمبلغ  4112ارتفعت صادرات المحروقات بشكل متزايد بلغ أعظم قيمة سنة  0110من سنة  وابتداء  

ا على حجم الصادرات الكلية وبالتالي على رصيد الميزان مما انعكس ايجاب   ،مليون دوالر 00194
دوالر  411إلى  0110 دوالر للبرميل الواحد في سنة 01.01التجاري، بسبب ارتفاع سعر البترول من 

ا ألسعار النفط، أي تحسن . وتبقى قيمة صادرات المحروقات تتغير وفق  0119للبرميل في سنة 
 ومنه االقتصاد الجزائري ككل يتوقف على سعر النفط وتقلباته في السوق الدولية.  ،الصادرات

حيث يالحظ  والشكل التالي يظهر مدى هيمنة صادرات المحروقات على الصادرات اإلجمالية
 .خالل كل الفترة اتطابق منحنياتهما تقريب  

-0991في الفترة  قيمة صادرات المحروقاتو  الكلية صادراتالعلاقة بين تطور قيمة ال :8رقم  شكل
7102 

 
. 06الجدول رقم  على معطيات بناء   طالبةمن إعداد ال المصدر:    

ن كانت قد عرفت في  ،قطاع المحروقاته يجب اإلشارة إلى الصادرات الجزائرية خارج  أن  إال   وا 
 ها تبقى ضئيلة والجدول التالي يوضح ذلك: أن  ا إال  بعض السنوات تزايد  
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                                                                                                             (7102–0991: تطور الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات )21جدول رقم 
 )دوالر.أ  مليون الوحدة:)

 4661 4661 4661 4660 4664 4661   لسنوات
 116 090 106 116 101 116 المحروقات خارج الصادرات 

4669 4660 4669 4666 0111 0114 0110 0111 0111 

994 144 119 119 940 199 011 901 099 

0111 0119 0110 0119 0116 0141 0144 0140 0141 

610 4491 4110 4610 4199 4946 0411 0119 0494 

 .0141بناء على النشرات اإلحصائية للبنك المركزي خالل الفترة حتى مارس  الطالبةمن إعداد  المصدر:
 

، تمثلت في المواد 4661في سنة  %1.60لصادرات خارج المحروقات فقد شكلت ى الإبالنسبة 
ومنتجات نصف مصنعة بنسبة  ،%1.1والمواد األولية ومنتجات أخرى بنسبة  ،4.10الغذائية بنسبة 

. أما في سنة %1.16وسلع استهالكية بنسبة  ،%1.01وسلع تجهيز فالحية وصناعية بنسبة  ،0.99%
ساهمة المنتجات نصف وهذا راجع إلى زيادة م ،من إجمالي الصادرات %9.9فإنها شكلت نسبة  4669

 على التوالي.  %4.40والسلع االستهالكية بنسبة  ،%1.11المصنعة وسلع التجهيز الصناعية بنسبة 
 %1.9فإن الصادرات خارج المحروقات شكلت نسبة  ،4666و 4669و 4660أما خالل السنوات 

المحروقات عاودت فإن نسبة صادرات ، 0119ى حت 0111في المتوسط. وخالل السنوات الممتدة من 
، وهذا ما 0119في سنة  60.11 و 0111خالل  %69و  0114في سنة  %60.1حيث بلغت  ،االرتفاع

حيث لم تتعد نسبة المنتجات نصف المصنعة  ،يعكس ضعف تشكيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات
 4.9و 0111في سنة  %4.1، و0111سنة  %0.10و  0111سنة  %0.19فبلغت  ،في المتوسط 0%

سلع تجهيز صناعية  م، أما المجاالت األخرى فبقيت جد متدنية سواء كانت سلع غذائية أ0116في 
سلع تجهيز فالحية  صادراتأين اختفت  0141وفالحية، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى سنة 

 . 0116ابتداء من سنة 
زه على تنويع الصادرات تشكيلة الصادرات على هذا النحو تدل على ضعف الجهاز اإلنتاجي وعج

وحتى على تلبية الطلب المحلي بالنوعية المطلوبة والسعر المناسب، إذ يبقى التحدي أمام االقتصاد 
زالة القيود التي ت ه كارتفاع التكاليف وتدني مستوى الجودة. وهنا يطرح عيقالوطني في رفع العراقيل وا 

سات االقتصادية الجزائرية عند االنضمام إلى التساؤل عن جدوى اإلصالحات المتخذة وما مصير المؤس
 المنظمة العالمية للتجارة؟

ي الذي يبين التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خالل فترة الدراسة، وهو توفيما يلي الشكل اآل
 يعكس التوزيع السلعي للصادرات حسب ما تم توضيحه في األعلى.  
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 7102-0991الجزائرية خلال الفترة  : التركيبة السلعية للصادرات9شكل رقم 

 
 

 .11الجدول رقم  على معطيات بناء   الطالبةمن إعداد  المصدر:

 ثانيا: تركـــيــبــة الواردات    
السلع المصنعة والتجهيزات والمواد الغذائية تشكل الجزء األكبر من إجمالي الواردات، والجدول  إن  

 .0141-4661التالي يوضح التركيبة السلعية للواردات الجزائرية خالل الفترة 
حيث تدل سيطرة المحروقات على  ،ا على تركيبة الوارداتإن تركيبة الصادرات تنعكس جلي  

تغطيته عن طريق االستيراد،  ىالجهاز اإلنتاجي على تلبية الطلب الذي يلجأ إل الصادرات على ضعف
فهي عبارة عن السلع االستهالكية  %56من إجمالي الواردات، أما %56حيث تشكل سلع التجهيز نسبة 

 الغذائية والصناعية.
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 )دوالر.أ  مليون :الوحدة( 7102 – 0991للواردات خلال الفترة الهيكل السلعي : 20جدول رقم 
 البيان

 السن ات

الطاقة 

 وال  روقات

ال  اد 

 الغذائية

من  ات نصف  م اد خام

 مصنعة

س ع 

ال  هيز 

 الفالحية

س ع 

ال  هيز 

 الصناعية

س ع 

 اس هالكية

 ال    ع

4661 144 2140 900 4919 09 1961 4419 6991 

4664 256 1938 141 4994 411 0111 001 0994 

4660 120 2092 940 4611 14 0111 4411 9119 

4661 125 2177 161 0101 11 0190 4461 9099 

4661 56 2816 946 0411 11 0109 4001 6191 

4661 118 2753 096 0100 14 0610 4014 41094 

4669 110 2601 169 4099 14 1100 4119 6169 

4660 132 2544 166 4191 04 0911 4161 9990 

4669 126 2533 111 4000 11 1401 4146 6111 

4666 154 2307 196 4110 00 1046 4169 6491 

0111 129 2415 109 4911 91 1199 4161 6401 

0114 139 2395 109 4900 411 1111 4199 6611 

0110 145 2740 190 0119 419 1101 4911 40116 

0111 114 2678 996 0910 406 1611 0440 41111 

0111 208 3604 911 1164 019 0101 0091 49466 

0111 212 3587 014 1199 491 9110 1410 01110 

0119 244 3800 911 1611 69 9109 1144 04119 

0110 324 4954 4101 0411 419 41109 1014 00914 

0119 594 7813 4161 41141 401 41161 9160 16106 

0116 549 5863 4014 41491 011 41411 9411 16060 

0141 945 6027 4119 6611 111 41101 1690 19991 

0144 1164 9805 4009 41111 006 41614 0611 19600 

0140 4955 9023 4916 41906 106 41911 6660 14196 

0141 4356 9572 4099 41941 116 41011 40011 11101 

بناء على النشرات اإلحصائية للبنك المركزي خالل الفترة حتى مارس  طالبةمن إعداد الالمصدر: 
0141. 

، ثم 4661من إجمالي الواردات في %19يالحظ أن سلع التجهيز شكلت نسبة  الجدولمن خالل 
مليون دوالر  1004على التوالي. حيث بلغت أعلى قيمة لها  4661و 4661خالل  %09.0و 06.9%
. أما المواد األولية والمنتجات نصف 4661مليون دوالر في  0194وأدنى قيمة هي  ،4661سنة 

 في المتوسط على التوالي الوارداتمن إجمالي  %00.11و %9.16المصنعة فقد استحوذت على نصيب 

 %01.01و %00.11. ولقد مثلت المواد الغذائية النسب التالية 4661و 4661خالل السنوات 

 4660و 4664و 4661خالل السنوات  ،إجمالي الوارداتمن  %11.19و %00.99و %01.96و

ا له ا على االقتصاد الوطني وتهديد  ا جد مرتفعة تشكل خطر  على التوالي، وهي تعتبر نسب   4661و 4661و
ألن الغذاء سالح قوي يمكن استخدامه ضد أي دولة خاضعة في تحقيقه للتبعية األجنبية. أما باقي السلع 

-4661من إجمالي الواردات في المتوسط خالل الفترة  %6.99االستهالكية غير الغذائية فمثلت نسبة 

4661.  
حتلت سلع التجهيز الفالحية والصناعية المرتبة األولى بنسبة ا 4661-4661أي أنه خالل الفترة 

والمرتبة  ،%01.14أما المرتبة الثانية فعادت للمواد الغذائية بنسبة  ،من إجمالي الواردات 14.10%
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 ،%40.16 والمرتبة الرابعة للمواد االستهالكية بنسبة ،%00.11الثالثة للمواد نصف المصنعة بنسبة 

 .%0.5والمرتبة السادسة لمواد الطاقة والمحروقات بنسبة  ،%9.91والمرتبة الخامسة للمواد الخام بنسبة 

، 0141إلى  4661خالل الفترات الموالية من  هنفسوالتشكيل الترتيب بتستمر تركيبة الواردات 
 ،إجمالي الوارداتمن  %11.99فاحتلت المرتبة األولى سلع التجهيز الفالحية والصناعية بمعدل متوسط 

والمرتبة الثالثة للمواد  ،%00.11المرتبة الثانية عادت للمنتجات نصف المصنعة بنسبة متوسطة و
والمرتبة  ،%49.11والمرتبة الرابعة للمواد االستهالكية بنسبة متوسطة  ،%46.06الغذائية بنسبة متوسطة 

لمواد الطاقة والمحروقات بنسبة متوسطة والمرتبة السادسة  ،%1الخامسة للمواد الخام بنسبة متوسطة 
1.09%.   

لقد حققت المواد األولية والمنتجات الخام والمواد نصف المصنعة معدالت نمو متذبذبة بين االرتفاع 
، ويرجع سبب هذا التذبذب بالدرجة األولى إلى عدم 4666 حتى 4661خالل السنوات  ،واالنخفاض

الناتج عن  ،والمواد األولية ،ونصف المصنعة ،بالسلع التجهيزية المصنعةاستقرار تموين االقتصاد الوطني 
وغلق بعض المصانع التابعة للقطاع  ،حل بعض المؤسسات العمومية العاجزة، وخوصصة البعض منها

 وعدم جدوى اإلجراءات المتخذة بخصوص االستثمار. ،الخاص
في سنة  %40قي السنوات حتى بلغت لمواد الغذائية بعض االنخفاض النسبي خالل بااكما سجلت 

ها تشكل نسبة كبيرة من الواردات،  أن  فرغم هذا االنخفاض النسبي إال   ،0116خالل  %41.61و 0119
ا في الحبوب والحليب. فاالنخفاض النسبي في واردات وهي ترتبط بمواد غذائية ضرورية تتمثل أساس  

ودة الفالحين إلى قراهم، كذلك إلى تطبيق المخطط السلع الغذائية يرجع إلى تحسن األوضاع األمنية وع
 %49إضافة إلى العامل المناخي، حيث سجل النمو الفالحي نسبة  ،(PNDA)الوطني للتنمية الفالحية 

 .01111خالل 
ويظهر في األخير من خالل تحليل  0141يستمر تقريبا نفس الترتيب لهذه السلع حتى سنة 

 11101حيث بلغت مبلغ قدره  0141الواردات أنها تتزايد من سنة ألخرى، ووصلت أوجها خالل سنة 
مليون دوالر، وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي على السلع المستوردة وتغطية احتياجات برامج 

 اإلنعاش االقتصاد الوطني.
يزان التجاري الجزائري يتميز بعنصرين أساسيين، هما التبعية الكبيرة الم ما يمكن استنتاجه هو أن

 واألهمية البالغة للواردات حسب المنتجات الغذائية وسلع التجهيز. إليرادات الصادرات من المحروقات
وفيما يلي الشكل البياني الذي يعكس تركيبة الواردات خالل فترة الدراسة حسب ما تم توضيحه في 

 األعلى.
  

                                                           
1-  Perspectives économiques en Algérie, OCDF, 2004. 
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 7102-0991الجزائرية خلال الفترة  للواردات: التركيبة السلعية 01شكل رقم 

 
 .14الجدول رقم  على معطيات بناء   طالبةمن إعداد ال لمصدر:ا
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 الثالث: التوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجية ومكانة الخدمات المبحث

ّطبقّ ّإنّ  ّالعالمي ّاالقتصاد ّفي ّواالندماج ّالخارجية ّالتجارة ّتحرير ّالمؤسساتّعملية ّتحدده ّلما ا
ّمأدنىّمنّالتكاملّاالقتصاديّاإلقليميّسواءّبينّدولّالمغربّالعربيّأالماليةّالدوليةّيفترضّتوفرّحدّ

الدولّالعربيةّاألخرى،ّوهذاّماّينعكسّفيّتنوعّالمناطقّالجغرافيةّللمبادالتّمعّّممعّالدولّاألوروبيةّأ
ّاألوروبيّهوّأهمّشريكّتجاريّللجزائرّ ّبأنّاالتحاد ّالدراسة ّحيثّظهرّخاللّفترة ّالجزائرية. التجارية

ّ.بالنسبةّللوارداتّمواءّبالنسبةّللصادراتّأس
ّيتمّالتطرقّفيّهذاّالمبحثّإلىّالمطالبّالتالية:

 المطلب األول: التوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجية  -
 الثاني: نصيب الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية  المطلب  -
 

 التوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجيةالمطلب األول: 

تنوعتّالعالقاتّاالقتصاديةّوالتجاريةّالجزائرية،ّخاصةّبعدّاالنفتاحّاالقتصاديّحيثّامتدتّلقدّ
.ّودولّمنظمة1ّإلىّأغلبّالبلدانّوتتمثلّفيّاالتحادّاألوروبيّالذيّيمثلّأهمّشريكّوعلىّرأسهّفرنسا

اّالجنوبية،ّودولّأمريكدولّالوالياتّالمتحدةّاألمريكية،ّّوّاأهمهّ(OCDE)التعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
ّ ّيتم ّلذا ّ ّالعربية. ّوالدول ّأجلّالمغربّالعربي، ّمن ّالجزائرية ّالخارجية ّللتجارة ّالجغرافي ّالتوزيع دراسة

تحديدّاتجاهّالصادراتّوالوارداتّالسلعيةّنحوّالبلدانّوالتكتالتّاالقتصاديةّواألقاليمّوالمناطقّالجغرافيةّ
اءّالتجاريينّالمتعاملينّمعّالجزائر،ّوالتيّتعكسّفيّأغلبّالمختلفة،ّوتحديدّأهميةّالوزنّالنسبيّللشرك

األحيانّحقيقيةّالعالقةّمعهاّوالتيّتقومّعلىّعدةّعواملّأهمهاّاالتجاهّالسياسي،ّواالقتصادي،ّوالظروفّ
ّوالمتغيراتّالدولية.ّ ّالجغرافيّلهما خاللّالفترةّسوفّيتمّتناولّالصادراتّوالوارداتّمنّخاللّتوزيعها

ّ.3102ّإلى0991ّّّالممتدةّمن
 

 بالنسبــــة للصادراتالتوزيع الجغرافي األول:  الفرع

ّحسبّماّ ّللجزائر ّالرئيسي ّالزبون ّهو ّاألوربي ّاالتحاد ّأن ّللصادراتّيبين ّالجغرافي ّالتوزيع إن
ّيوضحهّالجدولّالتالي:

ّ  

                                                           
1  -Mission économique: Principaux indicateurs économique et financiers de l'Algérie, Ambassade de  France an 

Algérie, Juin 2005.  
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                                  ّ(3102 – 1990التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خالل الفترة ): 23جدول رقم 

 )دوالر.أّّمليونّالوحدة:                                                                                                                                                     (
 المناطق     

                                                       االقتصادية
      

 السنوات

االتحاد 

 األوروبي

منظمة 

التعاون 

والتنمية 

 االقتصادية

بلدان 

أوروبية 

 أخرى

أمريكا 

الجنوبي

 ة

آسيا دون 

البلدان 

 العربية

البلدان 

العربية 

دون 

المغرب 

 العربي

بلدان 

 المحيط

بلدان 

المغرب 

 العربي

بلدان 

 يقياافر

 المجموع

1990 8060 2702 2185 284 221 35 - 321 6 13814 

0990 8218 3322 311 820 010 20 - 081 01 03010 

0993 1332 3992 313 233 032 13 - 311 03 01821 

0992 9933 0232 333 309 333 03 - 019 03 01190 

0993 3123 0891 031 339 008 1 - 320 01 8231 

0993 9928 3330 233 339 093 08 - 339 08 01331 

0999 8139 2219 131 123 089 09 - 330 02 02213 

0991 8992 2113 031 891 331 30 - 303 03 02889 

0998 9932 3328 019 139 23 33 - 029 3 01302 

0999 8138 2193 18 912 033 81 - 031 29 03333 

3111 02193 3833 080 0913 301 33 - 333 33 33120 

3110 03213 3039 11 0121 319 93 2 013 9 09023 

3113 03011 3913 021 930 339 338 28 331 31 08833 

3112 03312 1920 032 0331 311 233 - 391 02 33903 

3113 08233 01198 013 0381 999 913 - 221 39 20102 

3113 33392 03992 03 2033 0308 930 - 308 39 39110 

3119 38131 31339 1 3298 0193 390 - 303 03 33902 

3111 39822 33281 1 3399 3113 319 33 191 33 91092 

3118 30339 38903 01 3813 2193 191 - 0939 293 19398 

3119 32089 03239 1 0830 2231 393 - 831 92 33093 

3101 28009 20278 10 2620 4082 694 - 1281 79 57053 

3100 37307 24059 102 4270 5168 810 41 1586 146 73489 

3103 29191 31139 29 3338 3982 938 - 3112 93 10899 

3102 33112 03313 30 3993 3330 899 - 3139 91 93901 

 بناءّعلىّمعطياتّمن:ّالطالبةمنّإعدادّّالمصدر:
- Ministre des finances, direction général des douanes, statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie ; CNIS 2009 ,2011, 2014. 

 .3103 حتى 3118 النشراتّاإلحصائيةّللبنكّالمركزيّمن- 

 تقاريرّالبنكّالمركزيّللسنواتّالموافقةّللدراسة.- 
 .3100-0993 حوصلةّتقييميةّمنالديوانّالوطنيّلإلحصاء:ّّ-

ّ ّالتيّيحتلها ّالكبيرة ّالتعاونّاالتحادّاألوروبيّمنّخاللّالجدولّتتضحّاألهميةّوالمكانة ومنظمة
ّ ّنسبة ّالمتوسط ّحيثّشكلتّفي ّتصريفّالمنتجاتّالجزائرية، ّفي ّاالقتصادية منّّ%89.01والتنمية

إجماليّالصادرات،ّويعودّهذاّالنتشارّعددّكبيرّمنّالدولّالصناعيةّالمتقدمةّالتيّتستوردّالموادّاألوليةّ
ّمنّاألسواقّاألوروبية،ّ ّإلىّالموقعّالجغرافيّللجزائرّبقربها ّإضافة ّكمدخالتّلصناعتها، ّالخام والمواد

محروقاتّفإنهاّتلبيّطلبّالدولّالصناعيةّوبحكمّأنّالجزائرّتصدرّالموادّاألوليةّوالموادّالخامّوخاصةّال
ّعلىّهذهّالسلع.
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يالحظّأنّاالتحادّاألوروبيّقدّنالّالحصةّالكبرىّمنّإجماليّالصادراتّالجزائرية،ّفكانتّنسبتهاّ
ّهيّ ّّ%38.23إلىّالصادراتّاإلجمالية ّّ%98.93و0991ّسنة ّالفترةّّ،0990سنة لتنخفضّخالل

3111ّّحتى3113ّ ّحوالي ّمنّّأّ إالّ ّ،%33.9و %33.93إلى ّاألسد ّحصة ّعلى ّتستحوذ ّبقيت نها
ّ ّفيّالمتوسطّحتىّسنة ّانخفضتّهذهّّ.%90.18حوالي3111ّّإجماليّالصادراتّوبلغتّنسبتها ثم

ّ،%93.8إلى3102ّّلترتفعّمنّجديدّفيّّ،3103فيّّ%33.21و 3100فيّ %31.19الحصةّإلىّ
ويرجعّسببّانخفاضّالصادراتّاتجاهّدولّاالتحادّاألوروبيّخاللّالسنواتّاألخيرةّإلىّارتفاعّأسعارّ

ومنّبينّدولّهذاّاإلقليمّّ؛البترول،ّمماّأدىّإلىّتراجعّوارداتّدولّاالتحادّاألوروبيّمنّهذهّالسلعة
ثمّاحتلتّ، 3113إلى0991ّّمنّخالل الفترة  %31إيطالياّالتيّتعدّالزبونّاألولّللجزائرّبنسبةّحواليّ

فرغمّانخفاضّ،ّثمّتليهاّفرنساّواسبانياّوهولندا.3103ّّحتىّالثالثيّاألولّمن3112ّّالمرتبةّالثانيةّمنّ
إالّأنّاالتحادّاألوروبيّيبقىّأهمّسوقّللصادراتّالجزائريةّبسببّّ،هذهّالنسبةّخاللّالسنواتّاألخيرة

ّالعالقاتّاالقتصاديةّوالتاريخيةّبينّالجزائرّوالدولّاألوروبيةّإضافةّإلىّالتقاربّالجغرافي.
ّ%38ثمّتأتيّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّفيّالمرتبةّالثانيةّبنسبةّمتوسطةّبلغتّحواليّ

ّفكانتّمنّإجماليّالصادرا ّ %09.39ت، ّمعتبرة0991ّّسنة ّالدولّزيادة ّهذه لتسجلّالصادراتّنحو
 %33.31إلىّحوالي3111ّّثمّارتفعتّسنةّ %31.01حيثّوصلتّإلى0990ّّبدأتّمنّسنةّّ،اجدّ 

ّهذهّالمجموعةّفيّاالستيرادّمنّ منّإجماليّالصادرات،ّولقدّتصدرتّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّوكندا
لتحتلّالمرتبة3113ّّ-0991الياتّالمتحدةّثانيّأكبرّزبونّللجزائرّبعدّإيطالياّفيّالفترةّالجزائر،ّوتعدّالّو

ّ.3103ّوبداية3102ّّاألولىّبعدّذلكّباستثناءّ
ّف ّيبقىّضعيفا، ّيخصّالتبادلّمعّالدولّالعربيةّودولّالمغربّالعربيّخاصة نصيبّالدولّفيما

ّ،3112سنةّّ%0.33و0999ّسنةّّ%0.09و0990ّسنةّّ%1.39العربيةّمنّالصادراتّالجزائريةّبلغّ
.ّوهذاّماّيوضحّنقصّالتجارةّالبينيةّمعّالدولّالعربية،3102ّحتىّسنةّّ%0.2وبقيتّتقريباّفيّحدودّ

ّوهوّماّيؤكدّضرورةّزيادةّمستوىّهذهّالتجارةّالبينيةّحتىّتتمكنّمنّتحقيقّقوةّاقتصادية.
ّف ّضعيفة ّجد ّالعربي ّالمغرب ّنحو ّالجزائر ّصادرات ّكذلك ّبنسبة ّّ%0.13كانت 0999ّسنة

ّّ%0.19و ّّ،3112سنة ّّ%3.01وأصبحت 3102ّسنة ّفيّ. ّالمسجل ّالطفيف ّالتحسن ّهذا فرغم
ّالمغربّالعربي ّبلدان ّنحو ّتبقىّّأنّ إالّ ّ،الصادراتّالمتجهة ّأهمهاّها ّمتعددة ّبسببّعوامل ّضعيفة جد

ّتتمك ّحتى ّالدول ّهذه ّبين ّتكامل ّهناك ّيكون ّفالمفروضّأن ّالسياسي. ّفيّالخالف ّاالندماج ّمن ن
ّّاالقتصادّالعالميّبشكلّأفضلّوبقوةّأكبرّمنّخاللّاالنضمامّإلىّالمنظمةّالعالميةّللتجارة.

لم3111ّّأماّبالنسبةّلبلدانّمنطقةّآسياّفقدّعرفتّالصادراتّالجزائريةّنحوهاّارتفاعاّخاللّسنةّ
ّمليونّدوالر.3113ّمليونّدوالرّو319ّتشهدهّمنّقبلّقدرّبحواليّ

ّأن ّوبلدانّّأي ّالعربي ّالمغرب ّوبلدان ّالعربية ّوالبلدان ّآسيا ّاتجاه ّالجزائرية ّالصادرات مجموع
ّ ّإال ّتمثل ّال ّاألوروبية ّالدول ّوباقي ّإفريقيا ّوبلدان ّالصادراتّّ%3المحيط ّإجمالي ّمن ّالمتوسط في

ّالجزائريةّخاللّفترةّالدراسة.
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علىّالتوزيعّالجغرافيّللصادراتّالجزائرية،ّيتبينّأنّأهمّزبائنّالجزائرّيتمركزونّفيّأوروباّّوبناءّ 
ّال ّالجدول ّأكثر ّيوضحه ّما ّوهذا ّالفترةّتوأمريكا، ّللجزائرّخالل ّاألوائل ّالعشر ّالعمالء اليّوالذيّيبين

0991-3102.ّ
ّ يتضحّمنّالجدول ّفيّال33ّرقم هيّتلكّالتيّّلجزائريةصادراتّاأنّالدولّالتيّتحتلّالصدارة

ومنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصادية،ّحيثّاحتلتّإيطالياّالمركزّاألولّمنّاالتحادّاألوروبيّتنتميّإلىّ
ّبالتناوبّ،3113ّّّإلى0991ّّسنةّ ّالمركزّالثانيّوالثالثّفكانّللوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّوفرنسا أما

وعادتّالمرتبةّالرابعةّوالخامسةّوالسادسةّإلىّّكلّمنّاسبانياّوهولنداّوبلجيكاّبالتناوبّخاللّهذهّالفترة،ّ
ّبالتناّو ّوالبرتغال ّوكندا ّوتركيا ّوبريطانيا ّوالنمسا ّلبلجيكا ّاألخرى ّالمراتب ّاألحيانّوبقيت ّأغلب ّفي ب

ّالجنوبيةّهوّالبرازيل،ّوظهورّروسياّكعميلّضمنّ باستثناءّبعضّالسنواتّأينّظهرّعميلّمنّأمريكا
ّ.0999ّقائمةّالعشرّاألوائلّكانّلمرةّواحدةّفيّسنةّ

ّاحتلتّالمرتبةّالثانيةّبعدّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّيطاليافإنّإ3103ّحتى3112ّّأماّابتداءّمنّ
ّالم ّفيّأغلبّاألحيانّوعاد ّوالسادسة ّالخامسة ّبالتناوبّوالمرتبة ّواسبانيا ّإلىّفرنسا ّالثالثّوالرابع ركز

كانتّلهولنداّوتركياّأوّبلجيكاّأوّكنداّأوّالبرازيلّأماّباقيّالمراتبّاألخرىّفعادتّللهندّأوّالصينّأوّ
صادراتّدولّمنّآسياّسوقّالاكتسحت3111ّّّّكورياّأوّالبرتغالّأوّالنمساّأوّبريطانيا،ّأيّانطالقاّمنّ

ّ.الجزائرية
وفرنساّوبريطانياّثمّّيطالياتصدرتّاسبانياّقائمةّالترتيبّثمّتلتهاّإ3103ّوبداية3102ّّوخاللّّ

ّالوالياتّا ّمرتبة ّتراجع ّهو ّيالحظّهنا ّما ّكندا. ّأو ّبلجيكا ّأو ّوتركيا ّوهولندا ّاألمريكية لوالياتّالمتحدة
ّأينّاحتلتّالمرتبةّالتاسعة.3103ّالمتحدةّاالمريكيةّوخاصةّمعّبدايةّسنةّ

ّّّ
ّ
ّ

ّ  
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 )دوالر.أّّمليونّالوحدة:( 2013 – 1990 : العمالء العشر األوائل خالل الفترة22جدول رقم 

 تركيا النمسا ألمانيا بريطانيا اسبانيا بلجيكا هولندا فرنسا أ م الو إيطاليا لدولا
 القيمة 0991

 

1897 2459 2217 1192 879 773 277 275 252 205 

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 
5102 0905 0.01 901 909 9 505 500 5 009 

 البرتغال لنمساا ألمانيا بريطانيا لجيكاب سبانياا هولندا الو م أ فرنسا إيطاليا الدول
 القيمة 0990

 

2934 2326 2139 1041 840 770 324 289 287 250 

اجمالي نصيبها من 

 % الصادرات

5.00 0101 0.05 101 90. 905 509 501 501 5 

 لنمساا البرازيل بريطانيا ألمانيا لجيكاب سبانياا هولندا الو م أ فرنسا إيطاليا الدول
 212 359 386 536 815 866 917 1590 2086 2472    القيمة 0995

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

500. 0101 0109 1 .09 .00 .0. 10. 105 009 

 بريطانيا البرتغال ألمانيا البرازيل لجيكاب سبانياا هولندا الو م أ فرنسا إيطاليا الدول
 194 289 442 451 638 690 797 1635 1716 2256   القيمة 0991

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

55 090. 0209 .01 90. 905 .0. .01 501  009 

 كندا البرتغال البرازيل ألمانيا لجيكاب اسبانيا هولندا فرنسا الو م أ إيطاليا الدول
 174 198 206 558 620 684 922 1410 1482 1854    القيمة .099

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

51 09 0205 01 .0. 90. 9 505 500 009 

 بريطانيا كندا البرازيل  تركيا لجيكاب اسبانيا هولندا فرنسا الو م أ إيطاليا الدول
 228 246 252 352 410 699 1087 1478 1738 2386   القيمة 0992

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

550. 0909 0.00 010. 90. 109 10. 50. 50. 505 

 بلجيكا كندا روسيا البرازيل تركيا اسبانيا هولندا فرنسا الو م أ إيطاليا  الدول
 393 493 584 690 702 1032 1177 1777 2075 2693   القيمة 0999

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 
24.4 12.3  10.2 9.2 6.6 3.9 3.5 2.6 2.4 2.2 

 ألمانيا كندا بلجيكا لبرازيلا تركيا هولندا اسبانيا فرنسا م أالو  إيطاليا  لدولا
 305 467 498 737 800 1155 1231 2161 2193 2829   القيمة .099

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

5109 09 0201 9 10. 201 20. 109 10. 505 

 بريطانيا كندا بلجيكا تركيا البرازيل هولندا اسبانيا الو م أ فرنسا إيطاليا  لدولا
 261 366 431 591 642 822 983 1550 1705 1876  القيمة 0991

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

010. 0. 0202 901 105 90. 209 .01 10. 509 

 بريطانيا بلجيكا كندا تركيا لبرازيل هولندا اسبانيا فرنسا الو م أ إيطاليا  الدول
 227 329 407 609 971 1028 1338 1730 1767 2963   القيمة 0999

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

5102 0. 010. 0109 105 .0. .01 105 509 001 

 بلجيكا ألمانيا كندا تركيا لبرازيلا هولندا اسبانيا فرنسا الو م أ إيطاليا  الدول

 658 733 773 1332 1501 1655 2327 2917 3423 4414   القيمة 5111

اجمالي نصيبها من  

 الصادرات %

5100 0209 0101 0109 .02 901 900 102 101 1 

 بريطانيا بلجيكا كندا تركيا البرازيل هولندا اسبانيا الو م أ فرنسا إيطاليا  الدول
 301 546 690 977 1025 1362 2242 2719 2895 4305  القيمة 5110

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

5502 0200 0.05 000. .00 20. 200 109 509 009 

 

 الدول

 ألمانيا بلجيكا لبرازيلا كندا تركيا هولندا اسبانيا فرنسا الو م أ إيطاليا 

 439 463 895 944 964 1699 2271 2558 2677 3781   القيمة 5115

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

5100 0.05 0109 0500 9 200 2 .01 502 501 

 البرتغال بلجيكا تركيا لبرازيلا كندا هولندا اسبانيا فرنسا إيطاليا الو م أ  الدول

 540  706 1062 1121 1392 1691 2989 3086 4712 4894   القيمة 5111

نصيبها من اجمالي  

 الصادرات %

0909 0905 0509 0505 909 20. .09 .01 509 505 

 البرتغال بلجيكا تركيا  البرازيل كندا هولندا اسبانيا فرنسا إيطاليا الو م أ الدول
 القيمة .511

 
7342 5296 3615 3569 2361 1804 1780 1064 848 569 
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نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 
23.15 16.7 11.4 11.25 7.44 5.69 5.61 3.36 2.67 1.79 

 بلجيكا البرتغال تركيا كندا البرازيل هولندا فرنسا اسبانيا ايطاليا الو م أ الدول

 القيمة 5112

 

10598 7532 5046 4595 3023 2922 5591 0.52 09.1 0290 

اجمالي نصيبها من 

 % الصادرات

23.04 16.37 10.97 9.99 6.57 6.35 .095 10.2 1091 1019 

 بريطانيا تركيا البرازيل بلجيكا هولندا كندا فرنسا اسبانيا ايطاليا الو م أ الدول

 .095 .019 0195 0991 51.2 12.9 2.0. 2911 .910 14857    القيمة 5119

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

27.2 0.012 01099 101. 9022 2050 1099 10.9 10.0 5 09. 

 الهند بريطانيا البرازيل تركيا فرنسا هولندا كندا اسبانيا ايطاليا الو م أ الدول

 0221 ..02 .015 51.1 011. 251. 999. 2111 1911 18091   القيمة .511

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

30.09 0.059 101. .0.9 .021 9010 10. 1011 5095 5021 

 البرتغال بريطانيا البرازيل تركيا كندا هولندا فرنسا اسبانيا ايطاليا الو م أ الدول

 5129 5509 .591 5991 2.15 9011 .919 ..90 05.15 19000    القيمة 5111

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

23.96 020.. 00021 1019 .01 9010 10.1 1051 50.9 509 

 بريطانيا كوريا البرازيل كندا تركيا هولندا فرنسا اسبانيا ايطاليا الو م أ الدول

 00.5 0.91 0.91 0.99 5.19 5115 1592 2.15 2.15 10365   القيمة 5119

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

22.93 05095 90.9 .055 .0.1 20. 105. 1051 1051 5021 

 الصين الهند بلجيكا البرازيل تركيا كندا فرنسا اسبانيا ايطاليا الو م أ  الدول

 00.1 0292 0951 5.02 .5.1 59.0 2..1 2919 1..1 .0115   القيمة 5101

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

5.05. 02019 01019 .011 2050 .0.. .051 101. 50.. 5019 

 الهند تركيا بريطانيا  لبرازيلا كندا هولندا فرنسا  اسبانيا ايطاليا الو م أ  الدول

 5511 .525 .512 3236 4462 4920 6535 7191 10448 15033   القيمة 5100

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

20.46 14.22 9.79 8.9 6.69 6.07 4.4 1019 10.. 1012 

 الصين البرازيل تركيا بريطانيا  هولندا كندا فرنسا اسبانيا ايطاليا الو م أ  الدول

 5991 5151 11.1 1911 2591 2.11 9911 2.1. 009.1 009.1  القيمة 5105

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

0909. 09059 01022 905 .09 .01 20. .05 109 10. 

 الصين تركيا البرازيل كندا هولندا الو م أ فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا  الدول

 50.9 .592 5921 1120 101. .211 0..9 091. 9119 01111   القيمة 5101

نصيبها من اجمالي 

 %الصادرات 

09011 0109. 0102. 010.9 105 .0.. .0.1 .005 .005 1011 

 البرتغال الو م أ بلجيكا كندا تركيا هولندا بريطانيا فرنسا ايطاليا اسبانيا  الدول

الثالثي 

 األول
 11. 915 01. 10. 902 0259 0901 0999 5019 55.1   القيمة

نصيبها من اجمالي  .510

 الصادرات %

01091 01010 0009. 9015 9059 202. .0.2 .015 1099 509. 

 بناءّعلىّمعطياتّمن:ّالطالبةمنّإعدادّّالمصدر:
- Ministre des finances, direction général des douanes, statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie ; CNIS 2009 ; 2011 ; 2014. 

 .3103 حتى 3118النشراتّاإلحصائيةّللبنكّالمركزيّمنّ- 

 تقاريرّالبنكّالمركزيّللسنواتّالموافقةّللدراسة.- 
 .3100-0993 لإلحصاء:ّحوصلةّتقييميةّمنالديوانّالوطنيّّ-
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شكلّبيانيّيوضحّنصيبّالعمالءّالعشرّاألوائلّمنّالصادراتّالجزائريةّمقارنةّمعّفيماّيليّّوّّ
ّ.3103ّّباقيّالدولّخاللّالثالثيّاألولّمنّسنةّ

خالل الثالثي األول من سنة  من الصادرات الجزائرية: نصيب العمالء العشر األوائل 11شكل رقم 
510..ّ

ّ
ّ.22الجدولّرقمّّعلىّمعطياتّبناءّ الطالبةّإعدادّمنّّالمصدر:

 

 بالنسبــــــة للوارداتالتوزيع الجغرافي الثاني:  الفرع

ّّإنّ  ّالجغرافي ّماّّللوارداتالتوزيع ّحسب ّللجزائر ّالرئيسي ّالممون ّهو ّاألوربي ّاالتحاد ّأن يبين
ّلي.تايوضحهّالجدولّال

هيمنةّثالثّمناطقّعلىّإجماليّوارداتّالجزائر،ّوهيّأوروباّوأمريكا33ّّرقمّّيتضحّمنّالجدول
ّالدولية،ّحيثّ ّعلىّالتجارة ّالمسيطرة ّالمتقدمة ّالدولّالصناعية ّتضم ّعلىّالترتيبّألنها الشماليةّوآسيا

شكلتّفيّالمتوسطّعلىّصدارةّالترتيبّفيّتموينّالجزائرّبأهمّالوارداتّالتيّّاالتحادّاألوروبيسيطرّ
منّمجموعّالوارداتّطيلةّفترةّالدراسة،ّويعودّهذاّللموقعّالجغرافيّللجزائرّالقريبّمنّالقارةّّ%91نسبةّ

ّالدولّاألوروبيةّ،األوروبية ّالتيّتربطّالجزائرّمع ّالتاريخية ّفيّجنوبّالقارةّ  ،وللعوامل ّالواقعة خاصة
يطاليا ّوالبرتغالّوا  ّواسبانيا ّكفرنسا ّاألوروبيّفيّمنحّولّ،األوروبية ّمنّطرفّاالتحاد لتسهيالتّالمقدمة

ّ.ّفقروضّلتمويلّالوارداتّالجزائرية واردات،ّالمنّمجموعّّ%32ّتقدرّبـّةالموردّاألولّبنسبّهيفرنسا
سبانياتأتيّّوّ%9ّعنّتزادتليهاّايطالياّفيّالمرتبةّالثانيةّبنسبةّّو ّ.فيّالمراتبّاألخرىّكلّمنّألمانياّوا 

ّبحواليّ ّقدرت ّمتوسطة ّبنسبة ّالثانية ّالمرتبة ّفي ّفتأتي ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون ّمنظمة أما
ّثالثّممونّللسوقّ 01.92% ّالتيّتعد ّاألمريكية ّالوالياتّالمتحدة ّوعلىّرأسها منّإجماليّالواردات،

21%
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13%
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ّ يطاليا ّوا  ّفرنسا ّبعد ّالجزائرية ّمتوسطة ّبنسبة ّحوالي ّالمتحدةّّ%1بلغت ّالواليات ّواردات ّأهم وتتمثل
ّاألمريكيةّفيّالسلعّاالستهالكيةّالغذائيةّخاصةّالحبوبّوأهمهاّالقمح.

ّبنسبةّمتوسطةّفيّالمرتبةّالثالثةّّاآلسيويةثمّتأتيّالدولّ منّإجماليّالوارداتّ %1.93قدرتّبـ
ّوالمعداتّواآلالتّاإلنت ّوالتجهيزاتّالصناعية ّالسلع ّمن ّخاصة ّالعالية،ّالجزائرية ّذاتّالتكنولوجيا اجية
بعدّفرنسا3118ّّإلى3119ّّوتعدّالصينّأهمّموردّللجزائرّحيثّاحتلتّالمرتبةّالثالثةّفيّالفترةّمنّ

ّفاقّ ّبمعدل يطاليا ّ %8وا  ّذلكّحتىّسنة ّبعد ّالثانية ّاحتلتّالمرتبة ّثم ،2102ّمنّإجماليّالواردات،
ّ.3103ّومطلع3102ّّلتحتلّالمرتبةّاألولىّفيّسنةّ

اّلعدمّتمكنّاّجدّ أماّاالستيرادّمنّالدولّالعربيةّودولّالمغربّالعربيّوالدولّاإلفريقيةّبقيّضعيفّ 
ّاّلتشابهّهيكلهاّاالقتصاديّواإلنتاجي.ّهذهّالدولّمنّتلبيةّاحتياجاتّالجزائرّنظرّ 

 )دوالر.أّّمليونّالوحدة:(ّ(2013-1990: التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية خالل الفترة )23جدول رقم 
  المناطق    

 االقتصادية

 

 السنوات

االتحاد 

 األوروبي

منظمة 

التعاون 

والتنمية 

 االقتصادية

بلدان 

أوروبية 

 أخرى

أمريكا 

 الجنوبية

آسيا دون 

البلدان 

 العربية

البلدان 

العربية دون 

المغرب 

 العربي

بلدان 

 المحيط

بلدان 

المغرب 

 العربي

بلدان 

 افريقيا

 المجموع

1990 5294 1370 185 276 612 46 - 149 43 7975 

0990 3992 3089 309 309 090 30 - 013 93 1980 

0993 3208 3008 081 233 233 98 - 301 30 8319 

0992 3322 3113 309 338 338 033 - 331 31 9293 

0993 3039 3329 091 309 309 82 - 302 33 8188 

0993 9283 3183 298 319 319 022 - 098 33 01190 

0999 3989 3111 231 399 399 020 - 033 13 9198 

0991 3921 3080 301 033 033 229 - 33 030 8981 

0998 3291 3231 083 932 932 393 - 33 099 9312 

0999 3033 3113 231 110 110 091 - 29 039 9093 

3111 3339 3093 033 399 399 033 93 33 009 9012 

3110 3912 3333 099 319 319 019 93 13 83 9931 

3113 9123 3383 283 932 932 299 031 031 81 03119 

3112 1933 3333 391 0319 0319 308 31 031 033 02323 

3113 01019 2001 0339 0333 0333 313 99 091 039 08099 

313 00309 2319 0188 3313 3313 331 - 301 038 31231 

3119 00139 2128 111 2133 2133 392 - 323 038 30339 

3111 03331 3292 103 3208 3208 930 - 383 320 31920 

3118 31983 1333 939 9909 9909 113 - 293 293 29319 

3119 31113 9323 138 1313 1313 0189 3 318 231 29393 

3101 20704 6519 388 2380 8280 1262 - 544 396 40473 

3100 24616 6219 579 3931 8873 1760 - 691 578 47247 

3103 39222 9091 0933 2391 9328 0333 - 811 130 31219 

3102 38383 9938 0302 2398 01399 3309 - 0132 399 33833 

 تقاريرّالبنكّالمركزيّللسنواتّالموافقةّللدراسة.-:ّّبناءّعلىّمعطياتّمنّالطالبةمنّإعدادّّالمصدر:
ّّ.3103حتىّ 3118 اإلحصائيةّللبنكّالمركزيّمنالنشراتّّ-
 .3100-0993 الديوانّالوطنيّلإلحصاء:ّحوصلةّتقييميةّمنّ-

- Ministre des finances, direction général des douanes, statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie ; CNIS 2009 ; 2011 ; 2014. 
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ّ ّالممونين ّأهم ّالعشرّولمعرفة ّالموردين ّيبين ّالذي ّالموالي ّالجدول ّإدراج ّيتم ّللجزائر األساسيين
ّ.2103ّ–0991األوائلّللجزائرّخاللّالفترةّ

 )دوالر.أّّمليونّالوحدة:    (  5101-0991: الموردون العشر األوائل خالل الفترة 23جدول رقم 

 النمسا تركيا كندا بلجيكا اليابان اسبانيا ألمانيا الو م أ ايطاليا فرنسا الدول

0991 

 القيمة

 
2248 1199 1122 1044 606 448 357 317 205 150 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5100 0501 0002 010. 905 .09 10. 101 500 002 

 النمسا تركيا كندا بلجيكا اليابان اسبانيا ألمانيا الو م أ ايطاليا فرنسا الدول

0990 

 القيمة
 

1566 961 751 738 639 367 246 197 186 119 

اجمالي نصيبها من 

 %الواردات
5005 01 0105 01 10. 2 101 50. 502 009 

 الصين النمسا كندا بلجيكا اليابان ألمانيا اسبانيا الو م أ ايطاليا فرنسا لدولا

0995 

 .02 ..0 0.9 522 .11 21. 111 920 05.1 5195    القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5.05 0.0. 00 909 10. .0. 1 500 5 001 

 بلجيكا النمسا إندونيسيا كندا اليابان ألمانيا اسبانيا ايطاليا الو م أ فرنسا الدول

0991 

 164 172 216 248 376 469 926 956 1311 2239   القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5202 0.09 0109 0102 201 .01 501 502 5 009 

 ندونيسياا تركيا اليابان النمسا كندا ألمانيا اسبانيا ايطاليا الو م أ فرنسا الدول

099. 

 242 253 256 289 387 522 909 945 1384 2398    القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5.0. 0.01 90. 90. 20. . 1 509 509 502 

 الصين بلجيكا تركيا اليابان كندا ألمانيا اسبانيا ايطاليا الو م أ فرنسا الدول

0992 

 ..5 525 .11 192 25. 11. 955 01.0 0.02 5915   القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5.09 0100 90. 109 909 .05 10. 501 501 501 

 الصين بلجيكا اليابان تركيا كندا ألمانيا ايطاليا الو م أ اسبانيا فرنسا  الدول

0999 

 511 .50 5.1 101 129 291 .11 910 0009 5552   القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5.0. 0501 0105 905 909 109 102 509 50. 505 

 سوريا بريطانيا تركيا اليابان ألمانيا كندا اسبانيا ايطاليا الو م أ فرنسا  الدول

099. 

 5.1 510 .10 109 11. 19. .91 20. 950 5101   القيمة

اجمالي  نصيبها من

 %الواردات
5100 0109 109 909 209 209 10. 109 105 501 

 هولندا بلجيكا بريطانيا تركيا كندا اسبانيا ألمانيا ايطاليا الو م أ فرنسا  الدول

0991 

 019 5.5 521 00. 251 2.1 9.2 1.9 995 55.5  لقيمةا

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5.0. 0109 901 .00 9 201 .02 501 50. 500 

 الصين كوريا تركيا اليابان كندا اسبانيا ألمانيا الو م أ ايطاليا فرنسا  الدول

0999 

 559 119 111 .12 119 211 19. 1.. .91 5111   القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5501 909 10. .0. 202 .05 109 10. 10. 502 

 بلجيكا روسيا اليابان تركيا كندا اسبانيا ألمانيا ايطاليا الو م أ فرنسا  الدول

 519 5.1 5.1 519 121 2.9 01. 109 01.2 5090   القيمة 5111

 
نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5109 000. 109 .0. 9 101 100 1 1 509 

 روسيا بريطانيا كندا بلجيكا تركيا اسبانيا ألمانيا الو م أ ايطاليا فرنسا  الدول

5110 

 519 521 529 591 1.1 255 19. .015 01.1 5199  القيمة

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5.05 0102 0101 1 201 101 50. 509 502 50. 

 بريطانيا كندا الصين اليابان تركيا اسبانيا ألمانيا ايطاليا الو م أ فرنسا  الدول

5115 

 112 112 1.5 1.1 191 951 121 0019 0091 5991   القيمة

من اجمالي نصيبها 

 %الواردات
5502 90. 902 .00 205 101 100 501 501 502 

 روسيا اليابان ريطانياب تركيا الصين الو م أ اسبانيا ألمانيا ايطاليا فرنسا  الدول

 102 111 00. 11. 209 12. 1.. 111 ..05 1512   لقيمةا 5111

 
نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5109 90. 902 202 205 101 105 1 501 501 
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 بلجيكا األرجنتين تركيا اليابان اسبانيا الصين الو م أ ألمانيا ايطاليا فرنسا الدول

 92. 291 915 .99 111 901 0009 0529 0225 059.   القيمة .511

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات

5509. 1021 9019 9002 2015 .012 1029 1010 105. 50.5 

 أوكرانيا االرجنتين تركيا اليابان اسبانيا ألمانيا الصين الو م أ ايطاليا فرنسا الدول

 القيمة 5112

 

...5 025. 012. 0111 05.1 991 .10 919 295 2.. 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5009. .0.9 9092 9022 9051 .0.9 101. 5091 5090 509. 

 بلجيكا األرجنتين تركيا اليابان اسبانيا الو م أ ألمانيا الصين ايطاليا فرنسا الدول

 القيمة 5119

 

.192 0115 0.11 0... 0.51 015. .01 .01 910 251 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
5101. 10.. .099 9011 9095 .0.9 1010 1010 509. 50.9 

 كوريا تركيا  االرجنتين اليابان اسبانيا ألمانيا الو م أ الصين ايطاليا فرنسا الدول

 القيمة .511

 

.90. 5.1. 5119 5009 0.11 0211 0192 955 950 101 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
090.2 1091 101. 1051 90.1 209. 1019 10.1 1050 509. 

 كندا األرجنتين تركيا اليابان الو م أ ألمانيا اسبانيا الصين ايطاليا فرنسا الدول

 القيمة 5111

 

92.2 .111 .001 5919 5..1 5501 0.5. 0921 0591 915 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
09021 01099 010.0 .0.. 9009 2095 1090 10.. 1051 50.9 

 البرازيل كوريا اليابان تركيا الو م أ ألمانيا اسبانيا ايطاليا الصين فرنسا الدول

 القيمة 5119

 

9091 ..20 1992 59.0 5.92 5192 0..9 009. 0051 11. 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات

02091 05019 90. .029 .01. 200 .0.. 101. 5012 5052 

 ألرجنتينا اليابان تركيا كوريا الو م أ ألمانيا اسبانيا ايطاليا الصين فرنسا الدول

 0509 0219 0202 09.2 5119 51.0 .591 125. 0... 9011  القيمة 5101

 نصيبها من اجمالي

 %الواردات

0201. 0109. 01010 9025 20.1 2009 .011 10.. 10.1 1 

 تركيا كوريا البرازيل الرجنتينا الو م أ ألمانيا اسبانيا ايطاليا الصين فرنسا الدول

 القيمة 5100

 

.009 ...1 .9.9 1.59 5291 5091 0.11 0.91 0909 0199 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
0201. 01011 909 .059 20.5 .02. 10.. 10.1 10.5 5099 

 كوريا البرازيل أ 0م 0الو تركيا األرجنتين ألمانيا اسبانيا ايطاليا لصينا فرنسا الدول

 0521 01.1 09.1 0.11 0111 52.1 191. 121. 2111 9111  القيمة 5105

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
00091 000.1 10.1 .091 .091 10.9 10.2 1001 5091 50.5 

 الهند البرازيل األرجنتين تركيا الو0م0أ ألمانيا اسبانيا ايطاليا فرنسا الصين الدول

 القيمة 5101

 

9151 9521 29.9 21.1 5191 5122 51.2 0.1. 0150 0112 

نصيبها من اجمالي 

 %الواردات
05019 00019 01059 9055 2051 .051 10.. 1029 50. 501. 

 هولندا األرجنتين البرازيل تركيا الو0م0أ ألمانيا سبانياا إيطاليا فرنسا الصين  الدول

الثالثي 

 األول

 151 129 199 11. 921 101 0502 0599 09.2 01.1   القيمة

نصيبها من اجمالي  .510

 %الواردات
01025 05000 9002 10.1 2019 .0.9 1021 5019 502. 501. 

 بناءّعلىّمعطياتّمن:ّالطالبةمنّإعدادّّالمصدر:
- Ministre des finances, direction général des douanes, statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie ; CNIS 2009 ; 2011 ; 2014. 

ّ.8002حتى8002ّّالنشراتّاإلحصائيةّللبنكّالمركزيّمنّ- 
 تقاريرّالبنكّالمركزيّللسنواتّالموافقةّللدراسة.- 
 .8000-0698لإلحصاء:ّحوصلةّتقييميةّمنّالديوانّالوطنيّّ-
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ّبعضّّيالحظّمنّالجدولّأنّ  ّمنّالدولّمعّوجود ّتتأتىّمنّمجموعةّمحددة الوارداتّالجزائرية
ّتقدرّ ّمتوسطة ّعلىّنسبة ّالممونّاألولّللجزائرّحيثّتستحوذ ّوتعتبرّفرنسا ّألخرى، التغيراتّمنّفترة

ّ ّالصيدالنيةّّ%31بحوالي ّوالمنتوجات ّواآلالت ّاألجهزة ّفي ّوتتمثل ّاإلجمالية ّالجزائرية ّالواردات من
فيّ %00.29إلىّأنّصبحت3111ّّفيّسنةّ %09.13والحبوب،ّإال ّأنّهذهّالنسبةّتراجعتّفبلغتّ

ّلتحتلّالمرتبةّالثانيةّبعدّالصين.3102ّ
ّقدرتّبح ّمتوسطة ّبنسبة ّفعادتّإليطاليا ّالثانية ّالمرتبة ّأما ّالوارداتّ %8.29والي ّإجمالي من

ّالثالثةّب ّاحتلتّالصينّالمرتبة ّولقد ّ %8ّزادتّعنّنسبةالجزائرية، بعد3118ّّحتى3119ّّفيّالفترة
ّسنتيّ ّبالتناوبّخالل ّوالخامسة ّالرابعة ّالمرتبتين ّإلى ّوألمانيا ّاألمريكية ّالوالياتّالمتحدة 3119ّتراجع

ّ.3111ّو
ّاليابانّوتركياّبنوعّمنّاالستقرارّفيّنسبهماّّوالمراتبّاألخرىّعادتّإلىّاسبانيا وألمانياّثمّتليها

ّمثلّالبرازيلّوالهند.ّّةمعّظهورّدولّجديد
مقارنةّمعّباقيّّالجزائريةّوعليهّتمّإدراجّشكلّبيانيّيوضحّنصيبّالموردينّالعشرّاألوائلّمنّالواردات

ّ.3103ّّالدولّخاللّالثالثيّاألولّمنّسنةّ
موردين العشر األوائل من الواردات الجزائرية خالل الثالثي األول من سنة : نصيب ال12شكل رقم 

4102.ّ

ّ
ّ.23الجدولّرقمّّعلىّمعطياتّبناءّ ّالطالبةمنّإعدادّّالمصدر:

ّيتضحّأنّ ّالجزائرية ّيخصّالتوزيعّالجغرافيّللمبادالتّالخارجية ّتمّمالحظتهّفيما منّخاللّما
ّإلىّاالتحاد ّكليا ّيرجعّللعواملّّماألوروبيّسواءّبالنسبةّللصادراتّأّالجزائرّتابعةّتقريبا الوارداتّوهذا

3113ّالتاريخيةّمنّجهة،ّوللقربّالجغرافيّولعالقةّالشراكةّالمبرمةّالتيّدخلتّحيزّالتنفيذّفيّسبتمبر
ّمنّجهةّأخرى.

ّ
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وهذاّاّضعفّالعالقةّاالقتصاديةّمعّدولّالمغربّالعربيّأوّباقيّالدولّالعربية،ّكماّيتجلىّأيضّ 
ّالخطوةّ ّاإلقليميّإلحراز ّالتكامل ّوتحقيق ّالدول، ّهذه ّبين ّالبينية ّالتجارة ّمستوى ّرفع ّضرورة ّيؤكد ما

ّاألولىّلالندماجّفيّاالقتصادّالعالمي.
ّللمتغيراتّ ّحساسيتها ّوشدة ّوتشكيلتها ّحيثّمستواها ّمن ّهذه ّالجزائرية ّالخارجية ّالتجارة ّوضعية وأمام

ّج ّالجزائر ّبإمكان ّهل ّالمنظمةّالخارجية، ّخالل ّالعالميّمن ّاالقتصاد ّفي ّواالندماج ّالتحرر ّثمار ني
 العالميةّللتجارة؟

 الثاني: نصيب الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية المطلب
ّهاّمنّالتجارةّالخارجية.ّعسيتمّالتعرفّعلىّهيكلّالخدماتّالجزائريةّوموقّ
 ميزان الخدمات الجزائري: تطور ألولالفرع ا

ّالخدمات،ّطاليمكنّاال ّميزان ّمنّخالل ّالمنظورة ّغير ّفيّجانبّالسلع ّالمحققة عّعلىّالنتائج
ّوالجدولّالتاليّيبينّذلك:ّ

ّ)دوالر.أّّمليونّالوحدة:(5101ّّّ – 0991تطور ميزان الخدمات الجزائري للفترة  :23جدول رقم 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 البيان               

 السنوات
 %التغطية  نسبة الرصيد صادرات الخدمات واردات الخدمات

0991 3.09 1.11 -3.19 2.33 

0990 3.38 1.11 -3.30 2.11 

0993 0.19 1.93 -0.03 23.32 

0992 0.90 1.9 -0.10 21.31 

0993 0.92 1.99 -0.33 23.13 

0993 3.10 1.98 -0.22 22.82 

0999 3.03 1.13 -0.31 23.88 

0991 3.03 0.11 -0.18 39.19 

0998 3.33 1.13 -0.38 22.22 

0999 3.39 1.13 -0.83 38.03 

3111 3.29 1.90 -0.33 28.39 

3110 3.33 1.90 -0.32 21.39 

3113 3.38 0.21 -0.08 33.33 

3112 3.93 0.31 -0.23 32.11 

3113 2.89 0.83 -3.10 31.92 

313 3.18 3.30 -3.31 33.30 

3119 3.18 3.38 -3.31 32.91 

3111 9.92 3.83 -3.13 30.11 

3118 00.18 2.39 -1.39 20.31 

3119 00.98 3.99 -8.11 33.91 

3101 00.91 2.31 -8.23 21 

3100 00.33 2.13 -8.81 23.28 

3103 00.19 2.99 -1.02 23.10 

3102 01.91 2.99 -9.98 21.29 

ّتقاريرّالبنكّالمركزيّللسنواتّالموافقةّللدراسة.ّّ-ّبناءّعلىّمعطياتّمن:ّالطالبةمنّإعدادّ :المصدر
 ّّّّّّّ.8002حتى8002ّّالنشراتّاإلحصائيةّللبنكّالمركزيّمنّّ-
 .8000-0698تقييميةّمنّّالديوانّالوطنيّلإلحصاء:ّحوصلةّ-



       الت الخارجية ومكانة الخدماتالفصل الرابع: التجارة الخارجية في الجزائر                                              المبحث الثالث: التوزيع الجغرافي للمباد

        

 

285 

 

ّيعنيّأنميزانّالخدماتّيعانيّمنّعجزّوخللّدائمينّطيلةّفترةّالدراسة،ّماّّيتضحّمنّالجدولّأنّ 
مليونّدوالرّلينخفضّعام3301ّّإلى0990ّّالوارداتّأكبرّمنّالصادرات،ّحيثّوصلّالعجزّفيّسنةّ

0181ّّإلىّحوالي0991ّّ ثمّبدأّهذاّالعجزّفيّاالرتفاعّ، %39.19مليونّدوالرّبنسبةّتغطيةّتقدرّبـ
ّ ّخالل ّأوجه ّفبلغ ّجديد 3100ّّمن ّالتكاليف8811ّّبقيمة ّارتفاع ّإلى ّالعجز ّهذا ّويعود ّدوالر. مليون

ّالنفقات.ّ ّمن ّوغيرها ّوالطالبية ّوالعسكرية ّالبعثاتّالدبلوماسية ّوبتنقل ّوتأمينها، ّالبضائع ّبنقل المرتبطة
ّإضافةّإلىّتسديدّالديونّوخدمتها.ّ

ّ%2.11بمعدل0990ّّظّأنّنسبةّالتغطيةّكانتّضعيفةّحيثّبلغتّأدنىّقيمةّلهاّسنةّكماّيالح
ّسنةّ ّالباقيةّمنّالوارداتّوالتيّلمّ، %32.91بمعدل3119ّّوأعلىّقيمةّلها ّيدلّعلىّأنّالسنة وهذا

ّتغطىّبعدّسيتمّتغطيتهاّبغيرّصادراتها،ّسواءّبإيراداتّصادراتّأخرىّأوّباالستدانة.
إنّقطاعّالخدماتّلمّيلقىّاالهتمامّالكافيّلتنميتهّوالنهوضّبهّليساهمّفيّتراكمّرؤوسّاألموال،ّّ

لذاّيجبّالتكفلّبقطاعّالسياحةّوتشجيعّاالستثمارّفيه.ّفالفضلّفيّتحسنّميزانّالمدفوعاتّيرجعّإلىّ
ّلعجزّالدائم.ّفميزانّالخدماتّبقيّيعانيّمنّاّ،الميزانّالتجاريّأوّتحسنّأسعارّالنفطّالعالمية

وهوّيبينّّ،وفيماّيليّالشكلّالبيانيّالتاليّالذيّيعكسّتطورّصادراتّووارداتّوميزانّالخدماتّ
كانتّأقلّمنّالوارداتّطيلةّّالصادراتحيثّيبنّأنّّ،والوارداتّوميزانّالخدماتّالصادراتالعالقةّبينّ
عندّكلّالنقاطّوبالتاليّّالصادراتيّكانّيعلوّمنحنىّذوهذاّماّيعكسهّمنحنىّالوارداتّالّ،فترةّالدراسة

ّاّطولّالوقت.ّكانّمنحنىّميزانّالخدماتّسالبّ 

 .5101-0991: تطور صادرات وواردات وميزان الخدمات خالل الفتر 01شكل رقم 

ّ
ّ.29بناءّعلىّالجدولّرقمّّالطالبةعدادّإمنّّالمصدر:
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 الفرع الثاني: تطور هيكل الخدمات الجزائرية

ّاليينمّومنّخاللّالجدولينّال8002ّ-0660يمكنّتوضيحّتركيبةّالخدماتّالجزائريةّخاللّالفترةّّ
ّالمتعلقينّبالصادراتّوالواردات.

 الوحدةّمليونّدوالر.أ()    5101-0991: تطور صادرات الخدمات الجزائرية خالل الفترة 73جدول رقم 
 السنوات     

 البيان

0991 0990 0995 0991 099. 0992 0999 099. 0991 0999 5111 5110 

مجموع 

 الخدمات

391 292 931 911 991 981 131 0111 131 131 901 901 

 - - - - - - - - - - 099 099 النقل-0

 - - - - - - - - - - 83 93 السياحة-5

خدمات -1

 أخرى

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 031 322

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 3 2 االتصال

واالشغال البناء 

 العمومية

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 9 02 التأمين

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 03 09 خدمات مالية

االعالم اآللي 

 والمعلومات

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

اتاوات ورسوم 

 التراخيص

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

خدمات أخرى 

 للمؤسسات

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 98 083

بشرية  خدمات

وثقافية 

 وللتسلية

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

خدمات 

اإلدارات 

 العمومية

08 08 - - - - - - - - - - 

 السنوات      

 البيان

5115 5111 511. 5112 5119 511. 5111 5119 5101 5100 5105 5101 

مجموع 

 الخدمات

0211 0311 0832 3311 3392 3822 2391 3993 2381 2131 2803 3128 

 - 122 981 122 111 933 819 183 829 - - - لنقلا-0

 - 301 319 331 339 233 309 331 083 - - - ياحةالس-5

 خدمات-1

 أخرى

- - - 0381 0339 0128 3330 0939 3931 3828 3893 - 

 - 330 019 098 88 039 331 032 010 - - - االتصال

البناء واالشغال 

 العمومية

- - - 091 393 398 203 083 081 028 002 - 

 - 92 93 19 91 021 13 91 319 - - - التأمين

 - 323 323 330 083 032 88 31 38 - - - خدمات مالية

االعالم اآللي 

 والمعلومات

- - - 01 33 32 08 01 03 33 32 - 

اتاوات ورسوم 

 التراخيص

- - - - 3 0 2 3 2 3 2 - 

خدمات أخرى 

 للمؤسسات

- - - 921 919 919 0219 0303 0902 3003 0919 - 

 بشرية خدمات

وثقافية 

 وللتسلية

- - - 3 3 8 9 3 1 9 2 - 

خدمات 

اإلدارات 

 العمومية

- - - 30 33 33 11 091 31 80 019 - 

ّ ّمن ّبناءّ إالمصدر: ّالطالبة ّوالتنميّعداد ّللتجارة ّالمتحدة ّاألمم ّمنظمة ّبيانات ّقاعدة -0981)ّةعلى
ّ:غيرّمتوفرةّبشكلّمستقلّأوّمنفصل( منشورة،ّّ؛ّرغي:ّ-(.ّّ)3102
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ّّ ّالجدولّيالحظّأنّصادراتّالخدماتّانخفضتّفيّسنة 0993ّّمنّخالل عماّّ%30بنسبة
ّ%11قدرّفيّالمتوسطّبنسبةّ 0991-0992، ثم شهدت ارتفاعا خالل الفترة 0990كانتّعليهّفيّسنةّ

، ثم تراجعت من جديد 0998سنةّمليون دوالر أمريكي  0111إلى أن بلغت قيمة  0993مقارنةّبسنةّ

أينّبلغتّ 3102-3112وبعد ذلك عادت إلى االرتفاع بشكل مستمر خالل الفترة  3110و 3111خالل 
ّ ّفي ّلها ّقيمة 8002ّّأقصى ّبـ مليون دوالر أمريكي. رغم هذا التحسن الملحوظ في  3128قدرت

 %1.131أن نصيبها من تجارة الخدمات العالمية كان  صادرات الخدمات إال أنها تبقى ضعيفة جدا حيث
من تجارة ، بينما نصيب مصر وتونس والمغرب 3102في  %1.03و 3111في  %1.012و 0990في 

 %0.31، و0990في سنة  %1.08و %1.09و %1.11ب اآلتية على التوالي بلغ النس الخدمات العالمية

ّ. 3102في سنة  %1.30و %1.09و %1.99، و3111في سنة  %1.32و %1.31و
 %2.90كذلكّفإنّنسبةّمساهمةّالخدماتّالجزائريةّفيّإجماليّالصادراتّكانتّعلىّالتواليّّ

نسبةّمساهمةّالخدماتّفيّإجماليّ، بينما 3102، و3111، 0990خاللّالسنواتّ%3.93و %2.09و
خاللّسنةّ%33.00و %31.93و %98.82كانتّعلىّالتواليّمصر وتونس والمغرب الصادراتّفيّ

خاللّ%21.99و %33.18و %28.39، و3111خاللّسنةّ%39.12و %23.03و %38.02، و0990
على أن الجزائر ال تولي قطاع الخدمات األهمية التي يستحقها وتهمل موردا هاما  ل، هذا ما يد3102سنةّ

تقريبا يمكن أن يشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة؛ أما في مصر فهو يستحوذ على نصف الصادرات 

ّكما يشكل جانبا هاما من الصادرات المغربية والتونسية. 
ّفهّ ّالجزائرية ّالخدمات ّصادرات ّهيكل ّعن ّّوأما ّبنسب ّيتشكل ّالفترةّمتوسطة ّخالل متفاوتة

وهذهّاألخيرةّّ؛%91.82بـّّخدماتّأخرىّوّ،%1.33بـّّالسياحةّوّ،%33.93بـّّلمنّالنق3113-3103ّ
بـّّخدماتّمالية،ّّو%3.00بـّّالتأمين،ّّو%9.30بـّّالبناءّواالشغالّالعموميةّوّ،%3بـّّاالتصالتتمثلّفيّ

تاوات%1.38بـّّاالعالمّاآلليّوالمعلومات،ّّو3.10% خدماتّأخرىّ،ّّو%1.19بـّّورسومّالتراخيصّ،ّوا 
ّّللمؤسسات ّّو%32.9بـ ّّو، ّوثقافية ّبشرية ّّلتسليةاخدمات ّّو%1.09بـ ّالعمومية، ّاإلدارات بـّّخدمات

1.12%.ّّ

ّّيتضحّمنّالجدولّ ّوارداتّالخدمات22ّّرقم مماّّ،تطورّبشكلّأكبرّمنّالصادراتتأنّقيمة
فقطاعّالنقلّيعانيّمنّّ،جعلّرصيدّميزانّالخدماتّسالباّطيلةّالفترة؛ّوهذاّبالنسبةّلكلّالقطاعاتّتقريبا

ّ ّكبيرّحيثّبلغ 699ّّعجز ّأمريكيّفيّسنة ّفيّاالرتفاعّإلىّانّوصل8009ّمليونّدوالر ّواستمر
ّبعض8008ّمليونّدوالرّأمريكيّفيّسنة2026ّّ ّرغم ّسالبا ّفبقيّيحققّرصيدا ّقطاعّالسياحة ّأما ،

مليونّدوالرّأمريكيّعلى876ّّ،ّو029،ّو029التحسنّالطفيفّفيّصادراتهّحيثّوصلّهذاّالعجزّ
ّكانّموجبا8008ّ،ّو8002،ّو8009التواليّفيّالسنواتّ .ّوبالنسبةّلقطاعّالخدماتّالماليةّفالرصيد

مليونّدوالرّأمريكي؛ّونفسّالمالحظةّتوجه70ّّأينّحققّعجزاّبمقدار8002ّّيلةّالفترةّماعداّفيّسنةّط
ّورسومّ ّواالتاوات ّوالمعلومات، ّاآللي ّواالعالم ّوالتأمين، ّالعمومية، ّواالشغال ّوالبناء ّاالتصال، لقطاع

ّوالتسلي ّوالثقافية ّالبشرية ّوالخدمات ّللمؤسسات، ّاألخرى ّوالخدمات ّاإلداراتّالتراخيص، ّوخدمات ة،
 العمومية.
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 الوحدةّمليونّدوالر.أ()    5101-0991: تطور واردات الخدمات الجزائرية خالل الفترة 73جدول رقم 
 السنوات     

 البيان

0991 0990 0995 0991 099. 0992 0999 099. 0991 0999 5111 5110 

مجموع 

 الخدمات

0230 0092 0191 0901 0921 3101 3031 3031 3331 3391 3291 3331 

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 399 910 النقل-0

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 031 039 السياحة-5

خدمات -1

 أخرى

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 331 311

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 1 9 االتصال

البناء 

واالشغال 

 العمومية

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 81 013 التأمين

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 03 00 خدمات مالية

االعالم اآللي 

 والمعلومات

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

اتاوات 

ورسوم 

 التراخيص

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ ؛ 0

خدمات أخرى 

 للمؤسسات

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ 083 300

 خدمات

بشرية 

وثقافية 

 وللتسلية

 - - - - - - - ؛ ؛ ؛ - -

خدمات 

اإلدارات 

 العمومية

093 093 - - - - - - - - - - 

 السنوات

 البيان

5115 5111 511. 5112 5119 511. 5111 5119 5101 5100 5105 5101 

مجموع 

 الخدمات

3381 3931 2838 3182 3199 9191 00183 00938 00131 03323 01111 01921 

 - 2183 2299 3999 3930 2031 3039 0923 0810 - - - النقل-0

 - 399 313 393 339 399 219 239 211 - - - ياحةالس-5

خدمات -1

 أخرى

- - - 3903 3802 3333 1392 8310 8333 8922 9393 - 

 - 80 80 91 013 031 11 93 032 - - - االتصال

البناء 

واالشغال 

 العمومية

- - - 338 912 0311 3938 2108 3339 3138 0989 - 

 - 088 093 302 080 088 099 033 031 - - - التأمين

 - 32 23 93 98 302 19 21 31 - - - خدمات مالية

االعالم اآللي 

 والمعلومات

- - - 29 31 38 81 80 33 93 33 - 

اتاوات 

ورسوم 

 التراخيص

- - - 3 03 00 01 01 93 91 021 - 

خدمات أخرى 

 للمؤسسات

- - - 0338 0903 0923 2392 3218 3813 3391 2398 - 

 خدمات

 بشرية

وثقافية 

 وللتسلية

- - - 3 8 02 33 08 01 33 31 - 

خدمات 

اإلدارات 

 العمومية

- - - 380 213 322 919 319 239 333 312 - 

ّ ّمن ّبناءّ إالمصدر: ّالطالبة ّوالتنميّعداد ّللتجارة ّالمتحدة ّاألمم ّمنظمة ّبيانات ّقاعدة -0981)ّةعلى
 مستقلّأوّمنفصل(:غيرّمتوفرةّبشكلّ منشورة،ّّ؛ّر:ّغي-(.ّّ)3102
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 خالصة الفصل الرابع
تغيير نمط التجارة الخارجية الجزائرية التي تعد محرك التنمية االقتصادية، اإلصالحات ستطع تلم 

فمن خالل تحليل التطورات التي مرت بها التجارة الخارجية اتضح أنها ال زالت تتميز بسيطرة المحروقات 
 والمواد األولية ومستلزمات اإلنتاج. على الصادرات والتبعية المفرطة للخارج في مجال الغذاء

نوع  لمعرفةمحاولة التركيز على بعض المؤشرات االقتصادية في مجال التجارة الخارجية  إن  
نسبة الصادرات والواردات إلى  مثلومستوى العالقة بين القطاعات اإلنتاجية والنشاطات التصديرية، 

ال  األنهالجزائر  ةفي حال ايهال يمكن االعتماد علج الناتج المحلي اإلجمالي ومؤشر االنفتاح على الخار 
عكس قدرة الدولة على التصدير، فهي ال تصدر سلعا صناعية أو صناعة تحويلية بل مواد خاما. فحتى ت

يمكن معرفة القدرة التنافسية ألي قطاع أو صناعة معينة يجب أن تظهر في نسبة مساهمتها في 
 هذه النسبة مع مثيالتها في الدول األخرى. الصادرات اإلجمالية، ومنه مقارنة 

تحليل هيكل التجارة السلعية خالل فترة الدراسة من أي تحليل الميزان التجاري الجزائري لقد تم   
مكانية االستدالل على المجاالت التي قد  أجل التعرف على ما قد يحدث من تغير في التركيبة السلعية وا 

إحالل تكون فيها ميزة نسبية من أجل تشجيعها وتقويتها وتمكينها من المنافسة الدولية، والعمل على 
إال أنه لألسف لم يظهر ذلك، فالصادرات النفطية هي الطاغية ونسبة ضعيفة  .الواردات ولو جزء منها

واد مالو سلع التجهيز الصناعية والفالحية  سيطر عليهاأما الواردات فت ،للصادرات خارج المحروقات
وهذا ما يدل على النقص والضعف الفادح لالقتصاد الجزائري، حيث ترتبط الصناعة الجزائرية  الغذائية،

 اطا وثيقا باالقتصاد األجنبي، والتبعية الغذائية للخارج.ارتب
األوروبي هو أهم شريك  االتحادللمبادالت التجارية الجزائرية أن  الجغرافيتوزيع اللقد تبين من 

حيث تجاري للجزائر سواء بالنسبة للصادرات أو بالنسبة للواردات وثاني شريك هو منظمة التنمية والتعاون 
متحدة األمريكية أهم شريك في هذه المجموعة. أما الشركاء اآلخرون للجزائر فيتمثلون في الواليات ال أن

الدول األسيوية ودول أمريكا الجنوبية بنسب متدنية نسبيا، أما دول المغرب العربي والدول العربية األخرى 
 فلم تحظ باألهمية حيث كانت التجارة البينية جد ضعيفة.

عبئا على ميزان المدفوعات وهو ما يدل على  ما يشكلزانها عاجزا أما عن الخدمات فكان مي 
 إعطائها االهتمام الكافي.ضعفها وعدم 

 



 

 

 

 الفصل الخامس:
 

تداعيات انضمام الجزائر إلى  
المنظمة العالمية للتجارة على  

  االقتصاد
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 تمهيد
 ،اإلصالحاتالجزائر استدراك فشل السياسة التنموية االقتصادية عن طريق اللجوء إلى حاولت        م

حتى  ،تلك التي فرضتها عليها المؤسسات المالية والنقدية مفاعتمدت على الكثير منها سواء الذاتية أ
عادة  تتمكن من االستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المؤسسات لمعالجة إشكالية ندرة الموارد المالية وا 

 جدولة الديون الخارجية.
صندوق النقد الدولي أولى بوادر االندماج في االقتصاد  كانت عملية اإلصالح المعتمدة على 

 العالمي ممهدة في ذلك السبيل أمام االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
نها لم تحصل عليه نظرا للظروف  أّ إالّ  7891قدمت الجزائر طلب العضوية في الغات سنة  

قدمت الجزائر المذكرة المساعدة  7881وفي سنة االجتماعية واالقتصادية الصعبة السائدة في ذلك الوقت، 
 لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. ارسمي   احول النظام االقتصادي والتجاري الجزائري وطلب  

المؤسس  7881أفريل  71لقد كانت الجزائر من بين الدول التي وقعت على إعالن مراكش في      
اقب فقط وليس كعضو. وتسعى الجزائر إلى االنضمام من أجل للمنظمة العالمية للتجارة لكن بصفة مر 

تدعيم موقعها ووضعها االقتصادي واالجتماعي من خالل االستفادة من مختلف المزايا والتسهيالت 
التجارة  ينسبة مساهمة الصادرات الجزائرية ف  أنّ واإلعفاءات التي توفرها المنظمة للدولة النامية، إالّ 

من الصادرات  %7التي لم تشكل سوى  ةمن الصادرات اإلفريقي %4.1حيث بلغت  ،العالمية جد ضئيل
 ا.مما يدل على أن فرص االستفادة من تحرير التجارة العالمية قليل جد   العالمية
إصالحات حقيقية عكستها مجموعة كبيرة من األسئلة المختلفة القيام بستدعي ياالنضمام  طلبإن       

طرحت على الجزائر خاصة تلك المرتبطة بتحرير التجارة في  ياالقتصادية الت ةحياالمتعلقة بكل جوانب ال
السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وجوانب اإلعفاءات المؤقتة، وأخرى تتعلق بالنظام الجمركي وتكيفه 

 .مع النظام التجاري الدولي، واالستفادة من اإلعفاءات المؤقتة والممنوحة للدول األقل نموا
لقد أكدت الجزائر في كثير من المناسبات عن قناعتها في االنضمام للمنظمة ألنه يتيح لها فرصا      

أفضل إلنعاش االقتصاد وتطويره وتحسين أداءه، وخاصة أن كل معامالتها التجارية تتم مع بلدان أعضاء 
 تحدة األمريكية.في المنظمة وتمثل أعضاء فاعلة فيها وهي االتحاد األوروبي والواليات الم

سيتم في هذا الفصل تناول انضمام الجزائر للمنظمة، ودوافعه وشروطه ومراحل مساره، واآلثار      
الناجمة عنه في مختلف القطاعات اإلنتاجية، خاصة وأن األغلبية تود معرفة التكاليف والمستقبل المتوقع 

دولية مفتوحة ومؤسسات دولية عمالقة للقطاع الفالحي والصناعي والمؤسسات الخدمية في ظل أسواق 
 التالية: حثاالمبذات مستويات كفاءة عالية ومنافسة شديدة من خالل التطرق إلى 

 األول: العالقة بين الجزائر والمنظمة  المبحث -
 الثاني: مف اوضات االنضمام إلى المنظمة  المبحث -
 الثالث: تداعيات االنضمام إلى المنظمة على االقتصاد الوطني  المبحث -
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 األول: العالقة بين الجزائر والمنظمة المبحث
ا للفترة االستعمارية حيث لقد كانت هناك عالقة غير مباشرة بين الجزائر والغات، ترجع أساس     

أي ضمن الدول منتسبة العضوية والذي يسمح  FACTO LEالفاكتو التوكيل التجاري  طبق عليها نظام
للبلدان حديثة االستقالل بأن تكون عضوا بطريقة مباشرة في الغات بمجرد تقديم طلب االنضمام دون 
الحاجة إلى إجراء مفاوضات وهكذا طبقت الغات على الجزائر كل االمتيازات التي قبلت بها فرنسا على 

 . 1691مستعمراتها سنة 

أي جددت المدة لسنتين  1691بعد االستقالل استمر تطبيق هذه االمتيازات حتى جويلية حتى          
اتفقت الدول األعضاء  1691فإن التجديد أصبح كل ثالث سنوات. وفي سنة  1699أخريين، أما بعد 

على تطبيق اإلجراءات االستثنائية للدول حديثة العهد باالستقالل إلى أن تتمكن من إعداد سياستها 
، فاستفادت الجزائر بحق الدولة األولى بالرعاية والمعاملة 1لخارجية التي تتالءم مع اتفاقيات الغاتا

 االستثنائية للدول النامية حديثة االستقالل.
 سيعرض هذا المبحث في المطالب التالية: 

 المطلب األول: اإلطار التنظيمي  -
 المطلب الثاني: استراتيجية التف اوض  -
 المطلب الثالث: دوافع وأهداف االنضمام إلى المنظمة    -

 
 المطلب األول: اإلطار التنظيمي

الجهة المشرفة الذي يحدد كيفية االتصال بالمنظمة أي تحديد  اإلطار التنظيميقبل التطرق إلى  
وأسلوب االتصال بين مختلف الجهات التي لها عالقة بالمفاوضات؛  متابعة المفاوضاتتنسيق و على 

 العالمية للتجارة.   ةيجب أوال توضيح عالقة الجزائر بالمنظم
 المنظمةبالجزائر  اهتمامالفرع األول: 

لقد اهتمت الجزائر أكثرر باالنضرمام إلرى الغرات حترى ترتمكن مرن المشراركة فري مفاوضراتها فقردمت  
ه لم تقبرل عضرويتها، وشراركت فري المفاوضرات متعرددة األطرراف فري  أنّ لالنضمام إالّ  1611ا في سنة طلب  

ا فرري ا أصررلي  ، فررالجزائر فوتررت عليهررا فرصررة ثمينررة فرري أن تكررون عضررو  جولررة األوروغررواي بصررفة مراقررب فقررط
هل أسر كران حيرث أن األمرر ،المنظمة العالمية للتجرارة لرو أنهرا لرم تتماطرل وتجمرد مشرروم انضرمامها للغرات

بحّجررة عرردم  1161فرري سررنة . ولقررد رفضررت عضررويتها 2ادراسررات معمقررة القتصرردها وال سياسرراته بوال يتطلرر
وهررذا األخيررر غيررر مرردر  فرري  ،وضرروم معررالم السياسررة التجاريررة للجزائررر واعتمادهررا علررى الررنفط بدرجررة أولررى

                                                           

 .1بالمجلس الوطني الشعبي، ص 8002 أفريل 81الملتقى حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة،   - 1 
2- Le processus d’accession à l’OMC, une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie, Note de travail de 

LEPII, N°13/2008, p 5.   
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األوضررام االجتماعيررة حقيقرة الرررفض كانررت بسربب االضررطرابات السياسررية وتردهور   أنّ اتفاقيرات الغررات. إالّ 
العامرررة  ةممرررا جعرررل االقتصررراد الجزائرررري غيرررر جررراهز لالسرررتجابة إلجرررراءات وضررروابط االتفاقيررر ،واالقتصرررادية

 للتعريفات الجمركية.
ا منهرررا الكتسرررراب العضرررروية بالقضرررراء علرررى كررررل معوقررررات االنضررررمام اسرررتمرت محاولررررة الجزائررررر سررررعي         

عرادة النظرر فري التعريفرات الجمركيرة فري  ،باالعتماد على إصالحات التجرارة الخارجيرة بتحريرر المبرادالت واا
 .16691إيدام مذكرة االنضمام الرسمي في ثم  ؛1668قانون المالية لسنة 

شررركلت وزارة الخارجيرررة لجنترررين أوكلرررت لهمرررا مهمرررة التحضرررير النضرررمام الجزائرررر  1666فررري أواخرررر        
األولى دراسة ملف  ولتفتسهيل عمليات التجارة الخارجية. وهما اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة ت ،للمنظمة

د اإلطرار العرام الرذي ترتم فيره االتفاقيرات متعرددة األطرراف، وتردرس مرن يرالعضوية في االتفاقية العامة وتحد
وتلررك الترري تبقررى تحررت الحمايررة الم قتررة وتخضررع للمعاملررة  ،خاللرره القطاعررات اإلنتاجيررة الترري يررتم تحريرهررا

ويتررأس  افة إلى دراسة وتحليل االنعكاسرات السرلبية وااليجابيرة علرى القطاعرات التري تحررر،التفضيلية، إض
عضررروا مرررن الررروزارات والم سسرررات التاليرررة: وزارة العررردل، ووزارة  88هرررذه اللجنرررة وزيرررر التجرررارة وتتكرررون مرررن 

عررادة الهيكلررة، ووزارة الزراعررة، ووزارة الصرريد، ووزارة البر  يررد والمواصررالت، ووزارة الماليررة، ووزارة الصررناعة واا
الم سسررررات الصررررغيرة والمتوسررررطة، ووزارة السررررياحة والحرررررف التقليديررررة، ووزارة النقررررل ووزارة التخطرررريط وبنررررك 
الجزائر، والمديرية العامة للجمارك، والمركرز الروطني للسرجل التجراري، والمعهرد الجزائرري للتقيريس والحمايرة 

اقتررررام اإلجرررراءات العمليرررة  لهررا مهمرررة تأوكلرررأمرررا الثانيرررة  ل.الصررناعية، والشرررركة الجزائريرررة للترررأمين الشررام
 وأساليب وضوابط العمل في المجاالت ذات العالقة بالتجارة الخارجية.

 1669إن التفرراوض حررول مسررألة االنضررمام الزال مسررتمرا منررذ إيرردام الطلررب الرسررمي لالنضررمام فررري       
ن األسررئلة وجهررت للسررلطات الجزائريررة والترري والررذي قوبررل بررأول رد للمنظمررة تمثررل فرري مجموعررة ضررخمة مرر

  بموضوم انضمام الجزائر إليها.  لوتم إنشاء فريق عمل على مستوى السكرتارية للتكف  .س اال   250قاربت 
  
 : الجهة المشرفة على متابعة المفاوضاتثانيالفرع ال

االنضمام للمنظمة في لقد أنشأت السكرتارية التقنية التي تهتم بتنسيق ومتابعة المفاوضات حول  
 ، وتتمثل مهام هذه السكرتارية في وظائف وزعت عبر خمسة مكاتب كالتالي:8008نوفمبر 
 األول خاص بتجارة السلع يهتم بإعداد االجتماعات والوثائق ومتابعة الملفات الخاصة بتجارة السلع. -
 الملفات الخاصة بها.الثاني يتولى تحضير االجتماعات المتعلقة بتجارة الخدمات ومتابعة  -

الثالرررث يهرررتم بالجانرررب التنظيمررري التقنررري للتجرررارة المرتبطرررة بالصرررحة والبيطررررة، ويعمرررل علرررى تحضرررير  -
االجتماعرررات ذات الجانرررب الفنررري والتجررراري المتعلقرررة بالصرررحة والبيطررررة وتحضرررير المعلومرررات والوثرررائق 

 المرتبطة بها.

                                                           

، ص 8001، 02والعراقيل، مجلة الباحث، العدد ناصر دادي عدون ومتناوي محمد، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: األهداف  -1 
11. 
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عرداد المعلومرات والوثرائق المرتبطرة الرابع يقوم بإعرداد االجتماعرات الخاصرة بلجنرة ا - لملكيرة الفكريرة واا
 بها.

 وتوضيحات حول تسا الت واستفسارات المكاتب األربعة. تالخامس يعمل على تقديم إيجابيا -

 إطار العالقة مع المنظمة العالمية للتجارة :لثالفرع الثا 

السركرتارية التقنيررة تقرروم باالتصررال بمختلررف  أمرا فرري إطررار عالقتهررا بالمنظمرة العالميررة للتجررارة فررإنّ    
مررديريات وزارة التجررارة، وتعمررل علررى تزويرردها بتقررارير المفاوضررات ومررا تررم التوصررل إليرره وكررل المسررتجدات 
التي تطرأ، إضافة إلى إبالغ الوزارات المعنية والتنسيق معها إلعداد االجتماعات، وترتم هرذه األخيررة علرى 

 مستويين:

بررين أعضرراء الوحرردة المركزيررة لتنسرريق المفاوضررات وأغلررب الرروزارات، أيررن ترروزم األسررئلة  المستتتوا األول:
حسررب التخصررص. وبعررد مناقشررتها وتحليلهررا تعمررل مختلررف الرروزارات علررى إرسررال األجوبررة إلررى السرركرتارية 

 التقنية إلعداد المذكرات الالزمة لذلك.

الوزارات، وهو يعقد بعد عشرة أيرام مرن انعقراد هو اجتمام بين الوحدة المركزية ومختلف  المستوا الثاني:
االجتمام األول، وتكون االجتماعات متخصصة حسب طبيعة األسئلة. وخالل هذا االجتمام ترتم مراجعرة 
ومراقبة أجوبة األعضاء التي قدمت في االجتمام األول للوحدة المركزية، من أجل إعداد التقارير النهائيرة 

سرررن عنهرررا إلرررى ممثلررري البعثرررات الدائمرررة لررردى الم سسرررات الدوليرررة والمنظمرررة لهرررذه األجوبرررة، والتررري ترسرررل ن
العالميررررة للتجررررارة. وتعتبررررر وزارة الشرررر ون الخارجيررررة والبعثررررات الدائمررررة لرررردى الم سسررررات الدوليررررة والمنظمررررة 

 العالمية للتجارة وسطاء بين األمانة العامة للمنظمة ووزارة التجارة.

ه يتوقرررع إنشررراء هيئرررة خاصرررة بالعالقرررات العامرررة تترررولى مهمرررة إذا ترررم االنضرررمام إلرررى المنظمرررة فإّنررر 
اإلشررراف علررى متابعررة تنفيررذ التوصرريات والقرررارات والسررهر علررى تكييررف التشررريع والتنظرريم التجرراري ألحكررام 

 اتفاقيات المنظمة والمشاركة في أعمال الهيئات التابعة لها.

 جارة من ثالث مديريات فرعية:وتتشكل مديرية العالقات العامة مع المنظمة العالمية للت

 * المديرية الفرعية لتحليل االتفاقيات وتهتم بما يلي:

 دراسة وتحليل المحتوى االقتصادي والقانوني لالتفاقيات.  -     
إعرررررالم كرررررل المتعررررراملين االقتصررررراديين والهيئرررررات المعنيرررررة بالتجرررررارة بكرررررل المعلومرررررات المتعلقرررررة  -     

 باالتفاقيات مع المنظمة.

 لمديرية الفرعية لتجارة السلع، وتتولى المهام التالية:* ا
 التفاوض حول إعداد وتنظيم الجداول التعريفية. -     
 التكفل بمعالجة النزاعات في مجال تجارة السلع. -     

 * المديرية الفرعية الخاصة بتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتهتم بما يلي:
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 بااللتزامات في مجال الخدمات والملكية الفكرية. تقديم العروض الخاصة -     
 معالجة النزاعات في مجال الخدمات والملكية الفكرية. -     

 الثاني: استراتيجية التفاوض المطلب

دولة والجزائر  ةأي الطريقة المتبعة للتفاوض بالنسبة ألي استراتيجية التفاوضيتم التطرق إلى  
 حتى تتجنب أكبر الخسائر والسلبيات التي قد تنجم عن االلتزامات التي ستتقيد بها.  خاصة

 
 متطلبات التفاوض الفرع األول:

التري تكرون  ،تعد استراتيجية التفاوض النقطة الرئيسية التي يتم مناقشتها قبل البدء فري المفاوضرات 
فري أغلرب األحيرران طويلرة وشرراقة وتسرتدعي الصرربر والحنكرة والحكمرة واالحترافيررة، فعردم التررأني فري دراسررة 

ا علرى إمكانيرة الدولرة فري االلترزام. ولقرد أثبترت التجررارب أن محتروى ومضرمون المفاوضرات قرد يرنعكس سرلب  
مررن االسررتفادة مررن المزايررا  بعررض الرردول الترري انضررمت بسرررعة دون دراسررة متأنيررة للمفاوضررات قررد حرمررت

واإلعفرراءات وفترررات السررمام الترري تمنحهررا المنظمررة عنرررد االنضررمام خاصررة للرردول الناميررة، بسرربب حداثرررة 
 تجربتها في التفاوض مع المنظمة، أو بسبب ضعف مستوى المفاوض الممثل للدولة النامية.

مفاوضات غير منتهيرة، فمقابرل الفوائرد األساس في التفاوض يستند إلى أن االتفاق ال يتم ما دامت ال      
ا مرع إمكانيرات وقردرات المحتملة لعملية االنضرمام، يوجرد االلترزام بمضرمون االتفراق علرى أن يكرون متناسرب  

 الدولة على التنفيذ.
االنضمام بسرعة ودون تناسب ومقابلة المكاسب بااللتزامات ي دي في جل األوقات إلرى تحمرل  إنّ  

األطراف المتفاوضة  خاصة وأنّ  ،ير مبررة وهو ما ي دي إلى ضعف القدرة التفاوضيةالتزامات وتعهدات غ
 .1غير متساوية من حيث القوة االقتصادية والسياسية

الرغبة في االنضمام بسرعة والحمراس المفررط فري تحريرر أسرواق السرلع والخردمات ور وس األمروال  
قد ي دي بها إلى تحمل أعباء والتزامات  ،القتصاديةفي بعض الدول دون تحليل االنعكاسات االجتماعية وا

أكثررررر اتجرررراه الشررررركاء التجرررراريين، ويجعلهررررا تتنررررازل عررررن حقهررررا فرررري المعاملررررة التفضرررريلية الترررري تتيحهررررا لهررررا 
بالرغم من أن ظروفهرا االقتصرادية ومرحلتهرا االنتقاليرة تسرتدعي ذلرك. كرذلك  ،المفاوضات متعددة األطراف
 ،والتخلرري عررن حقهررا فرري اسررتخدام بعررض أدوات السياسررة التجاريررة المرررخص بهررا قررد ترر دي بهررا إلررى التنررازل

مثرررل رخرررص االسرررتيراد ورخرررص التصررردير والتقيرررد  ،لحمايرررة الصرررناعات الناشرررئة أو المتضرررررة بصرررفة م قترررة
كما قد تتركها تلغي الرسوم على الصادرات أو تلغي الدعم علرى المنتجرات الفالحيرة المحليرة، وهري  .الكمي
 ت كد عليها المنظمة في المرحلة االنتقالية للدول النامية. أمور ال

  
                                                           
1-Ministère du commerce : rapport du gouvernement sur les éléments de la stratégie de négociation de l'Algérie à 

l'OMC, PP.6 – 7. 
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 الجزائرية استراتيجية التفاوض :ثانيالفرع ال

تفطنررت السررلطات الجزائريررة إلررى ضرررورة تهيئررة الجانررب اإلصررالحي لالقتصرراد وأخررذ الوقررت الكررافي  
والشررركاء التجرراريين  للمفاوضررات وأخررذ كررل االحتياطررات والعمررل علررى تخفرريض االلتزامررات اتجرراه المنظمررة

 .1ا لهم تتطلب االلتزام بهاها تعتبر حقوق  ألنّ 
فتحضير االقتصاد الجزائري لالنضمام للمنظمة يتطلب أن تصل عمليات اإلصالم االقتصادي       

يجرراد نرروم مررن الترروازن فرري درجررة تحريررر كررل  فرري كررل الجوانررب إلررى مسررتوى معررين مررن النضررج والتهيئررة، واا
 ا.قطام آخر مغلق   اءبقمع ا تمام   امعين   ايحرر قطاع   أاليجب القطاعات، حيث 

فعاليرررة المفاوضرررات تكمرررن فررري تجنرررب أكبرررر قررردر ممكرررن مرررن ا ثرررار السرررلبية علرررى االقتصررراد  إنّ       
الجزائرررري، والتقليرررل مرررن االلتزامرررات وتعظررريم المزايرررا واالسرررتثناءات واالسرررتفادة بشررركل كبيرررر مرررن المعرررامالت 

ا أطرول، وهرو مرا القتصراد الجزائرري الزال يتطلرب إصرالحات عميقرة تسرتدعي وقت رالتفضيلية، خاصة وأن ا
 يستوجب االعتماد على إطارات ذات حكمة وبصيرة قوية في عملية التفاوض.

 

 الثالث: دوافع وأهداف االنضمام إلى المنظمة المطلب

واقع الدولي المعاش الذي أفرزته دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تنبع من ال إنّ        
سررارعت إلررى  ،التحرروالت السياسررية واالقتصررادية العالميررة. وحتررى تواكررب الجزائررر هررذه المسررتجدات العالميررة

ا مررن أجررل تحقيررق مجموعررة مررن األهررداف والترري تعتبررر فرري حررّد ذاتهررا دوافع رر ،طلررب العضرروية فرري المنظمررة
 ا.ا ومفروض  ا مرغوب  لالنضمام الذي أصبح يشكل أمر  

فكرة العضوية تتطلب المناقشة والحوار، فهناك جهات ترى ضرورة االندما  في االقتصاد الدولي      
ا فقط لحرل وتجراوز األزمرة االقتصرادية واقتناص فرص ومزايا االنضمام. وهناك جهات أخرى تعتبرها منفذ  

 ومحاولة التأقلم مع الظروف والمستجدات االقتصادية العالمية.
رررهرررا قررد قطعررت شرروط  ا، خاصررة وأنّ ا وحتمي ررائررر تعتبررر االنضررمام إلررى المنظمرررة ضررروري  الجز        ا ا هام 
ا يعرد الخطروة األولرى فري االنردما  مرن خرالل بررامج التصرحيح الهيكلري لصرندوق النقرد الردولي. إاّل وأساسي  

ي الحالي. وهذا التخوف يبقى بسبب عدم جاهزية االقتصاد الوطني لالنفتام على النظام التجاري الدول أنّ 
ال يعنررري أنررره ينبغررري الترررأخر فررري االنضرررمام ألن هرررذا سررريفقد الجزائرررر فرصرررة هامرررة للررردفام عرررن مصرررالحها 
 التجارية في األسواق الدولية، ويجعلها تواجه أنظمة تجارية ثنائية يصعب رفض أي شرط من شروطها.

األعضررراء الفررراعلين فررري المنظمرررة أهرررم  باالعتمررراد علرررى جوانرررب القررروة االقتصرررادية والسياسرررية، فرررإنّ        
 يشكلون أهم الشركاء التجاريين للجزائر، ونسبة مساهمتهم في التجارة الدولية جد مرتفعة، وهو ما ي كد أنّ 

ا لالنردما  انضمام الجزائر للمنظمة حتمية ال مفر منهرا شررط تفعيرل أداء االقتصراد الروطني، وجعلره جراهز  
 اإلصالم والتأهيل.في االقتصاد الدولي من خالل عمليات 

                                                           
1  -M. Hedar , OP. Cit, P. 314.                                                                                                                     
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 :1يمكن تحديد دوافع وأهداف االنضمام في النقاط التالية
 

 ول: إنعا  االقتااد والوطنياأل  الفرع

عملية تحرير التجارة الخارجية وربط التعريفات الجمركية واالستغناء عن نظام الحصص سوف إّن  
لررى الخررار . وبالتررالي  سرريكون هنرراك ارتفررام فرري المرردخالت يرر دي إلررى زيررادة قيمررة وحجررم المبررادالت مررن واا
ممرا سرينجر عنره تحسرين فري األداء  ،خاصة التكنولوجية وتطروير المعرفرة العلميرة المسرتخدمة فري اإلنترا 

 وتحكم في التكاليف المتعلقة باإلنتا  وارتقاء في مستوى المنتج الوطني إلى مستوى العالمية.
 أوسرع للمنافسرة أمرام جات األجنبية سيفتح مجاال  فتح السوق الوطني أمام المنت إضافة إلى هذا فإنّ  

مما يمكنهم من الدخول إلى األسواق  ،هاجودت المنتجين الجزائريين ويحفزهم على تنويع منتجاتهم وتحسين
  األجنبية.
وهي تنويرع المبرادالت وتوسريع  ،االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يحقق ثالثة أهداف رئيسية 

ورفررع مسررتوى التنافسررية الصررناعية وتهيئررة الصررناعة لمواجهررة المنافسررة الدوليررة، والررتحكم مجررال التخصررص، 
 .2في الواردات الغذائية ومراقبتها

 
 اني: تحفيز وتشجيع االستثماراتثلا الفرع

مرررن خرررالل قرررانون النقرررد والقررررض منحرررت مزايرررا متعرررددة وتفضررريالت هامرررة للمسرررتثمرين األجانررررب         
االستثمار األجنبي يحقق عردة  والمحليين دون تمييز وخاصة في مجال تحويل ر وس األموال. وعليه فإنّ 
 مزايا من خالل القواعد التي تمنحها المنظمة للدول األعضاء تتمثل في:

 ل جديدة.خلق مناصب شغ 
  .تأهيل اليد العاملة الموجودة 

   الحصول على األساليب والوسائل التقنية واكتساب الخبرات المعرفية الجديدة واستثمارها داخرل الروطن
 في مختلف قطاعات اإلنتا .

   االسرتفادة مرن برراءات االختررام وحقروق الملكيرة الفكريررة الممنوحرة فري الجزائرر وفرق القروانين واالتفاقيررات
 الدولية.

 ثالث: االستفادة من المزايا الممنوحة للدول النامية األعضاءال الفرع

الجزائر تحاول االستفادة من كل المزايا والتفضيالت الممنوحة للدول النامية األعضاء في كرل  إنّ         
االتفاقيات القطاعية وغير القطاعية. من بينها حق الدول النامية في حماية منتجهرا الروطني مرن المنافسرة 

ر ر التري تعرد مرحلرة انتقاليرة ا مرا، كرذلك مردة التحريرفي المدى القصير بإبقاء التعريفة الجمركيرة مرتفعرة نوع 
                                                           

 .11-10ناصر دادي عدون ومتناوي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  -1 
2- Mehdi Abbas, L’ouverture internationale de l’Algérie, apport et limite d’une approche en terme d’économie 

politique du protectionnisme, Cahier de recherche N°, 13/2011, Septembre 2011, pp 9-10.  
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تسررمح للدولررة التررأقلم مررع قواعررد المنظمررة وتفررادي تضرررر اقتصررادها، والسررمام لهررا بالرردخول الترردريجي فرري 
 .1التقسيم الدولي للعمل وفق مبدأ الميزة النسبية

 
 رابع: مسايرة التطورات العالميةال الفرع

المسررتجدات الحاصررلة علررى السرراحة العالميررة، أجبرررت مختلررف الرردول علررى التعامررل مررع النظررام  إنّ        
الجديد للتجارة. ومن بين هذه الدول الجزائر التي سعت إلى تقديم طلب العضوية في المنظمة علرى األقرل 

تردفقات الرأسرمالية لالستفادة من المزايا والتفضريالت الممنوحرة للردول الناميرة فري مجرال نقرل التكنولوجيرا وال
والمساعدات الفنية، والعمل على تحقيق أحسن استخدام وتخصيص ممكن للموارد المتاحة في ظرل المزايرا 

 وبالتالي تحسين أداء االقتصاد الوطني. ،النسبية من أجل تحسين القدرة التنافسية لهذه الصناعات

ر إلى المنظمة العالمية للتجارة انضمام الجزائ تأخرورغم هذا هناك بعض العوائق التي أدت إلى 
 :2منها االقتصادية والسياسية، يتمثل أهمها فيما يلي

عدم وضوم االستراتيجية التفاوضية على المدى القصير والمتوسط وارتكاز الجزائر على أسلوب  -
 مع االتحاد األوروبي على الرغم من الرهانات والمعطيات المختلفة. هنفسالمفاوضات 

مما يضيع  ،الطابع السياسي في المفاوضات الجزائرية على المعطيات االقتصادية والتقنيةتغليب  -
صالحيات كبيرة ويضيق مساحات التفاوض، ونقص الكفاءة لدى الفريق المكلف بالتفاوض مع مس ولي 

 المنظمة العالمية للتجارة.
قوانين لتتوافق مع اتفاقيات المنظمة إلى تغيير ال واإلسرامأي عدم االهتمام  ،اهمال اإلصالم التشريعي -

 العالمية للتجارة. 
عدم االستقرار الم سساتي واإلطار التشريعي وعدم دقة المعطيات والتأخر في تجسيد اإلصالحات  -

ل من وزن الملف الجزائري الذي لم يستوف كل التغيرات المسجلة على مستوى والتعهدات المقدمة قلّ 
 االقتصاد الدولي.

وهذا يتنافى مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة القائمة على  ،الدولة لقطام التجارة الخارجية احتكار -
 تحرير التجارة الخارجية من كل القيود.

مما  ،ا على هذه المنتجاتلم تتناول اتفاقية الغات منتجات الطاقة بينما الصادرات الجزائرية تقوم أساس   -
 لالتفاقية.  جعل الجزائر تتهاون في االنضمام

 جديدة لالهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي. ةعدم تبني استراتيجي -
جعل الجزائر تواصل في اعتمادها على عائدات  امم ،ارتفام أسعار النفط خالل العشرية الماضية -

 االكتراث بالبحث عن حلول أخرى. مالمحروقات وعد

                                                           
1- Mehdi Abbas, Mondialisation, organisation mondiale du commerce et rapport Nord- Sud, entre différenciation 

et espace politique pour le développement, Note de travail de LEPII, N° 44/ 2007, Juin 2007, p 5. 

 .8001سليم سعداوي: الجزائر ومنظمة التجارة العالمية معوقات االنضمام وآفاقه، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  - 2 
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 الثاني: مفاوضات االنضمام إلى المنظمة المبحث
عملية انضمام أي دولة إلى المنظمةة تتللةم موموعةة مةن اءوة اااش والوة ول وتمة  ع ة  عةد   إن         

والتةي يةيتم التلة ه لهةا مةن لةطل الملالةم  ،الظة و م احل، والوزائ  واحد  من الدول التي واوهةش ذة   
 التالية:

 إجراءات ومف اوضات االنضمامو المطلب األول: شروط    -
 المشاكل المواجهة في المف اوضاتالمطلب الثاني:    -

 
جراءات ومفاوضات االنضماماألول:  المطلب  شروط وا 

تعد عملية المفاوضاش حول االنضمام إلى المنظمة من األمو  الصع ة التي تواوهها الدولة       
 و اااش اءو  هي تتللم موموعة من الو ولف من أول الحصول على العضوية،

 
 شروط االنضمامالفرع األول: 

تعةةد عمليةةة المفاوضةةاش حةةول االنضةةمام إلةةى المنظمةةة مةةن األمةةو  الصةةع ة التةةي تواوههةةا الدولةةة مةةن       
أول الحصول على العضوية، وذي تتللم موموعة من الو ول التي ت تكز  الد وةة األولةى علةى الوانةم 

 الييايي فهي تيتدعي ووود ديمق الية من أول إنواح اليياياش االقتصادية التح  ية.
 فمن أول انضمام الوزائ  إلى المنظمة عليها الق ول  الو ول التالية:     

  الموافقةةةةة علةةةةى التوقيةةةةط والتعهةةةةد  تل يةةةةه قواعةةةةد ومةةةةواد االتفاقيةةةةة التوا يةةةةة متعةةةةدد  األلةةةة ا  وااللتةةةةزام
  التفاوض مط كل أعضاا المنظمة.

 .االتفاه حول تلفيض ال يوم والحقوه الوم كية والنفا  إلى األيواه 

 منح للدولة ال اغ ة في االنضمام ق ول مؤقش كعضو م اقم حية  تةتمكن مةن الحضةو  فةي المولة ، ي
وحضةو  مةداوالش المنظمةةة وااللةط  علةةى الولةائه والموةةا كة فةي النقةةاق لكةن دون الحةةه فةي التوقيةةط 

 كعضو ودون حه االنتلام.

 الم و  إلى اقتصاد اليوه. ض و   القيام  إصطحاش اقتصادية ومالية ونقدية وض ي ية تيهل عملية 

 

 الثاني: إجراءات ومفاوضات االنضمام الفرع

ذمةةا تقةةديم للةةم  يةةمي لطنضةةمام وتقةةديم مةة ك   الييايةةة التوا يةةة  ،تتضةةمن نقلتةةين أيايةةيتين       
 الوزائ ية.
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، 7891وةةوان  30فةةي  الغةةاشا لطنضةةمام إلةةى ا  يةةمي  الوزائةة  قةةدمش لل  ةة كمةةا يةة قش اءوةةا   إليةة  أن        
ا لعةدم مطامةة و عد عد  أيام تم توكيل موموعة العمل اللاصة  متا عةة ملة  انضةمام الوزائة ، لكةن نظة   

ا آلةة  فةةي إلةةا  المنظمةةة العالميةةة للتوةةا   فةةي يةةنة الظةة و  تةةم  فةةض الللةةم. لةةم وضةةعش الوزائةة  لل  ةة
 :2م فقا  م ك   اليياية التوا ية التي تحتوي على ما يلي 78811

 .و ح الللول الع يضة لليياية االقتصادية  عد التحول إلى اقتصاد اليوه 

  تقديم القوانين والتو يعاش التي تحكم التوا   اللا ويةة  صةفة م اوة   أو غية  م اوة   ووصة  األحكةام
 واءو اااش القانونية التي تضمن تل يقها.

 .و ح وتوضيح تام لتوا   اليلط 

  لللدماش وحقوه الملكية الفك ية.توضيح وو ح النظام التوا ي 

لدى أمانة المنظمةة العالميةة للتوةا   وتوزيعهةا علةى  7881 عد إيدا  الم ك   النهائية في وويلية       
 ةةدأش وليةةاش العمةةل والتفةةاوض ولةة ح األيةةئلة وتقةةديم اءوا ةةاش مةةن ق ةةل  ،األعضةةاا فيهةةا لمناقوةةتها
 الوزائ  ع   عد  م احل:

 6991-6991 المرحلة األولى :أوال
في ذة   الم حلةة تلقةش الوزائة  موموعةة مةن األيةئلة مةن الةدول الموةكلة لف يةه العمةل المكلة   د ايةة      

 مل  انضمام الوزائ ، وكانش ذ   األيئلة مووهة من ق ل الدول حيم التوزيط التالي:
  فةةةي ملتلةةة   يتعلةةةه  ةةةالتع   علةةةى ييايةةةة والوزائةةةيةةةؤاال   713الواليةةةاش المتحةةةد  األم يكيةةةة قةةةدمش  

 الميادين
  حةةةول ملتلةةة  النوةةةالاش االقتصةةةادية والتوا يةةةة والملكيةةةة الفك يةةةة يةةةؤاال   721االتحةةةاد األو و ةةةي قةةةدم 

 والنظام الو ائي والنظام الوم كي والمص في وغي ذا.

  حةةةول النظةةةام الضةةة ي ي الوزائةةة ي ونوةةةال ال نةةةوو والتةةة مين وح كةةةة  ؤو  يةةةؤاال   00يوييةةة ا ووهةةةش 
 األموال وغي ذا.

  أيئلة. 8اليا ان قدمش 

  أيئلة. 9أيت اليا ووهش 

ا. ا للوزائة  التةي أوا ةش عنهةا كة لو كتا ي ةيةؤال ووهةش كتا ي ة 033لقد  لغ عدد األيةئلة حةوالي        
اوتمط  يميا ألول م   فوج العمل والوفد الوزائ ي في وني  لد اية الم ك   وأوو ة  7889 أف يل 20في 

 .78893ا في ينة ووالش المفاوضاش انللقش  يمي   ، أي أن  يؤاال إضافيا 723األيئلة، كما تم تقديم 

                                                           

، أكتو   1ومل  انضمام الوزائ  إلى المنظمة العالمية للتوا  ، مولة الفك  ال  لماني، العدد نو الدين  وك وح، النظام التوا ي متعدد األل ا   -1 
 .709، ص2330

2  - Symposium International d'Alger sur l'accession de l'Algérie à l’OMC، Alger 1997, P48.                     
 يريف، ف28مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد لى المنظمة العالمية للتجارة، إ معبير بوضياف، آفاق الجزائر إثر االنضما -3 

  .711، ص 2370
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اش وت ويلها ، تم توق  المفاوض7889ا للظ و  االقتصادية الصع ة التي عاوتها الوزائ   عد نظ         
 .7888ا إو ااذا في نهاية والتي كان مف وض   2337حتى 
 1001-1006المرحلة الثانية:  :اثاني
قة  ش الوزائة  ايةتئنا  المفاوضةاش وتفعيةل عمليةة االنضةمام، فقةدمش فةي فيفة ي  2337في وويليةة       
ة2332 اوتمةا  لةاني  ةين ف يةه ا أوليةة لاصةة  توةا   اليةلط الصةناعية واللةدماش، وعقةد ، ألول م   ع وض 

 حةةول د ايةةة المنظومةةة القانونيةةة للدولةةة فةةي كةةل الميةةادين يةةؤاال   000العمةةل والوفةةد الوزائةة ي، حيةة  تلقةةى 
لمع فةةةة مةةةا ذةةةو ملةةةا ه وملةةةال  ألحكةةةام قواعةةةد واتفاقيةةةاش المنظمةةةة العالميةةةة للتوةةةا   وااليتفيةةةا  عةةةن ذةةة ا 

 االلتط  وذل ذناو  غ ة ءزالة ذ   العوائه أم ال.
قةةدمش الوزائةة  ولةةائه ايةةتكمالية تتعلةةه  الهيكةةل الوديةةد للتع يفةةة الوم كيةةة وولةةائه  2332فةةي أف يةةل       

 فةةي قةةانون الماليةةة ألة ى حةةول ملا قةةة التوةة يعاش القانونيةةة الوزائ يةة مةةط أحكةةام المنظمةةة. وذةة ا مةا تةةم فعةةط  
تعةةديطش علةةى النظةةام الو ةةائي حيةة  أدللةةش  ،تحةةش  عايةةة وزيةة  التوةةا   حميةةد تمةةا  2337التكميلةةي ليةةنة 

 والوم كي.

 :1002-1001المرحلة الثالثة  :الثثا
ا، حية  تميةزش  انتهةاا م حلةة تووية  األيةئلة فةةي ا ملحوظ ةةفةي ذة   الم حلةة وةهدش المفاوضةاش تقةدم        
 وانتهةةاا المفاوضةةاش متعةةدد  األلةة ا ، وانلةةطه المفاوضةةاش اللنائيةةة أي  ةةين الوزائةة  والةةدول 2332وةةوان 

 األعضاا كل على حدا حول التوا   في اليلط الز اعية والصناعية واللدماش تح ي  األيعا .
وأذةم مةا وةاا فةي يةؤاال،  772تلقةش الوزائة   2332نةوفم    70في اللقاا ال ا ط مط ف يه العمل في       

توا يةةة  شلطلةةة تع يفةةاذةة   الوولةةة إلةةا   قةةوانين حمايةةة الملكيةةة الفك يةةة ومحا  ةةة التزييةة ، مةةط اء قةةاا علةةى 
كمةةا  ،%03( مةط التيةاذل فةي اليةع  اللا ةش األعلةى %03، %70، %0لا تةة للقةوانين الوم كيةة وذةي  

أق  لطل ذ   الوولة إلضا  التع يفاش المتعلقة  الوا داش التوا ية إلى تو يط وزائ ي يتلةا ه مةط قةوانين 
 .1المنظمة العالمية للتوا  

، وتمحو ش حول تقييم مدى تقدم 2330ماي  23للمفاوضاش في  لم انعقدش الوولة اللامية
المفاوضاش ومواصلة د اية نظام التوا   اللا وية في الوزائ  على أيا  م ك   تيليم في وه  وويلية 

وحول تلوي  وتصديه للة التغيي اش القانونية والتو يعية في الوزائ  حتى تتماوى مط  هانفيمن الينة 
 2330مقايي  المنظمة العالمية للتوا  ، وذك ا يص ح عدد األيئلة التي تلقتها الوزائ  إلى غاية نوفم   

 .2يؤال 7233حوالي 
اءلا  التو يعي  ، وقد اذتمش  ت ذيل2330نوفم    29ياد  وولة من المفاوضاش كانش في 

و اا محادلاش متعدد  األل ا  حول الفطحة، والتل ه إلى الميتوداش  المنظم التوا   اللا وية، وا 

                                                           

 .01سليم سعداوي، مرجع سايق، ص   - 1 

 .713ص مرجع سايق، نور الدين بوكروح،   - 2 
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، كما تم لطل ذ   الوولة تعديل لمية قوانين 1الم ت لة  منط ايت اد اللمو  من ق ل ال  لمان الوزائ ي
مة التوا ية، وحقوه المؤل ، والحقوه لاصة  التوا   اللا وية   م   ئايي وذي المنافية والعط

 المواو  ، و  اااش االلت ا ، وذي قوانين التزمش الحكومة الوزائ ية  ها ق ل أن تلضعها لقوانين المنظمة.
 مدى التقدم ال ي تحقه في المنظومة  شأما الوولة اليا عة من مفاوضاش انضمام الوزائ  فاذتم

د في المفاوضاش وأصد ش معظم التعديطش على النصوص التو يعية الوزائ ية، حي  يول تقدم وي
القانونية المتلا قة مط قواعد منظمة التوا   العالمية عن ل يه التو يط   وام  موقعة من ل    ئي  

 دون الم و  على غ   ال  لمان  هد  تي يط عملية االنضمام. ،الومهو ية
 تقديم الوزائ  لع وض مفاوضاش وذي وتميزش  ،5002فيف ي  52انعقدش الوولة اللامنة في 

إلى  3للقلا  الصناعي وما  ين  %23إلى  3أي من  ،الع وض التع يفية الميموح  ها في المنظمة
 للقلا  الفطحي.  20%

 لغ مومو  األيئلة التي ل حش على الوزائ  حتى الوولة اللامنة من المفاوضاش مط ف يه العمل   
، 2332ا تتعله  الع وض المقدمةة حةول اليةلط فةي والتي تضمنش أمو   ، 2330فيف ي  20يؤاال في 7233

 ، وتم م اوعة  عض التو يعاش.2330والع وض المعدلة الموزعة على األعضاا في فيف ي 
 يةؤاال   23قدمش الواليةاش المتحةد  األم يكيةة  2330كما تود  اءوا   إلى ان  في وه ي أف يل وماي      

وحقةةوه الملكيةةة الفك يةةةة، والووانةةم المتعلقةةة  اتفةةةاه الحةةواوز الفنيةةة للتوةةةا    حةةول تح يةة  قلةةا  اللةةةدماش،
أيةةئلة ألةة ى حةةول القةةانون الوديةةد للتقيةةي ،  1وللةةم المزيةةد مةةن التوضةةيح والوةة ح حولهةةا، كةة لو ل حةةش 

 والنصوص القانونية حول التقييم النوعي وم اق ة اليلط المتداولة في اليوه الوزائ ية.

 1062-1002الرابعة المرحلة  :ارابع
ها لم  أن  إال   2330أكتو    27الوولة التايعة النضمام الوزائ  إلى المنظمة العالمية كانش في 

 تحقه أي تقدم.
 ونيةة  أيةةن ل حةةش أيةةئلة وديةةد  علةةى الوزائةة  مةةن  2339 وةةانفي 71عقةدش الوولةةة العاوةة   فةةي   

. ولقةد هانفية ق ل االتحاد األو و ي والوالياش المتحد  األم يكية لإلوا ة عنها ق ل منتص  فيف ي مةن اليةنة
وفةةتح قلةةا  اليةةمعي  ،أوضةةح وزيةة  التوةةا   أن األمةةو  التةةي  قيةةش عالقةةة تةة ت ل مةة   ألةة ى   يةةعا  اللاقةةة

والعمل على حلها وحل صةندوه دعةم  ،فافية في تمويل مؤيياش القلا  العام العاوز وتعزيز الو ،ال ص ي
 . (2339  الصاد اش، كما أكد أن انضمام الوزائ  إلى المنظمة يو  يكون لطل الينة الوا ية

التفةةاوض حةةول أيةةعا  اللاقةة وفةةتح قلةةا  اليةةمعي ال صة ي، حيةة   قيةةش الوزائةة  تيةةتق ل  تواصةل  
. فاالتحةاد األو و ةي الة ي 2338ملزمة  اءوا ة عنها ق ل نهاية ماي  كانشاالتحاد األو و ي و  ناأليئلة م
أن المنظمةة  وزية  التوةا  كة لو أكةد   يييةاعد الوزائة  فةي االنضةمام إلةى المنظمةة لةم يلتةزم  وعةد . زعم أن ة

نقلةة تقةدم  هةا  70 نقلةة لطفيةة منهةا 81وديةد  علةى الوزائة  لطنضةمام إليهةا تصةل إلةى  اف ضش وة ول  

                                                           

 قويدر، براهيمي عبد هللا، آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بين التفاؤل والتشاؤم، الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال عباش -1 

 .10، ص 2330إفريقيا العدد الثاني، 
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ملل  فط  ،ا  ال يمكن التنازل عنها إلطق  والوالياش المتحد  األم يكية والتي ت ى الوزائ  أن   ياالتحاد األو و 
للوةةة كاش األون يةةةة   نفيةةة يةةةع  الغةةةاز الل يعةةةي فةةةي اليةةةوه الدالليةةةة علمةةةا أن الوزائةةة  ت يةةةط الغةةةاز  اليةةةع 

الولنيةةة  مةةا يتعةةا ض مةةط االلتزامةةاش، واليةةماح  لية للوةة كاشالعاملةةة  ةةالوزائ  ولةةم تمةةنح أي معاملةةة تفضةةي
لغةةةاا ال يةةةم علةةةى المنتوةةةاش الكماليةةةة ،ا  ةةةدلول اليةةةيا اش الميةةةتعملةموةةةدد    شومنتوةةةاش ال فةةةا  كاليةةةيا ا ،وا 

ومةةواد الزينةةةة و عةةض المنتوةةةاش الغ ائيةةةة غيةة  الضةةة و ية، واليةةماح ل وانةةةم المقيمةةةين  ،الفلمةةة والوييةةةكي
الكين ليةةوطش توا يةةة وزائ يةةة   تةةولين عمليةةاش توا يةةة والقيةةام  االيةةتي اد مةةن  لةةدانهم  ةةالوزائ  غيةة  المةة

لغةةاا الةةدعم المقةةدم لةة عض الوةة كاش العامةةة ولةة عض المةةواد الغ ائيةةة كةةدقي األصةةلية نحةةو الل ةةز  هالوزائةة ، وا 
 والحليم.

األيئلة المل وحة على الوزائ  كانش واملة ومتنوعةة ودقيقةة ومفصةلة، إ  ميةش  ذ ا ما يدل على أن       
كةةل المتغيةة اش المةةؤل   فةةي تح يةة  التوةةا   اللا ويةةة. ولقةةد حاولةةش الوزائةة  اءوا ةةة عنهةةا كلهةةا ع ةة  م احةةل 
التفةةةاوض، مةةةط القيةةةام  كةةةل التعةةةديطش واءضةةةافاش الطزمةةةة إن ايةةةتدعى األمةةة   لةةةو حيةةةم مةةةا تةةة ا  الهيئةةةة 

 المتلصصة  عد مناقوة االقت احاش.
اتفاقياش لنائية مط كل من  1عززش الوزائ  لطل ذ   الوولة قد تها التفاوضية  التوقيط على 

األو غواي ويويي ا وفنزويط وأيت اليا وال  ازيل وكو ا. وحيم مدي  الم ادالش التوا ية  وزا   التوا   فإن 
 7133من المفاوضاش المتعدد  األل ا  ل ح لطلها  عو  ووالش 2338الوزائ  أو ش إلى غاية 

ا، حي  تلقش الوزائ   عد  لد   27ا مط ا لنائي  اوتماع   80يؤال حول نظامها االقتصادي، كما عقدش 
 ا. هياءوا ة عل تمش د د ايتهاع، و يؤاال   69الوولة العاو   

يدا  الولائهقامش الوزائ   تح ي   ، حي 2370أف يل  0يوم  الحادية عو الوولة  شعقد   أمام وا 
والتي توكل أيضا  ،والتي تملل أيا  المفاوضاش المتعدد  األل ا  ،العالمية للتوا   ةأمانة المنظم

  .1التقدم في المفاوضاش م فقاش لم ك   التوا   اللا وية  وكل دو ي كلما تم
 ينة تحيين  تم ال ي2004 نوفم   في إضافي   نامج تقديم وتم كامل  وكل ال  نامج ذ ا تنفي  تم لقد 

 على اءضافي ال  نامج ذ ا كزي   .  للتوا العالمية المنظمة أمانة ل   من المعتمد الوكل يمح  2013

 ياذمش حي  يؤال، 1933 على الوزائ  أوا ش . لقداالنضمام ميا  إلا  في المعتمد  القوانين أحكام تنفي 

ما  كافية، معلوماش على الحصول من الت كد  عد األل ا  المتعدد  المفاوضاش م حلة نضج في األوو ة
 .  2005 ييفف في العمل فوج تق ي  إعداد في لو و ل المنظمة ألمانة األلض  لضوايمح  إعلاا ا

 وقد ، 2005أكتو  21  يف الوزائ   انضمام المكل  العمل فوج تق ي  من األولية النيلة فحص تم 

 ذ   في. 2370 أ  يل 5 في المنعقد  11 دو ت  في العمل فوج إلى التق ي  ذ ا من منقحة نيلة تقديم تم

 التوا ي نظامها إصطح موال في الوزائ  ل   من المح ز التقدم العمل فوج أعضاا ايتحين ة،لو وال

  .للتوا   العالمية المنظمة اتفاقياش مط توافهلي

                                                           

ة، القاعة الكبرى بن عكنون، محاضرة وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجار -1 

 .2371فيفري  21، 30لجزائرا
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، 5002ة وويلي في الز اعي القلا  حول األل ا  متعدد  ولياش عد  عقد إلى اءوا   تود  كما 
 الو ائي  النظام أيايا تتعلهو  المناقوة قيد اليلط  توا   المتعلقة العمل فوج تق ي  لقان  عض تزال الو 

 الفطحية المنتواش على المل قة المضافة القيمة على لض ي ةاو  االيتهطو على المحلية الض ي ة 

 لحهاو  للدولة التوا ية وللمؤيياش للصناعة الممنوحة واءعاناش ،الفك ية الملكية حقوه وحماية ،)الميتو د 

 .اللا وية التوا   مما ية في

 نيلة تقديم تم فقد ، 2014لينة األول اللطلي نهاية ق ل المتوقط ،لانية عو ال ولةالو النعقاد ا   تحي   

 توزيع  ق ل المحتملة واءضافاش التعديطش ءو اا الوزائ  إلى العمل فوج تق ي  لمو و  وديد  منقحة

ضافاش وتعديطش مطحظاش إ طغ تمو  ل عضاا  .2371 يفيف   6 في العالمية المنظمة أمانة إلى الوزائ  وا 
  الع وض أيايا تتعله العمل فوج أعضاا ل   من لد ايتها وليقة عو النا  الوزائ  مشقد قدول 

 ضافاشا  و  تعديطش ومقت حاش المنقحة، التو يعية التغيي اش ج  نامو  واللدماش،  اليلط المتعلقة المنقحة

 .العمل فوج تق ي  مو و  محتوى وتحيين

 ش فقأ   والتي 2013 أوش 5 يعنها ف اءوا ة تمش التيو  الوزائ  على إضافية أيئلة ل ح تم كما 
 التقنية الحواوزالدعم الز اعي المحلي، و   والمتعلقة العمل فوج أعضاا للم على  ناا  ، محينة ولائه  عد 

دا    تنفي  المتصلة المعلوماش، و الن اتية والصحة الصحة دا ي وت للتوا   ، الوم كي التقييم  و ن االتفاه وا 
، والتنظيمية التو يعية التغيي اش   نامج، و االيتي اد ت اليص على للحصول  اءو اااش المتعلقة المعلوماشو 
 .الصاد اش دعم حول م ك    إ يال الوزائ  قامش الولائه، ذ   إلى  اءضافة .للدولة التوا ية المؤيياشو 

 العالمية المنظمة إلى الوزائ  النضمام األل ا  المتعدد  للمفاوضاشلانية عو  ال الوولةدش عق 
 وكو يا والهند ءف يقيةاو  الع  ية ن الدولة مموموع دعمش الوزائ  نيأ 4132ما    13في  للتوا  

 تلقيعلى  االتفاه تم وقد .زيطندانيو و  أيت اليااألم يكية و  المتحد  والوالياش األو و ي واالتحاد الونو ية
 ىعلو نفيها  من الينة ماي  داية في اليوه ولوج يلص فيما ولل اتهم ل عضاا اءضافية األيئلة
 .غضون لطلة أوه  في القادم االوتما  لعقد ا   تحي   ووان نهاية فياءوا ة عليها  الوزائ 
 المنظمة إلى الوزائ  النضمام األل ا  المتعدد  المفاوضاشعو  من  اللانية الوولةتو عش  
منها  المنظمة في عضو دولة 22 مط لنائية  مفاوضاش أف يل 12إلى  13 منأي  للتوا   العالمية
 الونو ية وكو يا وأيت الياواليلفادو   اليا انو  واأل ونتين واءكوادو  األم يكية المتحد  والوالياش إندونيييا

 .وت كيا زيلندانيو و  وكندا
 34 عقدش 3991ميا  االنضمام الى المنظمة العالمية للتوا   في ينة   او ش الوزائ من  أن  
لنائية  اوتماعاش ذ   االوتماعاش عقدش وموازا  مط ين، يمي غي ضافة الى اوتماعين إا ا  يمي  اوتماع  

 .اتفاقاش لنائية ووقعش علىمط عد   لدان 
انضمام الوزائ  إلى المنظمة العالمية للتوا   متوق  على مو ياش  يتضح أن  مما ي ه 

المفاوضاش اللنائية ونتائوها، وعلى قد   المفاوضين الوزائ يين، ومدى التحكم في الحصول على حقوه 
 األض ا .  هوو ول انضمام متوازنة مط عدم اءف ال في تقديم التنازالش وااللتزاماش التي تحق
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عمةةةل علةةةى إعةةةداد موةةة و  االتفةةةاه للحصةةةول علةةةى العضةةةوية فةةةي المنظمةةةة، ف عةةةد كةةةل ذةةة   الوزائةةة  ت      
المناقوةةاش حةةول االلتزامةةاش اتوةةا  الةةدول األعضةةاا والمطحظةةاش واالقت احةةاش التةةي أ ةةدوذا لةةم يةةتم االتفةةاه 

قةى مةن مصةادقة ال  لمةان ت  النهائي ال ي ي ل  الوكل القانوني لطنضةمام حتةى اليةوم. إضةافة إلةى ذة ا فةإن  
تةةا يا االنضةةمام يةةو  يكةةون ذةةو  العناصةة  األيايةةية ءنهةةاا المفاوضةةاش وق ةةول االنضةةمام، و التةةالي فةةإن  

 تا يا التصديه.
 
 : المشاكل المواجهة في المفاوضاتنيالثا المطلب

 لقد واوهش الوزائ  عد  عق اش لطل إو اا المفاوضاش متعدد  األل ا  تتملل في:      
 

 مسألة اإلصالح من خالل برامج صندوق النقد الدوليول: األ  الفرع

لةةوحظ نةةو  مةةن التنةةاقض فةةي  عةةض القضةةايا المتعلقةةة  تح يةة  التوةةا   اللا ويةةة  ةةين مةةا يمليةة         
، و ةةةين مةةا تمليةة  المنظمةةةة والةة ي يووةةد  ةةة  نةةو  مةةةن المعهةةود  ت تميةةز  صةةة اميصةةندوه النقةةد الةةةدولي الةة ي 

ش والتةةد ج. فتوقفةةةش مفاوضةةاش االنضةةةمام للمنظمةةة علةةةى موضةةو  فةةة ض الم ونةةة وااليةةتلناااش والتفضةةةيط
القيود واءو اااش التي نصح  ها صندوه النقد الدولي والتي لم تكن تلدم الوزائ  في مي لة االنضمام مما 

  ييكون ذنةاو فصةل  ةين االلتزامةاش اتوةا  المنظمةة وتلةو التةي يتللم توضيح وتفيي  حول األم . أي أن  
ا مقنعةا للة فض وذةو محاولةة فقةل ظل   نامج التصحيح الهيكلي. لكن في الواقط ذ ا ال يعد ية    اتل ش في 

ملةةةال  لنصةةوص االتفاقيةةةاش، فةةط أيةةا  لةةة  ل وةة ول صةةةندوه النقةةد الةةةدولي  وللضةةغل علةةى الوزائةةة  وذةة
  و ول االنضمام للمنظمة.

 
 ثاني: العالقة بين المفاوضات وقطاع المحروقاتلا الفرع

مةةةن مةةةوا د العملةةةة  %81 حةةةوالي يوةةةكل الةةةنفل عصةةةم الحيةةةا  االقتصةةةادية فةةةي الوزائةةة ، فهةةةو يملةةةل      
 %02الصع ة، وذ   االحتيالاش ذي التي تمةول الةوا داش وكةل االلتزامةاش اللا ويةة، وذةو ييةاذم  حةوالي 

 لني ة للوزائ .ت لي   الغ  ا يا و ذ ا القلا   ئييي   عت  من الناتج المحلي اءومالي، و التالي ي
لطل المفاوضاش ظه ش ذناو ميائل تتعله  دعم أيعا  اللاقة في الوزائ ، حي  أن أيعا ذا أقل       

ها حيم ووهة نظ  المتفاوضين األوانم، ألنة  وفقةا لم ةدأ المنظمةة تعديلمن األيعا  الدولية، والتي يوم 
ذةة ا علةةى أيةةا  أن الةةدول الصةةناعية تةةدعم يوةةم أال يكةةون ذنةةاو تمييةةز فةةي اليةةع . إال أن الوزائةة   ةة  ش 

األم يكية تنتظ  من تح ي  قلا  اللاقة في الوزائة  المزيةد مةن   مصاد  اللاقة األل ى. فالوالياش المتحد
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وفيةةح الموةةال للوةة كاش األم يكيةةة اليةةتلما اش  ،فةة ص الحصةةول علةةى األ  ةةاح والةةتحكم أكلةة  فةةي األيةةعا 
 . 1االقتصاد األم يكي هد دلنفل لصوصا، لاصة وأن و ح ال كود يوديد  في موال اللاقة عموما وقلا  ا

كةةة لو أليةةةة ش ميةةة لة عةةةةدم اللوةةةوا إلةةةةى تلفةةةيض الصةةةةاد اش مةةةن الةةةةنفل عنةةةدما تتوةةةة  األيةةةعا  نحةةةةو       
  في حاالش ايتلنائية  الني ة لمنتواش أل ى غي  النفل.االنلفاض، وذو ما تحظ   المنظمة إال  

 
 الخدمات الجمركيةثالث: رسوم لا الفرع

ا م تفعةةةةة علةةةى اللةةةةدماش الوم كيةةةة والتةةةةي تقةةةةدم الوزائةةة  تفةةةة ض نيةةة    الحةةةظ المفةةةةاوض األون ةةةي  ةةةة ن       
عن كل تص يح وم كةي  %3.1عن كل تص يح وم كي  الني ة للميتو د و %2.1كإتاواش، حي  تف ض 

 .النيم الم الغ فيها   الني ة للمصد ، فلالم  ت  ي  ذ 
 تفيةةي  حةةول يةة م ووةةود تمييةةز  ةةين ال يةةوم الدالليةةة  ةةين  عةةض المنتوةةاش االيةةتهطكية كةة لو لالةةم      

 المحلية والميتو د  ملل الت غ.
 له ا تم العمل على إيواد الحلول لكل التناقضاش مط اتفاقياش المنظمة لطل المفاوضاش.

 
 رابع: دعم الصناعة الوطنيةلا الفرع

اتفاقيةةاش المنظمةةة تيةةمح  ةةدعم الصةةناعاش الناوةةئة فةةي الةةدول الناميةةة، لةة ا كةةان علةةى الوزائةة   إن       
يةنواش  0يةنواش ءلغةاا دعةم الصةاد اش، و 9االيتفاد  من ذ   النقلةة لةطل المفاوضةاش ولال ةش  مةد  

 لوا داش.ى الإ الني ة 
داش لليةةةوه الولنيةةةة  وةةةكل ك يةةة  تح يةةة  التوةةةا   اللا ويةةةة أدى إلةةةى اكتيةةةاح الةةةوا   إن   ،فةةةي الواقةةةط    

لصةةناعاش والمنتوةةاش الولنيةةة وذةة ا مةةا ييةةتدعي اتلةةا  التةةدا ي  الطزمةةة لحمايةةة اءنتةةاج لتيةة م فةةي ضةة   
 الولني.

 
 خامس: حقوق الملكية الفكريةلا الفرع

لقةةد أكةةدش الوزائةة  علةةى التزامهةةا  قواعةةد اتفاقيةةة المنظمةةة الم ت لةةة  ضةة و   حمايةةة حقةةوه الملكيةةة      
  .2الصناعية والفك ية

                                                           
، 2339وانفي  07، الصاد   في 2272 وي  مصيلفى، انضمام الوزائ  للفضاا التوا ي العالمي يت ول من وديد، و يد  الو وه، العدد   -1

 .71ص 
 .02، ص70/31/2330-11الو يد  ال يمية  قم   -2 
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 سادس: مسألة القطاع العام االستراتيجيلا الفرع

االتفاقية تيمح  ووود مؤيياش عمومية تما   النوالاش التوا ية على أيةا  اقتصةاد اليةوه،      
ا ال ا واقتصةةادي  ا اوتماعي ةةئةة  ال تيةةتليط التنةةازل عةةن القلةةا  العةةام االيةةت اتيوي إ  يعت ةة  مكيةة   الوزا ألن  

 يمكن إقنا  الموالنين  التللي عن .
تح ي  أيةعا  المنتوةاش الوايةعة االيةتهطو فهةي  حاوةة إلةى ى لإ الني ة   نفيك لو في اليياه      

 والكه  اا.المزيد من التفاوض كالح وم والحليم وال نزين 
اللط   ين الوزائ  ومفاوضي المنظمة لاصة االتحاد األو و ي تتملل في  لت قى أذم نقا وعلي  

وال يم على اليلط االيتهطكية  ،ازدواوية تيعي  النفل  محلي ولا وي(، وال يم على القيمة المضافة
واءعاناش المقدمة للصاد اش لا ج  التي اعت  ش أنها توكل ازدواوا ض ي يا إضافة إلى ال يم الوم كي،

واءو اااش الصحية والع اقيل التقنية، وحقوه التيويه والنوال التوا ي أي منح األوانم المح وقاش، 
    .1الحه في مما ية النوال التوا ي  يوطش توا ية أون ية

                                                           

مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، ، 7881فلة عاشور، انعكاسات السياسة التجارية على تطور التجارة الخارجية في الجزائر منذ  -1 

 .182، ص 2372 مارس، 21بسكرة، العدد 
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 القطاعات االقتصاديةتداعيات على الالثالث:  المبحث
رغم المسار الذي سلكته الجزائر في مفاوضاتها من أجل االنضمام إلى  المنممىا اللالم ىا للتجىار    

اإلجابىىا ألىى  مىىا يىىرم أل هىىا مىىن أسىىئلا مىىن  بىىل بلىىت اسىىتكمال  5002هىىا ستنضىىم فىىي والتىىي تلىىى ألىى  أن  
 ها لم تنضم حت  اآلن. أن  أأضاء هام ن في المنمما إال  

لقىىت سىىبقى اإل ىىار  إلىى  كىىل اإل ىىمحاى التىىي  امىىى بهىىا الجزائىىر مىىن منبىى  إراتتهىىا الذات ىىا أو تلىى   
ن اختلفىى من خمل تيب ق برنامج التلىت ل اله كلى ،التي اتفقى أل ها م   نتوق النقت التولي ي. وحتى  وان

  ىىروي االتفىىاق مىى   ىىنتوق النقىىت الىىتولي والمنممىىا ومىىا  نجىىر أنهمىىا مىىن التزامىىاى وملىىاممى مل نىىا، إال  
ا لقواأىىىت ا ت ىىىات أال وهىىىو اللمىىىل ألىىى  اإل ىىىمم وتلىىت ل الس اسىىىاى وفق ىىى ه،نفسىىأنهمىىا  يت ىىىان إلىىى  الهىىىت  

بملنىى  اللمىىل ألىى  تحو ىىل اال ت ىىات الجزائىىري السىىوق وحر ىىا التجىىار  الخارج ىىا واالهتمىىام أكرىىر بالت ىىت ر. 
إلىى  ا ت ىىات حىىر ت ىىت ري  ىىاتر ألىى  المنافسىىا والتفاأىىل اإل جىىابي مىى  كىىل المتة ىىراى التول ىىا اال ت ىىات ا 

 والتجار ا.
إلى  أهىم اآلرىار المتو لىا مىن انضىمام الجزائىر إلى  المنممىا  التيىرق المبحى  هىذاسى تم مىن خىمل  

ا لمىىا ت ىىكله اتفا  ىىاى المنممىىا مىىن تحىىت اى أمىىام اال ت ىىات اللالم ىىا للتجىىار  ألىى  اال ت ىىات الجزائىىري، نمىىر  
ومىىا  نجىىر أنىىه مىىن إ جاب ىىاى وسىىلب اى وم ىىاأ  تواجهىىه خىىمل  ،والتجىىار  الخارج ىىا فىىي مختلىى  الجوانىى 

 التال ا: ل االميفي  تيب ق االتفا  اى
 المطلب األول: التداعيات على القطاع الزراعي  -
 المطلب الثاني: التداعيات على القطاع الصناعي  -
 المطلب الثالث: التداعيات على قطاع الخدمات  -
 المطلب الرابع: التداعيات على حقوق الملكية الفكرية والتجارية  -
 الجمركية  المطلب الخامس: التداعيات على السياسة  -

 
 األول: التداعيات على القطاع الزراعي المطلب

نمىىىرا  نفىىى  اتفىىىاق الزراأىىىا ألىىى  الىىىتول النام ىىىا ال  كىىىون بالمسىىىتو أىىىن  االمترتبىىى رىىىاراآلتحت ىىىت  إن   
الختم  هذه التول أن بلضها البلض. فتوجت منها كبار م تري المنتجاى الزراأ ا كالبراز ل وتا منىتا 
واألرجنتىىى ن، وأخىىىر  تكىىىات تحقىىىق االكتفىىىاء الىىىذاتي كالباكسىىىتان والهنىىىت، وأخىىىر  م ىىىتر  ومسىىىتورت  كىىىالب رو 

فر ق ا.  وجما كا والمةر  وم ر وتول أخر  أرب ا وان
نام ىىا تلتبىىر م ىىتر  لمنتجىىاى  ل لىىا وبنسىى  ضىىئ لا فىىي م زانهىىا التجىىاري كىىالتمور، الجزائىىر كتولىىا  

وتلىىت مسىىتورت  لكر ىىر مىىن المنتجىىاى الزراأ ىىا الةذائ ىىا كىىالحبو  والسىىكر والحل ىى  واللحىىوم والقهىىو  والتوابىىل 
 واألرز.

 أساس ا تمرلى في: القت  مل اتفاق الزراأا محاور رمر    
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اق أىىىن ير ىىىق إلةىىىاء الق ىىىوت غ ىىىر التلر ف ىىىا أو مىىىا  سىىىم  بالتلرفىىىا، وتخفىىى ض تحسىىى ن النفىىىاذ إلىىى  األسىىىو  -
 . 1آرارا إ جاب ا وسلب ا هالجمرك ا وربيها وهذا ما  جلل التول اللرب ا تواج ملتالى التلر فاى

 تخف ض التأم المحلي. -
 الحت من تأم ال اتراى. -

 لقت حتت االتفاق التأم المسموم به في األ كال التال ا: 
 التأم الممنوم لألبحا  واالسترماراى والفحص. -
تأىم نقىىتي لمواجهىىا الكىىوار  التىىي تلحىىق بالم ىىالز الفمح ىىا للمىىزارأ ن، ولض ىىمم اله كلىىي لألراضىىي،  -

 ولمساأت  المنايق الفمح ا الفق ر .

 ضل فا.تأم االسترماراى الزراأ ا ومتخمى اإلنتاج الزراأي للمنتج ن الفقراء أو ذوي التخول ال -

تأم الت ت ر الىذي  تمرىل فىي تخفى ض تكلفىا تسىو ق ال ىاتراى وتكىال   النقىل الىتولي أو تحت ىت رسىوم  -
أل  النقل التاخلي ل حناى الت ت ر ومنحها  روي أفضل، مقارنا م  تل  ال حناى الموجها لمستهم  

 المحلي.
 

 ألول: واقع الزراعة في الجزائرا الفرع

هىىىا تلىىىاني مىىىن ترجىىىا مرتفلىىىا مىىىن التبل ىىىا ممىىىا  ىىىتل ألىىى  أن   ،ئ ىىىالةذاا للسىىىل الجزائىىىر تلىىىت مسىىىتورتا    
الةذائ ىا ونسى  ضىىل فا لنمىو المرتوت ىىا الفمح ىا وارتفىىال األسىلار اللالم ىىا للحبىو  والحل ىى  واللحىوم، ممىىا 

  ستتأي اإلسرال في حل الم كل الةذائي ووض  س اسا تلمل أل  تأم ن الةذاء.
ت تفينىىى الجزائىر إلىى  هىىذه النقيىا فلملىىى ألىى  تىوف ر كىىل مقومىىاى الفمحىا الل ىىر ا والمتيىىور  لقى 

مىىىن أراضىىىي واسىىىلا، وم ىىىاه وملاهىىىت فمح ىىىا وجلىىى  الملىىىتاى والترك ىىىز ألىىى  االسىىىترمار الفمحىىىي وتر  تىىىه، 
اراى و ىروض ومواجها م كل اللقاراى الفمح ا و فاف ا القىوان ن المختلفىا المسى ر  لمجىال الفمحىا مىن أقى

 واالهتمام أكرر باللن ر الب ري الذي  لت الرك ز  األساس ا في كل أمل اى اإل مم. ،وأتات وغ رها
مل ىىار ت نىىار للمخيىىي الىىويني للتنم ىىا الفمح ىىا لتنم ىىا هىىذا القيىىال  52لهىىذا فقىىت خ  ىىى الجزائىىر      

 4ولمىىت   5000تىىتاء مىىن سىىنا مل ىىار ت نىىار كتمو ىىل تكم لىىي اب 33االسىىترات جي، ووضىىلى مىىا  ز ىىت أنىى  
 %00 حىوالي مل ىون نسىما، و  ىكل 5332من ال ت اللاملا ما  لىاتل  %52سنواى. فقيال الفمحا   ةل 

. إال أنىه ال 2مىن المسىاحا الوين ىا %01مل ون هكتار أي حوالي  4034من الناتج الويني و ستحوذ أل  
تل ألى  سىوء االسىتةمل، إضىافا إلى  هىذا مل ىون هكتىار، ممىا  ى 4ُ ستةل من هذه األراضىي سىو  مسىاحا 

أنىىه فمحىىا غ ىىر  نىىتجممىىا  ،فقىت أانىىى الفمحىىا تومىىا مىىن سىىوء تيب ىىق البىىرامج المسىير  بسىىب  أىىت  أوامىىل
مه كلىىا وذاى مرتوت ىىا ضىىل فا وتتخىىبي فىىي م ىىاكل أىىتم اسىىتقرار اإلنتىىاج واسىىتمراره بسىىب  تىىأرره باللوامىىل 

ممىا جلىل الكر ىر  ،م  وجوت تأخر كب ر من ناح ا أ رنا القيىال وفقىتان الرقىا فىي هىذا القيىال ،المناخ ا
 إل  مجاالى أخر . ونالفمحي  توجه نا ي ن في المجالمن ال

                                                           
 . 55، ص 0994، تم ق، 5م يف  محمت اللبت اهلل، الةاى وأررها أل  اال ت ات اللربي، الفكر الس اسي، اللتت   -1

2  - Marché Tropicaux, n° Spécial, Novembre 2002, P.323                                                                 
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مل ىون  50الىذي تراجى  مىن  ، في المرتوت الفمحىي مىن الحبىو ا مذهم   محم أنه كان هنا  انخفاض       
تحسىن المىرتوت نمىرا  ،5000لكن في سىنا   . 5000مل ون  نيار سنا  9ل  إ 0999 نيار للهكتار سنا 

وبسىىب  تيب ىىق المخيىىي الىىويني للتنم ىىا الفمح ىىا الىىذي  لمىىل ألىى   ،لتحسىىن المىىرو  المناخ ىىا مىىن جهىىا
وفتز المجال أمام القيال الخاص تحى إ را  وتوج ه  ،التحر ر التام لهذا القيال من الممارساى اإلتار ا

 جها أخر . التولا من
أىات  إتمىاج  ،لقت تحققى بلض اإلنجازاى خمل اللام ن األول ى ن مىن انيىمق المخيىي       5503000وان

من ىىى  أمىىىل فمحىىىي، وتحق ىىىق االكتفىىىاء الىىىذاتي فىىىي بلىىىض الخضىىىر  010000مىىىزارل أىىىن ير ىىىق إ جىىىات 
تو اى التول ىىىا فىىىي لىىىذا  جىىى  بىىىذل المز ىىىت مىىىن الجهىىىوت لبلىىىو  المسىىى ،والفواكىىىه، إال أن هىىىذا  لتبىىىر غ ىىىر كىىىافي

 المجال الفمحي.
ىىىى  ا، خا ىىىىا الحل ىىىى  الىىىىذي تبىىىى ن ا فىىىىي المىىىىوات الةذائ ىىىىا األساسىىىى ا سىىىىنو   ا كب ىىىىر  الجزائىىىىر ت ىىىىهت نق  

لتىىىر لل ىىىخص فىىىي السىىىنا ب نمىىىا  000اإلح ىىىائ اى أن الجزائىىىر أكبىىىر مسىىىتورت للحل ىىى  وم ىىىتقاته بحىىىوالي 
لتىىىرا لل ىىىخص فىىىي السىىىنا. فاحت اجىىىاى  41لتىىىر لل ىىىخص فىىىي السىىىنا وتىىىون  تسىىىتورت  20المةىىىر   سىىىتورت 

 سنو ا ال  وفر اإلنتاج المحلي إال الرل  منها والبا ي  ستورت. رمل ار لت 3الجزائر من الحل   ت ل إل  
مىىىىن  %40كىىىذل  هنىىىا  نقىىىص فىىىاتم فىىىىي القمىىىز الىىىذي ال  ىىىوفر اإلنتىىىاج المحلىىىىي منىىىه مىىىا ال  تلىىىت       

مل ىون يىن محققىا  132مقىتار  5000االحت اجاى الوين ا والبىا ي  سىتورت، ولقىت بلىت اسىت رات الحبىو  سىنا 
 بذل  ر ما مذهم لم ت هته السنواى السابقا.

مىىن أمىىال القيىىال الفمحىىي  فىىوى سىىنهم  %40نسىىبا  أن   5004لقىىت أ ىىارى اإلح ىىائ اى فىىي سىىنا      
فمحىا مىنهم  تلىت  أمىرهم السىبل ن سىنا،  024540ح ى  أن  خ ىا  291910و بلت أىتتهم  ،الخمس ن

. 1مىىن إجمىالي ال ىىت اللاملىىا بالفمحىىا %1ب نمىا أىىتت الفمحىى ن الىذ ن  قىىل أمىىرهم أىىن الرمرى ن فىىم  تجىىاوز 
مىىن مسىى ري المسىىترمراى  %52ناه ىى  أىىن سىىن الفئىىا اللاملىىا بالفمحىىا فهنىىا  انت ىىار ره ىى  لألم ىىا، ح ىى  

منهم لهم مستو  ابتتائي أو متوسي، أما نسبا الجامل  ن فم  %59و  تراسي، والفمح ا ل   له أي مست
، مما  تل أل  نوأ ا اللن ر الب ىري الم ىتةل فىي القيىال الفمحىي ممىا  تيلى  اسىتترا  هىذا %0تفوى 

 النقص أن ير ق التأه ل والل رنا للتما ي م  المستو اى التول ا.
والر ف ىا سىير مجموأىىا مىن األهىتا  ال ىاملا لكىل جوانى  القيىىال  المخيىي الىويني للتنم ىا الفمح ىا     

 : 2 لي الفمحي والتي تتمرل في ما
هكتىار فىي نها ىا المخيىي وتسىتةل  500000ز ات  مساحا األراضىي المست ىلحا لتبلىت أكرىر مىن  -

 ال با  في م ار   فمح ا ذاى مرتوت اجتماأي ا ت اتي.
التخ  ىىاى الفمح ىىا مىىن أجىىل تحق ىىق األمىىن الةىىذائي وضىى  برنىىامج واسىى  لتيىىو ر وتحسىى ن كىىل  -

 والتقل ل من االست رات خا ا الموات ذاى االستهم  الواس .

                                                           
1  - Liberté économique, Algérie, UE, n° 39, année 2006, P5. 

 .5002المجل  اال ت اتي واالجتماأي، جو ل ا   - 2 
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توسىى   ر لىىا األراضىىي المخ  ىىا لزراأىىا الحبىىو  فىىي المنىىايق التاخل ىىا ألىى  حسىىا  األ ىىجار  -
اضىىىي هكتىىىار وتحسىى ن مرتوت ىىىا األر  120000المرمىىر  األخىىىر  ذاى األهم ىىا الرانو ىىىا ل  ىىىل إلىى  

 الموجوت  المخ  ا للحبو .

اللمىىىل ألىىى  تكر ىىى  أمل ىىىا الت ىىىج ر فىىىي المنىىىايق ال ىىىمال ا والهضىىىا  اللل ىىىا وحما ىىىا األراضىىىي  -
 الخ با في ال مال من زح  الرمال.

مل ون هكتار لمربي الما  ا من أجل ت ج لهم  53إأياء األراضي الرأو ا التي تقار  مساحتها  -
 وحرهم أل  توس   ن ايهم.

هكتىىىار  320000الفمحىىىا ال ىىىحراو ا وتوسىىى   المسىىىاحاى المزروأىىىا بالنخ ىىىل لت ىىىل إلىىى  تر  ىىىا  -
 وتر  ا الواحاى الموجوت .

ت ج   ال با  المتخرج من الملاهت الفمح ىا ألى  خلىق ميسسىاى خا ىا، واسىتلمال التكنولوج ىا  -
 الحت را من خمل تقت م التأم المالي لهم.

ي حققهىىا هىىذا المخيىىي ح ىى  كانىىى هنىىا  ز ىىات  فىىي اإلنتىىاج ال  مكىىن إنكىىار النتىىائج الم ىىجلا التىى  
رغىىىم التقلبىىىاى المناخ ىىىا التىىىي تىىىيرر كر ىىىرا ألىىى  اإلنتىىىاج الفمحىىىي إضىىىافا إلىىى  المىىىرو  ال ىىىلبا  ،الفمحىىىي

 من المسترمراى الفمح ا. 301000واللرا  ل التي ُ  يتم بها، كذل  حقق ز ات  ملتبر  في تأه ل 

أىىتم تىىوفر سىىنتاى ملك ىىا هىىذه المسىىترمراى جللهىىا غ ىىر  ىىاتر  ألىى  التلامىىل مىى  البنىىو  فىىي   أن  إال         
ألىى  تقىىت م الضىىماناى يالملك ىا ، لهىىذا تسىىل  التولىىا إلى  بحىى  يىىرق جت ىىت  تهم  ىتر  لىىتمل ،مجىال القىىروض

تسهل أل  المسترمر ن الح ول أل  القروض وأ رنا ن ايهم وامتم  وسائل إنتىاج حت رىا ممىا   ىكل 
ىىىضىىى ا أمىىىل هىىىذا المخيىىىي ألىىى  توسىىى   اسىىىتلمال تقن ىىىاى التقي ىىىر، وتوسىىىى   ماناى بنك ىىىا مسىىىتقبل ا. أ ض 

 مساحاى األراضي المخ  ا لبلض المنتوجاى كأ جار الز تون، وزراأا اليمايم، والبيايا.
فىي  رغم النتائج الم ىجلا التىي حققهىا القيىال الفمحىي إال أنىه ال زال  لىاني مىن أرا  ىل جمىا تتمرىل      

ضل  الموارت المائ ا الملبئا للري، وضل  مستو  التأي ر التقني للمسترمراى الفمح ا، ونقص ال ىفاف ا 
وأىىىتم المسىىىاوا  فىىىي تقىىىت م التولىىىا للمسىىىاأتاى لمختلىىى  فئىىىاى ال ىىىبا ، وتىىىأخر م ىىىرول القىىىانون األساسىىىي 

مىن  %4ا للفمحىا والىذي  بلىت لألراضي التابلا لألمم  الخا ا للتولا. كذل  التأم المقتم من  بىل التولى
  مىىا اإلنتىىاج الفمحىىي  بقىى  ضىىل فا وبل ىىتا أىىن النسىىبا التىىي حىىتتتها المنممىىا اللالم ىىا للتجىىار  والتىىي تبلىىت 

 للتت مل ن من السنواى حت  تتحسن الوضل ا الفمح ا للتولا النام ا.  00%1
تيىور الم ىزان ل التيىرق إلى   مكن استلراض مكانا الزراأا في التجار  الخارج ا للجزائىر مىن خىم  

 ، والجتول التالي  وضز ذل .التجاري الزراأي
  

                                                           

 .5، ص0992إ مونترو  راي، س اساى التجار  واألسلار في الزراأا اللالم ا، التمو ل والتنم ا،   - 1 
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 (1155 – 5991: تطور الميزان التجاري الزراعي للجزائر خالل الفترة )39جدول رقم 
 ).أتوالر  مل ون الوحت :(                                                                         

الصادرات  السنوات
 الزراعية

الواردات 
 الزراعية

معدل  الرصيد
 %التغطية

إجمالي 
 الصادرات

إجمالي 
 الواردات

لصادرات انسبة 
الزراعية إلى 

إجمالي 
 لصادراتا

نسبة الواردات 
الزراعية إلى 

إجمالي 
 الواردات

0992 004 3505 3444- 3351 00540 00150 0302 33341 

0995 029 5939 5140- 2340 03312 9094 0309 3533 

0991 24354 3000304 3020344- 0341 03449 4541 0345 3234 

0994 10395 3000315 303434- 5330 00503 9403 031 33304 

0999 002333 554133 5240391- 3395 05255 9054 0344 59335 

5000 000353 5114350 5555394- 4 55030 9013 032 30359 

5000 020342 3054304 5415353- 2305 09035 9940 034 30345 

5005 055 3440 3302- 3355 04452 05009 0351 54352 

5003 032 3250 3455- 3319 54505 03234 0322 55330 

5004 024 4113 4509- 3353 30103 04099 0344 55353 

5002 054 4239 4312- 3350 45000 50321 0335 55330 

5005 052 4511 4205- 3323 24503 50425 0330 50340 

5001 040 2511 2095- 3343 50053 51530 0330 09300 

5004 090 1030 5440- 5310  79 298     39 471    0354 01340 

5009 054 6460 6336- 0395  45 194   39 294    0351 16.44 

5000 125 6217 6092- 2.01  57 090   38 885    0355 15.99 

5000 044 5401 5529- 5301 72 888    46 927    0350 04320 

 ا بناء أل  ملي اى من:يالبمن إأتات الالمصدر: 
 50043مت ر ا االح ائ اى الفمح ا واألنمما والمللومات ا، مار   -

 3 5003 - 5004 ىالتقر ر اال ت اتي اللربي الموحت للسنوا -
 .5000تقار ر بن  الجزائر السنو ا حت   -

الم زان الزراأي كان أاجزا ي لا الفتر  بح   ارتف  هذا اللجز من  من الجتول أن    تضز 
أي بنسبا ز ات  تقتر بى  2011مل ون توالر سنا  6659إل   5000مل ون توالر سنا  5415353
هذا القيال أاجز أن تلب ا االحت اجاى المحل ا من السل  الزراأ ا  . وهذا  تل أل  أن  030344%
 وأن توف ر فائض  وجه للت ت ر والمنافسا في األسواق الخارج ا.  المختلفا،
الجزائر مستورت  افي للمنتجاى الزراأ ا، ح   مرلى الوارتاى الزراأ ا من إجمالي  و تب ن أن   

وهي نسبا جت أال ا  ،%52325حوالي  5000إل   0992الوارتاى في المتوسي خمل الفتر  الممتت  من 
 5401بلةى الوارتاى الزراأ ا  5000كبر من السل  الةذائ ا المستورت ، ففي سنا وهي تمرل الن    األ

من  %12344حوالي  الوارتاى الزراأ ا مل ون توالر أي  كلى 9053مل ون توالر أما الوارتاى الةذائ ا 
   ما الوارتاى الةذائ ا.

وارتاى الموات الةذائ ا تت كل من الموات ذاى االستهم  الواس  يحبو ، حل  ، سكر،  إن   
 %5034احتلى الحبو  ال تار  في  ائما الوارتاى الةذائ ا بنسبا تقتر بى  5000ز وى،.... ، ففي سنا 

مل ون  45135مل ون توالر،  ل ها الحل   وم تقاته في المرتبا الران ا بق ما  0523311بمبلت  تر بحوالي 
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 %00391مل ون توالر بنسبا  550304، والسكر الخام في المرتبا الرالرا بق ما %04339توالر أي بنسبا 
مل ون توالر ومن  5050بلةى   ما الوارتاى من الحبو   5003من إجمالي الوارتاى الةذائ ا، وفي 

مل ون توالر، وبهذا فالجزائر م نفا ضمن  ائما التول  440مل ون توالر ومن السكر  0015ل   الح
 الل ر  األوائل المستورت  للمحا  ل الزراأ ا. 

ا إذا  ورنى بإجمالي ال اتراى ح   كانى ل اتراى الزراأ ا، فقت تراجلى كر ر    الإأما بالنسبا  
أ ن  0995و 0992الجزائر ا خمل هذه الفتر  ماأتا سنتي  من إجمالي ال اتراى % 0نسبتها أ ل من 

أل  التوالي نت جا ارتفال األسلار اللالم ا للسل  الةذائ ا ول   ز ات   % 0309و % 0302بلةى حوالي 
مل ون توالر ما  052فقت سجلى ال اتراى الزراأ ا مبلت  قتر بى  5000الكم ا الم تر ، أما في سنا 

  من إجمالي ال اتراى الجزائر ا، وهذه النسبا تلتبر ضل فا جتا. % 0355 مرل نسبا 
من أهم الموات الةذائ ا التي ت ترها الجزائر السكر والتمور والحمض اى و ت  كلى  اتراى   

مل ون توالر وما  59314من مجمول  اتراى الموات الةذائ ا أي ما  قتر بحوالي  % 40351التمور نسبا 
من مجمول  اتراى الموات الةذائ ا أي ما  قتر  % 55331ن، والسكر بنسبا أل  ي 50354مقتاره 
 أل  ين. 414350مل ون توالر وبما مقتاره  515305بحوالي 
بلتما تم تراسا وتحل ل وضل ا الم زان التجاري،  تم توض ز مت  مساهما القيال الزراأي في  

 الناتج المحلي اإلجمالي من خمل الجتول التالي:
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 (1151 – 5991خالل الفترة )مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي : 04جدول رقم 
 الناتج الزراعي                                                السنوات

 أمليون  دوالر.

اإلجمالي الناتج المحلي 

 .أدوالر  مليون

 نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي

 %اإّلجمالي 

 نصيب الفرد من الناتج

 الزراعي )دوالر(

0990 5445 55049 00334 52433 

0990 4501 42102 9355 05334 

0995 2544 41410 00392 09932 

0993 2404 49151 00344 50535 

0994 4004 40959 9322 04539 

0992 3945 40524 9355 04334 

0995 4955 45441 0035 01531 

0991 4209 41459 9344 02435 

0994 2551 41322 00305 01432 

0999 2015 44013 00325 05934 

5000 4420 23400 4351 04434 

5000 2334 24100 9314 055 

5005 2535 25122 9355 025 

5003 5249 51454 931 095 

5004 4035 42325 9340 044 

5002 1905 003003 1355 540 

5005 4402 001544 132 553 

5001 00002 034043 132 591 

5004 00091 010300 535 353 

5009 05112 138119,9 935 353 

5000 03544 161979,7 4345 319 

5000 05000 188681,1 4324 439 

5005 05932 504594 4359 425 

     بناء أل  ملي اى من التقر ر اال ت اتي اللربي الموحت للسنواى اليالبامن إأتات المصدر: 
5000-5003. 

، ح   5005إل   0990متذبذبا خمل الفتر   االناتج الزراأي حقق نتائج  تضز من الجتول أن   
مل ون  3945إل   0992مل ار توالر، رم بتأ في االنخفاض ل  ل سنا  5445  ما  0990بلت في سنا 

توالر بسب  األحوال المناخ ا الس ئا باإلضافا إل  ضل  تنم م االستةمل الزراأي، ل رج  الناتج 
مل ون توالر وفي سنا  00091حوالي  5004، ل بلت في سنا 0995الزراأي إل  االرتفال م  بتا ا سنا 

ا التحسن في الناتج مل ون توالر وهي أأل    ما سجلى خمل الفتر ، و لوت هذ 05932مقتار  5005
ل  برنامج التمو ل الموس  وس اساى اإل مم التي يبقتها  الزراأي إل  تحسن المرو  المناخ ا وان
زالا الر ابا والتتخل الحكومي، مما حفز  الجزائر في مجال تحر ر أسلار السل  الزراأ ا وأسلار ال ر  وان

لحت را المس ر  بأسال   متقتما. كذل   تب ن من القيال الخاص أل  االسترمار بإ اما الم ار   الزراأ ا ا
مساهما الناتج الزراأي في الناتج المحلي اإلجمالي كانى متذبذبا ي لا الفتر  أ ن بلةى أتن   الجتول أن  

و رج  انخفاض نسبا مساهما الناتج المحلي اإلجمالي إل   ،% 535بنسبا  5004  ما لها في سنا 
ل  اللت ت من اللرا  ل أهمها  ل ا األراضي المزروأا والتي تمرل رل  األراضي القابلا للزراأا من جها، وان

 س ير  ال ناأا االستخراج ا ونموها الكب ر وز ات  ح تها في الناتج المحلي اإلجمالي من جها أخر . 
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إل   0990توالر سنا  52433ن    الفرت من الناتج الزراأي، فقت انخفض من   لإأما بالنسبا  
، وهذا بسب  رباى إنتاج % 43350أي بنسبا انخفاض تقتر بحوالي  ،0992توالر سنا  04334

المحا  ل الزراأ ا وتراجلها في بلض الحاالى مقابل الز ات  الكب ر  في أتت السكان، رم  هت ن    
 425بمقتار  5005و لى أوجها سنا  5004ا من سنا الفرت من الناتج الزراأي ز اتاى ملحوما انيم   

 والر. ت
 

 اآلثار اإليجابية والسلبيةلثاني: ا الفرع

وا ىى  القيىىال الفمحىىي  مكىىن اسىىتقراء بلىىض اآلرىىار اإل جاب ىىا والسىىلب ا التىىي تنجىىر أىىن مىىن خىىمل   
 انضمام الجزائر للمنمما.

 أوال: اآلثار السلبية
 هفإنى ،القيال الزراأي فىي الجزائىر الزال  لىاني مىن الضىل  وهىو رهى ن المىرو  المناخ ىا بما أن   

 ىىر  خا ىىا ألىى  المىىت  رسىىلب ا ك ا مكىىن أن  ترتىى  أىىن انضىىمام الجزائىىر إلىى  المنممىىا اللالم ىىا للتجىىار  آرىىار 
 الق  ر، وس تم توض ز أهم اآلرار السلب ا المتو لا أل  التجار  الزراأ ا ف ما  لي:

نت جىىا لرفىى  الىىتأم مرىىل الحبىىو  والسىىكر واللحىىوم  األسىىواق اللالم ىىا رتفىىال أسىىلار السىىل  الزراأ ىىا فىىيا -5
خا ا بلت تحو ل الق وت الكم ا إل    وت تلر ف ا أل  الوارتاى  % 00و % 4والحل   بنس  تتراوم ب ن 

أي تحمىل  ال ىار توالر سىنو   م 532الىوارتاى الزراأ ىا الجزائر ىا بحىوالي    مىاالزراأ ا، وبالتالي سىو  تز ىت 
، وهىو مىىا  ىتل ألى  تبل ىا  ىىبه كل ىا للخىارج فىي مجىىال خسىار  بق مىىا هىذا المبلىت قتكىال   إضىاف ا أو تحق ى
 .1الحبو  والسكر والز وى

خبراء المنمما اللالم ا أ اروا إل  أن رف  التأم سى يتي إلى  ارتفىال السىلر الىتولي للقمىز بحىوالي  
ا أل  التول ، وهذا ما  يرر سلب  % 00إل   % 2واللحوم من  %1إل   % 0والحبو  األخر  من  % 1

المستورت  للةذاء وخا ا اللرب ا كالسىلوت ا وم ىر ول ب ىا واإلمىاراى والجزائىر التىي سىتتكبت فىاتور  إضىاف ا 
اى ، ح ىى  ك ىىفى ممرلىىا النقابىىا الفرنسىى ا للتجىىار  الخارج ىىا أن الجزائىىر احتلىىى رمىىاني مىىر 2للىىوارتاى الةذائ ىىا

ا المرتبا األول  أالم ا في است رات القمز خمل الل ر سنواى األخ ر  وهي تستورت رمرىا مم ى ن يىن سىنو   
   تو   ان ترتف  إل  أربلا مم  ن ين سنو ا.

وأمام  ، ت  نجم أن انضمام الجزائر جذ  اهتمام اللت ت من المزارأ ن األجان  بالسوق الجزائر ا -2
أجز المنتج ن المحل  ن أل  تةي ا اليل  المحلي في هذا المجال ستتخل منتجاى فمح ا كر ر  إل  
السوق الجزائري، وتنتج أنها منافسا غ ر أاتلا و  بز المنتوج المحلي غ ر  اتر أل  منافسا المنتوج 

 .3ا بتكلفا أ ل وجوت  ال بأ  بها األجنبي الذي  تم ز غالب  

                                                           
1  - Beubitour, Op.cit.; P84-85. 

 .15، ص 530أبت السمم، األمن الةذائي اللربي، أالم الملرفا، اللتت  محمت الس ت  -2 
 0543ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  -3 
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نسبا االكتفاء الذاتي من الموات الةذائ ا الرئ س ا في الجزائر وهي القمز والحل   والز وى  بما أن   -3
وأمام  ؛ضل فا جتا فإنه من ال ل  الحت من حجم است رات هذه السل  بنس  كب ر  رغم ارتفال أسلارها

ائر إل  تحمل ستضير الجز  ، لوبا التوس  في اإلنتاج المحلي في األجل الق  ر إلحمل هذه الوارتاى
 بلض األأباء المال ا اإلضاف ا المتو لا.

في  انها  ت تحقق انخفاض   أ  إال   ،رغم  ةر حجم  اتراى الموات الةذائ ا وبالذاى لمتحات األوروبي -0
ح   أن هذه ال اتراى تتخل إل  أسواق االتحات األوروبي ال ر   األول  ؛الم زان التجاري الزراأي

إلةاء أو خفض االمت ازاى التي كانى  التول ا بتون رسوم جمرك ا، وبالتالي فإن  للجزائر في التجار  
تح ل أل ها الجزائر في تلاملها م  االتحات األوروبي وفقا لمبتأ ملاملا التولا األول  بالرأا ا  مكن أن 

  في التباتل التجاري لة ر  الز الجزائر. حت  تحوال  
كىىذل  هنىىا  نقيىىا هامىىا ال  مكىىن إهمالهىىا وتتمرىىل فىىي اتفا  ىىا الملك ىىا الفكر ىىا التىىي سىىتحت مىىن إمكان ىىا  -1

تيو ر األسال   اإلنتاج ا الزراأ ا، إذ أن المللوماى والتجت تاى التكنولوج ا حكىر ألى  الىتول ال ىناأ ا 
 .ستفات  منهاوبالتالي تحرم من تيب قها واال ،جت مكل  ، والح ول أل ها  لت  1المتقتما

 ثانيا: اآلثار اإليجابية
 مكن نها الجزائر  أ  رغم  لا ال اتراى الجزائر ا من الموات الةذائ ا من ح   الكم أو الت ك لا إال   

 من انضمامها لمنمما التجار  اللالم ا في القيال الزراأي من خمل ما  لي: تستف ت  أن
استفات  المزارأ ن الجزائر  ن والم تر ن من فرص أكبر للت ت ر نت جا إزالا الق وت الكم ا وتخف ض  -5

وهو األمر الذي  مكن أن  لزز القتر  التنافس ا لل اتراى من  التلر فا الجمرك ا أل  المنتجاى الزراأ ا،
ئر ا ألسواق كان   ل  الو ول أكبر لتخول ال اتراى الزراأ ا الجزا او ت ز فر    ،المنتجاى الزراأ ا

 .2إل ها من  بل
ارتفال أسلار الوارتاى الزراأ ا في السوق المحلي الجزائري  ت  حفز أل  إنلاش وز ات  اإلنتاج  إن   -2

كالحبو  والقمز والتمور  ،نتاجاإلالمحلي وبالذاى في السل  التي تتمت  الجزائر ف ها بخبر  في 
، من خمل التوس  في اإل مم الزراأي والري واستختام تقن ا حت را في البذور 3والحمض اى والموالز

 ووسائل اإلنتاج أي تر  ا القيال الزراأي والنهوض به. 
رف  التأم أن   ت تستف ت الجزائر من ز ات  التأم أل  القيال الفمحي في المت  اليو ل، ألن   -3

نسبا التأم  ز ات  االنتاج الفمحي الويني، وباأتبار أن  ال اتراى الفمح ا من المنتمر أن  يتي إل  
فإنه  مكنها رفله إل  الحت األ    المسموم به  ،% 432  قتمه الجزائر للقيال الزراأي ال  تلتتالذي 

، وبالتالي هنا  فر ا كب ر  أمام الجزائر إلنلاش هذا % 00في المنمما اللالم ا للتجار  والمقتر بى 
 ا أل  المنافسا في السوق التول ا. اتر  القيال وجلله 

                                                           

 .0995ماي  55-50أمء كامل، أرر اتفا  ا الةاى أل  ا ت ات اى التول اإلسمم ا، ميتمر جاملا األزهر، القاهر ،  -1 
ة التفاقية الزراعة على التجارة الزراعية للجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مولحسان آيات هللا، تحليل اآلثار المتوقع -2 

 3 20، ص 5005، نوفمبر 51/54العدد 

ص شايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير االقتصادي، الملتقى الدولي األول حول الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق،  -3 
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 ت  يتي تحر ر السل  الةذائ ا إل  تنم ا الم ز  التنافس ا لم ت ات الزراأي وارتفال ملتالى األربام  -0
 .1لميسسا الفمح ا، األمر الذي  ساأت أل  تحق ق التنم ا الزراأ ا  الإبالنسبا 

 استفات  اإلنتاج الزراأي الجزائري من كل المزا ا الخا ا بتأم ت ت ر المنتجاى الزراأ ا. -1

  لرف  القتر  التنافس ا للمنتجاى الزراأ ا.استختام اليرق اإلنتاج ا الحت را  ت ز مجاال   -6

إن احتتام المنافسا في القيال الزراأي سو   لمل أل  ت ج   االسترمار في هذا القيال مما  يتي  -7
 إل  تخف ض حت  التبل ا الةذائ ا التي  لاني منها اال ت ات الجزائري.

باللمل أل  جلل هذه اآلرار اإل جاب ا المتو لىا حق قىا فلل ىا وألى  امت ىاص  االجزائر ميالب إن   
ي والقضىاء أل ىه، مىن خىمل اسىتمرار الجهىوت التىي بىتأى ف هىا وموا ىلا اإل ىمحاى التحف ز ىا األرر السلب

والتنم م ىا لقيىال الفمحىىا، واللمىل ألى  تر  ىىا اإلنتىاج وتنو لىه مىىن أجىل  يى  حلقىىاى التبل ىا الةذائ ىا مىى  
ر ىىق االهتمىىام ، والت ىىتي لكىىل اللرا  ىىل التىىي تواجىىه هىىذا القيىىال، أىىن ي2الخىىارج، والتوجىىه نحىىو الت ىىت ر

 باللوامل التال ا:
 الجان  االجتماأي: وهو كل ما  رتبي بالميسساى الفمح ا والتكو ن والتأه ل والبحو  والل رنا. -
 الجان  اال ت اتي: وهو كل ما  تللق بالتمو ل وتكال   القروض. -

 الجان  التقني: وهو كل ما  رتبي بالمتاخ ل واألجور. -

ه رغىىم إ ىىرار   الجزائىىر تحسىى ن إنتاج تهىىا الزراأ ىىا وبن تهىىا األساسىى ا الفمح ىىا، ألن ىىه  جىى  ألىىأي أن ىى       
االتفىىاق بمىىنز مسىىاأتاى غذائ ىىا فىىي  ىىكل مىىنز خال ىىا وب ىىروي م سىىر  ومسىىاأتاى مال ىىا وفن ىىا لتحسىى ن 

المسىتورت  اإلنتاج وتقت م تسه مى مال ا ال تناء المستو اى الملتات  من الوارتاى الزراأ ا األساس ا للىتول 
هىىذا لىىم  كىىن فىىي  ىىور  إلزام ىىا، فالىىتول المتقتمىىا لىىن تكىىون   أن  ال ىىاف ا للةىىذاء خىىمل فتىىر  اإل ىىمم، إال  

 ملزما بتقت م هذه المساأتاى.
ن  بلىىى الىىتول المتقتمىىا مىىنز مرىىل هىىذه المسىىاأتاى للىىتول النام ىىا المتلق ىىا لهىىا، فىىإن         األمىىر  فحتىى  وان

ق قي لألرر الذي  نتج أن تخف ض التأم و تسب  في رف  أسىلار السىل   تيل  وجوت مفاوضاى وتقت ر ح
. وهىىذا ألنىىه  جىى  ملرفىىا حق قىىا أخىىر  تتمرىىل فىىي أن 3الةذائ ىىا ومىىت  توافرهىىا فىىي الىىتول النام ىىا المسىىتورت 

ارتفىىال أسىىلار السىىل  الزراأ ىىا لىىم  كىىن بسىىب  اتفىىاق الزراأىىا فقىىي مىىن تخفىى ض تأىىم المنتجىى ن ورفىى  تأىىم 
ل مهر نت جا الرتفال األسلار اللالم ا للمنتجاى الزراأ ا الةذائ ا فىي أواخىر التسىل ناى مىن ال اتراى، ب

 جراء تة ر مرو  أرض ويل  هذه المنتجاى.
ه ألن ىى ،املىىتل ارتفىىال أسىىلار المنتجىىاى الزراأ ىىا النىىاتج أىىن اتفىىاق الزراأىىا لىىن  كىىون كب ىىر   كىىذل  فىىإن         

سىىو  تكىىون هنىىا  ز ىىات  فىىي إنتىىاج الحبىىو  واللحىىوم ومنتجىىاى األلبىىان ب ىىور  كب ىىر  أىىن ير ىىق اسىىتختام 

                                                           

ادية صالح صالحي، اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل االقتصادي، مجلة العلوم االقتص -1 

 223، ص 5005وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، عدد، 

، ص 5004، أيروحا تكتوراه تولا في الللوم اال ت ات ا، جاملا الجزائر، كمال بن موس ، المنمما اللالم ا للتجار  والنمام اللالمي الجت ت -2 
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وهكىىذا   ىىبز اللىىرض أكبىىر مىىن اليلىى  ممىىا  ىىيتي إلىى  خفىىض  اإلنتىىاج،الهنتسىىا الورار ىىا وتحسىى ن وسىىائل 
 .1األسلار اللالم ا، إضافا إل  تخول منتج ن زراأ  ن جتت

إتبىىال اسىىترات ج ا تلمىىل ألىى  إأىىات  تنمىى م وتسىى  ر القيىىال الزراأىىي وتوسىى   الجزائىىر مجبىىر  ألىى         
اسىىىتختام األسىىىال   الللم ىىىا والحت رىىىا، وز ىىىات  االهتمىىىام بزراأىىىا الحبىىىو  والمىىىوات األخىىىر  التىىىي تسىىىتورتها، 
وتحسىى ن ورفىى  مسىىتو  ال ىىاتراى الزراأ ىىا لمسىىتفات  مىىن ز ىىات  أسىىلارها الت ىىت ر ا فىىي األسىىواق اللالم ىىا. 

رسىىىم س اسىىىا جمرك ىىىا بالنسىىبا للىىىوارتاى مىىىن السىىىل  الزراأ ىىىا بمىىا  حقىىىق التىىىوازن بىىى ن تنف ىىىذ و توجىى  أل هىىىا 
 .التزاماى التخف ض الجمركي وتوف ر الحما ا لضنتاج الزراأي المحلي

 

 الثاني: التداعيات على القطاع الصناعي المطلب

إل هىىا بلىىت  سىى تم التيىىرق ال ىىناأيألىى  القيىىال  كىىون لىىه أرىىارا   الجزائىىر سىىو ال  ىى  أن انضىىمام   
  .وا   ال ناأا ضأر 

 الصناعة الجزائرية ألول: واقعا الفرع

القيىىال ال ىىناأي، خا ىىا وأنىىه ب مىىن أجىىل النهىىوضلقىىت اتخىىذى الجزائىىر أىىت  إجىىراءاى ت ىىح ح ا  
والنسىىىىبا المتبق ىىىىا أبىىىىار  أىىىىن ميسسىىىىاى  ىىىىة ر   %40 تكىىىىون مىىىىن ميسسىىىىاى أموم ىىىىا تمرىىىىل نسىىىىبا كىىىىان 

بكرافىىا رأ  المىىال وبانىىتماج أمىىوتي تتم ىىز ال ىىناأا الجزائر ىىا كانىىى ومتوسىىيا تابلىىا للقيىىال الخىىاص. و 
 وتبل ا كب ر  للمتخمى المستورت  الضرور ا للمل ا اإلنتاج.

 ل ا:الفرول التا تتمرل فيوال ناأا الجزائر ا خارج  يال المحرو اى والمناجم  
 الحديد والصلب والتعدين:

أىىات  ه كلتىىه، و  ىىةل هىىذا الفىىرل   ت ىىكل انيم ىىا مىىن النىىوا  المركز ىىا المتمرلىىا فىىي مركىى  الحجىىار وان
 من مجمل إنتاج القيال اللمومي. % 03 نسبا أامم، و  كل إنتاجه 50224نحو 

 الصناعات الميكانيكية والمعدنية
مكانا أساس ا ألنه  لمل أل  توف ر اللتات والتجه ىزاى للىت   ياأىاى أخىر ، ولكنىه  لتمىت   كتسي 

 30505من اإلنتاج ال ىناأي اللمىومي و  ىةل  %00تقتر بى  ه نسباأل  تكنولوج ا  ت ما و  كل إنتاج 
لىىىا أىىىامم، وهىىىو  لىىىاني مىىىن نقىىىص اسىىىتلمال القىىىتراى اإلنتاج ىىىا خا ىىىا فىىىي  ىىىن  اآلل ىىىاى واللربىىىاى الراف

 والحافمى وال احناى والمضخاى والحا تاى.
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 الصناعات االلكترونية واالتصاالت
هذا الفرل   مل كىل الن ىاياى ال ىناأ ا الكهربائ ىا، وااللكترون ىا واالت ىاالى، والن ىاياى المتللقىا      

بمىىوات التجه ىىز، والخىىتماى فىىي ال ىىناأاى التحو ل ىىا بمىىا ف هىىا ال ىىناأاى ال ىىة ر  والمتوسىىيا والتراسىىاى 
احت اجىىىاى اال ت ىىىات واإلنجىىىازاى ال ىىىناأ ا وكىىىل أأمىىىال البحىىى  التيب قىىىي. و لمىىىل ألىىى  تحق ىىىق مجمىىىل 

مىىن  %4الىىويني مىىن المنتجىىاى الكهرومنزل ىىا وااللكترون ىىا، وأجهىىز  الهىىات  والكوابىىل واللىىتاتاى وهىىو  مرىىل 
وهىىو  ت ىىكل مىىن الميسسىىاى اللموم ىىا  ،أىىامم 05549 حىىوالي إنتىىاج القيىىال ال ىىناأي اللمىىومي و  ىىةل

 إضافا إل  أز ت من مائا  ركا خا ا في مجال ن اياى الترك  .
 صناعات الغذائيةال

نتاج  هتم هذا النول بتحو ل الحبو  و   الحل ى  والمىوات التسىما والتبىت والم ىروباى، وهىو  لتمىت فىي ان
مىىن  %40مىىن الخىىارج، و حقىىق  %000مىىن الخىىارج، أمىىا فىىي المىىوات التسىىما فبنسىىبا  %40متخمتىىه ألىى  

 أامم. 35193إنتاج القيال ال ناأي اللمومي و  ةل 
 لودصناعة النسيج والج

مىن إنتىاج القيىال  %4ت مل الةزل، والنس ج، والخ ايا وتباغا الجلوت و قلها، و مرل هذا الفىرل  
أىىامم، ولقىىت تىىم غلىىق اللت ىىت مىىن الم ىىان  بسىىب  أىىتم  ىىترتها ألىى   54525ال ىىناأي اللمىىومي، و  ىىةل 

 المنتجاى المستورت  من الخارج. منافسا
 مواد البناء

 004إلسىىىمنى، و ضىىىم هىىىذا الفىىىرل أ ىىىر  مجملىىىاى تت ىىىكل مىىىن   ىىىمل  ىىىناأا اآلجىىىر والقرم ىىىت وا 
مىىىىن إجمىىىىالي إنتىىىىاج القيىىىىال  %04ل ىىىىناأا الزجىىىىاج. و مرىىىىل  45م ىىىىن  لضسىىىىمنى و 04ميسسىىىىا منهىىىىا 

أىىامم، وهىىىو  لتمىىت ألىى  مىىوات أول ىىىا محل ىىا وأخىىر  مسىىتورت . ولقىىىت  35941ال ىىناأي اللمىىومي و  ىىةل 
 مهرى  راكاى في هذا المجال م  األجان .

 عات الكيماوية والصيدالنية واألسمدةالصنا
  مل  ناأا األتو ا وموات اليمء والةازاى ال ناأ ا وال وتا والبمسىت   واألسىمت  المسىتختما  

 أامم. 02005من إنتاج القيال ال ناأي اللمومي و  ةل  %00وهو  مرل  ،في الفمحا
 ذا المجال.إضافا إل  هذه الميسساى اللموم ا مهر القيال الخاص في ه   

 تحويل الخشب والورق
 نتج الفل ن وخ   النجار  واللوحاى الخ ب ا واألك ا  واللل  الور  ىا والىورق لليباأىا... و  ىكل  

ولقت مهر القيال الخاص في هذا الفرل   أامم. 9504من إنتاج القيال ال ناأي اللمومي و  ةل  3%
 ب كل مكر .

ن كانىى  ل لىىا مقارنىا مىى  مىن خىمل ملرفىىا فىرول القيىىال ال ىناأ    ي الجزائىر  مهىىر أنهىا متنوأىىا حتى  وان
كمىا أنهىا غ ىر  ىاتر   ،التول ال ناأ ا األخر ، وتلتمىت فىي إنتاجهىا ألى  المىتخمى المسىتورت  مىن الخىارج

 أل  تلب ا احت اجاى السوق المحل ا بسب  ضل   تراتها اإلنتاج ا وسوء استةمل الموارت المتاحا.
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أ ىىىبحى تلىىىاني مىىىن المنافسىىىا بسىىىب  ارتفىىىال حجىىىم الم ىىىكلا لهىىىذه الفىىىرول الميسسىىىاى  كىىىذل  فىىىإن     
الوارتاى وخا ا تلى  المقلىت  والتىي تكىون بأسىلار متتن ىا إضىافا إلى  السىوق غ ىر الرسىم ا، ممىا أت  إلى  

 تقل ص أسوا ها ك ناأا الكهرباء واإللكترون  .
ممىا  ،نافسىا  ىت ت  مى  القيىال الخىاص محم أن بلض فرول القيال ال ناأي اللمومي تواجىه م 

 جللها تتراج  في مستو  إنتاجها ك ناأا السم ت واللجائن الةذائ ا والز وى، و ناأا الخ   والورق.
القيىىال ال ىىناأي اللمىىومي فىىي مىىل االنفتىىام اال ت ىىاتي وتحر ىىر التجىىار  الخارج ىىا أحىىرز نتىىائج     

ت المنتجىاى. فال ىناأا الوين ىا غ ىر  ىاتر  ألى  المنافسىا سلب ا في الةالى  بسىب  المنافسىا األجنب ىا وتقل ى
بسىىىب  سىىىوء التسىىى  ر وأىىىتم االسىىىتةمل األمرىىىل للمىىىوارت، وأىىىتم الىىىتمكن مىىىن الو ىىىول إلىىى  مسىىىتو  الت ىىىة ل 
الكامل، واالأتمات أل  تكنولوج ا  ت ما جتا، وأتم تأه ل ال ت اللاملا واالأتمات أل  المتخمى المستورت  

 ا اإلنتاج و ضل  القتر  التنافس ا للمنتجاى الوين ا في السوق المحل ا واألجنب ا.مما  ز ت من تكلف
ممىىا سىىىبق  مكىىن التم  ىىىز بىى ن رىىىم  أنىىىوال مىىن الميسسىىىاى: تلىى  القىىىاتر  ألىى  المنافسىىىا وال ىىىموت  

ن والمواجهىىا أمىىام نم راتهىىا األجنب ىىا، وتلىى  التىىي تحتىىاج إلىى  إأىىات  اله كلىىا والتأه ىىل والىىتأم حتىى  تىىتمكن مىى
، 1المنافسىىا وال ىىموت، وتلىى  الضىىل فا التىىي ال تقىىتر ألىى  المنافسىىا وال ىىموت وبالتىىالي الخىىروج مىىن السىىوق

ومسىتو   ااالنلكاسىاى السىلب ا واال جاب ىا تختلى  مىن ميسسىا إلى  أخىر  حسى  وضىل ته ومنىه  سىتنتج أن  
 . 2تأه لها و ترتها التنافس ا

ت مل استخراج النفي والةاز  وهي  تكون من ال ناأا االستخراج ا يالقيال ال ناأي الجزائر  
، ومن ال ناأا وخاماى الملاتن وأهمها الحت ت والنحا  والخاماى الملتن ا وأهمها الفوسفاى والبوتاس وم

ت مل ال ناأاى الةذائ ا والمنسوجاى والممب  واألسمت  الك م ائ ا و ناأا الحت ت وال ل  و  التحو ل ا
، و مكن توض ز مت  مساهما كل من ال ناأاى االستخراج ا والتحو ل ا في تقاى البتروك م او اوالم 

 التالي: جتولالناتج المحلي اإلجمالي من خمل ال

  

                                                           

ال ناأاى ال ة ر  والمتوسيا في التول المةارب ا في مل المتة راى اال ت ات ا اللالم ا، النتو  التتر ب ا حول تمو ل أا  ي كمال، وا    -1 
 .5، ص 5003ماي  54-52الم روأاى ال ة ر  والمتوسيا وتيو رها في اال ت ات اى المةارب ا، سي  ، 

كاساى أل  مستو  الميسسا الجزائر ا، مجلا فضاءاى الميسسا ال ة ر  ب  ر م  يف ، آفاق ال راكا م  االتحات االوروبي: االنل -2 
 .4، ص 5005والمتوسيا، اللتت األول، 
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: القيمة المضافة للقطاع الصناعي الجزائري ونسبة مساهمته في الناتج المحلي 04جدول رقم 
 ).أتوالر  مل ون الوحت :( (                                            1151-5991اإلجمالي )

 إجمالي القطاع الصناعي الصناعة التحويلية صناعة االستخراجيةال 

 السنوات
القيمة 

        المضافة

المساهمة في إلنتاج 

 %المحلي اإلجمالي 

القيمة 

        المضافة

المساهمة في إلنتاج 

 %المحلي اإلجمالي 
        القيمة المضافة

المساهمة في اإلنتاج 

 %المحلي اإلجمالي 

0992 00221 5235 4354 00321 04950 35301 

0995 03390 5435 4050 435 01420 3135 

0991 04044 5935 4044 4324 04515 3430 

0994 00494 53 4505 931 02495 3531 

0999 03359 5134 4042 434 01404 3535 

5000 50932 4311 3495 1354 52430 44 

5000 09550 3235 335330 5301 5524430 40351 

5005 0909035 3335 3425 5304 5524135 39354 

5003 5419032 3532 352435 234 5444431 4039 

5004 3593233 3435 404232 439 3105034 4332 

5002 0521431 4235 434134 435 2095532 4934 

5005 2425035 45344 423130 3341 2902433 20323 

5001 5352035 41342 231435 4 5905934 20342 

5004 1142433 4232 524034 334 4399431 4933 

5009 40494 30 2404 435 41104 3435 

5000 44354 27.36 2244 3.42 49454 30.78 

5000 15200 3531 1055 335 19555 4033 

5005 10251 32 1142 4 19320 34 

 5000بناء أل  ملي اى من التقر ر اال ت اتي اللربي الموحت للسنواى من  اليالبامن إأتات  المصدر:

 . 5003إل  

ل   0992الق ما المضافا للقيال ال ناأي خمل الفتر  الممتت  من   تضز من الجتول أن    وان
كانى متذبذبا بسب  ضل  البن ا التحت ا ال ناأ ا، وغ ا  اللوامل الفن ا التي تتللق  5005غا ا 

أرفى الق ما  5004حت   5003بالموا فاى والمقا    التول ا، وضل  الجوت . وابتتاء من سنا 
رم انخفضى إل  حوالي الن   في ، 5004المضافا للقيال ال ناأي ز اتاى متتال ا و لى أوجها سنا 

 55319 إل  5004في سنا توالر للبرم ل  99391 بسب  انخفاض أسلار النفي من 5000و 5009 سنتي

 إل  فلاتى 5000 أل  التوالي، أما في 5000و 5009توالر للبرم ل خمل السنت ن  40302و دوالر
  توالر. 005394 االرتفال من جت ت نت جا ارتفال سلر البرم ل إل 

أما كانى  %50345ارتفلى بى  5004الق ما المضافا لل ناأا االستخراج ا في سنا   تب ن أن   
مل ون توالر جراء تحسن أسلار النفي، أما من ناح ا المساهما  11424ح   بلةى  5001 أل ه في سنا

. وبالنسبا 5001في سنا  %41342بلت أن كانى  %4232في الناتج المحلي اإلجمالي فقت انخفضى إل 
 ،5001أن سنا  %5035بنسبا  5004للق ما المضافا لل ناأا التحو ل ا فقت ارتفلى في سنا 

. 5001، سنا %4بلتما كانى  5004أام  %334ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي انخفضى إل  
التحو ل ا،  وهي تلت مساهما ضل فا  ج  تحس نها باستةمل أوائت ال ناأا االستخراج ا في ال ناأا

 خا ا في تل  التي تحقق   ما مضافا مرتفلا ك ناأا البتروك ماو اى وال ناأا. 
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 اآلثار اإليجابية والسلبيةلثاني: ا الفرع

الجزائر ا  مكن استقراء بلض اآلرىار الناجمىا أىن انضىمام  ل ناأابلت االستلراض الوج ز لوا   ا 
 الجزائر إل  المنمما اللالم ا للتجار  أل  القيال ال ناأي والمتمرلا ف ما  لي:

 أوال: اآلثار السلبية
، أما ال اتراى خارج هذا القيال فهي % 95حوالي   اتراى الجزائر تت كل من المحرو اى بنسبا  -5
في أغل  األو اى، وهذا ما  تل أل  أن الجزائر لن تحقق أي آرار أل   اتراتها لكون النفي  % 4

كذل  إن ضل  حجم ال اتراى ال ناأ ا  حت  .1باتفا  اى المنمما اللالم ا للتجار  لنيومنتجاته غ ر م
استختام التكنولوج ا من  تر  الجزائر في مواجها المنافسا التول ا نت جا الرتفال تكال   اإلنتاج، ونقص 

ال ناأا الجزائر ا  ناأا  ألن   ،ضل  الميسساى ال ناأ ا الجزائر ا و لا الخبر  في مجال التسو ق
 نا ئا غ ر  اتر  أل  المنافسا.

أىىىتم  ىىىتر  ال ىىىناأا الجزائر ىىىا ألىىى  مواجهىىىا المنافسىىىا األجنب ىىىا مىىىن جىىىراء األسىىىبا  المىىىذكور  سىىىابقا  -1
والمتمرلا في االأتمات أل  متخمى اإلنتاج المسىتورت  فىي أغلبهىا، تىتني المسىتو  التكنولىوجي المسىتختم، 

لميسسىىاى الوين ىىا سىىواء . فىىي حالىىا أىىتم تأه ىىل ا2والتىىأخر فىىي أسىىال   التسىى  ر واإلتار  والتسىىو ق الىىتولي
، فإن اللت ت منها سو   تو   أن الن اي. وهذا ما لوحم فلىم تك  فهافي  سرالاإلو اللموم ا أو الخا ا 

ح   هنا  اللت ت من األن يا التي تو فى وخرجى من السوق بسب  حت  المنافسا مرل  ىناأا األحذ ىا 
مىىىىىن  %30 أن   ،5004وزار  التجىىىىىار  سىىىىىنا واأللبسىىىىىا الجىىىىىاهز ، ولقىىىىىت ب نىىىىىى اإلح ىىىىىائ اى التىىىىىي أأيتهىىىىىا 

ا وفق ىى ،ليىى  لهىىا فر ىىا للتأه ىىلتُ سىىو   %30الميسسىىاى الخا ىىا واللامىىا سىىو  تىىزول بلىىت االنضىىمام و
 فقي سو  تكون  اتر  أل  مجابها المنافسا التول ا.منها  %30وأن  ،للمنافسا األجنب ا

إل  فتز السوق الجزائري أمام التول إن انضمام الجزائر إل  المنمما اللالم ا للتجار  س يتي  -3
األسلار المنخفضا، و االأضاء في المنمما وهذا  لني إغراق السوق بالسل  األجنب ا ذاى الجوت  اللال ا 

 .3هو ما  يتي إل  كسات ال ناأا الجزائر ا بسب  تفض ل المستهل  للمنتج األجنبي أل  المحلي

لةاء الق وت -4 الكم ا في التول المتقتما س ز ت من  ت  منافسا الوارتاى  إن تخف ض الرسوم الجمرك ا وان
وهذا ما  ت  يتي بالكر ر من الم روأاى ال ناأ ا إل  تفاتي  ،لضنتاج المحلي الممارل باألسواق اللالم ا

الخسائر بالخروج من السوق للتم  ترتها أل  المنافسا، مما  جلل الجزائر تتجه لمست رات من التول 
ى المنتوج األأل  جوت  واأل ل تكلفا، وهو ما  يتي إل  انخفاض ال اتراى الجزائر ا أي المتقتما ذا

وبالتالي انخفاض حجم اللمالا وحجم التخل القومي وانخفاض مستو  المل  ا وبالتالي انخفاض  اإلنتاج،
 .4مستو  الرفاه ا

                                                           

 0013عيسى حمد الفارسي، مرجع سبق ذكره، ص   -1 

لوم اال ت ات ا، جاملا نل ما بوخالفي، المنمما اللالم ا للتجار  وتأر رها أل  اال ت ات الويني تراسا حالا الجزائر، مذكر  ماجست ر في الل -2 
 .030-030، ص 5000الجزائر، 

  3- ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص3 3025

ية وتعظيم مكاسب علي حافظ منصور، تقدير وتحليل اآلثار المتعلقة بالتجارة في السلع، الملتقي الدولي األول حول تأهيل المؤسسة االقتصاد -3

003، ص50003أكتوبر  30-59سطيف،  االندماج في الحركة االقتصادية العالمية،   
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األساسى ا، و لىوت ذلى  إلى   مىن المتو ى  أن ترتفى  أسىلار السىل  ال ىناأ ا وخا ىا فىي فىرول األن ىيا -1
ه منا ال ركاى المتلتت  الجنس اى أل  ال ناأاى الهاما، األمر الذي  جلل تحكمها في األسلار تحكما 

فىىىاتور  السىىىل  ال ىىىناأ ا التامىىىا ون ىىى  الم ىىىنلا الضىىىرور ا كب ىىىر فىىىي احتكار ىىىا، ممىىىا  ىىىيتي إلىىى  ارتفىىىال 
 .1بتائل للوارتاى لضنتاج ما تام اال ت ات الويني غ ر  اتر أل  تيو ر

لقيىىال المنسىىوجاى والممبىى  فىىإن الميسسىىاى الجزائر ىىا سىىتحقق خسىىائر كب ىىر  بحكىىم اأتمىىات  ابالنسىىب -6
خا ىىىا  ،الجزائىىىر ألىىى  اسىىىت رات هىىىذه المنتجىىىاى والمنافسىىىا ال ىىىت ت  فىىىي األسىىىواق اللالم ىىىا فىىىي هىىىذا المجىىىال

الميسسىىىاى ال ىىى ن ا والتا وان ىىىا والتا لنت ىىىا التىىىي تلىىىرض منتجاتهىىىا بأسىىىلار منخفضىىىا مقارنىىىا مىىى  األسىىىلار 
 .2المحل ا

أسلار براءاى االخترال واستلمال ارتفال تكال   الت ن   في بلض المجاالى بسب  ارتفال  -7
بل  ،الفكر ا الذي  من  الةش والتزو ر، ألنه أنت االنضمام  ج  التق ت باتفاق الملك ا اللمماى المسجلا

بال كل ال رأي أي تف  رمنها والذي  براءاى واستلمال اللمماى المسجلا ج  الح ول أل  هذه ال
 . ز ات  تكال   االنتاجا وبالتالي  كون مكلف  

 ثانيا: اآلثار اإليجابية
هىىىذا القيىىىال مسىىىترن  مىىىن  ، وبمىىىا أن  % 95 حىىىوالي  ىىىاتراى الجزائىىىر جلهىىىا نفي ىىىا أي مىىىا  مرىىىل إن   -5

ال ت ىىىىات   الىىىىإأىىىتم تىىىىأرره بهىىىىا  لتبىىىر نقيىىىىا إ جاب ىىىىا بالنسىىىبا  مفاوضىىىاى المنممىىىىا اللالم ىىىا للتجىىىىار ، فىىىىإن  
ه  ىىىت  حىىىت  بلىىىض اآلرىىىار غ ىىىر المرغىىىو  ف ىىىه ممىىىا  لىىىرض  باالتفا  ىىىاى فإن ىىى، فلىىىو كىىىان م ىىىموال  3الجزائىىىري

  اير.الم تر األساسي لللملا ال لبا في الجزائر إل  بلض المخ

رفىى  الق ىىوت والحىىواجز أمىىام تخىىول المنتجىىاى البتروك ماو ىىا سىى يتي إلىى  ز ىىات  ال ىىاتراى الجزائر ىىا  إن   -2
فوائت ملتبر  من جىراء الز ىات  المتو لىا من ، كما ستستف ت الجزائر 4لمختل  األسواق بسب   ترتها التنافس ا

فىي اليلى  اللىالمي ألى  المنتجىاى الك م ائ ىا الناجمىا أىن تخفى ض التلر فىاى الجمرك ىا بنسىبا ت ىل إلى  
30 % 5. 
إلةىىاء الق ىىىوت ألىى  االسىىىترماراى األجنب ىىا سىىى يتي إلىىى  تخىىول الميسسىىىاى ال ىىناأ ا الجزائر ىىىا فىىىي  إن   -3

ا ا في بلض المجاالى التي تمتل  ف هىا الجزائىر  ىناأا ملتبىر  سىو   راكا م  الميسساى األجنب ا خ
ل  تحس ن وتوف ر  فاف ا فىي التسى  ر وحما ىا القيىال اللىام   يتي إل  تيو ر الجهاز اإلنتاجي من جها وان

 .6من النه  وسوء التس  ر من جها أخر 

                                                           

 223 ، مرجع سابق، صالتأهيل االقتصادي يصالح صالحي، اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة ف -1 
تأهيل  كورتل فريد، اآلثار المحتملة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على قطاعي التجارة والخدمات، الملتقى الدولي األول حول -2

 53 ، صأكتوبر 30-59سطيف الخامسة،  مداخالت الجلسةالمؤسسة االقتصادية وتعظيم المكاسب االندماج في الحركية االقتصادية العالمية، 
3- Mehdi Abbas, L’accession de l’Algérie à l’OMC, entre ouverture contrainte et ouverture maîtrisée, Note de 

travail de LEPII, N°3/2009 ; Avril 2009, p 4.  

ول الجزائر والنظام العالمي الجديد محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، الملتقي الدولي األول ح -4

  3453التجارة، مرجع سابق، ص3 

  5- كورتل فريد، مرجع سابق، ص31

  6- ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص3 3023-025
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تخف ض الرسوم الجمرك ا سو   لمل أل  تخف ض أسلار الوارتاى من مسىتلزماى اإلنتىاج، وبالتىالي  -4
وهىذا مىا  ىيتي   يتي إل  تخف ض تكال   اإلنتىاج واللمىل ألى  تقو ىا القىتر  التنافسى ا لل ىناأا الجزائر ىا.

 .1محل االأل  تقو ا القيال ال ناأي وجلله أكرر تنافس ا م  السل  األجنب ا في األسواق 

المسىىاوا  بىى ن االسىىترمار األجنبىىي والمحلىىي وأىىتم التم  ىىز ب نهمىىا سىىو   حفىىز االسىىترمار األجنبىىي  إن   -1
و  جله، مما  وفر المز ت من التراكم الرأسمالي ونقل التكنولوج ا، و ت ز فر ا لرف  مستو  تأه ىل المىوارت 

 ىىوفر منا ىى  أمىىل إضىىاف ا ممىىا  مىىتص الب ىىر ا، وهىىذا مىىا  ىىيتي إلىى  خلىىق وفىىتز مجىىال للت ىىت ر، كىىذل  
 البيالا.

ا لل ناأاى المحل ا أل  رف  مستو  اإلنتىاج والجىوت ، إن تحر ر الكر ر من القياأاى  ت   كل حافز   -6
 وتحس ن الكفاء  في تخ  ص الموارت وبالتالي رف  مستو  المل  ا.

 رف  كفاء  األتاء لت  الميسساى ال ناأ ا الجزائر ا.  -7

سهولا تسو ق المنتجاى  حفز الميسساى أل  رف  مستو اى الجوت  و رف  من فلال ا القيال الخاص  -8
 أن ير ق االحتكا  م  ال ركاء األجان .

الجزائر تركز بترجا كب ر  أل  ال ناأاى االستخراج ا كم تر أساسي للتمو ل واالسترمار  إن    
وفي الق ما  %42في م ار   التنم ا ال ناأ ا التي تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبا فا ى 

تراجلى  ل ناأا التحو ل ا فقت  الإ، أما بالنسبا %95المضافا إلجمالي القيال ال ناأي بنسبا فا ى 
أل  التوالي،  %2و %5نسبا مساهمتها في القيال ال ناأي وفي الناتج المحلي اإلجمالي إل  حوالي

و لوت هذا إل  محتوت ا القاأت  اإلنتاج ا التي مازالى تلتمت أل   ناأاى تلت خف فا وتحقق   ما 
كمورت أساسي للتخل رغم  مضافا متتن ا، وهو ما  تل أل  أن الجزائر لم تلتمت أل  ال ناأا التحو ل ا

ما بذل لتيو رها من خمل حجم االسترماراى التي خ  ى لها، وهذا  لك  الوضل ا اللاما لل ناأا 
ا، مما الجزائر ا والتي تتسم بضل  الجهاز اإلنتاجي وارتفال تكال   اإلنتاج واستلمال تكنولوج ا أ ل تيور  

 ا أساسا في السل  الم نلا.أت  إل  ارتفال حجم الوارتاى ال ناأ ا والمتمرل
 ج  أل  ال ناأا الجزائر ا االستفات  من المزا ا واإل جاب اى التي توفرها أمل ا االنضمام إل   
واللمل أل  تكر سها لتقو ا القيال ال ناأي الخاص واللمومي، وتحس ن نوأ ا وجوت   ،المنمما

ال   ،المنتجاى ن السلب اى سو  تية   فإ  واللمل أل  تقل ل التكال   ب ت  اليرق والفرص المتاحا، وان
وتقضي أل  جل الميسساى ال ناأ ا الموجوت  وتجللها غ ر  اتر  أل  المنافسا غ ر المتكافئا م  

جار  فهذا القيال  حتاج إل  يا ا كب ر  لتحمل تبلاى تحر ر الت مر متها من الميسساى األجنب ا.
لقضاء أل  اللرا  ل التي تواجه ال ناأا والحت من اآلرار السلب ا  تل ن وض  س اساى االخارج ا، و 

كل  ناأا تتم ز بيب لا وم اكل خا ا بها، لذا  نبةي  ألن   ،للتحر ر أل  مستو  جزئي وتف  لي
ن ا تخص كل االهتمام بكل  ناأا أل  حت  ومراأا  مروفها وتراستها بلنا ا من خمل جتاول زم

                                                           
1- Tayeb Mohamed Medjahed, le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de défense 

commercial, Edition Houma, Alger, 2008, p 118.  
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 ناأا فرأ ا، لجللها  اتر  أل  مواجها منافسا المنتجاى ال ناأ ا الممارلا، كما  ج  االأتناء 
 بال ناأاى الت ت ر ا واختبارها بت ا  ت ت  وتيو ر منتجاتها وتحس ن جوتتها وفقا للموا فاى اللالم ا.

 
 الثالث: التداعيات على قطاع الخدمات المطلب

الختماى في إيار المنمما اللالم ا للتجار  سو   كون فىي  يال تحر ر التجار  الخارج ا في  إن   
ا ا لل ىىروي التىىي تىىتمءم مىى  مروفهىىا وخ و ىى تها اال ت ىىات ا وفق ىىالقياأىىاى التىىي تحىىتتها كىىل تولىىا يبق ىى

 لجتاول االلتزاماى التي تقتمها.
المبىات  والقواأىت ال ىاملا التىي تيبىق فىي كىل اتفا  ىا تجىار  الخىتماى اهتمىى ب إضافا إل  هذا فإن   

 الحاالى أل  اإلجراءاى التي تم  تجار  الختماى.
تحت ت آرار االنضمام أل   يال الخىتماى  ختلى  مىن  يىال إلى  آخىر وهىذا نمىرا للىتم ت ىابه  إن   

مسىىىتو اى القياأىىىاى وترجىىىا تيورهىىىا و ىىىموتها، كمىىىا   ىىىل  تحت ىىىت اآلرىىىار الكل ىىىا ألىىى  تحر ىىىر تجىىىار  
الخىىتماى. وب ىىفا أامىىا فىىإن  يىىال الخىىتماى فىىي الجزائىىر  تم ىىز بضىىل  المرتوت ىىا والركىىوت بىىالرغم مىىن 

 ل االت االى.فر المكونا له مرل  فرولاإل محاى التي أتخلى أل  ال
كنسىبا متوسىىيا فىي النىىاتج  % 34رغىم أهم ىا الخىىتماى فىي اال ت ىىات الىويني، إذ تسىاهم بحىىوالي  

ح ىىىى  أن  ،نهىىىىا تلىىىىاني مىىىىن الضىىىىل  أ  مىىىىن ال ىىىىت اللاملىىىىا، إال   % 22الي المحلىىىىي اإلجمىىىىالي وتومىىىى  حىىىىو 
 % 5  ىىاتراى الخىىتماى ال تمرىىل إال  فالمبىىاتالى الخارج ىىا تتم ىىز بىىاللجز المسىىتمر فىىي حسىىا  الخىىتماى، 

مىىىن إجمىىىالي الىىىوارتاى. فحسىىىا  الخىىىتماى  % 01مىىىن إجمىىىالي ال ىىىاتراى الجزائر ىىىا، أمىىىا الىىىوارتاى فتمرىىىل 
ب نمىا حقىق  5000مل ىار توالر سىنا  432سنواى األخ ر ، فكان اللجز الا خمل ومتزا ت   اا مستمر  أان  أجز  

مل ىار توالر  035مل ىار توالر و 033مل ىار توالر و 534فائضا في كل من م ىر والمةىر  وتىون  بمقىتار 
 ىى  ، ح5003إلىى   0990ولقىىت أىىر  م ىىزان الخىىتماى أجىىزا كب ىىرا ي لىىا الفتىىر  الممتىىت  مىىن  .1ألىى  التىىوالي

، وترجىى  5003مل ىىار توالر سىىنا  5354إلىى  حىىوالي  0992مل ىىار توالر سىىنا  0333انتقىىل هىىذا اللجىىز مىىن 
 أسبا  هذا اللجز بالترجا األول  إل  تكال   النقل وال  انا والتأم ن.

 % 42 لتبىر النقىىل البحىىري واألنىوال األخىىر  مىىن أهىم مكونىىاى الخىىتماى إذ ت ىكل  ىىاتراته نسىىبا  
 .2من إجمالي وارتاى الختماى % 30من إجمالي  اتراى الختماى، ووارتاته نسبا 

يمقارنىىا مىى  م ىىر  % 5النسىىبا المتتن ىىا ل ىىاتراى الخىىتماى مىىن إجمىىالي ال ىىاتراى والمقىىتر  بىىى  
 يىىىال الخىىىتماى فىىىي الجزائىىىر الزال   ىىىكو مىىىن اخىىىتمالى وت ىىىوهاى    تىىىتل ألىىى  أن  % 235وتىىىون   1%

ىىى ا ل ىىىتمكن مىىىن مواجهىىىا المنافسىىىا األجنب ىىىا باتخىىىاذ إجىىىراءاى وخيىىىواى جىىىات  وفلالىىىا تزا ىىىت  ا مو تيلىىى  اهتمام 
 وان محاى جذر ا لكي  لمل أل  انتلاش اال ت ات الويني ككل.

                                                           

 .055 بام نلوش، مرج  سبق ذكره، ص   -1 

2   - M. Hedar, OP.Cit, PP305-307. 
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أمل ا االنضمام إل  المنمما سو   كون لها انلكاساى سلب ا كر ر  خا ا وأن هذا القيال غ ىر  
   لني أنه  ت ال تتحقق بلض اإل جاب اى.وهذا ال ،مه أ للتحر ر ومواجها المنافسا

سو   تم التيرق ألهم اآلرار التي تنجم أن تحر ر تجار  الختماى في الجزائر بالترك ز أل   
 اآلرار المرتبيا بالختماى المال ا والم رف ا، والس احا، وبا ي القياأاى الختم ا األخر .

 
 على تجارة الخدمات المالية والمصرفية. التداعياتالفرع األول: 

 امى الجزائر بتوس   مجال الختماى المال ا واالسترمار ا من أجل تلب ا أوس  الحت اجاى األفرات   
ومواكبا التيور الحا ل في التول المتقتما من خمل ز ات   بكاى الم ار  وتأس   الفرول. وفي مل 

 ا في مجال تجار  االنضمام إل  المنمما اللالم ا للتجار  ستتلرض الجزائر النلكاساى إ جاب ا وسلب
  مكن يرحها في النقاي اآلت ا: ،الختماى المال ا المتللقا بالبنو  وبالتأم ن

 أوال: اآلثار اإليجابية 
  مكن استلراض اآلرار اإل جاب ا ف ما  لي:   

إذا تىىىم تأه ىىىل الم ىىىار  وتك  فهىىىا وجللهىىىا تلمىىىل وفىىىق أسىىىال   ونمىىىم وتسىىى  ر وتكنولوج ىىىا تىىىتمءم مىىى   -5
هىىىذا  مكنهىىا مىىىن المنافسىىىا وال ىىموت فىىىي وجىىىه  الملىىا  ر التىىىي تلمىىىل بهىىا الم ىىىار  التول ىىىا المتقتمىىا، فىىىإن  

 المحل ىىاالبنىىو  والميسسىىاى الم ىىرف ا وهىىذا ألنىىه مهمىىا  كىىن فىىإن  ،الميسسىىاى المال ىىا والم ىىرف ا األجنب ىىا
من ح    مأحت اجاى اللممء، الو  لسوقالج ت  لملرفا الهاما، سواء من ح    وتنافس ابم ز  نسب ا  تتمت 

منافسىا  أن إضىافا إلى  ،نسىب امىا  منحهىا م ىز  ما نسىب    منخفضا افمحل ا بتكلالاللمالا  ت ة ل ترتها أل  
الم ىىرف ا تون تلىىرض  الختمىىان كب ىىر فىىي مسىىتو   تحسىىإلىى  ملمىىم األح ىىان  فىىي تىىيتيالبنىىو  األجنب ىىا 

 .1نه ارلم المحل ا البنو 

هىا  مكن فتز المجال أمامها للت ىت ر ألن   ،في حالا بلو  الختماى الم رف ا الجزائر ا المستو  التولي -1
 المرتبيا به.تقتم أل  أسا  توح ت الملا  ر التول ا ألتاء اللمل الم رفي والختماى 

ىى ،كىىذل  فىىي مجىىال التىىأم ن -3 خىىتماى رف لىىا  يا ذا محل  ىىا  و  ىىفىىإن المنافسىىا األجنب ىىا  ىىت تجلىىل منىىه  ياأ 
تنو ىىى  وتيىىىو ر أىىىن ير ىىىق التأم ن ىىىا للمىىىواين ن  ىاالحت اجىىىاتلب ىىىا مختلىىى  إضىىىافا إلىىى  تىىىوف ر و  ؛2وج ىىىت 

 .3ال ركاىالختماى التأم ن ا التي تقتمها 

إ اما فرول للبنو  األجنب ا في الجزائر في مل تحر ر تجار  الختماى المال ا س يتي إل  جل   -4
، 1م تانمواكبا التيوراى اللالم ا في هذا الب  سمز مماالتكنولوج ا الم رف ا الحت را إل  السوق المحلي، 

                                                           

  .039ص سبق ذكره، البنو ، مرج   وا ت ات اىالميل  أبت الحم ت، اللولما  أبت -1 
: اللربي الوين في التسو ق الراني اللربي الملتق ، اللربي التأم ن سوق أل  الختماى لتجار  اللاما االتفا  ا أرر، بكر أبو أحمت  ف ا -2 

 .050، ص 5003 توبرأك  6-8 ير تولا – التوحا، والتحت اى الفرص
أل  القيال المالي في اال ت ات اى اللرب ا بالترك ز أل  حالا الجزائر، مذكر   او ا  أت قا، االتفا  ا اللاما للتجار  في الختماى وآراره -3 

 .010ص  ،5003-5005ماجست ر في الللوم اال ت ات ا، جملا بسكر ، 
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في مجال الختماى  وهذا ما  يتي إل  تنو   وتيو ر األتواى الم رف ا وتحس ن نمم وأسال   اللمل
أي إتاحا الفر ا أمام البنو  التجار ا لممارسا أن يا وختماى م رف ا جت ت  لم تكن  الم رف ا والمال ا

تزاولها من  بل، إل  جان  توفر المز ت من اإلياراى الم رف ا الميهلا للتلامل م  السوق المال ا 
 .لمحاسبا التول ا الختم اوتقت م أتواى تقن ا مستحترا وتيب ق أسال   ا، 2التول ا

 راف ا والر اب ا، في ضوء التواجت واإلحتكا  ستخلق المناخ الممئم لللمل الم رفي وتيو ر النمم اإل -1
األجنبي، وتأم األسال   الر اب ا أل  البنو  لضمان السمما الم رف ا وهو ما  ز ت القتر  أل  مواجها 

 .3اللولما المال ا
االستفات  من فتراى السمام التي تمنحها المنمما اللالم ا للتجار  لللمل أل  المراجلا النقت ا والمال ا  -6

من أجل ز ات  الكفاء  اال ت ات ا وتحس ن المركز التنافسي، والتحر ر التترجي للقيال المالي والختماى 
 المال ا.

  األسواق المال ا التول ا للح ول أل  ما االنفتام المالي  ت  مكن الجزائر من الو ول إل إن   -7
تحتاجه من أموال لست النقص في المتخراى الموجها لتمو ل االسترماراى، مما  يتي إل  ز ات  االسترمار 

 .4المحلي، وبالتالي ملتل النمو اال ت اتي

 ت  ساأت تحر ر وتيو ر الجهاز الم رفي والمالي أل  إ جات ب ئا محفز  لن اي القيال الخاص مما  -8
  لمل أل  القضاء أل  تهر   ريو  األموال إل  الخارج.

ا أل  أسواق المال اللالم ا انفتام الميسساى المال ا الجزائر ا أل  اللالم الخارجي وخ و    ن  إ -9
 .5أأمال مال ا  املا بل ت  أن التخ ص القياأي الض ق يهلها إل  ممارسا 

فتز مجال التأم ن  يتي إل  ز ات  المنافسا في السوق، مما  سمز بالح ول أل  ختماى  إن   -44
تأم ن ا متم ز ، واالستفات  من مزا ا نسب ا في هذا المجال، وذل  من خمل ت ت ر ختماتها نحو بلتان 

 س ا مقارنا بختماى التول المتقتما.أخر  أ ل نموا وبأسلار تناف

 ثانيا: اآلثار السلبية 
  لي: ف ما ، مكن تلخ ص أهم اآلرار السلب ا المتو لا 

ا ألىى  اسىىتقمل ا الس اسىىا النقت ىىا مىىن جانىى   ىىترتها  ىىت  لمىىل تحر ىىر األسىىواق المال ىىا ألىى  التىىأر ر سىىلب   -5
األمىىوال، ومىىن جانىى  الضىىةوياى التىىي  ىىت تقىى  ألىى  تفىىاتي االضىىيراباى التىىي  ىىت تحىىترها حركىىاى ريو  

فتخول فرول الم ار  األجنب ىا أو  ىركاتها التابلىا إلى  السىوق المىالي  أل  سلر  ر  اللملا الوين ا.
الجزائىىري وأملهىىا فىىىي محىى ي متحىىرر مىىىن الق ىىوت المال ىىا ألىىى  اخىىتم  أنواأهىىا ومتفىىىتز ألىى  الخىىارج إلىىى  

سىىىىاى النقت ىىىىا واالئتمان ىىىىا التىىىىي تيبقهىىىىا السىىىىلياى الجزائر ىىىىا، ا ألىىىى  الس اأ  ىىىى  الحىىىىتوت،  ىىىىت  ىىىىيرر سىىىىلب  

                                                                                                                                                                                     

، 0992أكتوبر  ،440اللتت  الملا ر  م ر مجلا، تحر ر التجار  في الختماى المال ا أل  القيال الم رفي أرر ،ملتوق محمت سه ر -1 
 .90ص

  2- رابح رتيب، الدخول إلى األسواق الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص3 3504

 .043أبت الميل  أبت الحم ت، اللولما وا ت ات اى البنو ، مرج  سبق ذكره، ص  -3 
  4- ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص3 3054

  5- عبد الناصر نزال العبادي، مرجع سابق، ص3 3550
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فالس اساى االئتمان ا واالسترمار ا لهذه الفرول وال ىركاى التابلىا هىي مىن  ىن  الميسسىاى الم ىرف ا األم 
 .1ها ول   البلتان المض فانالموجوت  خارج البمت والتي تقوم برسم الس اساى اللاما وفق أهتا  بلتا

افسىىىا ال ىىىت ت  التىىىي  ىىىت تفرضىىىها البنىىىو  األجنب ىىىا أو فروأهىىىا  ىىىت تىىىيتي بالميسسىىىاى الم ىىىرف ا المن إن   -1
  أو إل  تة  ر ن ايها. 2والخروج من السوق الم رف ا المحل ا فم ال ة ر  إل  اإل

انضىىمام الجزائىىر إلىى  منممىىا التجىىار  اللالم ىىا سىى يتي إلىى  منافسىىا غ ىىر متكافئىىا بىى ن الميسسىىاى  إن   -3
هىىا غ ىىر ميهلىىا ولىى   لهىىا الخبىىراى والمهىىاراى التىىي تسىىمز لهىىا بالمنافسىىا ألن   ،الم ىىرف ا األجنب ىىا والجزائر ىىا

ها وكفاءتها و ترتها التسو ق ا التي تتم ز بقتر  وجوت  وتنول ختمات ،وال موت أمام البنو  األجنب ا المتيور 
واإلأمن ىا، األمىر الىذي  مكنهىا مىن اسىتقيا  أغلب ىىا الوتائى  وتوج ههىا إلى  مجىاالى االسىترمار حسى  مىىا 

 .3 ختم م لحتها واسترات ج اتها بةض النمر أن م لحا اال ت ات الجزائري

رر ألى  الس اسىاى الكل ىا للتولىا، وبالتىالي  ىي الخىتماى الم ىرف ا أن  فىيتحر ر التجار  التول ىا ل  مكن -4
و ضىىر بىىذل   الوين ىىامىىن الميسسىىاى  نا ىىئاأو  لةىىي تأىىم ال ىىناأاى الممىىا  ىىنقص ألىى  س اسىىاى التنم ىىا 

 .4هتا  التنم اأالم رفي لتحق ق  االستختامبلمل ا 

المتباتلىىا مىىن  االسىىتفات مىىن حرمهىىا ممىىا   ،فىىتز بنىىو  لهىىا فىىي الخىىارج ألىى  ىىتر  البنىىو  الجزائر ىىا  أىىتم -1
 .الختماىتحر ر التجار  في 

 لىن  تىر اللىام  االسىترماريم مممىز المنىاخ و ضىو  وأىتم الوضل ا المترت ا للسوق المال ىا الجزائر ىا إن   -6
بالسمسر   المتللقافتز فرول لها في الجزائر لتقت م أ كال الختماى المختلفا  أل  الميسساى األجنب ا تقبل

يرم أوراق مال ا في السوق المال ا الجزائر ا، خا ا أو أل   تقت م الم ور  المال او  وتجار  األوراق المال ا
 .للق م المتتاولا المستمروهي تلاني من االنخفاض 

األتواى المال ا والنقت ا المتوفر  لت  السلياى النقت ا محتوت  وغ ر متنوأا، وال تجللها  اتر   ن  إ -7
ا القيال البنكي الخاص مازال نا ئ   أل  إتار  األموال وال موت أمام الهزاى النقت ا، أمو  أل  أن  

 و تيل  تيو ر وتلز ز  تراته المال ا والب ر ا وتحت   أسال   ويرائق أمله.

تحر ر حركا ريو  األموال تيرر أل  الس اسا النقت ا، وهو ما  يتي إل  ز ات  التوس  النقتي  ن  إ -8
 .5ومن رم ارتفال سلر ال ر  الحق قي، وهذا  ت  نتج أنه تراج  في مو   الحسا  الجاري

  

                                                           

  1- عبد الناصر نزال العبادي، مرجع سابق، ص3 3555

 .051، ص مرج  سبق ذكرهأت قا و ا ،  -2 
  3 - صالح صالحي، اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل االقتصادي، مرجع سابق، ص3503

نوفمبر  5-2ق  الويني األول حول النمام الم رفي الجزائري: وا   وآفاق، جاملا  الما، ، النمام الم رفي الجزائري، الملتمحمت ز تان - 4 
 .31 – 35، ص 5000

  5- ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص3 3059
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 على القطاع السياحي والخدمات األخرى التداعياتالفرع الثاني: 

 اآلرار المتو لا أل  القيال الس احي وأل  الختماى األخر .س تم التلرض إل   

 على القطاع السياحي المتوقعةأوال: اآلثار 
 لت القيال الس احي أ    اال ت ات القومي للكر ر من التول، وف ما  خص الجزائر فهي تتوفر  

مجموأا ملتبر  من الملالم ا، فهي تحتل مو   استرات جي وتضم ا مهم  ا س اح   أل  مقوماى تجلل منها بلت  
 اساحل    األ  الهواء م ن  ضمن الترا  الرقافي اللالمي و ر ي   ا حراو    ااألرر ا القت ما، وتمتل  متحف  

فقياأها الس احي  تخبي في اللت ت من  ،وسمسل جبل ا والحماماى والمناب  الملتن ا، لكن رغم هذا امهم  
ل  المستو  الميلو ، والجتول التالي  ب ن تيور إور ولم  ر   الم اكل واللرا  ل التي تمنله من التي

 . 5000-5000اإل راتاى الس اح ا وأتت الس ام الوافت ن إل  الجزائر خمل الفتر  ي

  (1155-1111اإليرادات السياحية للجزائر وعدد السياح الوافدين خالل الفترة): تطور 02جدول رقم  

 ملي اى: أل  بناء اليالبا إأتات من المصدر:
وم اال ت ات ا لىىىىىىها المال ا، مجلا اللىىىىسم ر  أم ش، أرر تيور اليا ا الفنت  ا في الجزائر أل  إ راتات -

 .554 ص ،5000 ،00ت اللت، ، جاملا سي  التس  روألوم 
 .5003الت وان الويني لضح اء  -

ح   انتقل من  ، تب ن من الجتول أن أتت الس ام الوافت ن إل  الجزائر  ت تحسن خمل الفتر  
، كما أن حجم اإل راتاى الس اح ا 5000سائز سنا  5394441إل  حوالي  5000سائز سنا  452944
رم انخفض إل   5004مل ون توالر سنا  35432إل  حوالي  5000مل ون توالر سنا  9231ارتف  من 
أتت  من هذا التيور سواء في إجمالي اإل راتاى الس اح ا أ أ  ، إال  5000مل ون توالر في سنا  50433

الس ام  بقي غ ر كافي إذا ما  ورن بالمقوماى الس اح ا التي تمتلكها الجزائر، و رج  ذل  إل  أتم 
الجزائر في أ ر ا التسل ن اى، وأتم االهتمام بقيال الس احا في  م  زمني الذي االستقرار الس اسي واأل

البرامج التنمو ا وضل  يا اى اإل واء للميسساى الفنت  ا، ح   أن االسترمار الس احي   كل ن  با 
وفي  ℅0539بينما وصلت في تونس إلى ℅ 239ضئ م من حجم االسترمار اإلجمالي ولقت بلةى نسبته 

فبالرغم من أن اليا ا الفنت  ا من ح   اللتت . 1 5001في سنة  ℅3035وفي اإلمارات   ℅03رب المغ
ن اإل راتاى الس اح ا للجزائر جت متتن ا  أ  إال   ،0030وم ر  0049السلوت ا متقاربا م   0034للجزائر 

   هي أل ه أمااليا ا الفنت  ا   ن  في فئا أخر  تختل   من ℅40كون مقارنا ملهما، وهذا  لوت إل  
                                                           

 403، ص 5003، 03نوال هاني، تنافسية القطاع السياحي في الدول العربية، مجلة الباحث، العدد  -1 

 2005 2004 2003 2002 1115 1111 السنوات 

 0443090 0533109 0055541 944050 900405 452944 عدد السياح الوافدين

 04433 01432 005 9935 9932 9231 السياحية )مليون دوالر(اإليرادات 

 1155 1151 1119 1118 2007 2006  السنوات
الوافدين السياح عدد ) 0531245 0140000 0115000 0900205 5010495 5394441 

(اإليرادات السياحية )مليون دوالر  54035 50439 35432 55534 50930 50433 
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 ق تون الجزائر ل وم الذ ن في السلوت ا وم ر، ح   أن ملمم الس ام الوافت ن للجزائر من أوروبا و 
م  تول الجوار ح   مقارنا ال ىكذل   تضز الضل  إذا ما تم .1و ضاء الليمى أل  السواحل واحت

 5000و مل ون توالر 0221أل ، واال راتاى الس اح ا  2400أل  و 1000بلت أتت الس ام الوافت ن 
؛ أي أن أتت الوافت ن إل  الجزائر من 2 5002في تون  والمةر  أل  التوالي خمل سنا  مل ون توالر

الس ام لم   ل إل  رب  الذ ن زاروا تون  والمةر  خمل هذه السنا، كما أن اإل راتاى لم تتلت 
  .خمل هذه السنا أل  التواليتون  والمةر   مما حققته ℅12.9و ℅00344

ف ما  خص مساهما  يال الس احا الجزائري في الناتج المحلي اإلجمالي  مكن استلراضها في  
 الجتول التالي:

-0222: مساهمة قطاع السياحة الجزائري في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 43جدول رقم 
 الوحت : نسبا مئو ا )                                                                       0222

 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0220 0222 0222 السنا
 0.2 0.22 2.2 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 المساهما

 حالا التنم ا اال ت ات ا، تحق ق في الس احا  يال اللمراوي، مساهما سل تي، سل م  ح  المصدر: 
 .222، ص 0222 والرمرون، السات  اللتت الجاملا اال ت ات ا للللوم بةتات كل ا الجزائر، مجلا

 متدنية، حيث لم جد الفتر  خملاإلجمالي  المحلي الناتج في السياحة مساهمة بأن   الجدول يبين 

 هذا و رج  1,02℅ بنسبا 2006 سنا لها مستو  أتن  سجلى و ت ،أ    كحت 2,3℅تتعدى 
 بسب  ول   البترول أسلار ارتفالبسب   اإلجمالي المحلي الناتج ارتفال إل  السنا لهذه االنخفاض

 تلوت اإلجمالي المحلي الناتج في الس احي القيال مساهما ضل قي. فف الس احا  يال إ راتاى انخفاض
 اال ت ات ا التنم ا تحق ق في همها األباأتبار  المحرو اى أل  اأتماتهاو  لس احال التولا لهماإ إل  أساسا

 .أسرل  كلب
   ما هو الس احي الناتج إن ،المتفوأاى م زان الس احا الجزائر ا في كذل   مكن توض ز مساهما 

 باللملا  تفلون والذ ن المق م ن من غ ر في أغل  الحاالى هم والذ ن الس ام إل  المنتجاى الس اح ا ب  
 أهم تها فتقا  األجنبي التخل من م اتر تلت الس احا فإن   لذا الس اح ا، رغباتهم مقابل تلب ا ال لبا

 للم زان ال اف ا التأر ر بالق ما هذا و تحتت المتفوأاى، م زان أل  تأر رها كذل  بحجم اال ت ات ا
 وكان الم زان اسالب   التجاري الم زان فإذا كان التجاري. للم زان ال اف ا النت جا إل  ونسبتها الس احي
كان  إذا أما األ ل، أل  منه أو  خف  فائض إل  التجاري الم زان اللجز في  ة ر  ت هفإن   اموجب   الس احي

 في المحققا اال جاب ا النت جا س لزز فإنه اا أ ض  موجب   الس احي الم زان موجبا وكان التجاري الم زان
 .الجزائر في الس احي التجاري الم زان وضل ا  مرل التالي التجاري، والجتول الم زان

  

                                                           

 0043، ص 5000التنمية االقتصادية في العالم العربي، الواقع العوائق سبل النهوض، دار جليس الزمان، األردن، علي جدوع الشرفات،  -1 
2- François Vellas, Economie et Politique du Tourisme International, Ed  Economica, Paris,  2007, p 39.  
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 .أ توالر مل ون: الوحت ي 0200-0222للجزائر خالل الفترة  السياحي المدفوعات : ميزان44رقم  جدول
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 5991 السنة

 9231 40 1433 5434 4234 3531 4932 1534 1434 4339 002 اإليرادات
 09539 52039 559 04431 05230 04134 032 01539 05434 03539 049 النفقات

الميزان 

 السياحي

-44 -11.9 -91 -514 -81.4 -511.5 -559.3 -551.8 -594.7 -575 -96.8 

 1155 1151 1119 1118 1117 1116 1111 1114 1113 1111 1115 السنة
 50433 50930 55534 35432 50439 54035 04433 01432 005 9935 9932 اإليرادات

 20031 21433 42535 45435 31531 34935 310 34039 522 54131 09339 النفقات
الميزان 

 السياحي

-94.4 -548.5 -543 -561.4 -581.7 -518 -517.8 -544.5 -591.1 -311.1 -193.3 

 ملي اى: أل  بناءالباحرا  إأتات من :المصدر
 .0222 أفر ل التقل ت ا، وال ناأاى الس احا بوزار  االح ائ اى م لحا -
 .0222و 0222الت وان الويني لضح اء للسنواى  -

ا ي لا الفتر  ما  لني أنه الجزائر كان سالب   في الس احي الم زان ر  ت أن الجتول من  تضز 
  م زان المتفوأاى. في متنام ا  حقق خسائر

الجزائر إل  المنمما اللالم ا للتجار  ستتحمل مجموأا من اآلرار السلب ا وأل ه إذا انضمى  
 وتتمرل في: ،واإل جاب ا المتو لا أل  الختماى الس اح ا

  اآلثار السلبية -4
 تتمرل اآلرار السلب ا المتو لا في: 

مهور س ير  أجنب ا أل  القيال الس احي وبلض األن يا المرتبيا به، ح   أن االنفتام  سمز  -4
إل  سوق في إنتاج الختماى الس اح ا   الالالخبر  الكفاء  و ال يذو بتزا ت تخول منتجي الختماى األجان  

 . 1هذه المرحلاالمنتج ن المحل  ن في مما  قضي أل  نسبا هاما من  ،الختماى الس اح ا المحل ا

تقل ص فرص التوم   للمواين ن المحل  ن بسب  جل  اللمالا األجنب ا المتخ  ا في  يال  -2
 ا في مجال الفناتق والمياأم. الس احا خ و   

  اآلثار االيجابية  -2
 تتمرل اآلرار اال جاب ا المتو لا ف ما  لي:  

ا بسب  ا وك ف  فتز سوق الختماى الس اح ا للميسساى األجنب ا س يتي إل  توافر الختماى كم   إن   -4
المنافسا التول ا، وس  احبه نقل للتقن اى المتيور  مما  يتي إل  ز ات  تيو لها م  تخول الميسساى 

   القياأاى األخر .ا بتوره ألاألجنب ا وتنافس ا  يال الختماى الس اح ا المحلي، وهذا س نلك  ا جاب   

تحر ر هذه األخ ر  خا ا القيال المالي   يال الس احا  رتبي بقياأاى ا ت ات ا أخر ، فان   بما أن   -2
 واالت االى والبناء والت   ت س ساأت أل  نمو أرض القيال الس احي.

                                                           

في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات السياحية مع اإلشارة إلى حالة الدول العربية،  وصاف عتيقة، صالح مفتاح، متطلبات صناعة السياحة -1 

  053-02الملتقي الدولي حول اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، ص ص 



 المبحث الثالث: التداعيات على القطاعات االقتصادية                 الفصل الخامس: تداعيات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على االقتصاد   

 

332 

 

 يال  القضاء أل  اللرا  ل التي تواجه الميسساى الس احا س يتي إل  تحق ق نمو ملحوم في -3
 الس احا و ز ت من ترك ز الميسساى الس اح ا أل  جوت  الختماى.

المو ىى  الجةرافىىي واإل ل مىىي  جلىىل مىىن الجزائىىر بلىىتا سىى اح ا بترجىىا أال ىىا، وأل ىىه فىىإن تنم ىىا  يىىال  إن   -4
السىىىى احا واللمىىىىل ألىىىى  اسىىىىتةمل كىىىىل اإلمكان ىىىىاى المتاحىىىىا وفىىىىتز المجىىىىال أمىىىىام الخىىىىواص المق مىىىى ن وغ ىىىىر 

ىى سىىو  المق مىى ن، ىى جلىىل منىىه  ياأ  أيىىاء الفر ىىا لتنم ىىا ا و و  ىىا ناجح  ا  لمىىل ألىى  امت ىىاص البيالىىا وان
 وتيو ر ال ناأاى التقل ت ا والفنت  ا.

الجزائر لن تستف ت في مجال الختماى الس اح ا في األجل الق  ر رغم ما  مما سبق  تضز أن   
تتوفر أل ه من مقوماى س اح ا، لكن في األجل اليو ل  مكن أن تحقق إ جاب اى ملتبر  إذا نجحى 

ا ا و نلك  ذل  ا جاب   ا كب ر  الس اسا الس اح ا المبرمجا من  بل الحكوما، وس  هت القيال الس احي انتلا   
 ا.   م زان الختماى خ و ا وم زان المتفوأاى أموم  أل

 ثانيا: اآلثار المحتملة على الخدمات األخرى
لختماى األخر   مكن تو   بلض اآلرار التي تنجم أن تحر ر تجار  الختماى في   الإبالنسبا  

 األجل الق  ر. 

  اآلثار السلبية -4
 تتمرل اآلرار السلب ا المتو لا في: 

مهور منافسا  ت ت  وضةوياى من ال ركاى األجنب ا في السوق الويني، مما  من  رف  ال اتراى  -4
ا في بن ا ا ونوأ  الختمات ا بسب  ضل  المزا ا التنافس ا النسب ا من جها، وضل  اإلنتاج الختماتي كم  

 .1ال اتراى الجزائر ا من جها أخر 

المت  الق  ر نت جا اللجز المزمن للم زان التجاري التأر ر السلبي أل  الم زان التجاري في  -2
 الختماتي.

في حال انضمام الجزائر إل  المنمما اللالم ا للتجار ،  حتمل أن  تر  جان  هام من  يال النقل  -3
 لألجان  خا ا في مجال النقل البحري والجوي الذي  فتقر إل  تنم م محكم وآل اى التس  ر الحت را.

أىىاى الخىىتماى األخىىر  كالسىى احا واالت ىىاالى واالست ىىاراى وخىىتماى اإلن ىىاء والبنىىاء  ىىت تلىىاني  يا -4
 وغ رها من  لوبا المنافسا، إذا لم تقتم هذه الختماى بمستو  وترجا تل  التي  وفرها المورتون األجان 

 . هانفس
  

                                                           

جزائر في جانب تحرير تجارة الخدمات، الملتقي العلمي الخامس حول الشراكة بشير مصطفي، الشراكة األوروجزائرية أي موقع لل -1 

  013، ص3 5000جوان  5األوروجزائرية، الجزائر، جمعية المعرفة العلمية الثقافية، 
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  اآلثار اإليجابية
 تتمرل اآلرار اال جاب ا المتو لا ف ما  لي: 

الجزائىىر  مكنهىىا تيىىو ره وجللىىه  ت ىىت  للمنافسىىا، خا ىىا وأن الجزائىىر  فىىي مجىىال خىىتماى النقىىل فىىإن   -5
 ا.ا ج ت  ا جةراف   تتوفر أل  إمكان اى أال ا وتحتل مو ل  

مبىىىتأ السىىىمام للتولىىىا اللضىىىو بتحت ىىىت االلتزامىىىاى فىىىي القياأىىىاى الختمات ىىىا المسىىىموم بهىىىا لألجانىىى   إن   -1
 ا. جاب ا، ح   أن التولا ال تحرر إال تل  التي ال تيرر أل ها سلب  بممارستها،  لتبر نقيا إ

انضمام الجزائر إل  المنمما اللالم ا للتجار  في مجال تجار  الختماى س كون  مما سبق  مكن القول إن  
ا للتم ته ئا هذا القيال للمنافسا، وأل ه  تل ن أل  الجزائر مكلفا جتا خا ا في المتي الق  ر، نمر  

ا يائلا وخا ا في الفتر  استرات ج ا للنهوض بهذا القيال الحسا  الذي  مكن أن  حقق أرباح   وض 
 االنتقال ا.
ه  ج  كما سبق اإل ار  إل ه إحتا  تة  ر جذري أن ير ق حت  تتحقق هذه اآلرار اإل جاب ا فإن   

والس احا والتأم ن اإل محاى الجات  واللمل أل  م اركا األجان  في مجاالى مختلفا مرل ال حا 
والبنو  من أجل ته ئا هذه القياأاى وتمك نها من مواجها المنافسا األجنب ا وجللها تمتص اآلرار 

 نبةي أل  الجزائر إتبال بلض الخيواى السلب ا التي  ت تنجر أن التحر ر الكامل لقيال الختماى. ف
 التي  مكن إ جازها ف ما  لي:

ا بلمل ا تأه ل لضمان استمرار ا ومسبو   فضل أن  كون التحر ر تتر ج   التأني في تحر ر القيال، ف  -4
 وموا لا و موت هذا القيال، وأتم أر لته للقياأاى األخر  وللمل ا التنم ا.

استةمل فتر  السمام لته ئا اال ت ات الجزائري وجلله  اترا أل  المنافسا في المرحلا القاتما  -2
 خذ بل ن االأتبار يب لا التة راى المح يا. م  األ ،واالستفات  من التجار 

االهتمام باالسترمار األجنبي، وان اما  راكا رنائ ا ومتلتت  األيرا ، من أجل تيو ر هذا القيال  -3
 ومواكبته للتكنولوج ا.

الجزائر  توفر لت ها  من أهم موارت  يال الختماى، خا ا وأن   ااالهتمام أكرر بالس احا كونه -0
 المقوماى الس اح ا التي تجللها من أر   البلتان الس اح ا.

 ضرور  المراجلا ال املا للت ر لاى والنمم المال ا والنقت ا، وته ئا المرو   بل تحر ر السوق. -5

 

 التداعيات على حقوق الملكية الفكرية والتجاريةالرابع:  المطلب

  نبةي ملرفا وا لها أوال. أل  حقوق الملك ا الفكر ا والتجار االتتاأ اى  بل التيرق إل   
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 حقوق الملكية الفكرية والتجارية الفرع األول: واقع

التول األأضاء في المنمما اللالم ا للتجار  ملزما بتة  ر وتلت ل  وان نها وت ر لاتها الوين ا  
لملك ا الفكر ا والتجار ا، وتجبرهم أل  حت  تتوافق م  األحكام المن وص أل ها في اتفا  ا حقوق ا

ا تنص هذه االتفا  ا أل  ضرور  وض  الت ر لاى المتللقا إبمغها لبا ي التول األأضاء. أ ض  
جراءاى التقاضي من أجل ضمان حقوق كل تولا في اتخاذ اإلجراءاى اللقاب ا  بالمخالفاى والجزاءاى وان

فلحقوق الملك ا الفكر ا الممنوحا حما ا  ج  أن  لت ها.ضت األيرا  التي تقوم بخرق حقوق الملك ا 
تلك  التوزان اال ت اتي ب ن االسترماراى الضخما التي تخ  ها الحكوماى والميسساى من أجل 
البحو  والتيو ر، وب ن المزا ا اال ت ات ا التي  حققها استةمل هذه االنجازاى واالبتكاراى الجت ت  من 

إذ أن نقل التكنولوج ا كان  تم في إيار الملونا الفن ا  ،ما كان  تم  بل االتفاقالناح ا التجار ا، أك  
 .1التي تقتمها التول المتقتما للتول النام ا تون مقابل أو بمقابل زه ت

تلتبىىىر الجزائىىىر مىىىن بىىى ن الىىىتول النام ىىىا الملن ىىىا بالىىىتفال أىىىن حقىىىوق الملك ىىىا الفكر ىىىا وال ىىىناأ ا  
األجنب ىا، واللمىل ألى  مكافحىا كىل أنىوال القر ىنا والتقل ىت للمنتجىاى  ملمحل ىا أواللمماى التجار ا سىواء ا

 ا، أو األجهىز  الكهربائ ىا أو  ى تالنفي كل المجاالى مهما كانى ال ىناأاى اإللكترون ىا أو ال ىناأاى ال
  ي  الة ار...

الىىويني أملىىى الجزائىىر ألىى  هىىذا بسىىن ت ىىر لاى  بىىل وجىىوت هىىذه المنممىىا، ح ىى  أن ىىأى الىىت وان  
سنى ت ر   لميابقىا القىانون الجزائىري بالقىانون الىتولي فىي مجىال حما ىا  ما، ك0914لحقوق الميل  سنا 

 .0991حقوق الملك ا األتب ا والفن ا في 
بلض أحكامها كان ال  تفق م  االتفا  ا الخا ا بالملك ا الفكر ا التي  ات ى أل ها   أن  إال   

المنمما اللالم ا للتجار ، لذل  أ تر رئ   الجمهور ا أت  أوامر تتما   م  الملي اى التول ا و ت 
 : 2 اتق أل ها البرلمان وتتمرل في

الم ات ا أل  األمر الرئاسي ر ىىىىىىىىىىىىىىىىىم  المتضمن 5003نوفمبر  04الميرخ في  04-03القانون ر م  *
 والمتللق باللمماى التجار ا. 5003جو ل ا  09الميرخ  05-  03

المتضمن الم ات ا أل  األمر الرئاسي ر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  5003نوفمبر  40الميرخ في  09-03القانون ر م  *
 والمتللق ببراءاى االخترال. 5003وجو ل ا  09الميرخ في  03-01

المتضمن الم ات ا أل  األمر الرئاسي ر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  5003نوفمبر  40الميرخ في  50-03القانون ر م  *
 والمتللق بحما ا الت ام م ال كل ا للتوائر المتكاملا. 5003جو ل ا  09الميرخ في  03-04

تلت مى جاءى لتك    القوان ن الجزائر ا م  اتفاق جوان  حقوق الملك ا الفكر ا المت لا  ذهه 
الجزائر من التول المستورت  للتكنولوج ا وهذا  ا لمنضمام إل  المنمما اللالم ا للتجار . إن  ب  بالتجار  تحس  

ست رات التكنولوج ا من التول  كلفها الكر ر للح ول أل ها، لذا أل  الجزائر إ جات بت ل آخر للحت من ا

                                                           

  1-عبد الناصر نزال العبادي، مرجع سابق، ص3 351

  2- محفوظ لعشب، المنظمة العالمية للتجارة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5005، ص ص 313-10
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 مالمتقتما وتيو ر القتراى الذات ا في مجال البح ، ولكن هذا البت ل  حتاج إل  موارت هائلا سواء مال ا أ
 . 1ب ر ا وفتر  زمن ا  بل أن  يتي رماره

 
 الثاني: اآلثار السلبية وااليجابية الفرع

تيب ق اتفا  ا حقوق الملك ا الفكر ا  تو   أن  نتج أنه بلض اآلرار السلب ا أو اال جاب ا أل   إن   
 التجار  الجزائر ا والتي  مكن ذكرها ف ما  لي: 

 أوال: اآلثار السلبية 
ارتفىىىال أسىىىلار المنتجىىىاى محىىىل بىىىراءاى االختىىىرال نت جىىىا لضىىىرور  تسىىىت ت أو تحو ىىىل اللوائىىىت المسىىىتحقا  -5

راءاى االخترال وخا ا في مجال  ناأا األتو ا من جىراء يىول مىت  الحما ىا المقتمىا للبىراء  أل حا  ب
 سنا ، مما  لمق التبل ا التكنولوج ا. 50ي
 ىىلوبا الح ىىول ألىى  التكنولوج ىىا الحت رىىا، ح ىى  كانىىى الىىتول النام ىىا فىىي السىىابق تىىتمكن مىىن ح ىىاز   -1

أو الهبىىىاى أو ح ازتهىىىا فىىىي مىىىل اتفا  ىىىا حقىىىوق الملك ىىىا التكنولوج ىىىا بأسىىىال   خا ىىىا، كالمسىىىاأتاى الفن ىىىا 
إذ  مكىن الح ىول أل هىا إمىا أىن ير ىق  اوتجار  ى ا انون    االفكر ا. أما في مل االنضمام فإنها أخذى يابل  

 راءها أو يرق الح از  القانون ا الواضحا كالح ول أل  الترخ ص بالحق فىي إنتاجهىا وب لهىا أو الح ىاز  
 من خمل االسترمار المرتبي بها.

ا ألى  المىواين ن نت جىا لمحاربىا ضرور  استختام المنتجاى األ ىل ا ذاى األسىلار المرتفلىا  ىيرر سىلب   -3
 المنتجاى المقلت  كبرامج الحاسو ، والمنتجاى محل براءاى االخترال.

ارتفال تكال   برامج التنم ا بسب  ز ات  تكال   استرات التكنولوج ا والم ار   المرتبيا باستختام  -0
اللمماى التجار ا وحقوق اليب  والن ر والبرمج اى وغ رها، إضافا إل  ارتفال تكال   اإلنتاج نت جا 

تفال أسلار المتخمى من المنتجاى الزراأ ا المستورت ، وارتفال األجور نت جا ارتفال أسلار الموات ار 
 .2الةذائ ا

وبالتالي  ،ا الزراأا و يال األتو از ات  التكال   المتللقا بالن اياى اال ت ات ا المختلفا وخ و    -5
 تلرضها لكر ر من الضرر.

حما ا حقوق الملك ا الفكر ا س ز ت من م اأ  الميسساى ال ناأ ا المحل ا في استلمال  إن   -6
التقن اى الحت را، ووسائل اإلنتاج المتيور  والتي تحتفم الميسساى األجنب ا بحقوق براءاتها والتي سو  

 تمن  استةمل تقن اتها تون تف  تكال   مرتفلا.

  

                                                           

  1- صالح صالحي، اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل االقتصادي، مرجع سابق، ص 355

  2- فضل على مثنى، مرجع سابق، ص،3552
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 ثانيا: اآلثار اإليجابية 
محاربىا التقل ىت والةىش التجىاري وال ىناأي، وحما ىا األأمىال األتب ىا والفن ىا والللم ىا لألتبىاء والفنىىان ن  -5

 والللماء الجزائر  ن.
جىىذ  االسىىترماراى الخارج ىىا فىىي مجىىال البحىىو  والتيىىو ر والتنم ىىا، فتىىوف ر الحما ىىا القانون ىىا لحقىىوق  -1

بل ىا لتحق ىق أوائىت مال ىا أل ىحا  حقىوق الملك ىا الفكر ىا الملك ا الفكر ا فىي الجزائىر  لمىل ألى  خلىق القا
بسب  إبتاأاتهم وابتكاراتهم لفتر  مل نا في المسىتقبل، ممىا  حفىز ألى  إنفىاق األجانى  لألمىوال فىي الجزائىر 

فىىىي  ىىىكل اسىىىترماري واللمىىىل أكرىىىر للتو ىىىل لضبىىىتاأاى واالبتكىىىاراى فىىىي كافىىىا مجىىىاالى الملك ىىىا الفكر ىىىا.      
لمجتمىىى  الجزائىىىري فر ىىىا االسىىىتفات  منهىىىا ولىىىو بىىىتف  مبىىىالت مقابىىىل ذلىىى  لفتىىىراى محىىىتت ، رىىىم وهكىىىذا تتىىىام ل

 االستلمال تون مقابل بلت انتهاء مت  الحما ا.
المساأت  في نقل التكنولوج ا إل  الجزائر من التول المتقتما، فبالرغم من أنه  ىت  كىون لحما ىا حقىوق  -3

ا في نقل التكنولوج ا والمتمرل في التبل ا التكنولوج ا والتي تلتبر سمح  ا في مجال ا سلب   الملك ا الفكر ا أرر  
نهىىىا  ىىىت تلتبىىىر إ جاب ىىىا خا ىىىا وأنهىىىا تلمىىىل ألىىى  تسىىىه ل ات ىىىال ال ىىىركاى  أ   ىىىت أ ىىىحا  التكنولوج ىىىا، إال  

الجزائر ىىا الراغبىىا فىىي نقىىل التكنولوج ىىا إل هىىا مىىن الىىتول المتقتمىىا وان امىىا م ىىار   م ىىتركا مىى  مىىالكي هىىذه 
لتكنولوج ىىا. فلىىتم وجىىوت حما ىىا لحقىىوق أ ىىحا  الملرفىىا التكنولوج ىىا  جللهىىم  متنلىىون أىىن نقلهىىا للجزائىىر ا

 خوفا من أمل ا االنتها  والتلتي أل ها.
ه في األجىل المتوسىي االهتمام بتنم ا القتراى اإلبتاأ ا الذات ا للمواين ن وللم روأاى المحل ا، أي أن   -4

 ا سو  تحفز أل  البح  وتيو ر اإلنتاج.واليو ل فإن مرل هذه الحما 
االستفات  من الملونا الفن ىا والمال ىا، ح ى   حىق للجزائىر كتولىا نام ىا تلقى  مرىل هىذه المسىاأتاى مىن  -1

 التول المتقتما حت  تتمكن من إأتات اللوائز والقوان ن واألجهز  الملن ا بتوف ر الحما ا.

باتجاه التول ال ناأ ا نت جا توفر الحما ا إلنتاجهم الفكري  إ قا  هجر  األتمةا والكفاءاى المحل ا -6
واإلبتاأي، وت ج   المسترمر ن أل  اإل بال لمسترمار في الجزائر ومنه االستفات  من نقل التكنولوج ا 

 المتيور .

ا في حما ا المستهل  من أخيار التز    خا ا في البضائ  والمنتجاى االستهمك ا األكرر يلب   -7
السوق والتي تتمت  بأكبر   ما مضافا ممكنا، ومنه حما ا اال ت ات الويني ألن مرل هذه السل  تلرض 

 وبالتالي تفضل أل  اإلنتاج المحلي الذي  كون بأسلار مرتفلا مقارنا ملها. ،بأسلار منخفضا
 مالمكتو  أتمك ن الجزائر من الح ول أل  مزا ا ملتبر  في مجال اإلنتاج الفكري والفني سواء  -8

 .1المسمول خا ا بلت تيور وسائل االت ال التول ا مالمرئي أ

الجزائر ستواجه الكر ر من اللقباى والم اكل التي تحول تون إحراز تقتم ونمو في  يال  إن   
الملك ا الفكر ا بسب  انخفاض القتر  التنافس ا في مواجها التول المتقتما نت جا أتم ممئما اإليار 

تم االهتمام باالبتكار وانخفاض اإلنفاق أل  البحو  والتيو ر. وللتخف   من  ت  التأر ر الميسسي وأ
 السلبي  ج  أل ها أن تلمل أل :

                                                           

  1- محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص3 310
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تلت ل الجان  القانوني لحما ا حقوق الملك ا الفكر ا ل توافق م  تل  ال اتر  أن منمما التجار   -
 اللالم ا و حقق األهتا  التنمو ا والتقتم التكنولوجي. 

االهتمام بالبحو  والتيو ر والتحف ز أل ها من خمل توف ر الموارت المال ا المزما لذل ، خا ا في   -
 ال ناأاى التوائ ا هي األكرر تأررا باتفا  ا حقوق الملك ا الفكر ا.مجال التواء ألن 

ل النقائص والق ام بالتلت مى وفق ما تسمز به كمحاولا االستفات  من الفتر  االنتقال ا المتاحا وتتار   -
  روي االتفا  ا.

اهتمام الميسساى المختلفا ال ناأ ا أو غ رها بتمو ل التراساى واألبحا  التي تختم م الحها  -
 وجللها  اتر  أل  تلب ا حاجاى اال ت ات الويني من السل  اإلنتاج ا واالستهمك ا.  ،وتحسن أتاءها

 

 الخامس: التداعيات على السياسة الجمركية المطلب

لقت انتهجى الجزائر س اسا جمرك ا حمائ ا منذ االسىتقمل لحما ىا اإلنتىاج المحلىي ورفى  اإل ىراتاى  
الجمرك ا للخز نا اللموم ا. فانتماج اال ت ات الويني في اال ت ات اللىالمي أىن ير ىق اتفا  ىاى  ىنتوق 

إ ىىمحاى الس اسىىا   تتأسىىاالنقىىت الىىتولي واتفا  ىىاى ال ىىراكا األورومتوسىىي ا ومحاولىىا االنضىىمام للمنممىىا 
 الجمرك ا حت  تسا ر التيوراى الحا لا في اال ت ات الويني. 

ا ألى  المنافسىا التول ىا حت   تم تفل ل الميسسا الجمرك ا  ج  تنم ا الجهاز اإلنتىاجي ل كىون  ىاتر         
وارتاى. أىىن ير ىىىق إنتىىاج سىىىل  لهىىا م ىىىز  نسىىب ا توجىىىه للت ىىت ر خىىىارج  يىىال المحرو ىىىاى وأخىىر  بت لىىىا للىىى

من المتاخ ل الجبائ ا وهي ح ا ملتبر ، لذا كل انخفاض ف ها  %52فالمتاخ ل الجمرك ا للجزائر تقتر بى 
مىىن جىىراء االنفتىىام واالنضىىمام سىى يتي إلىى  نقىىص اإل ىىراتاى المال ىىا للتولىىا، ممىىا  تيلىى  خلىىق جبا ىىا بت لىىا 

 تةيي هذا الفارق.

 الفرع األول: تطور النظام التعريفي

لنمام الجمركي بلت  تيوراى منذ االسىتقمل تهىت  فىي كىل مىر  إلى  إتاحىا المىوارت المال ىا لقت مر ا 
 لخز نا التولا وحما ا اإلنتاج الويني من منافسا المنتجاى األجنب ا.

لقت أر  تيور التلر فا أت  مراحىل  بىل وبلىت تحر ىر التجىار  الخارج ىا ح ى  تىم التيىرق لبلضىها    
ار  الخارج ا في تيور التجار  الخارج ا في الجزائر، وال بىأ  أن  ىذكر بهىا فكانىى في فتر   بل تحر ر التج

 هنا :
 5963التعريفة الجمركية لسنة  -5

حسىى  يب لتهىىا  54/00/0953المىىيرخ فىىي  004-53اأتمىىتى ألىى  ت ىىن   السىىل  وفقىىا لألمىىر  
 والم تر الجةرافي لها.

 تم تيب ق التلر فا الجمرك ا حس  السل  التال ا: 
 .%00 الموات األول ا والسل  التجه ز ا وتفرض أل ها تلر فا جمرك ا -
 .%50و %2 السل  ن   الم نلا وتفرض أل ها تلر فا جمرك ا ب ن -
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 3%50و %02السل  تاما ال ن  تخض  لتلر فا جمرك ا ب ن  -
  إضافا إل  هذا تم ت ن   الرسوم الجمرك ا من ح   التوز   الجةرافي كما  لي: 

 رسوم جمرك ا تفرض أل  الوارتاى من فرنسا. *
 رسوم جمرك ا تفرض أل  الوارتاى من بق ا التول األوروب ا. *
 اى مل نا م  الجزائر. رسوم جمرك ا خا ا بالتول التي لها اتفا  *
 رسوم أخر  تفرض أل  بق ا تول اللالم وتكون في الةال  مرتفلا. *
 ها ضر با جمرك ا مرتفلا مقارنا م  سل  التجه ز والموات  محم أن السل  تاما ال ن  يبقى أل  

ا النلىىتام الخبىىر  والتجربىىا وانلىىتام الحرك ىىا األول ىىا مىىن أجىىل تأىىم اإلنتىىاج المحلىىي ال ىىناأي والزراأىىي، نمىىر  
 .1اال ت ات ا و لا البرامج التنمو ا

ألىى  أنىىه لىىم تكىىن هنىىا  كىىذل  فىىإن مىىنز االمت ىىاز واألولو ىىا للىىتول األوروب ىىا مىىن ب نهىىا فرنسىىا  ىىتل  
 ا النلتام س اسا ا ت ات ا واضحا.استرات ج ا واضحا للنمام الجمركي نمر  

  5968التعريفة الجمركية لسنة  -1

، وتم ىىزى بتلىىت ل الرسىىوم الجمرك ىىا ألىى  01/05/0954المىىيرخ فىىي  32-54جىىاءى وفقىىا لألمىىر  
زالىىىا الرسىىىوم التفضىىى ل ا الممنوحىىىا لفرنسىىىا، وأ ىىىبز  االمت ىىىاز  ليىىى  حسىىى  المنىىىايق الجةراف ىىىا االسىىىت رات وان

 التال ا.
 .التول األوروب ا بما ف ها فرنسا وهي تخض  لتلر فا جمرك ا تفض ل ا -

 .التول التي تليي للجزائر  ري التولا األول  بالرأا ا وهي تخض  لضر با الحق اللام -

 بق ا التول األخر  تخض  لضر با أاما.-
التىىىىي كانىىىىى تهىىىىت  إلىىىى  تجم ىىىى  الت ىىىىن    0954الس اسىىىىا الجمرك ىىىىا لسىىىىنا الجىىىىتول التىىىىالي  بىىىى ن     

 المحلي.

 : معدالت التعريفة الجمركية حسب طبيعة السلعة41جدول رقم 
 منتجات غير نهائيــة منتجات نهائيـــة طبيعة السلعــة

 %40إلى  %50 %20إلى  %30 مواد أولية

 %30إلى  %50 %020إلى  %000 سلع استهالكية كمالية

 %50 %30 سلع التجهيز

 : المت ر ا اللاما للجمار .المصدر     
 

هذه التلر فا كانى مرتفلىا بالنسىبا للسىل  االسىتهمك ا والسىل  تامىا ال ىن ، والهىت  مىن هىذا هىو   
  .0959 – 0951ت ج   الت ن   المحلي يبقا للمخيي الرمري األول ي

  

                                                           

 .54، ص0993ئر المستقلا، ت وان الميبوأاى الجامل ا أحمت هني، ا ت ات الجزا  - 1 
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 : 5973التعريفة الجمركية لسنة  -3

  ،0913، ي انون المال ا لسنا 54/00/15الميرخ في  54-15جاءى وفقا لألمر   
 ولقت تم زى هذه التلر فا بما  لي:

 تلر فا الحق اللام المفروضا أل  الوارتاى القاتما من التول التي تمنز الجزائر  ري التولا بالرأا ا. -
  تلا ب ن الجزائر وتول محتت .تلر فا خا ا والتي تلتمت أل  االمت ازاى الجمرك ا المتبا -

هىىذه التلر فىىا كىىان الهىىت  منهىىا هىىو تنو ىى  المبىىاتالى التجار ىىا حسىى  مىىا تقتضىى ه الم ىىلحا  هىىذا  بىى ن أن    
 اللاما أن ير ق تتأ م االتفا  اى التجار ا.

 ولقت حتتى ستا ملتالى ضر ب ا كانى كما  لي:   
 للمنتجاى الملفا  من الضر با. %0الملتل  *
 للسل  التجه ز ا والسل  ال  تالن ا. %3تل المنخفض المل *

 للسل  الوس يا. %00الملتل المنخفض الخاص  *

 . %52الملتل اللاتي  *

 . %40الملتل المرتف   *

 .%10الملتل المرتف  الخاص  *

 .%000الملتل المرتف  جتا  -

فالملتالى المنخفضا هي كذل  كان الهت  من هذه الس اسا الجمرك ا هو ت ج   المنتج المحلي  
 أل  مستلزماى اإلنتاج، والمرتفلا تتللق بالسل  االستهمك ا تاما ال ن  والسل  الكمال ا.

 :5986التعريفة الجمركية لسنة  -4

الملىتالى  أىتت . وفىي هىذه التلر فىا أ ىبز52/05/0945المىيرخ فىي  05-45جاءى وفقا لألمر  
، ح ىىى  تىىىم التم  ىىىىز بىىى ن السىىىل  االسىىىتهمك ا فىىىىي %050إلىىى   % 0الميبقىىىا تسىىىلا أ ىىىر تنح ىىىر بىىىى ن 

مجموأىىا واسىىلا منهىىا، كىىذل  وضىىلى مجموأىىا كب ىىر  للسىىل  الوسىى يا وكىىان الهىىت  مىىن وراءهىىا هىىو ز ىىات  
ها لم تكن فلالا ح   أن ملمم الميسساى أموم ا وتخض  لحقوق جمرك ا رمز ا،  أن  إ راتاى الخز نا، إال  

ي اخىىتم  الىىر م التلر فىىي للمنتجىىاى المسىىتورت  فىىي بلىىتها األ ىىلي مىى  الىىر م كىىذل  واجههىىا م ىىكل  تمرىىل فىى
التلر فىىىي الىىىذي تضىىىله الجمىىىار  الجزائر ىىىا. كمىىىا تم ىىىزى هىىىذه الفتىىىر  بارتفىىىال تكىىىال   المىىىتخمى المحل ىىىا 

 .1والمستورت  مما ساأت أل  مهور سوق مواز ا وتراج  اإلنتاج المحلي
رفى التلر فىا الجمرك ىا أىت  تة ىراى وتلىت مى فكىان االهتمىام أما م  تخول مرحلا التحر ر فلقت أ 

بإن اء تلر فا متمجا في ال بكا المللومات ا وكذل  االنضمام للمنمما اللالم ا للتجار  والتفك ر في النمام 
 .0995المنسق للتل  ن وترم ز البضائ . وأل ه سو   تم التيرق إل  كل التلت مى انيم ا من سنا 

  

                                                           
1  - Liberté économique: Sup. hebd. P7.2006.  
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  5991قانون المالية لسنة   -5

، ح ىى  0945، تىىم تلىىت ل التلر فىىا الجمرك ىىا لسىىنا 04/05/90المىىيرخ فىىي  52-90وفقىىا لألمىىر    
ألىى  المىىوات األول ىىا المسىىتورت ، وملىىتالى  %1إلىى   %0أ ىىبحى تيبىىق كىىاآلتي: ملىىتالى منخفضىىا مىىن 

ألى   %50و %40أل  المنتجاى ن   الم ىنلا، وملىتالى مرتفلىا بى ن  %52و %02متوسيا ب ن 
 المنتجاى تاما ال ن .

بإزالىىا بلىىض اإلأفىىاءاى الجبائ ىىا ألىى  مجموأىىا مل نىىا مىىن  0995كمىىا اهىىتم  ىىانون المال ىىا لسىىنا  
ت السىىىل  مىىى  تركهىىىا فىىىي الىىىوارتاى المرتبيىىىا باألن ىىىيا التربو ىىىا والرقاف ىىىا، كىىىذل  تىىىم اسىىىتبتال الرسىىىم الوح ىىى

 اإلجمالي أل  اإلنتاج والختماى بالرسم أل  الق ما المضافا.
 :5996قانون المالية لسنة   -1
مىىى   %20و، %40و، %52و، %02و ،%1و، %3هنىىىا أ ىىىبحى الملىىىتالى الميبقىىىا كالتىىىالي:   

 منز إأفاءاى لمت  رم  سنواى للوارتاى الخا ا بوزار  التفال ووزار  التاخل ا و يال الترب ا والتلل م.
 5997قانون المالية لسنة  -3

  .%42و، %52و ،%02و، %2و، %3و، %0أ بحى تيبق الملتالى التال ا:   
 5999قانون المالية لسنة  -4

 .%42، و%52، و%02، و%2أ بحى الملتالى هي:  
 1111قانون المالية لسنة  -1

إال أن مىىا م ىىز هىىذا القىىانون هىىو ت ىىج    %42و، %52و، %02و، %2حىىافم ألىى  نفىى  النسىى   
بىىأن المنتجىىاى التىىي تسىىتورت فىىي  ىىور  غ ىىر نهائ ىىا مىىن أجىىل  بىى نح ىى   ،االسىىترمار فىىي القيىىال ال ىىناأي

، وأن اسىىت رات منتجىىاى غ ىىر تامىىا ال ىىن  ألىى   ىىكل  يىى  %02ترك بهىىا فىىي الىىوين تفىىرض أل هىىا ضىىر با 
تمام  ناأا األجزاء النا  ا محل     .%2ضر با ا تفرض أل ها وان

  1115قانون المالية لسنة  -6

 .%40إل   %42تم تخف ض الملتل  09/01/5000الميرخ في  05-00وفقا لألمر    
منتج، ف فرض أل  مر متها  444أ ضا تم تيب ق الحق اإلضافي المي ى، الذي  ت ز الحما ا ألكرر من  

 .5005ا في سن %05ا حت   بلت م  تخف ضه تتر ج    %50المستورت  ملتل 
 %30، والمرتفلىىا %02، والمتوسىىيا %2رىىم حىىت  تة  ىىر للملىىتالى التلر ف ىىا فأ ىىبحى المنخفضىىا      

نمىىرا لوجىىوت أضىىرار  %2إلىى   %02رىىم تىىم تخفىى ض الملىىتل  ،5005 ىىرل فىىي تيب قهىىا بتا ىىا فىىي جىىانفي 
 لحقى بأ حا  الم ان .

 1114قانون المالية لسنة  -7
هىىي النسىىبا  %5، و%034إلىى   %5اإلتىىاو  الجمرك ىىا مىىن ، مىى  تخفىى ض هانفسىى بق ىىى الملىىتالى 

 .0942التي كانى تيبق منذ 
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التة  ر في التلر فا الجمرك ا أبر  ىوان ن المال ىا كىان  هىت  إلى  إ ىمم النمىام الجمركىي لجللىه  
إبىىرام أقىىت ال ىىراكا مىى  االتحىىات األوروبىىي والسىىلي إلىى    لمىىل يبقىىا للملىىا  ر الجمرك ىىا التول ىىا. كىىذل  فىىإن  

االنضمام إل  المنمما اللالم ا للتجار   تيلى  مرونىا أكرىر وتة  ىر  تما ى  مى  االتفا  ىاى الخا ىا بهمىا. 
حتى   5002مىن  ىوان ن المال ىا للسىنواى الموال ىا أي أنىه بلىت االيىمل ألى  ما تجتر اإل ار  إل ىه  
إال أنىىه كانىىى هنىىا  تة  ىىراى تمىى  جوانىى  أخىىر  فىىي  ،ر فىىا الجمرك ىىا لىىم تتة ىىرهىىذه التلأن ن تبىى  5004

 اللمل الجمركي كتلت ل أناو ن بلض األ سام أو ك ف ا التق  م الجمركي. 
خىىىىمل هىىىىذه المراحىىىىل ح ىىىى  كر ىىىىر  كىىىىذل   جىىىى  اإل ىىىىار  إلىىىى  أن التلر فىىىىا الجمرك ىىىىا كىىىىان لهىىىىا أهىىىىتافا      

التولىىا، وكوسىى لا لحما ىىا اإلنتىىاج الىىويني، وكمحفىىز لمسىىترمار،  اسىىتختمى كم ىىتر أساسىىي لمىىوارت خز نىىا
 فحس  هذه األهتا  تم التة  ر في الس اسا الجمرك ا.

 من خمل الجتول التالي: 5003-5000 مكن توض ز اإل راتاى الجمرك ا خمل الفتر   

 ت نار جزائري   مل ونيالوحت :     (2443-2444)الفترة  خالل الجمركية اإليرادات تطور: 06 رقم جدول

 CNISلي واإلح اء التاب  للجمار   المركز الويني لضأمم اآل: المصدر
كانى تتزا ت ي لا الفتر  خا ا في السنواى األخ ر ، كما  اإل راتاى الجمرك ا  تب ن من الجتول أن 

 .لمنتجاى الجمرك ااأل   والضر با المضافاالرسم أل  الق ما هي اإل راتاى  تضز أن أهم مكون لهذه 
 

 تطوير وعصرنة النظام الجمركي الفرع الثاني:

 من خمل التلر فا المتمجا في  بكا المللوماى والنمام المنسق لتل  ن وترم ز البضائ . تم 

 التعريفة المدمجة في شبكة المعلومات -5
 لنىىي إ امىىا المت ر ىىا اللامىىا  ىىبكا مللومات ىىا بهىىت  توح ىىت تيب ىىق التلر فىىا الجمرك ىىا أبىىر التىىرا   

تيب قاى التلر فاى الجمرك ا، وتسه ل أمل ىا مرا بىا التجىار  الخارج ىا مىن خىمل التلر فىا الويني، وتنم م 
مكان ىىىا الق ىىىام بالت ىىىر ز  أىىىتات إح ىىىائ اى التجىىىار  الخارج ىىىا وان الجمرك ىىىا، ون ىىىر المللومىىىاى الجمرك ىىىا، وان

 الجمركي أن بلت، وتأم ال فاف ا في اللمل الجمركي.
  

 2006 2005 2004 2003 2002 1115 1111 السنوات 

 113590 143683 137171 143557 128455 104597 90380 الجمركية المنتجات

 162275 159162 138687 109897 93559 72697 66974 المضافة القيمة على الرسم

 5612 5622 3734 5492 6026 3375 2352 واالتصال االعالم تكنولجيا

 2518 2512 2202 2497 2202 1907 1675 والرسوم االخرى الحقوق

 283995 310979 281794 261443 230242 182576 161381 المجموع

 1153 1151 1155 1151 1119 1118 2007  السنوات
 401447 337571 222190 183573 172861 164104 132766 الجمركية المنتجات

 516918 441678 345233 296777 276634 261401 200675 المضافة القيمة على الرسم
 11507 6876 7128 4481 7577 12224 8153 واالتصال االعالم تكنولجيا
 10183 6722 4091 7671 3185 1816 1704 والرسوم االخرى الحقوق

 940055 792847 578642 492502 460212 439545 343298 المجموع
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 وترميز البضائع النظام الجمركي المنسق لتعيين -1
هىىىو النمىىىام الىىىذي  ضىىىمن تسىىىه ل أمل ىىىا انىىىتماج الجزائىىىر فىىىي اال ت ىىىات الىىىتولي واالنضىىىمام إلىىى   

الجمرك ىا و ىوائم  االمنمما اللالم ىا للتجىار . ح ى  أن االتفا  ىا تجبىر الىتول األأضىاء ألى  تة  ىر تلر فاتهى
لى   ائمىا ميلفىا مىن بنىوت ذاى سىتا يبقا للنمام المنسىق الىذي  رتكىز أ االم يلحاى اإلح ائ ا لمنتجاته

أر ام. ولقت تم استختام النمىام المنسىق فىي الىتل ل التجىاري للمنممىا اللالم ىا للتجىار ، وفىي مجىال الخىتماى 
 الخا ا في  ركاى النقل الجوي والبحري والنقل بالسك  الحت ت ا.

ئ ا المتللقىا بالتجىار  الهت  من هذا النمام هىو تسىه ل أمل ىاى جمى  وتحل ىل الب انىاى اإلح ىا إن   
التول ا، وتقل ص اللرا  ل التي تواجه التجار  التول ىا، والح ىول ألى  ب انىاى ت  قىا  مكىن مقارنتهىا خا ىا 

 في المفاوضاى التجار ا.
كل تولا أضو أل هىا تقىت م المتونىا التلر ف ىا واإلح ىائ ا الميابقىا للنمىام  أل  هذا األسا  فإن   

 النضمام لمتفاق.المنسق ابتتاء من تار خ ا
المتونىىا هىىي ه كىىل تف ىى لي  بىى ن النمىىام المنسىىق لتبو ىى  وترم ىىز البضىىائ ، وهىىو  رتكىىز ألىى  أىىت   

أ سام، ح   أن كل  سم  تضمن مجموأا من السل  المبوبا في ف ول حس  نوأ ا السللا وخ ائ ها، 
 وكل ف ل  تفرل إل  بنوت وبنوت فرأ ا تضم نوأ ا مل نا من السل .

 نا  سى  واأت لت ن   البضائ :ه       
.  فهىذا  لنىي أن 30. 50324 تم الت ن   حس  ن وص البنوت. مرم: مىوات  ى تالن ا  القاعدة األولى:

والىذي  بى ن الخ ىىائص اللامىا للسىللا، والبنىت الفرأىىي  50، والبنىت 30المىوات ال ى تالن ا توجىت فىي الف ىىل 
 والذي  حتت الخ ائص النهائ ا للسللا. 24

  تم الت ن   حس  القاأت  التي تتضمن البضائ  غ ر تاما ال ن  أو المفككا.  القاعدة الثانية:
 ت ن   المنتجاى حس  البنت األكرر تخ  ا. القاعدة الثالثة:

ت ىن   البضىائ  حسى  القواأىت الرمرىا  كىون غ ىر ممكىن، لىذا فهىي ت ىن  ضىمن البنىت  القاعدة الرابعة:
 ا.األكرر ت ابه  

 تيبق أل  اللل  واألغلفا والبرام ل وما تحتو ه من سل . القاعدة الخامسة:

 وهنا ت ن  المنتجاى في البنوت الفرأ ا التابلا لها. القاعدة السادسة:

تيب ىق هىىذه القواأىىت للت ىىن    كىون بالتسلسىىل، فىىإن لىىم تىىتمكن القاأىت  األولىى  مىىن الت ىىن    لجىىأ  
 القاأت  الساتسا. إل  الران ا، وهكذا حت  الو ول إل 

 سم وكل  سم من ف ول، وكل ف ل من بنوت وكل بنىت  ضىم بنىوت  50النمام المنسق  تكون من  
 فرأ ا، و تضز ذل  ب ور  أفضل من خمل ال كل التالي.
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 : النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع14شكل رقم 

 : المت ر ا اللاما للجمار المصدر

 

 الفرع الثالث: التعريفة الجمركية في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

 مىىن خىىمل تولىىا تنضىىم للمنممىىا اللالم ىىا للتجىىار  لىى   لهىىا الحىىق فىىي حما ىىا منتجاتهىىا إال   اأ ىى إن    
التلر فىىا الجمرك ىىا، فىىم  حىىق لهىىا اسىىتلمال   ىىىوت غ ىىر تلر ف ىىا. فىىإن أراتى أي تولىىا رفىى  ملىىتل الضىىىر با 

كىل تولىا ، فهنفسى أخر  بالمستو  التلر فا لسللا الجمرك ا بمستو  مل ن أل  سللا مل نا أل ها تخف ض
 ملزما بتقت م  ائما السل  التي تخض  للتخف ض التتر جي حت  إتمام أمل ا التحر ر.

فاالنضىىمام المرتقىى  للجزائىىر  فىىرض أل هىىا اتخىىاذ ترت بىىاى إتار ىىا وجمرك ىىا لتحر ىىر التجىىار  الخارج ىىا،      
أتمىىات ألىى  القواأىىت واتخىىاذ إجىىراءاى التخفىى ض التىىتر جي للتلر فىىا الجمرك ىىا وتبنىىي  ىى ةا موحىىت  لهىىا، واال

 التول ا للتق  م الجمركي، وأل ه فإن التلر فا الجمرك ا ست هت التخف ض التتر جي والترب ى.
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 تثبيت الضرائب الجمركية  -5
فىىي مىىل المنممىىا اللالم ىىا للتجىىار   لتبىىر الترب ىىى التىىزام مىىن التولىىا بتجم ىىت بلىىض البنىىوت التلر ف ىىا    

 سنواى. 3الجمرك ا، و كون الترب ى لمت   رسومالتي أرفى تخف ضاى في ملتالى ال
هىىذا مىىا  لتبىىر تحىىتي بالنسىىبا للجهىىاز الجمركىىي الجزائىىري الىىذي اأتىىات التة  ىىر المسىىتمر مىىن جهىىا،    

و لوبا تحت ت  ائما السل  التي  رات ترب تها من جها أخر . وهذا ما  تيل  كفاء  أال ا لجهاز الجمىار  
خىىمل تحف ىىز االسىىترمار وتنم ىىا اإلنتىىاج الموجىىه  ن  اإلنتىىاج الىىويني مىىمىىن أجىىل تجنىى  اآلرىىار السىىلب ا ألىى

 للت ت ر.
 التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية -1

التخف ض التتر جي للحقوق الجمرك ا من أهم الخيواى المتبلا من أجل الو ول إل  التحر ر  إن   
ل ىا لتح ى ل الضىرائ  مىن أجىل تلىو ض الكامل للتجىار  الخارج ىا، لىذا ألى  التولىا أن تسىتحت  بىتائل مح

 النقص الذي  ح ل في اإل راتاى اللاما لم زان ا التولا.
كذل  لتجن  اآلرىار السىلب ا  جى  االأتمىات ألى  التخفى ض المتبىاتل للضىرائ  الجمرك ىا وهىذا مىا   

  سىىتتأي و تيلىى  تنم ىىا ال ىىاتراى خىىىارج المحرو ىىاى، فىىإذا كانىىى الجزائىىىر ست ىىتر مجموأىىا مىىن السىىىل 
فلل ها أن تيل  من التول المستورت  لهذه السل  أن تقوم بتخف ض الضىرائ  الجمرك ىا أل هىا، ومىن ناح ىا 

 أخر  تقوم هي بتخف ض الضرائ  الجمرك ا أل  السل  التي تستورتها من هذه التول.
 

 الفرع الرابع: التقييم الجمركي حسب المادة السابعة من اتفاقية الغات

جتو  فىي اسىتمراره  االجمركي أل  الق ما اإلتار ا التي  ستنت أل ها لن  كون ذإن اأتمات الجهاز  
 في مل االنضمام إل  المنمما اللالم ا للتجار  ألنه  تنا ض م  أهتا  االتفا  ا.

أتمت أل هىا جمرك ا تحتت   متها إتار ا، و ت اُ  رسومالق ما اإلتار ا هي إخضال مختل  السل  إل     
 إلنتاج الويني والتحكم في االست رات والتحكم في إنفاق اللملا ال لبا.من أجل حما ا ا

ه  ىىتم تيب ىىق نمىىام موحىىت لتق ىى م البضىىائ  لىىت  الجمىىار  حسىى  المىىات  السىىابلا التفا  ىىا الةىىاى فإن ىى 
وتتمرىل فىي الق مىىا التلا ت ىا وهىي السىىلر التبىاتلي للبضىائ  محىىل التق ى م أو السىلر المىىتفول أو السىلر الىىذي 

 بلت إضافا أنا ر مل نا وحذ  أخر .  تف 
هنا  خمسا يرق تتب  للتق  م الجمركي، وهي تتب  بالتسلسىل، ح ى  أنىه إذا لىم  ىتمكن مىن تيب ىق  

ن تلذر تيب ق الران ا  لجأ إل  الرالرا وهكذا، وتتمرل هذه اليرق في:  الير قا األول ،  لجأ إل  الران ا، وان
 التبادلية المطابقةالتقييم على أساس القيمة  -5

محىل التق ى م ألى   هانفسىوهي   ما البضائ  المنتجا فىي نفى  البلىت والتىي لهىا خ ىائص البضىائ   
 أن  كون تار خ االست رات متقار  وكم ا ال فقا واحت .
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 التقييم على أساس القيمة التبادلية المتشابهة -1
مى  سىل  مت ىابها فىي الةىرض واالسىتلمال فإن لم تكن هنىا  سىل  ميابقىا،  جىوز أن  ىتم المقارنىا  

 م  اختم  في بلض الخ ائص الف ز ائ ا.
 التقييم على أساس الطريقة االستنباطية -3

 3ح   تحتت   ما البضاأا أل  أسا  السلر الذي  لات به الب   في البلت المسىتورت وخىمل فتىر   
 أ هر من است رات السللا م  حذ  اللنا ر التال ا من السلر:

تكىىىال   النقىىىل والتىىىأم ن والتخىىىز ن، والضىىىرائ  والرسىىىوم الجمرك ىىىا، واللمىىىوالى وهىىىوامش الىىىربز والم ىىىار   
 المتللقا بالب   في البلت المستورت.

 التقييم على أساس القيمة المحسوبة -4
 تحتت   متها أل  أسا  اللنا ر التاخلا في  ناأتها وهي تتضمن اللنا ر التال ا: 

األول ىىىا وتكىىىال   اللمل ىىىا اإلنتاج ىىىا، وم ىىىار   الب ىىى  وهىىىامش الىىىربز، وتكىىىال   الترك ىىى  تكىىىال   المىىىوات 
 وال  انا.

 التقييم على أساس قاعدة المالذ األخير -1
ه  مكىن أن تكىون الق مىا التلا ت ىا إذا لم تكن السل  محل التق  م منتجا في التولا الم تر  لها، فإن   

تل  أن السلر فىي البلىت الم ىتر، وتكىون ألى  أسىا  المللومىاى تختل  أن أأل    ما وأتن    ما وتخ
 المتاحا.

 
 الفرع الخامس: اآلثار الناجمة عن تطبيق المادة السابعة للغات

  نجم أن تيب ق هذه المات  أت  آرار منها السلب ا واال جاب ا 

 اآلثار السلبية  -5
ن اإل ىىراتاى اللامىىا فىىي مىى  15%انخفىىاض اإل ىىراتاى اللامىىا لخز نىىا التولىىا، فالرسىىوم الجمرك ىىا ت ىىكل  -

في التول المتقتما وهذا ما  تل أل  حجم الضرر الكب ر الذي تتحمله الفئا  %0التول النام ا وال تتجاوز 
 .2تقابها لذا  ج  أن  تب  إلةاء الرسوم الجمرك ا أمل ا خلق ضر با تاخل ا 1األول 

 وجو  التخلي أن الحما ا مما  يرر سلبا أل   ياأاى اإلنتاج غ ر القاتر  أل  المنافسا. -

ال ىىلوباى الفن ىىا التىىي  مكىىن مواجهتهىىا أنىىت االأتمىىات ألىى  هىىذه المىىات  خا ىىا بسىىب  ضىىل  مسىىتو   -
 بترجا أال ا. الموارت الب ر ا وغ ا  اإلياراى واألأوان المتخ   ن والمتحكم ن في اللمل الجمركي

الحر ا  فقتان بالتاليو  ،التول ااالنضمام إل  المنمما  لني الخضول إل  القوان ن اللالم ا للتجار   إن   -
 في وض  القوان ن باستقمل ا تاما1، أي بال كل الذي  حقق الم لحا الوين ا. 

                                                           

 .035 بام نلوش، مرج  سبق ذكره، ص  -1 
 .039نل ما بوخالفي، مرج  سبق ذكره، ص   -2 
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 اآلثار اإليجابية -1
مىن تسىه ل أمل ىا مرا بىا التجىار  الخارج ىا ب ىكل جلل إتار  الجمار  تلتمت أل  إجراءاى ج ت  تمكنهىا  -

 سر  .
التخلىىي أىىن التقىىت ر الجزافىىي، ممىىا  ليىىي  ىىور  أوضىىز أىىن مسىىتو  الجىىوت  واألسىىلار األجنب ىىا، كىىذل   -

  ساأت أل  اتخاذ القراراى الخا ا بالس اسا اال ت ات ا المبن ا أل  السلر الحق قي.

 الجمرك ا. جلل إتار  الجمار  محا ت  في تقت راتها -

 ت ج   االسترمار األجنبي، من خمل التق  م المن   للوارتاى من مستلزماى اإلنتاج والملتاى. -

 التحت ت الت  ق لوأاء الرسوم الجمرك ا والمتمرل في الق ما التلا ت ا. -

 فض النزاأاى الخا ا بالق ما. -

علضى العمضضل  بعضض اآلثضضارفإنىه سىو   ىىتم التيىرق إلى   ،إضىافا إلى  هىذه اآلرىار اإل جاب ىىا والسىلب ا 
 حد ذاته وعلى الحماية. الجمركي في

 تتلخص ف ما  لي: 
  نما حس  الن وص ال  لالج م كل اإلغراق من  بل إتار  الجمار  من خمل الق ما لت  الجمار ، وان

 واإلجراءاى اإلتار ا المن وص أل ها في المات  السابلا.
 مسيول ا إرباى الق ما ول   المستورت كما كان في اتفاق بروكسل. إتار  الجمار  تتحمل 

  إتار  الجمار  مسىيولا أىن تقىت م تل ىل إربىاى الةىش، وال  جىوز تلىت ل الق مىا حسى  الير قىا اإلحمل ىا
 إال إذا تم إرباى الةش.

   الميالبىىا فىىي للمسىىتورت الحىىق فىىي  إذا لىىم تقتنىى  إتار  الجمىىار  بالق مىىا الم ىىرم بهىىا مىىن المسىىتورت، فىىإن
 إ جات الق ما اللاتلا والمحا ت .

  بالنسىىبا للحما ىىا فإنهىىا لىىن تكىىون إال مىىن خىىمل تحسىى ن القىىتر  التنافسىى ا لضنتىىاج الىىويني وجللىىه  يبىىق
 الملا  ر اال ت ات ا والمحاسب ا التول ا.

استمرار ا  انضمام الجزائر إل  المنمما اللالم ا للتجار   تجل  في نقيت ن رئ س ت ن وهما إن      
وموا لا اإل محاى وته ئا القياأاى اإلنتاج ا للتنم ا والمنافسا، واالستفات  من المزا ا التي توفرها 

 وتمنحها المنمما للتول النام ا.
لقت اتخذ مسار الجزائر حول االنضمام مراحل أت ت  تم ف ها تحت ت وت خ ص وضل ا اال ت ات          

الجزائري وال لوباى التي  ت  واجهها في مل المنافسا ال ت ت ، فهنا  آرار مرتقبا أل  كل القياأاى 
 من جراء االنضمام. 

أات   رغم ما مر به القيال ال ناأي من إ محاى وتة راى من خمل برامج  التلت ل اله كلي وان
خو  ا جزء منه، وحل الميسساى الضل فا والفا لا، والبح  المستمر أن األسال    اتأه ل، ومحاولال

                                                                                                                                                                                     

التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة األورو متوسطية واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مجلة الباحث، العدد  ،بهلولي فيصل -1 
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الج ت  والحت را للتس  ر واإلتار ، ومحاولا جل  التجه زاى التي تلتمت أل  التكنولوج ا الل ر ا، إال أنه 
ب ا، ولهذا  ج  االستمرار الجتي والفلال في أمل ا تأه له  لمنافسا ال ناأاى األجنلم  رق ل  بز ميهم  

حمل السل  المستورت  وهذا لمحاولا تفاتي كل االنلكاساى السلب ا وتلم م اإل جاب اى.  لتفل ل الت ت ر وان
وخا ا من خمل  ،أما  يال الفمحا فقت حمي في اآلونا األخ ر  باهتمام أكبر من  بل التولا  

 ا اف    االجزائر تلتبر مستورت   حسا  خا ا أن   تنم ا الفمح ا، فهذا القيال  لتبر جت  المخيي الويني لل
فلل  المفاوض الجزائري  . ئ االةذاالموات للةذاء وسو  تتكبت خسائر يائلا من خمل ز ات  فاتور  است رات 

حا  الللم ا ومقاوما استةمل الفر ا إل  أبلت حت، وخا ا ف ما  تللق بالتأم المسموم به في مجال األب
اآلفاى والتكو ن واالسترماراى، وفي مجال التسو ق والترو ج وهذا ما  يتي بالقيال إل  االأتمات أل  
الوسائل التكنولوج ا المتقتما، وز ات  مستو اى االسترمار، مما  نتج أنه ز ات  في اإلنتاج الزراأي 

 وتحق ق االكتفاء الذاتي والتوجه إل  الت ت ر.
في كل فروأه ون اياته ح وي قيال الهذا الما  خص اتفاق الختماى فإنه  فرض النهوض بف   

حت   تمءم و تناسق م  توج هاى وملا  ر المنمما في هذا المجال. فهنا  ج  أن   هت القيال 
الم رفي تحوال سر لا من أجل التك   وال موت وتقت م ختماى بمستو  تل  التي تقتمها البنو  

واللمل أل  تحف ز االسترمار المحلي واألجنبي، ولل  التور المحر  والرئ سي في إرساء  واأت  ،األجنب ا
سوق مال ا متيور  في الجزائر. وأل  با ي القياأاى الختم ا األخر  كالنقل والس احا، والتلل م وال حا 

استةمل كل ما هو متام من والت   ت والبناء أن تتجه نحو التيو ر والحتارا وتر  ا مستو  األتاء ف ها ب
مكان اى، وأتم إهتار الو ى حت  تكون جاهز  في الو ى المناس .  فرص وان

الجان  االستفات  من  ج  ا، بل كذل  ال  ج  جلل اتفاق الملك ا الفكر ا والتجار ا  يرر سلب   
  الجزائري أنت بالرغم من أن التكلفا التي سو  تكون مرتفلا في البتا ا أل  المستهل ،ف هاإل جابي 

ها  ت تكون إ جاب ا إن كانى تلتبر محفزا لمبتكار  أن  محاربا القر نا والسل  المستهلكا المقلت ، إال  
 .رواإلبتال والتحف ز أل  البح  المستمر واالسترما

كذل  أل  الجهاز الجمركي أن  تبن  س اسا جمرك ا تختم اال ت ات الويني من ح   االستختام  
وان جات موارت لخز نا غ ر ال رأ ا الفلال لألتواى الجمرك ا من أجل حما ا اال ت ات الويني من المنافسا 

تفا  تها، مما  جلله التولا. فالجهاز الجمركي ميال  بالتك   م  توجهاى المنمما والتق ت بأنممتها وا
األرر اإل جابي أل  الجهاز الجمركي من جراء أمل ا االنضمام  بق  فا للملا  ر التول ا.  لمل يبق  

ل   تر  الميسساى ال ناأ ا الجزائر ا أل  تحق ق الكفاء  اإلنتاج ا وتفل ل إا بالترجا األول  مستنت  
حمل الوارتاى ،ف ض تكال   اإلنتاجاإلنتاج ا المتيور  التي تسمز بتخ التقن اىاستلمال  وتتأ م  ،وان

 ال اتراى القاتر  أل  مجابها المنافسا التول ا.
 



                                                                  خالصة الفصل الخامس                                الفصل الخامس: تداعيات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على االقتصاد             

 

348 

 

  خامسفصل الال ةالصخ

 تنضم أن قررت ،الحاصلة التطورات منو  العالمي االقتصاد في االندماج من الجزائر ديستفحتى ت 
 على تقوم اهن  أ إذ وتحررا، أكثر انفتاحا تجارية دولية بيئة خلق إلى دفته التي للتجارة، المنظمة العالمية إلى

 الرسوم وتخفيض جهة، من التعريفية غير الكمية القيود إلغاء يساسها األدفه تجارية واتفاقيات مبادئ
المحرك  تعتبر انهفإ لذا أخرى، جهة من التجارية المبادالت على ومشجعة محفزة مستويات إلى الجمركية
 .العالمي لالقتصاد الرئيسي
، االقتصادية اإلصالحات إطار في يدخل للتجارة، العالمية المنظمة إلى الجزائر انضمام قرار إن   

المتمثل و  العالمي االقتصادي النظام وأسس قواعد إرساءطريق  نع الوطني االقتصاد بتصحيح يسمح حيث
 السلبية من أكثر تكون قد االنضمام هذا منالمرجوة  اإليجابية النتائج فإن   وعليه السوق، اقتصاد نظام في

استغاللها  تم إذا االقتصادي والتحسن للتطور مقومات من تتوفر عليه لما الطويل، المدى على خاصة
 االستثمار جلبعلى  محفزةال شروطال ريتوفالمناسبة و  العامة ظروفال إضافة إلى خلق .الئمالم بالشكل

 اوفق   تفعيلها يتم لم ما الواقع في تفيد ال وغيرها، والمادية البشرية الوطنية، اإلمكانيات وأن   خاصة األجنبي
 في االقتصاديين المتعاملين مختلفول المصرفي لجهازل من خالل األداء الفعال، السوق اقتصاد لقواعد

 .تمعلمجا
 التي النامية الدول فإن   المفاوضات، طريق عن يتم للتجارة العالمية المنظمةإلى  االنضمام أن   بما 

ها من صالحإلى تحقيق م دفته التي المتقدمة الدول قبل من وعراقيل صعوبات عدة تواجهسعى إلى ذلك ت
 به يتميز ما بمقدار إال ة،وضعيال هذه عن منأى في ليست والجزائر. التنازالت من المزيد تقديمخالل 

 .لديهم المتوفرة واإلمكانيات األوراق من استغالله يمكن فيما المعنية، الدول في نظرائهم مع مفاوضيها
 توجيه مرحلة من انتهت حيث المنظمة، هذه إلى انضمامها من أجل أشواط عدة الجزائر قطعت قدل 

 األعضاء الدول مع الثنائية المفاوضات اءنهإ إال أمامها يبق ولم األطراف، متعددة والمفاوضات األسئلة
 .الجزائري باالقتصاد المهتمة

 بعدة الجزائر قامتلذا  الوطني، االقتصاد على وانعكاسات آثار عدة االنضمام هذا سببي قد 
 على العملو  جيد بشكل المتاحة الفرص استغاللت وتسعى إلى االلمجاجميع  في اقتصادية إصالحات

من  الحديثة والتقنيات التكنولوجيا من واالستفادة التسيير، طرق تحسين خالل من الصناعي النسيج حماية
 .الشراكة عقود بإبرام اتهخبر  من االستفادةو  األجنبية بالشركات االحتكاك خالل
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 ةــــــــــــــــــمــاتــــــالخ

لقد اهتم البحث بإشكالية تفعيل إصالحات سياسة التجارة الخارجية عن طريق تحديد درجة  
 استجابة المتغيرات واألدوات التي تحكمها في الوصول إلى األهداف المحددة في مجال التبادل الدولي.

التجارة الخارجية وفتح المجال أمام المنافسة الحرة وميكانيزمات السوق، أثبت جدارته في تحرير  
لنمو وزيادة الدخل الوطني، وبروز تقسيم أكبر للعمل اك يحر في ت االدول المتقدمة حيث لعب دور 

 وتخصص في اإلنتاج، مما زاد في توزيع المكاسب المرجوة من التجارة الخارجية حسب درجة مساهمة
 كل دولة في التقسيم الدولي للعمل ونمط التخصص الذي تقوم عليه.

أما إذا تم الحديث عن الدول النامية فإن هذا التحرير والتخصص الدولي في اإلنتاج قد يحمل في  
طياته مظاهر عدم التكافؤ بين طرفين رئيسيين، الدول المتقدمة والدول النامية، حيث يعتبر األول 

لمواد أولية ومتوفر على ثروات  افي إنتاج وتطوير وسائل اإلنتاج والتكنولوجيا والثاني منتج   امتخصص  
ن األول متقدم ومتطور مما يزيد في تعزيز مكانته وتقويته، والثاني متخلف ال أوموارد فقط، بمعنى 

 يستطيع التغيير والتطوير.
ومبادئ النظام الليبرالي الذي يخدم هذا ما سعت الغات إلى الحفاظ عليه واستمراره وفق أسس  

مصالح الدول القوية ويحقق كل األهداف التي تصبو إليها، حيث صمدت هذه االتفاقيات قرابة نصف 
قرن لكن دون جدوى ففكرة إنشاء المنظمة العالمية للتجارة عادت للظهور بعد إخمادها في ميثاق هافانا، 

 ها وعدم مصداقيتها.نينلزامية قواا لفشل الغات في االستمرار بسبب عدم إنظر  
كما تمكنت من تحقيق أهداف لم تبلغها الغات في مجال نمو حجم التجارة ومعدل انفتاح  

االقتصاد العالمي، وهذا يرجع من جهة إلى شموليتها لكافة جوانب التجارة من السلع المصنعة، 
جراءات اال ستثمار المتعلقة بالتجارة، وحقوق والمنسوجات والمالبس، والسلع الزراعية والخدمات، وا 

الملكية، إضافة إلى االتفاقيات غير القطاعية، ومن جهة أخرى إلى إلزامية هذه االتفاقيات لكل الدول 
 األعضاء دون تمييز.

مة أن تسارع إلى الدخول تحت مظلة ضأمام هذا الواقع الجديد بات حتميا على الدول غير المن  
في ذلك تعظيم مكاسب االندماج، وتذليل السلبيات والقضاء على العراقيل  محاولة   المنظمة العالمية للتجارة

ن بلوغ هذا المراد يبقى كفيال بتحقيق مستوى معين من التنمية االقتصادية ورصيد من االتي قد تواجهه . وا 
 وين والتأهيل.رأس المال البشري، ألن أي سياسة تنموية ال تنجح إذا كانت قائمة على إهمال التعليم والتك

وترقيته  العنصر البشريالدول الصناعية المتقدمة لم تستورد صناعتها بل عملت على تكوين   
تعتمد على التبعية الغذائية بقيت الدول المتخلفة التي  التكنولوجية عكسليكون مبدعا في االبتكارات 

إضافة إلى سوء اختيار النظام  .والتكنولوجية والتي لم تركز جهودها على هذا العنصر األساسي
صفه باالقتصادي المناسب وهذا ينطبق تقريبا على معظم الدول العربية بحكم انتماءها إلى الدول النامية، و 

 خاصة على الجزائر. 



ةـــــمــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخال  

 

351 

 

مع وجود ارتفاع في أسعار البترول، فإن هذا سمح باتخاذ قرارات هامة للقيام بتحوالت هامة في  
ي وبعض الخدمات خاصة الجهاز المصرفي والجهاز الجمركي وتكثيف المجال الزراعي والصناع

 .تسديد نسبة هامة من الديونو  ،االستثمار ومحاولة القضاء على البطالة
إنكار بعض التغيرات والتحسينات  فال يمكن ،المستوى المطلوببلم تكن المحققة النتائج   

واالستمرار وتبني سياسات ذات رؤية بعيدة، خاصة في ة إال أنها تبقى غير كافية تتطلب الجدية ُمالحظال
 ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

 فرضيـات:اختبار ال
 ه:اختبار لفرضيـاتعد طرح البحث والتطرق إلى كل العناصر المكونة له يمكن إجراء ب 
مية للتجارة هي وريثة بالنسبة للفرضية األولى فقد تم اثبات صحتها حيث اتضح أن المنظمة العال 
في كل شيء مع بعض االختالف في الشكل القانوني والمؤسسي والتنظيمي، إال أنها تقوم على الغات 

نفس المبادئ وخدمة مصالح الدول المتقدمة على حساب تلك المتعلقة بالدول النامية، فرغم احتواء 
ومنحها مساعدات إال أن هذه األخيرة  اتفاقيات المنظمة على بعض المعامالت التفضيلية للدول النامية

جد واسعة بين هاتين الفئتين من الدول وبالتالي االستفادة تعود  ةكما أن الفجوة التنموي ،ليست إجبارية
أن الكفة تميل لصالح القوة لصالح الدول المتقدمة، كذلك أثبتت المفاوضات من خالل المؤتمرات الوزارية 

 المتقدمة.االقتصادية والسياسية للدول 
فيما يخص الفرضية الثانية فتم التأكد من صحتها من خالل واقع مسار طلب الجزائر لعضويتها  

، حيث مرت المفاوضات باثني عشر جولة تم فيها هذه األخيرةفي المنظمة والذي يعد األطول في حياة 
، المشكلة لفرق عمل المنظمة ءاألعضامناقشة كل الجوانب القانونية واالقتصادية للجزائر من قبل الدول 

هذا التأخير  من أنوهذا حتى يتم التوصل الى التوافق واالنسجام مع ما تمليه اتفاقيات المنظمة. فبالرغم 
ومهيئ غير مؤهل  بجزء كبير منه بالسلطات الجزائرية لكون االقتصاد الوطنيفي االنضمام يتعلق 

نه يجب أن كذلك تغيير كل السياسات االقتصادية الحقيقة هي أ نّ أ لخوض غمار هذا االنضمام، إالّ 
 والقوانين حتى تتماشى مع تلك المتعلقة بالمنظمة أي القبول باتفاقيات المنظمة وشروطها. 

يعني لمنظمة العالمية للتجارة لانضمام الجزائر أن فقد تم اثبات صحتها حيث أما الفرضية الثالثة  
ما ينجر عنه آثارا ، وهذا سيؤدي إلى زيادة المنافسة المحلية واألجنبيةمما للتجارة والتحرير الكامل  االنفتاح

؛ حيث أن اآلثار في األجل القصير ستتحقق ال إيجابية وسلبية على أسلوب التجارة الخارجية وهيكلها
أي سيطرة المحروقات على الصادرات  ،محالة مادام االقتصاد الجزائري على الوضع الذي هو عليه

يمكن أن تتغير مكونات االقتصاد  فإنهأما في األجل الطويل واردات تثقل كاهل الخزينة الجزائرية، وفاتورة 
ويتم ترقية صادرات خارج المحروقات والنهوض بكل القطاعات مما سيعمل على تغيير هيكل  يالجزائر 

  التجارة الخارجية وأسلوبها.
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 نبقاء الكثير مكذلك الفرضية الرابعة تم اثباتها حيث ان انضمام الجزائر في الوقت الراهن يعني  
ا على هذه المؤسسات في مختلف القطاعات غير قادرة على مجابهة المنافسة األجنبية مما يؤثر سلب  
نها لن تحقق القطاعات في األجل القصير والمتوسط، ألنه مهما اتخذت إجراءات وتدابير إصالحية فإ

التي تمت دامت أكثر من عقدين ولم تستطع تحقيق األهداف  فاإلصالحاتأهدافها في أقرب اآلجال، 
اآلثار أي أن المرجوة، لذا فمن غير المعقول أن تأتي أي سياسة أخرى ثمارها بين عشية وضحاها؛ 

قادرة على الواألنشطة غير لقطاعات ى الإالسلبية تكون أكثر في األجل القصير والمتوسط خاصة بالنسبة 
  .التكيف

 ات:تقترا نتائج البحث واال
 فاق كالتالي:اآلو  االقتراحاتعلى ضوء ما سبق يمكن إدراج حوصلة نتائج هذا البحث و   

 النتائج  :أوال
 يمكن سردها في النقاط التالية: ،فيما يخص النتائج المتوصل إليها 

يجاد منافذ تسويقية  -1 حرية التجارة الخارجية ال مناص منها، ألنها تعمل على زيادة الدخل الوطني وا 
 ورفع معدالت النمو من خالل التخصص في اإلنتاج وتقسيم العمل وفقا لمبدأ التكافؤ. 

لب تجارة المنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة القائمة على إدارة النظام التجاري الدولي وتشمل أغ -2
مة االندماج فيها لجني المكاسب واالستفادة من المزايا التي ضالعالم، مما يفرض على الدول غير المن

 تتيحها.

ا، بل حتمية يفرضها الواقع االقتصادي العالمي ا حر  لم يعد خيار   العالمية للتجارةاالنضمام للمنظمة  إنّ  -3
 النظام التجاري متعدد األطراف وال التصدي له. والتغيرات والمستجدات الواقعة، فال يمكن إنكار

من خالله تنفيذ  كن لكل مجاالت التجارة، يما وشامال  ا واسع  تعد المنظمة العالمية للتجارة نطاق   -4
جراء مفاوضات تجارية متعددة األطراف، وحل الخالفات والنزاعات  االتفاقيات التجارية الدولية، وا 

  التجارية.التجارية، ومراجعة السياسات 

يزها بمعاملة تفضيلية وخاصة لتفادي السلبيات يلدول النامية مكانة خاصة من خالل تملمنح المنظمة  -5
التي تنجر عن تطبيق االتفاقيات، كذلك أعطتها حق طلب المساعدات الفنية والمالية من الدول المتقدمة، 

ل المتقدمة على منح هذا العون للدول ها لم تضع ضمانات كافية تقيد وتلزم وتجبر هذه الدو  أنّ إالّ 
 المتخلفة.

 مساعدا لدعم مسيرة اإلصالحات التي ن االنضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة قد يكون عامال  إ -6
رع فيها من خالل مواصلة التحدي لتحرير التجارة الخارجية حسب متطلبات العملية التنموية للقطاعات شُ 

 يئة البيئة التشريعية للعمل وفق ما يقتضيه االندماج في االقتصاد العالمي.اإلنتاجية واالستمرار في ته
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لقد أفضى مسار التفاوض حول انضمام الجزائر إلى المنظمة عن نقاط الضعف والقوة للسياسة  -7
من خالل تشخيص معمق  ،االقتصادية بصورة عامة وسياسة التجارة الخارجية على وجه الخصوص

 ادية الجزائرية.ودقيق للحالة االقتص

مما يؤدي بخروج الكثير من  ،ض القطاع الصناعي إلى منافسة شديدة من حيث السعر والجودةتعرُ  -8
البحث ب االهتمامنتيجة لتخلفها التكنولوجي ولضعف  ،المؤسسات غير القادرة على مواجهة هذه المنافسة

 ،اإلسراع في النهوض بهذا القطاع وتهيئتهمما يستدعي  ،وعدم تكيفها مع المرحلة الجديدة فيها والتطوير
 في ضياع فرص التنمية االقتصادية وظهور االختالالت االجتماعية. ال يتسببحتى 

بالنسبة للمنتجات الزراعية المستوردة سوف ترتفع أسعارها نتيجة لرفع الدعم، مما يزيد في قيمة فاتورة  -9
ولكن من جهة أخرى قد يحقق  .ا على الميزان التجاريالواردات الغذائية الجزائرية وهذا ما يؤثر سلب  

القطاع الزراعي تحسنا ملحوظا وزيادة في اإلنتاج مما يعمل على تخفيف درجة التبعية الغذائية من خالل 
الدعم المسموح به في مجال البحث العلمي والدراسات المتعلقة بتطوير وزيادة اإلنتاج والدعم المخصص 

 حديثة.الستخدام التقنيات ال
اإليرادات العامة قيمة في  اكبير  اانخفاضالعالمية للتجارة سيترتب على انضمام الجزائر إلى المنظمة  -11

 نتيجة للتخفيضات الجمركية التي تشكل نسبة هامة في الميزانية العامة.

بتطور يمكن أن يشهد قطاع الخدمات منافسة شديدة من قبل المؤسسات الدولية الكبرى التي تتميز  -11
وخاصة فيما يتعلق بالخدمات  ،كبير ومستوى عال من األداء والتقديم والسيطرة على مختلف الخدمات

قد يؤدي إلى  ممافي الجزائر،  لمقدمةاتلك المصرفية والتأمين والنقل والسياحة واالتصاالت، مقارنة مع 
 معدالت البطالة.ارتفاع اضمحالل وزوال بعض الخدمات مما يزيد من 

ضطر إلى دفعها إلى أصحابها، سوف ترفع من أسعار حقوق الملكية الفكرية والتجارية التي يُ  -12
ا استخدام المنتجات المتعلقة بها نتيجة لمكافحة الغش والتقليد، وهذا ما يكلف المواطن تكاليف باهظة نظر  

 القتنائه المنتجات األصلية.

السياسة الجمركية كانت مسايرة لكل التطورات والتغيرات التي شهدها االقتصاد الجزائري وحاولت  إنّ  -13
التكيف معها من خالل تخفيض معدالت التعريفات الجمركية، ومحاولة القضاء على كل االختالالت 

المدمجة والنقائص التي يعاني منها الجهاز الجمركي من خالل عصرنته عن طريق ما يعرف بالتعريفة 
في شبكة المعلومات من أجل تنميط العمل الجمركي على مستوى مختلف المراكز الجمركية، والسعي إلى 
تطبيق القيمة التعاقدية، واعتماد النظام المنسق وتعيين البضائع لتسهيل عملية االنفتاح واالنضمام إلى 

 المنظمة.

ستكون محدودة ومحصورة في النسبة  العالمية للتجارةالمنظمة استفادة الجزائر من االنضمام إلى  إنّ  -14
 للنفط والغاز الطبيعي. المنظمة تا لعدم شمولية اتفاقياالضعيفة للصادرات خارج المحروقات نظر  
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وارتفاع أسعار الخدمات االجتماعية كالصحة الضرورية  الغذائيةرفع الدعم عن بعض المنتجات  إنّ  -15
خفض مستوى المعيشة سينثقيلة حيث  سيكون له آثارا اجتماعية سلبية  والتعليم والسكن والمواصالت،

 ويزيد من انتشار اآلفات والمشاكل. 

 

 اتتقترا ثانيا: اال
ات القتراحا إلى النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم بعض اواستناد  من خالل ما ورد في هذا البحث  

 على النحو التالي:
النامية ومن بينها الجزائر أن تتعايش مع النظام التجاري الجديد وأن تحاول ينبغي على الدول  -1

والتقليل ما أمكن من سلبياته ألنه يشكل جزء  ال يتجزأ من النظام االقتصادي  هاالستفادة من إيجابيات
 العالمي.

الجزائرية مطالبة بإجراء دراسة شاملة تتضمن كل اآلثار اإليجابية والسلبية والتعاون مع  حكومةال -2
الخبراء والمختصين في شؤون المنظمة العالمية للتجارة من أجل مواجهة وتجنب مختلف اآلثار السلبية 

حة والمزايا التي التي تنجم عن تطبيق اتفاقيات المنظمة المختلفة، وتعظيم االستفادة من كل الفرص المتا
 تمنحها المنظمة للدول النامية.

وطنية متكاملة تتماشى مع االتجاهات  استراتيجيةيستوجب على الحكومة الجزائرية أن تضع  -3
االقتصادية العالمية، ومحاولة التكيف بمرونة مع القواعد والقيود التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة، 

ا ا على ما يوجد في الجزائر من ميزات نسبية علمي  ي االقتصاد العالمي اعتماد  من أجل التوغل واالندماج ف
 ا.وتكنولوجي  

ملزمة بتفعيل واستغالل المفاوضات النتزاع أكبر قدر من  حكومةال لقطاع الصناعي فإنّ ى الإبالنسبة  -4
على خلق البيئة الفرص للنهوض بهذا القطاع وتهيئته وتأهيله لمجابهة المنافسة األجنبية، والعمل 

االستثمارية المحفزة لالستثمار األجنبي، ودعم مشروع التكتل االقتصادي المغاربي وتشجيع التعاون بين 
 بلدانه في المجال الصناعي، وتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة واالستفادة منها.

من خالل تذليل كل الصعوبات  يجب االستمرار في اإلصالحات الزراعية واالهتمام بهذا القطاع أكثر -5
والعقبات التي يواجهها المستثمر الفالحي سواء فيما يخص الجانب القانوني المتعلق بامتالك العقار 
الفالحي وبالشفافية في مجال االستثمار وتنظيم األسواق، أو الجانب التمويلي باعتماد سياسة مصرفية 

الشروط المرتبطة بها خاصة الضمانات، أو الجانب واضحة في مجال منح القروض لالستثمار الفالحي و 
إضافة إلى هذا يجب التفكير الجدي في إيجاد سياسة  .التنظيمي الذي يعمل على تحقيق تنمية شاملة

عربي ومحاولة االقتداء بالتجربة األوروبية في هذا  يزراعية عربية مشتركة من أجل تحقيق تكامل اقتصاد
 :ة أنها عملت على تحقيق هدفين رئيسيين هماالمجال واالستفادة منها، خاص



ةـــــمــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخال  

 

355 

 

األوروبية ثم التوجه إلى  ، بمعنى إشباع حاجات السوقاالتحادتفضيل المنتجات الزراعية لدول   -    
 في حالة الفائض.إلى خارج االتحاد نقص والتصدير الفي حالة من خارج االتحاد االستيراد 

االتحاد في كل ما يتعلق بإصالح القطاع الزراعي ومعالجة كل تحمل مسؤولية جماعية بين دول   -    
 االختالالت المالية المتعلقة بهذا القطاع.

مثل هذا اإلنجاز األوروبي في المجال الزراعي،  اتباعإذا فكرت الجزائر وباقي الدول العربية في  
لك كل مقومات االكتفاء الذاتي فإنه يتم القضاء على العجز الغذائي الذي تعاني منه، فالعالم العربي يم

عمالة كبيرة في هذا القطاع، والموارد المالية، والثروة الحيوانية و  ،من مساحة شاسعة صالحة للزراعة
كتوف الباحث واالقتصادي بالمدرسة العليا للتجارة أولقد أكد البروفيسور عمر  .الهائلة، والسمكية المتوفرة

البد أن  والتعليم أساس النجاح وأن االندماج المغاربي ضرورة بمقاطعة كيبك على أن تأهيل الفالحة
 .تتجسد على أرض الواقع كما تأسف لضعف المبادالت بين دول المغرب العربي

 ا يوجهوقد يحقق فائض  يقلل من فاتورة الواردات  وتحسين نوعيتهاإلنتاج الزراعي  ةزيادإّن  
ية مما يعزز إيرادات العالمفي األسواق االستفادة من األسعار المرتفعة لهذه السلع يمكن من لتصدير و ل

  الصادرات.

محاولة إيجاد صيغ تحفيزية وأشكال مناسبة للشراكة األجنبية من أجل االستفادة من مناهج اإلدارة  -6
 الشركات األجنبية في مجال تقديم الخدمات. اوالتسيير الذي تعتمده

السياحي، فالجزائر تتوفر على إمكانيات سياحية لكنها تحتاج إلى اهتمام أكبر وفتح المجال  القطاع -    
للقطاع الخاص األجنبي في إحداث تغيرات جذرية في هذا القطاع، وهذا ما يؤدي إلى تنشيط الصناعات 

االقتصاد بإمكان التقليدية وصناعة الفندقة، وتوفير مناصب شغل، وزيادة الموارد بالعملة الصعبة، وهكذا 
 الجزائري أن يحقق مزايا تنافسية في هذا المجال.

كذلك يجب اإلسراع في تكييف القطاع المصرفي واستغالل المزايا المتاحة لتهيئته لمنافسة البنوك  -    
األجنبية على تقديم خدماتها في الجزائر، واالهتمام أكثر بتفعيل سوق المال وتحريره واستخدام المعايير 
الدولية في أداء العمل المصرفي لتحقيق الكفاءة المالية، وهذا ما يحفز على جذب االستثمار األجنبي 

 ويخلق فرص لالستثمار الوطني.
ال اإلطار القانوني والمؤسساتي الذي بدأته في متكسالجزائرية االستمرار في ا حكومةينبغي على ال -7

أنه ال و ية حسب ما تمليه المنظمة العالمية للتجارة، خاصة مجال حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجار 
يوجد ما يعارضه في التشريعات الجزائرية، ومحاولة مكافحة الغش والتقليد الصناعي والتجاري. واتخاذ 
إجراءات إدارية وتنظيمية لدعم المعهد الوطني للملكية الصناعية في مجال براءات االختراع ونقل 

إلى هذا تشكيل لجان لمراجعة أسعار المنتجات الحائزة على براءة االختراع حتى إضافة  .التكنولوجيا
 13تمكن من الحصول على ترخيص إجباري بالبراءة في حال تعسف صاحبها في استخدام حقه. )المادة ت

 من أحكام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية(.
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ة والعمل على إيجاد طرق أخرى لتعويض ا للمعايير الدوليينبغي تفعيل عمل الجهاز الجمركي وفق   -8
لى المزيد من اإليرادات  ،انخفاض اإليرادات الجمركية فاالقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى الحماية وا 

كذلك ينبغي تنظيم الواردات واتخاذ إجراءات جمركية لتشجيع الصادرات حسب ما تتيحه المزايا  .العامة
 الممنوحة للدول النامية.

اإليجابي للجهاز الجمركي في ظل االنضمام المرتقب للجزائر للمنظمة يبقى مرهونا األداء  
حالل بدائل الواردات  بالكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية، وتفعيل استعمال الفنون اإلنتاجية المتقدمة وا 

 وتدعيم الصادرات التي لها قدرة على مجابهة المنافسة الدولية.

 آفـاق البحث
تجدات االقتصادية العالمية سائرة في التغير المستمر، وخاصة بعد األزمة المالية التي المس إنّ  

 أسئلةشهدها العالم، فإن مجريات أمور عديدة ينبغي النظر فيها، وتفتح مجاالت أوسع للبحث، وتثير 
 ة، يمكن محاولة اإلجابة عنها من خالل القيام ببحوث مستقبلية ضمن هذا التخصص منها:كثير 
 ؛نقل التكنولوجية في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة -

 ؛بعد النفط في ظل النظام العالمي الجديد رجزائمستقبل ال -
آلثار الناتجة عن اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية بعد اقياس  -

 ؛انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
إلى أسواق  الجزائرية تأثير القيود الفنية والصحية والبيئية على فرص نفاذ الصادرات الزراعية الغذائية -

 دول االتحاد األوروبي؛
استراتيجيات تعزيز القدرات التصديرية من المنتجات الزراعية الغذائية التي تمتلك فيها الجزائر ميزة  -

 ؛نسبية تنافسية
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 الملخص

، والتي تشرف 4991لقد تمخض عن جولة األوروغواي ميالد المنظمة العالمية للتجارة وكان ذلك سنة  
على إدارة التجارة الدولية وفق أسس ومبادئ لبرالية تؤمن بحرية النشاط االقتصادي وحرية التجارة وتحرير المبادرة 

اإلبداع والتطوير، إضافة إلى التقسيم الدولي للعمل والتخصص في اإلنتاج وزيادة الكفاءة الفردية من أجل 
 اإلنتاجية وتقوية الميزة التنافسية.

خضاعها لكل    صالحها وا  ونظرا ألهمية التجارة الخارجية في اقتصاد أي دولة، فإنه يجب االعتناء بها وا 
ائر تعتبر من الدول النامية التي سارعت إلى تقديم طلب االنضمام التغيرات التي تقتضيها مصلحة كل دولة. والجز 

إلى المنظمة العالمية للتجارة من أجل االستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها للدول النامية والدخول في التقسيم 
   الدولي الجديد للعمل واالستفادة من مزاياه.

ة العالمية للتجارة وتداعياتها على االقتصاد الجزائري؛ وينطوي هذا البحث على دراسة تحليلية للمنظم 
ولتحقيق الهدف المرجو منه تم تناول الجانب النظري والفكري لنشأة المنظمة العالمية للتجارة، كما تم االهتمام 

فة بجميع اتفاقيات المنظمة، أيضا تم التطرق إلى تجربة الجزائر في مجال التنمية واإلصالحات االقتصادية، إضا
إلى تداعيات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على  تعرضثم تم ال التجارة الخارجية في الجزائر، إلى

 االقتصاد الوطني.
 الكلمات المفتاحية:

 المنظمة العالمية للتجارة، الميزان التجاري، التنمية االقتصادية. ية،لماعال التجارة ،الجزائر في الخارجيةالتجارة 
 

Abstract           
 The World Trade Organization (WTO) came into being in 1994 as a result of the 

Uruguay Round. This organization intends to supervise and liberalize international trade in 

accordance with the principles of liberal believes in the freedom of  economic activity, trade 

and individual initiative to promote innovation and development, as well as to support the 

international division of labor, production specialization,  production efficiency and 

competitive advantage. 

 Due to its importance in the economy of any nation, foreign trade must be at the top of 

the agenda of all the decision makers in order to adapt it to all the probable changes in order 

to serve the interests of the country. Algeria is one of the developing countries that have 

rushed to submit a request to join the WTO in order to benefit from the various advantages 

offered by this organization to the developing countries, and to apply the new international 

division of labor and thus to benefit from its advantages. 

 This research is an analytical study of the World Trade Organization and its 

repercussions on the Algerian economy. To achieve its purpose, the study provides a 

theoretical and intellectual framework of the WTO. And deals with all its agreements, in 

addition the researcher presents the Algerian experience in the field of development and 

economic reforms, stressing on foreign trade activity. Finally, the author tries to focalize on 

Algeria's adhesion to the WTO and analyse its repercussions on the different aspects of the 

national economy. 

Key words: 

Algeria foreign trade, international trade, the World Trade Organization, the balance of trade, 

economic development. 



 


