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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و ال تحمل علينا  ﴿
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و ال تحملنا ما ال 
طاقة لنا به و أعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت موالنا 

﴾فانصرنا على القوم الكافرين   
)286سورة البقرة اآلية (  

  

  

  



  

  :يف يومه إال قال يف غده إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا " 

لو غير هذا لكان أحسن، ولوزيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا 

  " على استيالء النقص على مجلة البشر لكان أمجل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ

  

  عــمـاد الــــدين األصفهــاين

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  تشـــــــــــكرات

  

  

  محدا كثريا  يليقيف القيام ذا العمل،  له على أن يسر يل أمري واحلمدهللا سبحانه وتعاىل الشكر 

  .جبليل قدره وعظيم سلطانه  

  :وعظيم   تقدير ي  إىل   تشكرايتأرفع  خالص  كما ال يفوتين أن 

  وتوجيهاتها هوداته  تقدير عبد احلميد  برحومة األستاذ املشرف  الدكتور   *    

  .القيمة 

 .صاحل صاحليإىل  كافة األساتذة احملترمني  وعلى رأسهم عميد الكلية األستاذ الدكتور  و*    

.و نشكر  كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة  إلمتام هذا العمل املتواضع  
  

  



  أ
 

 مقدمة
املستحيل على أي من  وعرب خمتلف العصورـ إن الباحث والدارس يف ميدان العالقات االقتصادية جيد أنه ـ   

الدولة من  احتياجاتذلك راجع إىل و ،دولة سواء كانت نامية أو متقدمة أن تنعزل بنفسها عن العامل اخلارجي
جوء للمما يتحتم عليها ا ،االقتصادينشاطها يف د فائض ، أو لوجواعليها حملياملواد الضرورية لإلنتاج ال تتوفر 

شكلت  األخريةهذه ، الدوليةبني دول أخرى والذي يتم يف ظل ما يسمى بالتجارة و إىل التبادل التجاري بينها
ظلت متثل  الدوليةحمورا أساسيا يف تفكري االقتصاديني األوائل منذ أقدم العصور، بل أكثر من هذا فالتجارة 

   .األساسية للبناء االقتصادي ألي جمتمع اللبنة
 تسامهاليت الثورة الصناعية  بعد ظهوروخاصة  ،تعزز دور وأمهية التجارة الدولية أكثرويف العصر احلديث   

الشركات متعددة و لعوملةلاالنتشار الواسع كما ال مل دور  واملواصالت، تواالتصاال تطور وسائل النقليف 
 منظمة التجارة العامليةوقد عرب اتمع الدويل عن أمهية التجارة من خالل إطالق اتفاقية اجلات مث  ،اجلنسيات

)OMC(  تنظم العمل التجاري العاملي، على الرغم من وجود اختالف يف وجهات النظر من  أناليت يراد هلا
  .أنشطتهاصلحة يف حيث الفوائد املرجوة من هذه املنظمة، وملن ستكون امل

يعتـرب  و اجلديد، يأيت إنشاء منظمة التجارة العاملية يف ضوء استكمال ركائز ودعائم النظام التجاري الدويل  
تجارة على مر العصور دورا كـبريا يف جمـال   كان للالنظام التجاري من أهم دعائم النظام االقتصادي، حبيث 

لتكون مع صندوق منظمة التجارة العاملية  وبعدها مت إنشاء اجلات ثانيةفبعد احلرب العاملية ال ،التنمية االقتصادية
  .النقد الدويل والبنك الدويل الدعائم األساسية لالقتصاد العاملي

، أي التحريـر  الدويل من كل القيود اليت حتد منـه  التجاري حترير التبادلالعاملية للتجارة تستهدف املنظمة   
ة ومنع تكرار حقيق التنمية االقتصاديتأن حترير التجارة هو االجتاه الصحيح لترى حيث  الندي للتجارة الدولية،
مباشر على اإلنتـاج واالسـتهالك    حتقيق معدالت منو عالية ملا لتحرير التجارة من تأثريالكساد االقتصادي و

  .االستثماروالعمالة و
متغري أساسي  فهي ،قتصادية واالجتماعية والبيئيةااللتغريات يف اقوي  متغري والتجارة الدولية ه وحترير منوإذا   

حتقيق ذلك و ،االقتصادية ل السياساتهذه األخرية اليت أصبحت هدف عام لك التنمية املستدامة، عمليةيف 
تجارة لفل ،السياسيةوبيئية الجتماعية وواالقتصادية منها اال ةتأخذ كل األبعاد التنمويحتقيق تنمية شاملة  يتطلب
   .ار تربز على خمتلف أبعاد التنمية، هذه اآلثألثر الكبري على التنمية املستدامةا الدولية

ستويات على م الدراسة نركزفإننا  الدولية ةفلو أخذنا اجلانب اإلجتماعي كأحد املتغريات اليت تتأثر بالتجار   
من أهم وأقدم املعضالت  ربيعتالذي و ...)مطلق ،مدقع، نسيب( املعيشة أو باألحرى الفقر، الفقر بكل أنواعه 

اليت شهدا اتمعات وقرأا النظريات االقتصادية واالجتماعية، ويرتبط التراث التارخيي هلذه الظاهرة 



  ب
 

بالفوارق الكبرية يف الثروة وبوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية جتد من مصلحتها إبقاء األمم األخرى يف حالة فقر 
  . مستمر

اقعية جتمع ق عن مفارقة ول، فهو ينطيا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءةهو من أخطر القضا احلقيقة أن الفقرو  
، فالعديد من الثورات االجتماعية والسياسية الكربى يف التاريخ اإلنساين كان الفقر أحد مابني السبب والنتيجة

، كما أن تراثنا اإلسالمي هو ةالفقر هو مولد الثورات واجلرمي "أسباا الرئيسية، وحتضرنا هنا مقولة أرسطو
قولة الشهرية لعلي بن ، حيث جند املهذه الظاهرة وما ختلفه من تبعات حافل باألطروحات والتصورات حول

  . "لو كان الفقر رجال لقتلته" :عنهاهللا  رضي، أيب طالب
التجارة  حجم بالنظر إىلو إن املتأمل لقضية الفقر يرى بوضوح مدى تشابك مسبباته وتعقيدات حلوله،  

أصبحت أكثر انفتاحاً أمام و ،انضمت إىل املنظمة العاملية للتجارة البلدان اليت جند أن هانسبة حتريرالدولية و
من  مستويات معيشة أرقىو العادة أكثر قدرة على املنافسة وحتقق معدالت منو أسرع التجارة الدولية تكون يف
  .الطريق البلدان اليت مل تسلك هذا

ملتحدة ألهداف يف املنظمة العاملية للتجارة هي نفسها اليت أمضت على ميثاق األمم ا ءاألعضاأن الدول  مباو  
ختفيض عدد الفقراء يف العامل إىل النصف  ينص على ياهلدف األول الذ اليت من بني أهدافها ،األلفية اإلمنائية

السياسات اليت تنادي ا م األهداف وكأحد أه من مناقشة العالقة بني حترير التجارةو ،2015حىت سنة 
أن  يتضح ،يت ترمي إليها التنمية املستدامةكأحد األهداف ال خفض معدالت الفقرو املنظمة العاملية للتجارة،

 طرح التساؤل أو يقودنا إىل ذا التعقيد، فهالظاهرتني بني هاتني ترابط وتشابك وبصورة أكثر تعقيدا هناك
  : اإلشكال التايل
 بحثال إشكالية:  
   ما هو واقع ذلك و ،يف الدول النامية ظاهرة الفقر حترير التجارة الدولية على سياسات كيف تؤثر

  ؟ دول املغرب العريبيف 
  :فرعيةميكن أن يندرج يف خضم هذا التساؤل عدة أسئلة و

    
 ياساتالس جنعل وكيف ميكن أن ؟ية حمرك أو معيق لعملية النمو والتنميةهل حترير التجارة الدول 

  ؟استدامة أكثر التجارية
  القضاء و حتقيق التنمية املستدامة يفما يساهم  املنظمة العاملية للتجارة لدولة إىل االنضمامهل

       ؟الدولةعلى الفقر يف هذه 
  ا برامج حترير التجارة الدولية اليتما هي تقليص ظاهرة  اخالهل ميكن من الطريقة اليت تنفذ

 ؟ التنمية املستدامة جهود تعزيزو ،الفقر
 كيف يكون تأثري حترير التجارة الدولية على سوق العمالة ومستويات األجور للطبقة الفقرية؟  



  ت
 

 نفس  يفو؟ وهل ميكن أن تكون جتارة حرة أم جتارة عادلةاربة الفقر هل ننادي بتجارة حرة حمل
   ؟الوقت عادلة 

 اعتبار ىعل ،وانب اليت حتيط ذا اإلشكالاجل هذا املوضوع التطرق لكلدراسة سنحاول من خالل و   
  :الفرضية أو الفرضيات التالية

  البحثفرضيات :  
  ظاهرة الفقر يف الدول النامية حتد منية الدول ةحترير التجارسياسات.  
 الدولية حمرك قوي وفعال يف عملية النمو والتنمية ةلتجارحترير ا.  
 العاملية التجارة، يساعدها ذلك على حماربة الفقر  كل دولة متضي على إتفاقية العضوية يف املنظمة

  .لديها
  ويقلل من  ،التجاري حتريرالتحرير التدرجيي وعرب مراحل يسمح بتكيف الطبقات الفقرية مع

 .اآلثار السلبية
  إجيابياتأثري حترير التجارة الدولية على مستوى الوظائف واألجور للطبقة الفقرية يكون. 

  .للتجارة احلرة من أجل ختفيض معدالت الفقر التجارة العادلة بديل

 بحثأمهية ال :  
 ةوالسياسي واالقتصادية االجتماعية اديهيات احلياة وظواهرهتكمن يف مواجهة ب وأمهيتهالبحث  أنالشك    

 ةنقارب بني ظاهر أن ميكن والواستخدام آليات املنطق والعقل دون القفز على الواقع،  ،ةبالنقد واملسائل
  .العديدةري حتليل جلوانبها جنمل  ، ماوأخرى

دفع عجلة يل وتفع الدولية يفدور حترير التجارة  اجلدل القائم حول حماولة إاء لعل األمهية تكمن أيضا يفو  
حماولة إبراز و عاجلة مشكلة الفقر يف العامل،م بالتحديداهتماماا االجتماعية ومن خالل  ،التنمية املستدامة

رأسهم املنظمة العاملية  وعلى االقتصاديةمؤيدو العوملة يات هذه السياسات اليت ينادي ا سلبو تإجيابيا
لة لتحقيق منو وتنمية فعا أداة، كوسيلة ويهاإل االنضماموراء  النامية اليت يسعى الكثري من الدول، للتجارة

  . اقتصادية
يقوم على  ،تطالب بإقامة نظام اقتصادي عادل اليت، وتصاعد األصوات املناوئة للفقرو كذلك مع تناميو  

، خاصة  األغنياء والفقراء يف العاملتضيق الفجوة بنياالجتماعية، و قالفروكل  إزالةعدالة توزيع الثروة، و مبدأ
  .ألصوات املطالبة بعدالة التجارةمنها ا

 راءا هو سعي اجلزائر وأبلغهاب اليت جعلتنا نعرج على دراسة وتناول هذا املوضوع ولعل أهم األسبو  
ضرورة  تلح على أن هذه املنظمة  باعتبار ،ذلك حولالقائمة املفاوضات واإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة 

      .سلبيات هذا التوجهوحماولة إبراز إجيابيات و ،لتجارة الدوليةل الكلي تحريرال



  ث
 

 بحثهـدف ال:  
 واآلراء، من حيث نشأا وظروفها واملفاهيم الدوليةتجارة ال آثار حتريروتقييم دراسة  إىليهدف البحث   

لدول ظاهرة الفقر يف ا معاجلةيف  تؤديهمن خالل تقيم الدور الذي  بشأا، املتباينة اآلراءتلك  أومنها  القريبة
 ظاهرةو دوليةتنمية التجارة الحترير وبني ظاهرة  ةوحتليل العالق ،أخذ بلدان املغرب العريب كنموذج مع ،النامية

 البيئيةاالقتصادية واالجتماعية و االنعكاسات، ودراسة لتنمية املستدامةل الفقر كجانب من البعد االجتماعي
شف عن اخللل يف اآلليات الكو ،باخلصوص عريب منهاال املغرب بلدانو ةعلى واقع البلدان النامي ةوالسياسي
 حترير  هذه البلدان، ومعرفة مدى فاعلية تأثريات ظاهرةيف ةاملختلف ةالسياسي ةعلى واقع األنظم ةاملستخدم

  .ظاهرة الفقرواقع التنمية املستدامة و على التجارة الدولية

 حدود البحث: 

يف العديد من املتغريات حبيث تؤثر  واملتشعبة يعد موضوع التجارة الدولية من املواضيع ذات ااالت املتعددة  
ارة الدولية فإننا التج املرتبطة مبوضوع واملتغريات ، ونظرا للتعدد املفاهيمتغرياتتابع لعدة مأيضا هي  تعتربكما 

 كما أن إطار مفاهيمي يتناول موضع سياسات حترير التجارة الدولية وعالقتها بظاهرة الفقر، وضعنا لبحثنا هذا
عية فإننا وضعنا إطار موض مل، وهلذا وحىت يكون للبحث نتائجمجيع دول العايف قابل للدراسة  عالقةال هذه

دول و ،الدول النامية بصفة عامة وزماين ال خيرج البحث عن حدوده، اإلطار املكان يتمثل يف جمموعةمكاين 
  .2010وسنة   1970أما اإلطار الزمين فيشمل سنوات مابني سنة كدراسة حالة خاصة، العريب املغرب 

 منهـج البحـث:  
النظريات اليت و ، تناولت التجارة الدولية من جهةاليت اقتصاديني،و ينياجتماعباحثني لنعتمد بعض التحليالت  

من  عاملية كظاهرة ظاهرة الفقرو االقتصاديةالتنمية املستدامة كمفهوم حديث نسبيا يف الدراسات  تطرقت إىل
 ةتسارعرابط مبجمل التطورات املالمع  ،العديدةجوانبها  حول النظريةوآرائهم  أفكارهم، وترتيب جهة أخرى

ما يتفق تارة مع هو و ،ةالبيئيواالجتماعية و ةوالسياسي االقتصاديةوالتغريات يف اجلوانب  اليت حصلت بالعامل
، أضف إىل ذلك منهج دراسة احلالة الذي ساد يف الفصل تارة مع املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج التارخيي

  .الرابع

 اسات سابقةدر :  
كلة قدمية قدم اتمعات ظاهرة أو مش باعتبارهاألحباث الكثري من الدراسات و تناولت موضوع ظاهرة الفقر  

اليت  والنظريات ،إىل ظاهرة الفقر حديثة نوعا ما نسبيا يعدموضوع التجارة الدولية ف صفيما خي، أما البشرية
  .ومتنوعةقيامها عديدة  أسبابحتديد لتفسري و طرحت



  ج
 

   : منهاجند و العالقة بني الظاهرتني فهي قليلة ولتالدراسات اليت تنا ال أن األحباث أوإ
والتكيف  االستقرارببحث نظري تناول حتقيق ) إديسون ، كانبور،هلينر(قام كل من  1987يف سنة  -

  ."1990 العامل التنمية يف" بتقرير  اخرجوويف العامل سنوات الثمانينات  رظاهرة الفقاهليكلي و
ألول مرة بتقدير آثار النظام ) CNUCED )1996التنمية و ارةللتجكما قامت جلنة األمم املتحدة  -

 . لى ظاهرة الفقر يف الدول الناميةالتجاري ع
ظاهرة  املؤثرة علىوالعوامل  املتغريات التسعينات تناولتو تالثمانينااألحباث يف سنوات وجممل الدراسات و

ن بدأ احلديث ع) 2000من سنة (األخرية يف السنوات ، أما جانب العوامل الداخليةمن  أو أساسالفقر على 
وجند من  ،أبرز هذه العوامللية كأحد أهم وجاءت التجارة الدو، واخلارجية لظاهرة الفقرواملتغريات العوامل 

 :هذه الدراسات واألحباث ما يلي
 - Winter 2000 وضوع م من خالل حبثه الذي تناول" Commerce et Pauvreté Existe-

t-un lien " الفقرو العالقة بني التجارة الدوليةحمددات فيه ي ابرز الذ.  
   -  Bannister et Thugge (2001 وضوعمالذي تناول  مامن خالل حبثه«Commerce 

international et atténuation de la pauvreté»     رة الدولية أن ميكن للتجا كيف أبرزو
  .ختفف من حدة الفقر

-  Bhagwati et Srinivisan (2000)   الدول الفقرية  الفقر يفالتجارة وعند تناوهلما ملوضوع  
   «Commerce et pauvreté dans les pays pauvres» حتت عنوان

- Berg et Krueger (2003)   لذي تناول فيه ا ى دراسة املوضوع  من خالل حبثهماقد عرجا علو
   لثالثة وتأثر كل منها باآلخر حتت عنوان   أبرزا فيه كيفية تفاعل املتغريات اقر والنمو والفالتجارة و

«Commerce croissance et pauvreté: Une étude sélective»                   
(Hoekmann et al. 2002) إلستراجتية الدولية يف ا  تبحث عن كيفية  إدماج التجارةمن أحباثهم اليت

                  .العامة ملكافحة الفقر

 تناولت النقاط  فصول هذا البحث إىل أربعة ناقسم حيثوقد اعتمدنا اخلطة التالية  :البحث خطة
  .الرئيسية واحملاور الكرب للموضوع

    حتريرها ي لسياساترخياألساس التالية والتجارة الدو :الفصل األول  
نظرياا  ،ا وتطورهاماهيتها، نشأ(عن التجارة الدولية  النظرية حناول يف هذا الفصل التطرق إىل املفاهيم  
، نتناول إىل النظام التجاري العاملي اجلديد كما نتطرق، وصوال إىل التجارة احلرة ،..).مقوماا ،سياسااو

املنظمة  إىل GATTمن  انطالقاأهداف هذا النظام، فعال يف حتديد أسس وفيه كل جانب أو كل طرف 
  .، وسياساا اليت ترمي إىل حتريرهان التجارة الدوليةاية شؤويف رع تؤديهالدور الذي العاملية للتجارة و



  ح
 

    يف الدول الناميةالتنمية املستدامة و الفقر :الفصل الثاين  
، وانتشارهتطوره ، مفهومه، أنواعه( نعرج يف هذا الفصل على دراسة ظاهرة الفقر من كل جوانبه النظرية  

، أساسي لتحقيق التنمية املستدامة حتليل أبعاده كعنصرو ،ديةوعالقته بعملية النمو والتنمية االقتصا ،...)أسبابه
 .دراسة واقع الظاهرة يف الدول الناميةو

    وظاهرة الفقر يف الدول النامية حترير التجارة الدولية: الفصل الثالث 
اليت تطرقت  يةالتحليل النظريات الفقر من خالللية وحترير التجارة الدوبني حول العالقة  ماحلوار القائ نربز فيه

 ،من خالل إبراز اآلثار احملتملة لتحرير التجارة على ظاهرة الفقر هما يف الدول النامية،العالقة بين طبيعة إىل
  .آثارها على ظاهرة الفقر يف الدول الناميةو ،وأسسها وأهدافها ةالتجارة العادلكما نعرج على مفهوم 

  رة الفقر يف دول املغرب العريبآثار التحرير التجاري على ظاه: ل الرابعالفص  
لسياسات حترير التجارة الدولية مدى تبنيها ، وغرب العريبدول املواقع التجارة الدولية يف عية ونربز فيه وض 

نوضح من خالله العالقة بني سياسات حترير التجارة ، وذلك على ظاهرة الفقر يف هذه الدول وانعكاسات
  . ختص الظاهرتني يف هذه الدولاإلحصاءات اليتو مخالل جمموعة األرقا من، ظاهرة الفقر يف الواقعالدولية و

 .التوصياتمت الدراسة مبجموعة من النتائج ووخت
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   واألساس التارخيي لسياسات حتريرها التجارة الدولية :األولالفصل 
شكلت حمورا أساسيا يف تفكري  الدوليةإن استقراء تاريخ الفكر االقتصادي يظهر لنا جليا كيف أن التجارة   

بالطرح والتحليل، وال تزال حىت اآلن حيث تناولتها خمتلف النظريات االقتصاديني األوائل منذ أقدم العصور، 
   .بسياسات حتريرهامنها تشغل فكر الباحثني وأصحاب القرار على حد سواء، وخاصة ما تعلق 

التقلبات االقتصادية اليت يشهدها العامل يف وخاصة مع التطورات  واسعا،عرفت التجارة الدولية منوا وتطورا و  
تضـع  و ،فكرة التحرير التجاريظهرت منظمات تتبىن  حيث ،ودلقيإطار تكوين نظام جتاري عاملي خال من ا

وائها  لكي أقصى عدد ممكن من الدول حتت ل وانضماملسري احلسن للمبادالت التجارية قوانني جتارية لضمان ا
  .ترسي مبدأ التحرير والعوملة

 اليت فسرت أسباب قيامها انظرياو ،وأمهيتها ضبط مفهوم حمدد للتجارة الدولية فصلسنحاول يف هذا الو  
يف ظل النظام التجاري  بني التحرير والتقييد ومن جهة أخرى تطور سياسات التجارة الدولية ،هذا من جهة

 املنظمة العاملية للتجارةقيام  إىل  GATTلتجارةاالتفاقية العامة للتعريفة وا ذ توقيعمن العاملي اجلديد
OMC.   
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  نظريااة حول التجارة الدولية واسيمفاهيم أس :املبحث األول

سنحاول يف هذا ، والعالقات الدوليةو االقتصاديةيف موضوع الدراسات  ركيزة أساسية تعترب التجارة الدولية  
 اختالفعلى  سباب قيامهاتعليل أو ،إبراز مدى أمهيتهاوللتجارة الدولية  املبحث أن حندد مفهوم شامل

د مفهوم دحنكما  ،الكالسيكي واحلديث االقتصادييف الفكر  هايف موضوعالتفسريات النظرية اليت خاضت 
   .وعالقته بالتجارة الولية التخصص الدويل

  أمهيتهامفهوم التجارة الدولية و: املطلب األول
دولة إىل أخرى  منيتها خيتلف من مدرسة إىل أخرى وتقدير مدى أمهو لتجارة الدوليةامفهوم حتديد  إن   
  .أخرى من مرحلة إىلو

   مفهوم التجارة الدولية: الفرع األول 
شأنه يف ذلك شأن مجيع " التجارة الدولية "حمتوى مصطلح املفاهيم احملددة ملضمون و نيتتباختتلف و   

  .يةاالقتصاديف العلوم  املصطلحات
يف حركة السلع يف أوجهها الثالث املتمثلة  االقتصاديةهو أن املعامالت  :جارة الدوليةتفاملفهوم العام لل

، تتم بني إقليمني أو دولتني خمتلفتني أو عدة دول ذات واخلدمات وهجرة األفراد وحركة رؤوس األموال
  1. سياسات خمتلفة

يف حركة ممثلة  ،الدولية االقتصاديةسة املعامالت اليت ختص بدرا االقتصادأحد فروع علم "  التجارة الدولية  
وهجرة األفراد فضال عن السياسات التجارية اليت تطبقها كل دولة من  ،رؤوس األموالالسلع واخلدمات و

  2 ."دول العامل للتأثري على هذه الظاهرة 
  3 :لية يشمل يف معناه الواسع كال منالتجارة الدو مصطلححسب هذا التعريف فإن و 

   .الواردات السلعيةالصادرات و -     
   .لواردات اخلدميةاالصادرات و -     

   .اهلجرة الدولية لألفراد -     
   .احلركة الدولية لرؤؤس األموال -     

يتميز موضوع التجارة الدولية مبفاهيم خاصة ختتلف عن موضوع التجارة الداخلية سواء من حيث القضايا و   
  : فيما يلي االثننيبني  االختالفميكن أن نربز أوجه ، واليت تواجهها حيث املشاكلاليت تدرسها أومن 

                                                
  .11، ص2006، عمان األردن،، مركز الكتاب األكادیمي1ط ،تجارة الدولیةال. جمال جویدان الجمل -  1
  .8، ص2009 ،، مؤسسة رؤیة للطباعة، المعمورة، مصر1، طإقتصادیات التجارة الخارجیة. السید محمد أحمد السرتي  -  2
  . 36ص ،1993، ، القاھرة، الدار المصریة العربیة2، طالتنظیمالتجارة الدولیة بین التنظیر و .سامي عفیف حاتم -  3



  التجارة الدولیة واألساس التاریخي لسیاسات تحریرھا                            الفصل األول   
 

 9 

تنتقل  رأس املالاإلنتاج وباألساس عنصري العمل و إن عناصر: االنتقالدى قدرة عوامل اإلنتاج على م -1
 قيل عند تنقلها من دولة إىل أخرىعراداخل اإلقليم أو الدولة الواحدة، لكنها تواجه صعوبات و بسهولة

يضاف التقاليد كما عادات وال اختالفاقيل يف الضرائب والقيود اجلمركية، باإلضافة إىل تتمثل هذه العرو
  .بني الدول االقتصاديةوإىل ذلك األزمات السياسية 

على عكس التجارة الداخلية اليت تتم فيها تسوية  :العمالت والنظم النقدية من دولة إىل أخرى اختالف -2
تلفتني أو تني خمفإن التجارة الدولية تستعمل وحدتني نقدي ،لعملة الوطنية احملليةكل املعامالت التجارية با

هذا " سعر الصرف"التجارة الدولية وهو وم خاص مبوضوع هذا ما يقودنا إىل مفه، وعدة وحدات نقدية
نتاج متس تكاليف اإلحيث ، االقتصادية ر على خمتلف األنشطةهو ما يؤثاألخري يتغري بصفة مستمرة و

  1.الصادرات وحجم الواردات اجتاهوواألسعار 
من حيث أن أطراف التبادل  الداخليةعن التجارة ختتلف التجارة الدولية  :الوحدات السياسية اختالف -3

هذا إىل دولة هلا قوانينها اخلاصة ونظامها التجاري اخلاص ا، و التعامل التجاري كل منها ينتميو
يتطلب توفر بعض اإلجراءات القانونية والتنظيمية جتعل التجارة الدولية ذات طبيعة ختتلف عن طبيعة 

  .رة الداخليةالتجا
الفطرية واملكتسبة   املستهلكنيمن خالل طبيعة  االختالفيظهر هذا  :يف طبيعة األسواق اختالف -4

األسواق عن بعضها البعض مبجموعة  انقسامو ،خل...، البيئةكاألذواق، امليول، العادات والتقاليد، الطباع
، كما أن املنافسة ه تكاليف النقل والتأمنييف الذي ينجم عن، كالبعد اجلغراوالطبيعية السياسية احلواجزمن 

يف األسواق العاملية تكون أكثر شدة منها يف األسواق احمللية وهو ما جيعلها تتميز بسياسة تسويقية خاصة 
  2  .ختتلف عنها يف التجارة الداخلية

   أمهية التجارة الدولية: الفرع الثاين
فال توجد دولة  ،واملتقدمةمنها العاملية النامية  االقتصادياتكل تعد التجارة الدولية من القطاعات احليوية يف   

والطبيعية  االقتصاديةوإذا حاولت ذلك فإن ظروفها  ،تعيش مكتفية ذاتيا بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن
ية والطبيع االقتصاديةظروفها و تتالءمفكل دولة تتخصص يف إنتاج سلعة أو سلع معينة اليت  ،ال تسمح بذلك

، مث تتبادل مع الدول األخرى اليت ال تستطيع إنتاجها داخل ا ميزة نسبية يف إنتاج هذه السلعاليت تكسبه
  .حدودها أو إذا أنتجتها تكون تكلفتها أكرب من تكلفة إسترادها

فهي  ،يا تطلبها وال ميكن إنتاجها حملاليت واخلدماتيف توفريها للمجتمعات السلع  الدولية تظهرفأمهية التجارة  
  .مث تزيد من رفاهية مواطنيها منح لدول العامل املزيد من السلع واخلدمات وتتيتوفر و

  
                                                

  . 22- 21ص ، ص2002دار النھضة العربیة، القاھرة، ،سیاسات التجارة الخارجیة في إطار منظمة التجارة العالمیة .عادل عبد العزیز السني -  1
  .7، ص1988، ، الدار الجامعیة، بیروتاإلقتصاد الدولي .؛ مجدي محمود شھابعادل أحمد حشیش -  2
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  : الدولية من خالل النقاط التالية نوضح أمهية التجارةوميكن أن نربز و
  .اتمعات بعضها ببعضلصورة املباشرة للعالقات الدولية، فهي تربط الدول وتعد ا –
  1.بدأ التخصص الذي تقوم عليهاخلدمات بأقل تكلفة نتيجة مليد من السلع وزتساعد يف احلصول على امل –
  .تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام املنتجات –

 االستثمارفيما خيص جماالت  ياراالختزيادة الرفاهية للمجتمعات عن طريق توسيع قاعدة  تساعد يفـ 
  .االستهالكو
  .ة يف السوق الدويلنافساملو لتسويقاو ياس قدرة الدول على اإلنتاجلق تعد مؤشرا هاما –
  2 .تعزيز التنمية املستدامةو متني اقتصاداليت تسمح ببناء  املعلومات األساسيةنقل التكنولوجيا و –
 ما ينجم عنها منو االقتصادية، فالتنمية التنميةبولية تكمن يف عالقتها لعل األمهية الكربى للتجارة الدو –

العكس حيث أن التغريات يف حجم ومنط التجارة الدولية، و يؤثر يفحجم الدخل القومي  ارتفاع
   3 .التجارة الدولية تؤثر يف تركيبة الدخل القومي ومستواه ظروف

،كما ختتلف أمهية قتصادياالختتلف أمهية التجارة الدولية من دولة إىل أخرى حسب حجمها ومستواها و  
  .نفس الدولة من فترة زمنية إىل أخرى حسب السياسة التجارية اليت تطبقهاالتجارة الدولية ل

قياس حجم مبادالا اخلارجية ونسبة مسامهة هذه لة ما حبساب ون قياس أمهية التجارة الدولية لدوميكو
  4 .املبادالت يف الناتج القومي

  الدولية قيام التجارةالتخصص الدويل و: املطلب الثاين
سلعة أو جمموعة معينة ، حيث تتخصص كل دولة يف إنتاج ل أساساً على مبدأ التخصص الدويليقوم التباد  

  .ترتبط ظاهرة التخصص بظاهرة التجارة الدولية ارتباطا وثيقاًمن السلع وتتبادهلا مع غريها من الدول، و

  أمهية التخصص الدويل :الفرع األول
أن تتبع سياسة ة ميكن ألي دولة متقدمة كانت أو نامي فإنه ال أن أشرنا إىل أمهية التجارة الدوليةكما سبق و  

ا كان ميوهلا لتحقيق هذه خدمات لفترة طويلة من الزمن مهمالذايت وتنتج كل ما حتتاجه من سلع و االكتفاء
 فهي تنتج املواد اليت تتالءم وظروفها ية ال تسمح هلا بذلك،الطبيعو االقتصادية هاذلك كون ظروفالسياسة، و

ى ال ، مث تقوم مببادلتها بسلع أخرةفول إلنتاجها، حيث تكون بأقل تكلا خصوصية عن باقي الدليت متنحها
  .أن تكلفة إنتاجها أكرب من تكلفة إسترادها نتاجها أوتقوى على إ

، فلوال التخصص لقامت كل الذي تقوم عليه التجارة الدولية األساس باعتباره التخصصمن هنا تظهر أمهية   
   .ما قامت التجارة الدوليةو خدماتمن سلع و بإنتاج ما يلزمها دولة

                                                
  .373، ص2000، مصر ،النشر، اإلسكندریةیة للطباعة ودار الجامع، الاالقتصادیةالنظریة . عبد الحمید عبد المطلب -  1
  .16، ص2000 ،، دار المیسرة للنشر، عمانالتجارة الخارجیة. آخرونرشاد العصار و -  2
  . 12، ص، مرجع سابقالتجارة الدولیة .جمال جویدان الجمل -  3
  .10ص  ،، مرجع سابقالتجارة الخارجیة اقتصادیات .يالسید محمد أحمد السرت -  4
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من مث زيادة بالتايل تزيد اإلنتاجية، و، وزيادة درجة املهارةالعمل والتخصص ميكن من اإلتقان و فتقسيم  
من  حيصلونالذي  زيادة الدخل الفردي لألفرادبالتايل ل املشاركة يف التجارة الدولية والدخل الوطين للدو

  .االقتصاديةمستوى أعلى من الرفاهية  الله علىخ

  أسباب التخصص الدويل: الفرع الثاين
  : أمهها ما يليالدويل إىل جمموعة من العوامل و يرجع التخصص 

تتيح الظروف السائدة يف دولة ما فرصة التخصص يف إنتاج سلعة أو سلع معينة  :الظروف الطبيعية -1
، فتختص بيعة املناخ أو املوارد الباطنية، سواء ناجتة عن طتها الداخليةارد اليت توفرها بيئحسب طبيعة املو

    1 .الصناعيةاملواد األولية أو السلع الوسطية، أو السلع النهائية الزراعية ويف إنتاج بعض 
اليت حتدد   من أهم عناصر اإلنتاج رأس املاليعترب عنصري العمل و: صر اإلنتاجندرة عنامدى وفرة و -2

رؤوس أموال دول اليت ال متلك مهارات عالية و، فعلى سبيل املثال تتخصص الص لدولة مامنط التخص
ريكا العكس بالنسبة للدول الصناعية الكربى مثال أمو ،كالنسيج يف اهلند ناعات اخلفيفةكبرية يف الص

الثقيلة صناعات ، فلذلك هي تتخصص يف الرأس املال اليت توجد ا وفرة نسبية يف،اليابانوأملانيا و
  2 .اآلالتكإنتاج املعدات و

يف  مباشرةإن التكلفة الكلية إلنتاج سلعة ما تدخل فيها تكاليف النقل اليت تدخل  :تكاليف النقل  -3
أن النقل البحري هو  اعتبارأمام السواحل على اا عبعض الدول بإنشاء بعض صناتقوم لذلك  ،السعر
سلع كاملواد األولية تتأثر أوزاا بشكل كبري عند نقلها كما أن بعض ال، من اجلوي والربي تكلفةأقل 

أما املواد اليت ال تتأثر ، واستخراجهاقامة مصانع أمام أماكن فيكون من مصلحة الدولة إ) الفحم مثال(
قامة املصانع أمام أماكن تسويقها، وهذا ما فيكون من مصلحة الدولة إ )القطن مثال(أوزاا عند نقلها 
 األخرىيف املنسوجات رغم أا تستورد مادة القطن من الدول الدول األوربية  ضيفسر ختصص بع

   3.وهذا يوفر هلا تكاليف إستراد املنسوجات النهائية
من أبرز العوامل اليت متكنها من التخصص من : املكتسبة لبعض الدولتوافر التكنولوجيا احلديثة   -4

جد معقدة، هذه السلع ال يكون يف متناول الدول  يةإنتاجتركيبات و باهظة أمثانذات  منتجاتإنتاج 
عامل  توفرو، من الدول املنتجة هلا اقتنائهاى ، فتقبل علابتكارهااألخرى إنتاجها، على األقل فترة 

   .واالبتكارالذي يستعمل يف عملية التطوير التكنولوجيا عادة يصاحبه وفرة عامل رأس املال 
  .عماد جتارا الدوليةيف اليابان وأملانيا متثل أساس و الية مثل املواد اإللكترونيةا العهذه املواد ذات التكنولوجيو

                                                
  .38، ص2000، دار الرضا للنشر، سوریا، دیسمبر 1، جأساسیات التجارة الدولیة المعاصرة. رعد حسن الصرن  -  1
  . 14ص، مرجع سابق التجارة الخارجیة اقتصادیات .السید محمد أحمد السرتي  -  2
  . 15-14ص ، ص1993، بیروت لبنان ،، الدار الجامعیةرة الدولیةأساسیات التجا .د محمود یونس  -  3
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، فإذا ما توفرت األسباب والظروف املالئمة يااختيارليس ي أن يفهم بأن التخصص هو مفروض وال ينبغو
 واملنتجاتد أن تقتصر صادرات هذه الدولة على املوا الضروري، فليس من واملناخ املناسب واألرض اخلصبة

 النشاطه وازاةباملنشاطها الصناعي  بإمكان هذه الدولة تنمية الزراعية وفقط، فبالعمل اجلاد والتنظيم احملكم
  .يف إنتاج منتجات مصنعة –إىل جانب منتجاا الزراعية  –تتخصص و، الزراعي

  الكالسيكي  االقتصادينظريات التجارة الدولية يف الفكر : املطلب الثالث
موضوع ن فهم واقع السياسات التجارية ال يكون كامال ما مل نتطرق إىل خمتلف النظريات اليت تناولت إ   

، كما أن دراسة هذه ية ألسباب وآثار التجارة الدوليةسعت إىل إعطاء تفسريات نظراليت ، لدوليةالتجارة ا
  .ف تطورهاوظرو عرب مراحل النظريات لن يتم ما مل تتم دراستها يف سياقها التارخيي

، اليت الكالسيكيةلتفسري أسباب قيام اجلارة الدولية تفسريا علميا إىل املدرسة ترجع أوىل احملاوالت الفعلية   
يستند الفكر الكالسيكي يف ، واالقتصاديةبدأ احلرية طبيعي مل امتدادذلك تنادي حبرية التجارة الدولية، و نتكا

  : هيوتجارة الدولية إىل ثالث نظريات دراسة ال

  "آدم مسيث " املطلقة ل نظرية امليزة: الفرع األول
يث أبرز ح »1776األمم  ثروة«كتابه يعترب أول من تناول موضوع التجارة الدولية بدراسة علمية من خالل  

املزايا اليت أو على املستوى اجلزئي، و) الدول(ي التخصص سواء على املستوى الكلفيه أمهية تقسيم العمل و
  1 .ذا التقسيمحيققها ه

يف " ميزة مطلقة "والطبيعية من كسب االقتصادية متكنها ظروفها يف إنتاج السلع اليت تتخصصفكل دولة  
احمللي مبا يفيض عن إنتاج السلع للدول األخرى اليت متلك هي  لالستهالكالفائض من حاجتها  تبادلإنتاجها مث 

  .أيضا ميزة مطلقة يف إنتاجها
هو و املطلقة إلنتاج السلع بني الدول، يف التكاليف االختالفآدم مسيث هو م عليه نظرية إذا األساس الذي تقو

  .الدويل الذي تقوم عليه التجارة الدولية التخصصما يفسر 
زها ومن أبر ،ة عنهاالكثري من األسئلة اليت عجزة عن اإلجابو االنتقاداتواجهة هذه النظرية العديد من وقد   

 ع وبتكاليف أرخص من الدول األخرىج ما حتتاجه من السلتكل دولة أن تن استطاعتو التساؤل حول ماذا ل
حترم الذايت و ءاالكتفاسياسة  أم تتبع ،تكون مفيدة هلذه الدولةهل سو ،لية عندئذهل ستقوم التجارة الدو

  .بني الدول األخرىالتجارة بينها و
عاما حىت جاء  40من بقيت مبهمة ألكثر الت، ويث من اإلجابة على هذه التساؤمس آدممل تستطع نظرية   

   "بنظرية التكاليف النسبية " بنظريته يف التجارة الدولية اليت عرفت D Ricardo ريكاردو دافيد

  
                                                

  .47، ص1998، الدار الجامعیة ، بیروت، الدولي نظرة عامة على بعض القضایا االقتصاد. زینب حسن عوض اهللا  -  1
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  "فيد ريكاردودا" نظرية التكاليف النسبية ل: الفرع الثاين
رية الكاملة يف التجارة ادة احليف أنه إذا س ،جارة الدوليةتتفسري قيام اليتلخص مضمون هذه النظرية يف   

عن غريها من الدول فإن كل دولة تتخصص يف إنتاج السلع اليت تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل نسبيا  ،الدولية
مفاد هذا كله أن التجارة الدولية تقوم نتجها غريها بتكلفة منخفضة نسبيا، وتستورد السلع اليت ياألخرى و

قد و، النسبية إلنتاج السلع بني الدولالتكاليف  اختالفتفرضه مه وأساس التخصص الدويل الذي حتكعلى 
لسابع منه حيث تناول يف الباب ا"الضرائبالسياسي و االقتصاد"جارة الدولية من خالل كتابهأورد نظريته يف الت

أن  ،كماتعود باملنفعة على أطراف التبادلأبرز من خالله أن التجارة الدولية سموضوع التجارة الدولية، و
 اليف النسبية إلنتاج السلعتنيالتك اختالفامليزة املطلقة بل على أساس  التخصص الدويل ال يقوم على أساس

  1  : هي كما يلييكاردو على جمموعة من الفرضيات و، وتقوم نظرية ربني الدولتني
  .التجارة الدولية تتم بني دولتني خمتلفتني منعزلتني عن العامل -   
  .ية كاملة بني فروع اإلنتاج املختلفةج تنتقل حبرعوامل اإلنتا -   
  .التبادل يتم بالنسبة لسلعتني فقط -   
   .عند التبادل االعتبارالتأمني ال تؤخذ بعني تكاليف النقل و -   
  .هي من الدرجة األوىلدالة اإلنتاج متجانسة و -   
  .فيما بني صناعتهافسة الكاملة فيما بني الدولتني واملنا -   
  .إمهال دور النقودلتبادل يكون على أساس املقايضة وا -   
الثانية كيفية دف للوصول إىل نتيجتني، األوىل كيفية التخصص الدويل و ايات أنالحظ من خالل الفرض 

    .تقسيم الفوائد الناجتة عن التجارة بني البلدين
الشرط األساسي يات اليت قامت عليها، وتعلقة بالفرضخاصة املو االنتقاداتالنظرية الكثري من  تواجه هذهو  

وي فهل ال معدل التبادل الداخلي للسلع بني الدول فماذا لو كان معدل التبادل الداخلي متسا باختالف املتعلق
  .تقوم التجارة الدولية

  " John Stuart Millجون ستورت ميل"نظرية القيم الدولية ل: رع الثالثفال 
مبادئ "الثامن عشر من كتابه و عشرلتجارة من خالل الفصل السابع على موضوع ا"ميل"تمام اهأنصب 
، موضحا  D.Rcardoالدولية الذي أمهلهحيث أبرز جانب الطلب يف التجارة "  1848السياسي  االقتصاد

مستوى  وإمنا يتحدد عند ،ال يتحدد من خالل نفقات إنتاجه وحسب السعر الدويل لسلعة ماأن القيمة و
  2 .للدولتنياملتبادل الطلب 

                                                
  .31ص، مرجع سابق إقتصادیات التجارة الخارجیة .السید محمد أحمد السرتي  -  1
  .31، ص 1999دار المعارف العربیة، القاھرة، ، تصاد الدولياإلق .محمود یونس  -  2
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من القيمة الكلية  عند تساويالذي يكون وهو  ،وحيد إىل أن هناك معدل تبادل فعلي و" ميل"أشار و  
لدولة من السلع يساوي صادرات االدولة األوىل ) واردات(، أي أن طلب تني حمل التبادل ما بني الدولتنيالسلع

    .العكس صحيحالثانية من السلع األخرى و
ل آخر سيؤدي إىل خلل يف امليزان التجاري لكال البلدين وعند أي معد توازنال الفعلي سيحقق فمعدل التباد  

ومن هذه النقطة يتضح أن توزيع  ،البلدين واآلخر يكون لديه عجزفائض عند أحد ، حيث يظهر يف املوازين
  1 : اثننيالبلدين يتوقف على عاملني  املكاسب يف التجارة الدولية بني

الذي  كما أشرنا سابقا أن معدل التبادل الفعلي بني الدولتني هو :طلب املتبادل بني الدولتنيحجم ال - 1  
، فكلما زاد الطلب إلحدى واردات البلد الثاين والعكس صحيح= صادرات البلد األول : حقق املعادلة التالية

خرية اليت حتصل على معظم لصاحل هذه األ املبادالتالدولتني على منتجات الدولة األخرى كلما كانت نسبة 
يؤول دائما لصاحب الطلب هي أن النفع يف التجارة الدولية "ميل "فالقاعدة العامة عند  ،تجارةالربح من ال

  .النفع األقل لصاحب الطلب األكربو ،الصغري
 John Stuartنظر  ةإذا استخدمنا تعبري املرونة، سنتمكن من عرض وجه: املرونة السعرية للطلب - 2  

mill 2 :ارة اخلارجية على النحو التايلعن كيفية تقسيم فوائد  التج  
املرونة سيزداد طلبها من هذه  ليت تنتجها الدولة الثانية متكافئإذا كان طلب إحدى الدولتني على السلعة ا -

  . السلعة بنفس نسبة اخنفاض مثنها معربا عنه بوحدات من السلعة اليت تنتجها هي
ى الدولتني على السلعة اليت تنتجها الثانية غري مرن سيزداد طلبها من هذه السلعة أما إذا كان طلب إحد -

  . أقل من نسبة اخنفاض مثنه معربا عنه بوحدات من السلعة اليت تنتجها هي
سيزداد طلبها من هذه السلعة  ليت تنتجها الدولة الثانية مرناطلب إحدى الدولتني على السلعة اأما لو كان  -

 . ن نسبة اخنفاض مثنه معربا عنه بوحدات من السلعة اليت تنتجها هيسبة أكرب منب
 ، فمن ناحية هي تزيده للتجارة اخلارجية تكاليف النقل، اليت هلا تأثري مزدوجيف دراست"  ميل"هذا وقد أضاف 

 ىومن جهة أخرى تؤثر تكاليف النقل عل ،هو ما يؤثر على معدل التبادليف تكلفة السلعة ومن مث سعرها و
  .التخصص الدويلتقسيم العمل و

  احلديث االقتصادينظريات التجارة الدولية يف الفكر : املطلب الرابع
ذلك كون أن التطور يف جمال نظريات حديثة يف التجارة الدولية، بال شك يكون نسبيا وإن احلديث عن  

 للنظريات يف موضوع التجارة ل الزمينسلكن إذا أخذنا التسلع جيعل كلمنا اليوم بايل يف الغد، وث سريحالب

                                                
  .262، ص1993، منشأة المعارف، اإلسكندریة، االقتصاد الدولي .ـ أحمد بدیع بلیح1

  .263، صنفسھمرجع ال، االقتصاد الدولي .ـ أحمد بدیع بلیح 2
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نظرية التبادل " و "نظرية التحليل الديناميكي" وكذلك "أولنينظرية هيكشر و" كل من الدولية جند أن
  .، حديثة نسبيا"فئامتكالال

   )  Hekscher – Ohlin(أولني نظرية هيكشر و: الفرع األول
، هكذا يلتزم تهت إليه هذه األخرية ابتدأت مبا اناليت أولني جمرد امتداد لنظرية النفقات النسبيةنظرية هكشر و
  1: ني أساسيتنيتمسقطني فرضي  Ricardoـفرضيات الكالسيكية السابقة لأولني مبعظم الوكل من هكشر 

   .)نظرية القيمة يف العمل(أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل املبذول يف إنتاجها  -   
  .املقايضةنظام قائم على دلة السلع فيما بينها أن أساس مبا -   

   :حتليلهممضفيني إليها الفرضيات التالية لتسهيل 
   .واحدة بالنسبة للمنتجني يف البلد الواحد هيأن التكنولوجيا املتاحة إلنتاج نفس السلعة  -   
  .من حيث كثافة استخدامها لعناصر اإلنتاج املختلفة تتفاوتأن السلع  -   
اليت  ،الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج جارة الدولية تعود إىل اختالف الوفرة أوأن الت" هيكشر وأولني"ويرجع  

وأن ما يؤثر على نفقة اإلنتاج أي على مثن عناصر  ،املنتجات أمثان عوامل اإلنتاج وأمثانمن خالهلا تتحدد 
  .السلع املنتجة سواء كان التبادل يف الداخل أو يف اخلارج اإلنتاج يؤثر على مثن

) الندرة أو( توافر  اختالفأولني فيما خيص تفسري أسباب قيام التجارة الدولية هو ء به هيكشر وا جاملخص م
خدم عامل إنتاجي تصدير السلع اليت تستتقوم الدول بالتخصص يف إنتاج و ، حيثالنسبية لعوامل اإلنتاج

م عوامل اإلنتاج  تستخدتستورد السلع اليتالذي يتوفر بكثرة على إقليمها، و) لرأمسااألرض، العمل و(
  2.  وجودها على إقليمها نادراليت يقل أو ) رأمسالاألرض، العمل و(
ساوي البلدين متاما يف وفرة عوامل اإلنتاج، هناك إمكانية قيام التجارة بينهما، طاملا أنه من تأما يف حالة   

لقومي الف صورة توزيع الدخل احاالت الطلب من بلد إىل آخر الراجع إىل اختيف املمكن أن يوجد اختالف 
  3 .أولنيات اليت بنا عليها كل من هيكشر وهذا حسب الفرضيو البلدين الأذواق املستهلكني يف كو

مدى صحة هذه  الختبارلقد جرت عدة حماوالت تطبيقية : أولنيو نظرية هيكشراختبار ليونتيف العملي ل
 1953سنة " فنتيليو"ياليت قام ا االقتصادي األمريك فكان أشهرها احملاوالت ،التجارة الدولية النظرية يف
 بندرة نسبية يف عنصر العملو يف عنصر املال تتمتع بوفرة نسبيةاليت العرض القائل أن الدولة  باختبارالذي قام 

ا هي الدراسة اليت أجراه، وبينما تكون وارداا كثيفة العمل ،كثيفة رأس املال فمن املتوقع أن تكون صادراا
، فكانت النتيجة حمرية ومل تكن ليليه لتركيبات السلع الواردة واملصدرةالل حتخاألمريكي، من  االقتصادعلى 

                                                
  1ـ رعد حسن الصرن. أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص197. 

  .32، صمرجع سابق، التجارة الدولیة. جمال جویدان الجمل  -   2
  .28، ص 1993، ترجمة محمد رضا العدل، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،االقتصاد الدولي .دومنیك سالفاتور   -  3
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ية هي سلع كثيفة الواليات املتحدة األمريك حيث وجد أن واردات ،االقتصادينيوأصبحت لغز لدى  متوقعة
  1  .، أما صادراا فهي سلع كثيفة العمل نسبيارأس املال نسبيا

  :كل منمن بني هذه التفسريات جند غز، ولكثري من الباحثني تفسري هذا الوحاول ال  
انس من أن العمالة ليست هي العامل اإلنتاجي الوحيد واملتج اعتربالذي  Donald Keesingتفسري  -   

ية العالية جدا اليت اج، فوفرة العمالة بالنسبة للسلع األمريكية ترجع إىل الكفاءة اإلنتبني عوامل اإلنتاج األخرى
ترشيده يف الواليات املتحدة تنظيم العمل ووإىل اخلربة، و التدريب العامل األمريكي نتيجة للتعليم يتمتع ا
  2  .هسا عند غري3يتعادل  األمريكي، فقد جند ساعة عمل عند العامل وليس إىل عدد العمال ،األمريكية

عنصر العمل من بالتايل سيستفيد و، در خاضع للحماية اجلمركيةصر الناأن العن اعتربالذي  "تريفر"تفسري  -
لية غري اجلمركية املفروضة على واردات السلع الكثيفة العمل من أجل محاية الصناعات احملالقيود اجلمركية و

السلع و املتمثلة أساسا يف الصناعات اليت يعتمد إنتاجها على عنصر العمل يف أمريكاالناشئة املنافسة للواردات و
   .الكثيفة رأمسال فإا ال ختضع ألية قيود محائية مما أدى إىل زيادة نسبة استريادها

  نظرية التحليل الديناميكي: الفرع الثاين  
تشمل بذلك ل، نظريات التجارة الدولية، حيتم التوسع يف العاملي لالقتصادطور املطرد تالإن التغري املستمر و 

 لهم ألسباب قيام التجارة الدوليةيف حتلي والنيوكالسيك يوناوهلا الكالسيكمن تلك اليت تن فرضيات أوسع
حديثة تتعلق بتطور ظروف الطلب والعرض  افتراضات قتصاديوناالفقد وضع بعض ، لتواكب هذه التغريات

وسنحاول  JOHNSOجونسو  FERNONفرينونو LINDER، على غرار كل من ليندر بني الدول
  .بعض التحليالت الدينامكية باختصاريلي شرح  يف ما

ببناء منوذج مغاير لتفسري التجارة الدولية من  قام السويدي ستيفان ليندر :نظرية ليندر للتجارة الدولية  -1
الدولية على  املضمون عن كل النظريات السابقة، إذ يرى أنه من اخلطأ علميا أن تقوم التجارة حيث املنهج

  : باحث أن يفرق بني نوعني من الدولالعلمية حتتم على ال فالدقة ،تراض وجود دول متجانسةفا
  .عادة ختصيص مواردهاإلهي دول متقدمة تتميز باجلهاز اإلنتاجي املرن يؤهلها : فالدول األوىل -
م القدرة على التكيف وإعادة ختصيص دعلفة تتميز اقتصادياا باجلمود وفهي دول متخ: الدول الثانية -

  .االقتصادية هاموارد
التجارة يف املنتجات الصناعية يف املنتجات األولية و الدولية بني التجارة Linderن هذا التصنيف يفرق فم 

جتارة املنتجات الصناعية  فحسب رأيه فان ،وعة األوىل تنتج منتجات صناعية والثانية متلك مواد أوليةحيث ام

                                                
1 - Paul Krugman et Maurice Obstfeld. ECONOMIE INTERNATIONALE , 7edition , Pearson Education, Paris , 
2007, P72. 

  .34-31ص ص ،2000ائر التوزیع، الجزومة للطباعة والنشر وحدار ال،  التنمیةالعالقات االقتصادیة و .جمال الدین لعویسات  -  2
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األولية فتكون بني أما جتارة املنتجات ، اإلنتاجل جوهرية يف عوام اختالفاتاليت ال يوجد بينها  الدول تقوم بني
  1 .دولة متقدمة وأخرى متخلفة وذلك راجع إىل عوامل أخرى خبالف التفاوت يف هبات املوارد

افترض أن كثافة العناصر  ليندرن إلذا ف اإلنتاجمن نسب عناصر تعود لعوامل حمددة  األوليةجتارة املنتجات    
إذ عند توفر املوارد  ،األوليةالنسبية اليت حتدد تكلفة املنتجات  األسعارغض النظر عن يف هذه املنتجات واحدة ب

 األوىلنه يف احلالة أكما  ،فض والعكس عند ندرة هذه املواردن مثنه ينخإف أويلمنتوج  إلنتاجالطبيعية املناسبة 
  .احلالة الثانية تقوم باالسترياد يفصدير والدولة تقوم بالت

الطلب احمللي  بأمهيةامليزة النسبية ميكن أن تكون مرتبطة  بأنيرى  ليندراملنتجات الصناعية  فإن  رةأما عن جتا  
حتدد  أخرىعوامل تكون هناك عوامل حتدد الصادرات والواردات احملتملة وعلى السلع املصدرة، حبيث 
لكي ميكن أن يكون هلذه  كما أن وجود طلب حملي على املنتجات أمر ضروري ،الواردات والصادرات الفعلية

  .السلع صادرات حمتملة
 "كثافة التجارة"وضع مفهوما وهو الدولجارة بني يقيس حجم الت حىتو ليندرن إف أنفاعلى ضوء ما ذكرناه   

إذ يرى أن التجارة بني الدول تكون أكثر كثافة إذا كان هيكل الطلب بني البلدين متشابه رغم وجود عوائق 
  2 .اخل...الطلب كاللغة والدين أخرى يف حتديد هيكل

فالسوق " يف السوق احمللية إنتاجهكثافة التجارة اخلارجية ملنتوج ما تأيت من طلبه القوي وبالتايل " ليندر يقول
  3 ."اخلارجي هو امتداد للسوق الوطين احمللي

ما شكل سلعة  جتديد، تتمكن الدول من بفعل التطور التكنولوجي :املنتج لفرنون حياة دورةنظرية  - 2
كذا حتسني نوعيتها أو اختراع سلعة جديدة مل تكن مع ذوق املستهلك و لتتالءم كانت موجودة من قبل

  .كل هذه التغيريات يف السلعة نتيجة للتغري يف التكنولوجيا ،موجودة من قبل
اق الدولية لكن ذا ميكن للدولة صاحبة هذا التغيري أن تكسب سلعتها مزايا متكنها من طرحها يف األسوو 

  .باحتكار جتارة تلك السلعة ما دامت متلك ميزات نسبية
  4  :إنتاج املنتج وفق منوذجه وهير الثة مراحل لتطوث - فرنون - يطرحو

حيث من املفروض أن تتم هذه املرحلة يف  Néo productionمرحلة املنتج اجلديد : املرحلة األوىل - 
ن هذا اإلنتاج اجلديد يصاحب عدم وتكنولوجيا عالية ألفردي مرتفع،  دولة صناعية ذات مستوى دخل

 األوىليف املراحل  كلفة إنتاجه ن تغطيةإوعليه ف ،قريبةال األسواقالتكافؤ لذا يفضل تسويقه حمليا أو يف 
  .تكون طويلة نسبيا

                                                
 .78، ص مرجع سابق، االقتصاد الدولي .محمود یونس  - 1
علوم العلوم االقتصادیة و ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیةلمعاصرةواقع و آفاق التجارة الخارجیة في ظل التحوالت ا .بوشایب حسینة - 2

 .22، ص 2002التسییر، جامعة الجزائر، 
3  - ALAIN SAMEUELSON, économie internationale contemporaine, Serie d’économie en plus, OPU, 1993, 
P 130. 

 .84، ص مرجع سابق، االقتصاد الدوليمحمود یونس،   - 4
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 السعرينخفض و) وفرات احلجم(كرب حجم اإلنتاج تقل تكلفة اإلنتاج بفعل مرحلة النمو : املرحلة الثانية -
فنون إنتاجه يف هذه الدول فتصبح تقنيات و يرتفع الطلب عليه يف الدول الصناعية الكربى األخرى لتنتقل

  . مصنعة هلذا املنتج
تسود منافسة كاملة عندها حيدث انقالب يف املبادالت حيث يصبح املبتكر  مرحلة النضج: املرحلة الثالثة  -

  .حتكمها يف التكاليفوجيا إىل الدول األخرى والتكنول انتقال، بفعل له للمنتوج مستوردا
راجع سوقه يف البلدان ت، فييتقادم املنتج وتربز منتجات منافسة له وبديلة مرحلة الزوال :الرابعة رحلةامل -

        .رخيصةإذا كان يتطلب يد عاملة كثيفة و خاصة إنتاجه ليستقر يف الدول النامية ينتقلالصناعية، و
 فرنوندمج نظريات  1968عام  جونسنحاول  :جونسن دلعامة للتبادل الدويل عنا الديناميكية -  3 
 يأخذها اليت التبادل هليكل املفسرة العوامل على ذلك يف جونسون ويعتمد ،إلعطاء حتليل مزدوج ليندرو

 1 :نقاط ثالث خالل من التنمية عملية خالل النسبية امليزة واختفاء خلق شرح ، وحاولوأولني هيكشر
   .النسبية تفسري املزايا يف جديدة عوامل إدخال إىل ستؤدي اليت اإلنتاج عناصر ديلتع -
 الوحدة وتنقل موقع تؤثر على ألا خارجية متغريات أا على تأخذ ال التبادل على القيود أن يعترب -

 .اخلارج إىل اإلنتاجية
يث أن كل تطور من شأنه أن ح، للديناميكية الرئيسي العنصر هو املنتجات حتويل أن جونسون يعترب -

  .يرفع قيمة العمل
ومن خالل هذه التحليل استطاع جونسن أن يربط بني التطورات املعاصرة وبني امليزة النسبية اليت تعد أساسا   

  .لقيمة العمل

  متكافئالنظرية التبادل ال :ثالثالفرع ال
تبني أن الدول املتخلفة هي  وغريهم، ريدالج سنجر، لمنذ اخلمسينات ظهرت بعض كتابات االقتصاديني أمثا 

قدمة هي اليت الدول املتفة اليت متثل األغلبية الفقرية ويف عملية التبادل، أي أن التبادل بني الدول املتخلعف األض
عليه  الدخول كما نص ، هو تبادل غري متكافئ، ألن التبادل الدويل ال يؤدي إىل التساوي يفتشكل القلة الغنية

هذه النظريات الكالسيكية  ب راجع إىل الفرضيات القائمة عليهااسبأول األ ،نظرية أولنيو يونالكالسيك
، حيث يعيب على هذه املنافسة الكاملة، التوازن املستقر، انسجام املصاحل: مثلنظرية هيكشر أولني و

   :الفرضيات ما يلي
تاج أن اختالف أسعار عوامل اإلنتراكمية أي  ةليس هناك توازنا مستقرا ألن العملية االقتصادية عملي -

  . الدخول يؤدي يف ظل تقسيم العمل الدويل الراهن إىل املزيد من االختالفاتو
  .ليس عن حالة الدول الناميةستفيد من تقسيم العمل الدويل، وانسجام املصاحل هو تعبري عن وجهة نظر امل -

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد العلوم التجارة الدولیة و التنمیة االقتصادیة بالبالد النامیة خالل عقد الثمانینیات .محمد حشماوي  - 1

 .50، ص 1993االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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 . ة يف إطار عالقتهما التجاريةلفتخاملافسة كاملة بني الدول املتقدمة ويف الواقع ال توجد من -
كما ال ينجر عن هذا لفقرية، لدول االدول الغنية ل استغالللسوء نتيجة التبادل الالمتكافئ " إمانويل"يرجع  

ل ويناهكذا توصل إم ،صاحل العاملني يف الدول الصناعيةالعمل لوتوفري الدخول و ،احتكارية اأرباح إالالتبادل 
خمتلف يف الدولتني ومعدالت األجور  ، فعندما يكون التركيب العضوي لرأمسالالدويل ز بني التبادليإىل التمي
، كما أنه إذا كان كون أكرب منها يف الدول املتخلفةحدة يف الدول املتقدمة تا، فإن إنتاجية الساعة الومتساوية

من صل الدول املتخلفة يكون حاوي لرأمسال يف الدولتني متماثل ولكن معدالت األجور خمتلفة التركيب العض
   ."التبادل الالمتكافئ"ل هذا الذي يسميه إمانويقدمة، والدول املتمنه يف قل أهذا التبادل الدويل 

أن ، ونطبق على ما حيدث يف دنيا الواقعأما مسري أمني يوضح بأن ما يصفه إمانويل بالتبادل الالمتكافئ ي  
ألسعار نظام ايشكل منطا من التخصص، واألمر الذي  ،اب تارخييةباختالف األجور يرجع حسبه إىل أس

    .الدولية جتعل الالتكافؤ أبديا
األخرية اليت حتتكر  ، هذهيات املنتسبة إىل الدول املتقدمةباإلضافة إىل وجود الشركات متعددة اجلنس  

  .اليت من خالهلا جتعل الدول املتخلفة حتت التبعية للدول املتقدمةالتكنولوجيا، و
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  سياسات حترير التجارة الدوليةالنظام التجاري الدويل اجلديد و :الثايناملبحث 
استقرار أسعار  نعدامكاويل ما بني احلربني العاملتني، االقتصاد الد تميز اليتلالضطرابات الكبرية  كان  

 التجارةاجع يف وتر ،نظام املدفوعات الدولية وما نتج عنه من تراجع يف مستويات التنمية وتدهورالصرف 
كل هذه األسباب ، العاملي االقتصادالدولية نتيجة اختاذ الدول األساليب احلمائية املتشددة مما عرقل انتعاش 

وجتلى  ،االقتصادي احلرج الوضعللخروج من هذا التعاون فيما بينها ودفعت باموعة الدولية إىل العمل 
يل والبنك الدويل واتفاقية جارية كصندوق النقد الدووالت املاليةذلك يف ظهور جمموعة من املنظمات 

GATT الدولية سواء فيما يتعلق بالتبادل السلعي، أو  املبادالتإلعادة تنظيم ، منظمة التجارة العامليةو
  .هلذه احلركة الالزمةفيما خيص املوارد النقدية 

إجياد نظام جتاري دويل ينظم  الضرورين أمهية يف اقتصاد كل الدول، أصبح ممن  دوليةنظرا ملا للتجارة الو   
 االقتصاديةوالسياسية تنامي األزمات خاصة بعد و ،التجارة العاملية حبيث تكون مفيدة ومرحبة لكل األطراف

   .الثانيةرار احلربني العامليتني األوىل ومن احلروب على غ السبب املباشر وراء العديدكانت اليت ، والعاملية

   رهتطواجلديد والنظام التجاري الدويل  نشأة :املطلب األول
عرفت التجارة الدولية تطورا ملموسا خالل السنوات األخرية من عشرينيات القرن املاضي مما زاد    

وجود إطار عام تتم من خالله املبادالت  أستوجبهذا التطور  ،التجاري خاصة بني الدول الصناعيةالتبادل 
  .م جتاري دويل حتكمه قوانني دولية متفق عليها، أي وجود نظاية بني الدولالتجار

  يلودتعريف النظام التجاري ال :األولفرع ال
مبعىن خط مستقيم أو نظام وتأيت أيضا مبعىن الترتيب  ordoلغويا كلمة نظام هو الترمجة للكلمة الالتينية  

  1 .بعينهااملنظم واملتواتر، وهي السلطة أو القوة اليت يتم مبوجبها تطبيق وفرض أحكام 
أما اصطالحيا فقد أصبح مفهوم النظام أحد املفاهيم األساسية يف علم العالقات الدولية الكتشاف أمناط   

التفاعل يف السياسة الدولية، وقد قدم عدد من املفكرين السياسيني تعاريف خمتلفة للنظام الدويل، منها 
والعالقات بني الفواعل السياسية ذات الطبيعة تعريف موريس إيست الذي عرفه بأنه ميثل أمناط التفاعالت 

  2 .اليت تتواجد خالل وقت حمدددولية ال
اليت حتكم العالقات التجارية بني الدول  قوانني واالتفاقياتلتجاري الدويل فهو جمموعة الأما النظام ا  

  .رأمسالمن عمل ولعوامل اإلنتاج  وانتقاالتاملختلفة من تبادل جتاري للسلع واخلدمات 

                                                
، أكادیمیة الدراسات العلیا  قة الشرق األوسطوانعكاساتھا على منط  المتغیرات االقتصادیة الدولیة.  حسینعناد، محي الدین  بدر مجذاب -  1

  .27صوالبحوث االقتصادیة، طرابلس،لیبیا، 
.27مرجع نفسھ، ص. حسینعناد، محي الدین  بدر مجذابـ    2  
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كومات يف املعايري اليت تشكل أساس توافق األداء الدويل فيما يتعلق بدور احلوهو أيضا سلسة املبادئ و 
ألدوات املختلفة املنظمة ا باستخدامالتعاقدية فيما يتعلق  وااللتزاماتتسيري التجارة الدولية، وباحلقوق 

  1.اسات التجاريةاليت تنظم تنفيذ السياملؤسسات الدولية و االتفاقياتو للتجارة،
  يلدوتطور النظام التجاري ال :الفرع الثاين 
، حىت ظهرت نظريات ولية منذ قيامها تسري دون قيود وبعيدة عن تدخل الدولةكانت التجارة الد 

بعد ذلك ، ويف تنظيم التجارة الدولة خلعليها ونادوا بضرورة تدالتجاريني الذين أدخلوا العديد من القيود 
 تدخل الدولة يف التجارة الدولية رفضوامن عشر الذين ناقضوا التجاريني ويف القرن الثا جاء الطبيعيون

    .طالبوا بضرورة ترك التجارة حرةو
 االتفاقيات حيث قامت ،را كبرياشهدت املبادالت التجارية بني الدول تطويف بداية القرن املاضي و   

ا مل جتد اإلطار القانوين غري أ، متعددة األطراف اتفاقياتوإقليمية  اتفاقياتالثنائية اليت تطورت فيما بعد 
على إرساء  املنظمات الدولية اليت كانت قائمة آنذاك مل تكن قادرة، وعام الذي حيكم هذه املبادالتال
وهذه  تبقى من الشؤون الداخلية للدولة أن السياسات التجارية للدول اعتبار، على ائم نظام جتاري دويلعد

ددة من بينها التحكم يف العملة سياسات محائية متع تبىنتبكثري من الدول الصناعية إىل دفعت األوضاع 
                              .زيادة معدالت التعريفة اجلمركيةوفرض القيود الكمية بأشكاهلا و

أثر سلبا على كل ، وهو ما العاملي االقتصاد انتعاشجع وكان هلذه األساليب احلمائية دور كبري يف ترا   
ع فريف هذا الصدد العديد من اجلهود لجاء د على التجارة أو اليت ال تفرضها، والدول سواء تفرض القيو

  :ميكن أن نربز دور كل منالتجارية، قبل مؤمتر بروتن وودز، و القيود
 ىاحتوالذي  1918ألقى الرئيس األمريكي ويلسن خطابه الشهري عام : مبادئ الرئيس ويلسنـ  1

ة اليت تنص على إلغاء مجيع احلواجز التجاريا يف النقطة الثالثة من البيان واليت كان من بينهمبدأ، و 14على 
 ضلت التجارة الدولية على ماو أن هذا اجلهد مل يكلل بالنجاح، غري وجعلها متساوية أمام كل الشعوب

 .هي عليه
اليت  23اري من خالل الفقرة الثانية من املادة بالتبادل التجعصبة األمم  اهتمت :جهود عصبة األممـ  2

ة من املؤمترات لتدعيما لذلك دعت عصبة األمم لعقد سلسو، تنص على املساواة والعدالة يف املعامالت
  2  .الدولية لتنسيق السياسات التجارية اليت تنظم التجارة الدولية بني الدول

وظهرت  األوروبية حمطمة وسادا الفوضى،اديات بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، خرجت االقتص
الواليات املتحدة األمريكية كقوة اقتصادية رائدة، لعدم تعرضها خلسائر كبرية كتلك اليت تعرضت هلا 

واستفادت  ،موال الالزمةأوروبا، فسامهت يف إعادة بناء أوروبا وأمدت االقتصاديات األوروبية واليابان باأل

                                                
   .16، ص1999، دار الصفاء، عمان، 1، ط منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة .عبد الناصر نزال لبادي - 1
    .17، صنفسھرجع مال .لناصر نزال لباديعبد ا - 2
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قتصاديات، وهكذا كانت آراء ومواقف الواليات املتحدة األمريكية مسيطرة حول هي من انتعاش هذه اال
أن حترير التجارة على املستوى العاملي من شأنه أن متبنية لفكرة  ،الدولية إعادة تنظيم العالقات االقتصادية

الكبري يف لكساد كما ساد االعتقاد أنه من أسباب ادول املشاركة يف التبادل الدويل،يزيد يف رفاهية كل ال
ية املضادة، والتخفيض املتتايل للعمالت اليت اتبعتها الدول الثالثينات يعود للحماية وسياسات احلما

نية الرجوع إىل حرية ومن هنا برزت  وأن االستمرار يف هذا النهج من شأنه تعميق األزمة، ،املتنافسة
  1 .لألزمةالتجارة كحل 

على مقترح  واالجتماعي لألمم املتحدة، بناء لس االقتصاديأصدر ا :1948فانا ميثاق هاـ  3
 ولقد عقد املؤمتر فعال ،1946توصية بعقد مؤمتر دويل للتجارة والتوظيف يف لندن عام ، أمريكي

وقد  ،1948عاصمة كوبا يف عامHavana مث اختتمها يف هافانا1947عام  يف جنيف واستكمل أعماله
لتجارة الدولية، الذي حاول وضع أو ميثاق ا" ميثاق هافانا"رفت باسمع ،صدر عن اجتماعه األخري وثيقة

 2  .س التوصل إىل اتفاقية للتجارة الدولية، والعمل على إنشاء منظمة التجارة العامليةأس
كان هدف مؤمتر هافانا هو العمل على إنشاء منظمة التجارة الدولية، جبانب صندوق النقد الدويل، والبنك 

النقدية واملالية  هذا ثالث املؤسسات الدولية اليت تشرف على االقتصاد العاملي، يف ااالت نليكو الدويل
كتب له النجاح، بعد أن رفض الكوجنرس األمريكي التصديق على مل ي ، غري أن هذا التصوروالتجارية

مريكي الرافض حىت كان مببادرة أمريكية، واستمر هذا املوقف األ ميثاق هافانا على الرغم من أن انعقاده
التصديق على الوثيقة، وخاصة اجلزء اخلاص بإنشاء  أن رفضت اإلدارة األمريكية رمسيا، إىل 1950عام 

وذلك خشية أن تنتقص هذه املنظمة من سيادة الواليات املتحدة األمريكية على  ،منظمة التجارة الدولية
حتققها من دون املشاركة  الستحالة ،لية سقطت فكرة منظمة التجارة الدوومن مث ،جتارا اخلارجية

  3.رب نصف الناتج القومي العاملياما يق وقتهااألمريكية، اليت كانت متثل 
  يلودصندوق النقد السياسات حترير التجارة الدولية و :املطلب الثاين

يل اجلديد، االقتصادي الدويعد صندوق النقد الدويل من أبرز املؤسسات الدولية اليت يقوم عليها النظام  
املوازنات و ،وموازين املدفوعات جلة القضايا املتعلقة بسعر الصرفومعا ،يهتم باملسائل النقدية الدولية

ة، يف ياالقتصادية الدولالعامة، باإلضافة إىل تنسيق اجلهود مع املنظمات الدولية األخرى لوضع السياسات 
  . التجاريةااالت املالية والنقدية و

  
  
  

                                                
- 1 René Sandretto, Le Commerce International, Armand Colin, Paris,1989,p33 

  2  - عبد الناصر نزال لبادي. منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، مرجع سابق، ص19.
  3 - د عاطف السید الجات و العالم الثالث، ط1، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 2002، ص 17. 
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  IMF يلدوماهية ونشأة صندوق النقد ال: ولالفرع األ
، وأمضت على االتفاقية 1944يف جويلية  ،تون وودزوأنشئ صندوق النقد الدويل، وفقا التفاقيات بر 

كما نصت عليها املادة تمثلت فأهداف الصندوق  أما هي تسري سعر الصرف، مته األوىلمه دولة،44
  1 :إنشائه يف األوىل من اتفاقية

  .ر مناسب من االستقرار يف أسعار الصرفحتقيق قد -
  .تيسري التوسع والنمو املتوازن للتجارة الدولية -
  .تعزيز التعاون النقدي الدويل -
املساعدة على إنشاء نظام متعدد األطراف للمدفوعات الدولية املتعلقة باملعامالت اجلارية بني األعضاء  -

  . تعوق منو التجارة الدوليةوإزالة القيود املفروضة على حتويل النقد اليت
تقدمي املساعدة لألعضاء عن طريق جعل املوارد العامة للصندوق متاحة الستخدامهم بصفة مؤقتة  -

يف موازين مدفوعام دون اللجوء إىل اختاذ  االختاللوإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح  بضمانات كافية،
  .لتجارة الدوليةتدابري من شأا تقويض دعائم االستقرار والنمو وا

  2 .يف موازين مدفوعات وختفيف حدا االختاللالعمل على تقصري مدة  -
وقد حرص الصندوق على التأكد من قدرة الدول األعضاء على احملافظة، يف األجل القصري على أسعار 

ورية فعال ضرال يف احلاالتصرفها ثابتة وأنه لن جترى أي عمليات لتغيري سعر الصرف من قبل أي دولة إال 
إذا  ول األخرىكإزالة اختالل دائم يف ميزان املدفوعات، وأنه لن تتم أي عمليات معاملة باملثل من قبل الد

ما قامت إحدى الدول بإجراء ختفيض ما يف قيمة عملتها الوطنية، حيث أن مصري مثل هذه السياسات أن 
كذلك اختص الصندوق  ،يزان املدفوعاتيلغى بعضها البعض من حيث األثر التصحيحي النهائي املطلوب مل

ؤقت يف ميزان املدفوعات أو املعجز البتقدمي قروض قصرية األجل حلكومات الدول األعضاء، وذلك لتغطية 
دورا مهما يف معاجلة ميزان مدفوعات الدول األعضاء، واحلفاظ  ؤديأسعار الصرف فهو ي استقرار دعم

يدعم املركز املايل والنقدي الدويل مبا له من تأثري على التجارة أسعار صرفها، بالشكل الذي  استقرارعلى 
لنهوض من األزمة اليت قد تقع فيها االدولية، فضال عن تقدمي التسهيالت املختلفة اليت تساعد الدولة على 

  3  .بسبب ظروف خارجة عن إرادا
أسعار البترول عامليا يف  اعارتفوحتت ضغط التطورات الدولية يف جمال الصرف األجنيب اليت صاحبت   

تون وودز، ومع ذلك استمر صندوق وبر اتفاقيةديد من البلدان انتهت ع اقتصادياتالسبعينات، واضطراب 
ومن أهم ما نذكر هنا أن اتفاقية جاميكا عام  ،النقد الدويل الذي تغريت مهامه مع ذلك تبعا لتغري الظروف

                                                
1 - Michel Rainelli,O.M.C,edition Casbah, Alger ;1997,p16. 

  .11ص ،1996 بنك الكویت الصناعي، الكویت، ،بالدول العربیة الدوليالجوانب االساسیة لعالقة صندوق النقد  .الدین الفقي فخر  -  2
  .302ص ،2000 االسكندریة، ،الدار الجامعیة ،الدولیةت دیااالقتصا .الرحمان یسري عبد -  3
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بنظام تعومي أسعار الصرف وتؤكد على عدم مالئمة  قامت بتعديل الئحة الصندوق حىت تسمح 1976
   1 .نظام الذهب كأساس لتسوية املدفوعات الدولية

الكبري الذي عرفته التنمية الدولية، وظهور أزمة الكساد التضخمي، وأصبحت العديد من  االيارإثر   
يل بشكل ملحوظ بداية من الدول تعاين من عجز مزمن يف ميزان مدفوعاا، تزايد دور صندوق النقد الدو

اليت عانت باإلضافة إىل عجز موازين مدفوعاا، من زيادة  عقد الثمانينات، خاصة يف الدول النامية،
وبداية من منتصف التسعينيات مل يعد الربنامج  ،وارتفاع مديونيتها اخلارجية اليت أصبحت تعيق تنميتها

ار الصرف وكيفية تعوميها بل تعدى ذلك إىل اإلصالحي للصندوق مقتصرا على مقترحات خاصة بأسع
كيفية تنظيم القروض ودفع أقساط الديون وفوائدها املستحقة أو إعادة جدولتها، وامتد فيما بعد ليشمل 

للدولة الطالبة ملساعدته، كاقتراحه احلد من التضخم يف هذه الدول  االقتصاديةمقترحات خاصة بالسياسة 
املصريف واحلد من العجز يف امليزانية العامة للدولة، وترك  االئتماني وتنظيم عن طريق تنظيم اإلصدار النقد

لذلك يقوم الصندوق بإعداد  االقتصادي،احلرية للقطاع اخلاص، والتقليل من تدخالت الدولة يف النظام 
 الربامج املختلفة وضبط سياسات التكييف الالزمة واملتماشية وظروف البلد العضو بعد تشخيص ظروفه

  .بالتعاون مع خرباء البلد العضو االقتصادية
  يةدولالحترير التجارة  يفسياسة الصندوق  دور: الفرع الثاين

يعتمد صندوق النقد الدويل يف تدخالته ملساعدة الدول على إعادة التوازن مليزان مدفوعاا وإرجاع  
    :على ثالث سياسات تتمثل يف االستقرار ألسعار صرفها،

  .سياسة التكييف -            
  .سياسة الرقابة على أسعار الصرف -            
  .سياسة التسهيالت املقدمة من طرف الصندوق -            

هذه املوارد بالشكل  استخداموحىت يتسىن للدولة استخدام موارد الصندوق، فإنه ينبغي التأكد من حسن 
الصندوق برامج خمتلفة  هذه األموال، يعد استعادةية وحىت يتأكد من إمكان ،الذي يقضي على أسباب اخللل

  2 :حتتوي على
  .تشخيص أسباب وطبيعة اخللل املوجود يف ميزان املدفوعات -
  .حتديد أهداف اإلدارة االقتصادية اليت تسعى إىل عالج هذا اخللل من خالل برنامج زمين حمدد -
   .ب تنفيذ الربنامجحتديد السياسات املالية والنقدية املختلفة اليت تصح -
النامية استحدث الصندوق برامج  يف الدولروف والتحوالت االقتصادية واستجابة للظ 1980ويف سنة   

  1 :التعديل اهليكلي واليت تشمل مزيج من السياسات اليت ميكن تلخيص أهدافها النهائية يف
                                                

  .302ص ،الذكر سابقمرجع  .ن یسريالرحم عبد - 1
ي     .احمد دبیش -  2 ة ف ارة الخارجی ر دوافع واجراءات تحریر الصرف والتج الة  ،الجزائ ادیة،     رس وم االقتص ي العل ر، غ    ماجستیر ف ة الجزائ جامع

  .84،ص1997،منشورة
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  .االنفتاح على السوق العاملية بتحرير التجارة اخلارجية  - 
  .النفقات وترشيد ض وإعادة هيكلةختفي - 
  .حترير األسعار ورفع القيود الداخلية على التجارة وتشجيع االستثمار اخلاص - 

  :ويستعمل من أجل حتقيق وبلوغ هذه األهداف وسائل السياسة االقتصادية التالية
  .ختفيض قيمة العملة - 
  .رفع الدعم عن األسعار - 
  .بايةضبط امليزانية بتطوير نظام اجل - 
  .احلد من املستوى احلقيقي لألجور - 
  .رفع القيود اإلدارية والكمية على الواردات وإدخال التعريفات اجلمركية - 
جة احلماية وتنمية قطاع دف السياسة اخلارجية املتضمنة يف برامج التصحيح اهليكلي، إىل ختفيض در   

بنفسها لتموين القطاعات االقتصادية بالسلع  يف حني تفرض ضرورة حترير الواردات نفسها ،الصادرات
وهكذا يتضح دور الصندوق يف تشجيع حترير  ،ة غري املتوفرة يف السوق احملليةوالتجهيزات الضروري الوسيطة

التجارة الدولية وهذا باقتراحه على الدول األعضاء حترير جتارا اخلارجية، واغتنام مزاياها النسبية وحتسني 
 اإلنتاجي وتشجيع التصدير، وحترير الصرف األجنيب وإعطاء العملة الوطنية قيمتها احلقيقيةفعالية جهازها 
  .الكمية وتبسيط إجراءات الدفع اخلارجي قيودنظام التعريفة اجلمركية وختفيض ال ترشيدوكذا حثه على 
  ريعمالتالبنك العاملي لإلنشاء وحترير التجارة الدولية و سياسات: املطلب الثالث

مؤسسة من مؤسسات بريتون وودز، أسس بنفس تاريخ إنشاء صندوق النقد الدويل عترب البنك الدويل ي  
  .معه ليقوم مبهمة تكاملية 1944يف سنة 

   يلونشأة جمموعة البنك الد :الفرع األول
وهو مكمل لصندوق  ،1944تون وودز يف عام وبر التفاقية وفقا ،لإلنشاء والتعمري العامليالبنك  أنشئ 

التمويل املتوسط  وإتاحةتنمية التجارة الدولية وحتريرها  إىليهدف  األخري هذاففي حني أن  ،النقد الدويل
  2 :البنك تتلخص يف أغراضفقد كانت  ميزان املدفوعات، ملعاجلة األجل

  .الثانية العامليةاليت دمرا احلرب  ةاألوروبيساعدة يف بناء اقتصاد الدول امل
عن طريق ضمان القروض  ،اخلاصة واهليئات األفرادتثمار اخلارجي اليت يقوم ا تشجيع عمليات االس

  .واالستثمارات
  .يقوم البنك بتقدمي املال الالزم هلذه العمليات من رأس ماله

  .على موازين املدفوعات الدولية واحملافظةالعمل على منو التجارة الدولية منوا متوازن طويل املدى 
                                                                                                                                                   

  .109ص ،سبق ذكره مرجع. أحمد دبیش -  1
  . 330ص ،1982بیروت، دار النھضة، ،والبنوك والعالقات االقتصادیة الدولیة النقود .العقادمدحت محمد  تادرس قریصة، صبحي -  2
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    .املضمونة منه أومة من البنك تنظيم القروض املقد
الذي  اقتصادهااألساسي من إنشاء البنك الدويل يف إقراض الدول األعضاء ملساعدا يف إعادة  اهلدفف  

الدمار، ومن العجز يف موازين  مندمرته احلرب العاملية الثانية، فقد كانت دول أوروبا الغربية تعاين 
األوروبية، ونظرا ملستوى التقدم االقتصادي الذي  والتعمريدة البناء مرحلة إعا انتهاءلكن بعد  ،مدفوعاا

بدأت  آليا وحتقيق معدالت منو جد مرضيةبإمكان أسواقها استرجاع توازا  ، أصبحوصلت إليه هذه الدول
 االقتصاديتتجه بشكل متزايد إىل الدول النامية، من أجل مساعدا على إصالح هيكلها  البنكقروض 
  1  .أزماا وحتقيق التنميةوجتاوز 

القروض  تقدميقامت سياسة البنك يف إصالح اإلختالالت االقتصادية للدول الطالبة ملساعدته، على  وقد  
لتحقيق إصالحات يف السياسة  وسيلةمث تطورت لتصبح  ذه البلدان، االستثماريةالالزمة لتمويل املشاريع 

بعد فشل املشاريع االستثمارية نتيجة البيئة  ،استخدامهالية وحتسني االقتصادية تستهدف تعبئة املوارد الداخ
  .السياسة االقتصادية غري السليمة املتبعةواالقتصادية والظروف احمليطة 

 التحتية يف الدول النامية عدة تطورات فمن تركيزه على مشروعات البىن العاملينشاط البنك  شهد   
لتصبح سياسة البنك يف هذه الدول عبارة  ،على قطاعات اإلنتاج التركيز إىلحتول  ،الضرورية لعملية التنمية

يت من لوهذا من خالل تركيزه على املشروعات ا ،الفقر والرفع من معدالت النمو حدةعن سياسة لتخفيف 
  .ميكن إعادة توزيع املداخيل خالهلا

  يةلالدو البنك العاملي ودوره يف حترير التجارة: الفرع الثاين
 خاللفمن  ،إنكارهنه ال ميكن إف مل يبدو واضحا نإ حترير التجارة الدولية حىت ويف العامليدور البنك  إن  

النامية باملوارد  الدولختالالت اليت تعانيها اقتصاديات الدول، ومن خالل مده عمل البنك على حماربة اإل
اهم وبطريقة غري مباشرة يف التأثري على مس البنكوحتقيق تنميتها يكون  أزمتهااملالية ملساعدا على جتاوز 

  .التجارة الدولية
املتعدد األطراف القائم  تعزيز نظام التبادل التجاري بنك الدويل املعنية بالتجارة إىلال إستراتيجيةدف   

 صياغةوزيادة القدرة على  التنمية واملساند لتحقيق ،االنفتاح والشفافية اليت تراعيعلى القواعد 
زيادة فعالية املعونة من  ومساندة إصالحات التجارة واملنافسة من خالل ،يجيات اإلمنائية للبلدانالستراتا

  .أجل التجارة
واليت تتضمن العمليات  وقد قام البنك الدويل يف السنوات األخرية بتوسيع نطاق أنشطته املتعلقة بالتجارة،  

 نهجية إىل تعزيز النظام التجاريوالدعوة امل ة،القطرية، وإجراء البحوث والدراسات، واألعمال التحليلي

                                                
  . 107ص المرجع السابق، الجزائردوافع واجراءات تحریر الصرف والتجارة الخارجیة في  . احمد دبیش -  1
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ذلك، يضطلع البنك الدويل يف الوقت الراهن بتوسيع نطاق  إىل وإضافة ،وتقدمي التدريب وبناء القدرات
 1 :يف ااالت التالية جهوده املتصلة بالتجارة

املنافسة، مبا يف ذلك حتليل  علىزيادة املساندة املقدمة للربامج القطرية املعنية بالتجارة وزيادة القدرة  -
  .السياسات، واإلقراض، وتقدمي املساعدات الفنية

  .إتاحة املزيد من املوارد الالزمة لتعزيز البنية األساسية املرتبطة بالتجارة -
ذراع جمموعة البنك  تنفيذ برامج واسعة النطاق لتمويل التجارة من خالل مؤسسة التمويل الدولية، وهي -

  .املعين بالقطاع اخلاصالدويل 
 األساسيةاملتصلة باخلدمات  زيادة املساعدات املقدمة لتيسري التبادل التجاري، مبا يف ذلك املساعدات -

  .والنقل، وسالسل اإلمداد والتوريد
وخاصة يف البلدان  تنفيذ املزيد من االستثمارات يف جماالت تدريب وبناء قدرات واضعي السياسات، -

  .دخلاملنخفضة ال
ليل العقبات اليت تعترض سبيل التجارة، فضال قت علىاليت تعمل األدوات توفري زيادة فعالية األعمال املعنية ب -

  .بني البلدان عن إتاحة مؤشرات خاصة بإجراء مقارنات
 فعيلعلى الفقر، وت مواصلة تنمية املعرفة بشأن كيفية تسخري العوملة ألغراض حتقيق النمو والتغلب -
     .التجارية ناقشات الرئيسية املتصلة بالسياساتامل

  يةلحترير التجارة الدو قتصادية وسياساتالتكتالت اال: املطلب الرابع
العاملي اجلديد، حيث  التجاري األدوات اليت متيز النظامتالت االقتصادية من أهم السمات وتعد التك  

ج بأكرب الفوائد املالية والتجارية يف ظل التشابك اخلروالت إىل مواجهة حتديات العوملة وتسعى هذه التكت
  .العاملية املستحدثة لتجاريةاملعقد ملنظمة املصاحل ا

  يةدااالقتصماهية التكتالت : الفرع األول
التكامل  على إجراء تدابري الزمة لتحقيق أكثر أنه اتفاق بني دولتني أوب"يقصد بالتكتل االقتصادي  

راد ا إلغاء التمييز رف التكامل االقتصادي بأنه عملية اإلجراءات اليت ييعو ،االقتصادي فيما بينها
  2 ."االقتصادي

دول األعضاء يف التجارية بني الأو تنسيق السياسات االقتصادية و قد يفسر بأنه التعاون االقتصاديو   
 انني اليت حتكمتوحيد القوإىل فسريه قد يصل تأو حرية انتقال عناصر اإلنتاج، و، التكتل االقتصادي

  .النقديةسات املالية وتوحيد السياو ،االقتصاد

                                                
  .20/04/2010 تم االطالع علیھ في   .www.worldbank.orgالبنك لدولي  الموقع الرسمي لمجموعة  -  1
، جامعة الجزائر، غ منشورة، تصادیةقاال، رسالة ماجستیر في العلوم االتحاد األوربيبین الدول العربیة و العالقـات التجاریـة .العید رزق اهللا   - 2

 .13، ص 2002
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حتقيق أهداف سياسية أو  القارية اليت تسعى إىلا كبريا من التكتالت اإلقليمية ويشهد عامل اليوم عددو  
االندماج بني االقتصادي أشكاال متعددة متثل صورا لدرجة التكامل و يأخذ التكتل، ومشتركة اقتصادية

االحتاد ، أو يف شكل منطقة التجارة احلرةيف شكل  ، أوتفضيليةاتفاقية يف شكل  كونفي ،عضاءالدول األ
  .االحتاد االقتصادي، أو يف شكل السوق املشتركةأو يف شكل ، اجلمركي

  1 :األهداف ميكن إجيازها إىل جمموعة منحتقيق  االقتصادي إىليهدف التكتل    
باإلضافة إىل تسويق الفائض من املنتجات عرب أسواق مجيع  احلجم حيقق وفرات :السوق توسيع حجم -1

  .الدول األعضاء يف التكتل
  .معامالت تفضيلية للدول األعضاءتقدمي تسهيالت و :حتسني شروط التبادل التجاري -2
إىل زيادة املهارات يف ظل تقسيم العمل  حبيث يعمل تنقل العمالة حبرية :االستفادة من العمالة املؤهلة -3

   .مما حيل مشكل البطالة طبق يف إطار التكامل االقتصاديالذي ي
ليت زيادة عوائد االستثمار مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج لتلبية الزيادة يف الطلب ا: زيادة التنمية االقتصادية -4

  2 .زيادة معدل النمو للدول األعضاءالتشغيل وتؤدي إىل الزيادة يف الدخل واالستثمار و
العسكرية لتحقيق اجلوانب السياسية و اليت ال ميكن إغفال: العسكريةاسية وحتقيق األهداف السي -5

  3.التكامل

  سياسات التجارة الدوليةعلى  االقتصاديةتأثري التكتالت : الفرع الثاين
سواء كانت إقليمية أو  ،إن التكتل االقتصادي عند قيامه يؤدي بدفع إىل ظهور املزيد من التكتالت االقتصادية 

 ذلك بسبب التخوف من حتول هذه التكتالت إىل حواجز جتارية أمام صادرات الدول غري األعضاء، ودولية
إىل قيام نزاعات جتارية بني هذه التكتالت يف حماولتها السيطرة على أكرب قدر من األسواق  هذا يؤديو

على و، الت إىل داخلهامن خارج هذه التكتالتكتالت االقتصادية حتويل التجارة العاملية  ، وينتج عنالدولية
يدفع إىل منو التجارة البينية لبعض حيث  ،حساب عالقاا التجارية مع الدول غري األعضاء يف هذه التكتالت

ضد األطراف غري  تحيزال زادمجايل جتارا اخلارجية وهذه التكتالت حىت أصبحت متثل نسبة عالية من إ
  4 .األعضاء

يلية للسلع املنتجة داخل التكتل ضاالقتصادية تنطوي على معاملة تف ا التكتالتإن القيود احلمائية اليت تفرضه   
تعطل هذه التكتل، و االقتصادي حيث تشمل إجراءات متييزية ضد السلع املنتجة من الدول غري األعضاء يف

عليه  يتوقع أن يكون و، هلا دور يف قيام التجارة الدوليةالقيود استغالل الدول غري األعضاء ملميزاا النسبية اليت 

                                                
 .790، ص 326، العدد ، مصر المعاصرةقلیمي بین دول العالم الثالثالتكامل االقتصادي اإل. محسن حسن حمزة  - 1
 .54ص  2000، لدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، امستقل العالم العربي في التجارة الدولیة .أسامة المحدوب ـ 2
 ،1994جوان  78دد عال، شؤون عربیة بياالقتصادي العر أثر العوامل السیاسیة على  التكامل. زاھي بشیر و مصطفى عبد اهللا خشیممحمد ـ  3

 .141ص
 .44ص  ،1994 ،01لعربي للدراسات الدولیة العدد المعھد ا، التكتالت االقتصادیة الدولیة معالمھا دورھا و مستقبلھا .أسامة جعفر فقیھـ  4
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يقوم على ف ،على منط التخصص الدويل والتقسيم الدويل للعملتأثري  -يف األجل الطويل -هلذه القيود احلمائية 
  .ليس على املزايا النسبية لكل دولة، واستراتيجيات مستقبلية هلذه التكتالت االقتصادية يف جمال اإلنتاج

نظام احلماية  إتباعقتصادية العاملية الساعية إىل حترير كامل للتجارة فإن رغم أن النظام الدويل بتكتالته االو  
  1: تتمثل أساسا يفو حتكمية متعددةية وسياسوجيه التجارة بأساليب اقتصادية وبوسائل أخرى من أجل ت

، فكل دول غري عضو ترغب غري األعضاء يف التكتل االقتصادياملوصفات القياسية لصادرات الدول  -
  .دير إىل هذا التكتل يتطلب منها حتقيق مواصفات قياسية قد تتغري من فترة إىل أخرىيف التص

حواجز أمام صادرات الدول غري األعضاء كون هده الصادرات تشجع فرض رسوم مجركية و -
  .استثمارات  تكتل اقتصادي أخر يف دولة املنشأ

األمريكية مع اليابان فيما خيص  ةأسلوب التقييد االختياري للصادرات الذي طبقته الواليات املتحد -
إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث تقوم اليابان بتخفيض اختياري  السيارة من اليابان ادراتص

د يعرقل هذا التقيري للواليات املتحدة األمريكية ولصادراا من السيارات لتقليل عجز امليزان التجا
 .العاملية للتجارة بصورة واضحة ال خيالف االتفاقيةحرية التجارة العاملية و

   

  

  

  

  

  

  

  
                                                

لعربي للدراسات الدولیة العدد ، المعھد االخلیجيالقیود المفروضة على صادرات دول التعاون النظام التجاري العالمي و .محمد إبراھیم منصورـ  1
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  سياسات حترير التجارة الدوليةو GATT: الثالث بحثامل 
وكانت اخلطوط ، وضع أسس متينة لنظام عاملي جديد الدول الكربى تقرربعد احلرب العاملية الثانية   

ي والثاين اقتصادي، ففي أساسيني، األول سياس العريضة لذلك النظام العاملي اجلديد تقضي بإنشاء حمورين
أنشئ الصندوق الدويل والبنك العاملي  املتحدة، ويف احملور االقتصادي احملور السياسي أنشئت منظمة األمم

حيز التنفيذ  ودخلت 1947يف  GATTاتفاقية  يف شقيه املايل والنقدي، أما يف الشق التجاري فأنشئت
عاملية للتجارة بعد مؤمتر يل يف إنشاء املنظمة النتيجة فشل اتمع الدو GATT، وقد جاءت1948عام 
  .ودورها يف حترير التجارة الدولية GATT تفاقيةهذا املبحث سنتطرق بالتفصيل الويف  ،هافانا

  هاورنشأا وتط GATT :لاملطلب األو
النامية، رأت أن  من الدول واليات املتحدة األمريكية، وعددا حمدوداومن بينها ال ن بعض الدول الصناعيةإ  

الذي يتعلق بتحرير   قررت أن تأخذ من ميثاق هافانا ذلك اجلزء،ه، ومن مثه، ال يترك جلما ال يدرك كل
وهكذا كانت االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أو  ،التجارة الدولية، وأن تضعه موضع التنفيذ

GATT.  
  GATT نشأة:الفرع األول 
 "General Agreement on Tariffs and Trade  "والتجارة العامة للتعريفات االتفاقية 

األوىل اإلجنليزية  لتشري بذلك إىل األحرف االتفاقيةهلذه  GATT ""وجرى العرف على استخدام كلمة 
  .والتجارة لالتفاقية العامة للتعريفات

 1948 من بتداءادولة لتصبح االتفاقية سارية املفعول  GATT 23وقع على اتفاقية  1947يف أكتوبر  
وهكذا وضعت االتفاقية اليت تبنتها الواليات املتحدة موضع التطبيق، وكان وضع هذه االتفاقية موضع 
التطبيق مبثابة إعالن عن غلق الباب أمام ميالد منظمة التجارة الدولية اليت اقترحها ميثاق هافانا بالرغم من 

لس االقتصادي واالجتماعي باعتباره إحدى اهليئات إجراءات للمج أن هذا امليثاق قد مت وضعه بناء على
  .الست الرئيسية اليت تتكون منها األمم املتحدة

تفاقية االوصل عدد الدول املوقعة على  1956 يفتطورا متتابعا ومستمرا،  GATTتطورت عضوية    
 دولة 65ة أصبحت الدول املنضمة إىل االتفاقي 1965دولة، وىف  62إىل  1963 يفدولة، وارتفع  35

دولة فإن هذا  13وعددها  GATTاالعتبار الدول اليت قبلت بارتباطات خاصة مع اتفاقية  يفوإذا أخذنا 
  .دولة 78أو املرتبطة ا  GATTجيعل عدد الدول املنضمة إىل 
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، تسيطر على 1994ة يف سنة دول 118، فاتسع نطاق عضويتها، ليشمل GATTاطرد منو اتفاقية   
 GATTدولة أخرى، تطبق مبادئ  34ن حجم التجارة السلعية الدولية إضافة إىل م% 90أكثر من 

  1  .أحكامها يف سياساا اخلارجية، من دون أن تكون أعضاء فيها
هي اتفاقية دولية متعددة األطراف لتبادل املزايا  االقتصاديمن املنظور  GATT اتفاقيةإذا أصبحت   

من املنظور القانوين و، جارة الدولية من القيود اجلمركيةة عن حترير التالتفضيلية بني الدول األعضاء الناجت
، من إليها االنضمامنت تقبل فقد رؤى أن اجلات هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بني الدول اليت كا

املنظور املؤسسي فقد تكونت سكرتارية اجلات لإلشراف على جوالت املفاوضات اليت أقرت من الدول 
  .ملتعاقدةا

   GATT ـل اإلطار العام: الفرع الثاين
نظاما  هذه املواد تتضمن ،مادة GATT "35"قية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة االتفا تويحت  

ثالثة مواد  1965شامال للقواعد العامة اليت حتكم العالقات التجارية بني األطراف أضيفت هلا يف عام 
ليشمل يف صيغته النهائية أربع  االتفاقيةتطور مضمون هذه مادة، و 38ية لتصبح الب الدول الناملتلبية مط

  2 : االتفاقياتأنواع من 
 .38و  36، خاصة املادة وما أدخل عليها من تغيرياتالتجارة العامة للتعريفة و االتفاقية -
دول املنظمة هلذه ى الإمنا يسري مفعوهلا علو ،جلميع الدول غري امللزمةاجلماعية  االتفاقياتجمموع  -

 اتفاقيةمثل  GATTإىل ملزمة جلميع دول األعضاء يف  االتفاقياتوحولت بعض هذه  ،االتفاقيات
  .مواجهتهالدعم و اتفاقيةو ،مكافحة اإلغراق

من القواعد العامة ل  استثناءاملالبس وفق و املنسوجاتاأللياف املتعددة اليت تنظم التجارة يف قطاع  اتفاقية -
GATT.    

تؤكد الوعود ، واليت تعاجل قضايا التجارة والتنمية واالتفاقيةتشكل اجلزء الرابع من  38بحت املادة أص -
 .املقدمة للدول النامية

متكني الدولة العضو من النفوذ إىل هو توسيع التجارة الدولية و GATTإن الغرض األساسي من إنشاء   
اية املناسبة للمنتجات الوطنية وبني تدفق التوازن بني احلم ققما حيالتفاقية، وأسواق باقي الدول األعضاء يف ا

  3: بثالث وظائف هي GATT تتوىل جلان لتحقيق هذا اهلدف واستقرار التجارة الدولية، و
 .اإلشراف على تنفيذ القواعد املتعلقة بتنظيم التجارة بني الدول املتعاقدة وفق املواد املنصوص عليها -

                                                
   .16، ص 2006، دار الثقافة ،عمان األردن ،1، ط منظمة التجارة العالمیة .د سھیل حسین الفتالوي  - 1
   .18، صنفسھالمرجع  .د سھیل حسین الفتالوي  -2. 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 3، طمستقبل التنمیة العربیةد للتجارة العالمیة ولنظام الجدی، االجات و أخواتھا .المیسوي مد إبراھی -  3
  .  21، ص2001
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 التجاري مستويات أعلى من التحرير لضمان ،تجارية املتعددة األطرافاوضات التنظيم جوالت املف -
 .يف املعامالت بني الدول الشفافيةو

     .بسب عالقاا التجارية GATTاملتعاقدة يف  ة املنازعات اليت تنشأ بني الدولتسوي -

  يف حترير التجارة الدولية  GATTدور  :ينالثااملطلب 
حترير هو  ،العامة للتعريفة والتجارة االتفاقيةف األساسي الذي قامت من أجله أن ذكرنا فإن اهلدكما سبق و   

 ا، إذتبادل السلع بني الدولءات احلمائية اليت تعرقل عملية اإلجراوالدولية من كل القيود اجلمركية  التجارة
GATT  تشف نسورية،أكثر ح، وجتعله دور كبري يف وضع سياسات جتارية تسهل عملية التبادل التجاري هلا

   .إليها استندتاألهداف اليت ذلك الدور من خالل املبادئ و
   GATTمبادئ  :األول الفرع

فإا تبنت املبادئ  ،دويل حر يأهدافها يف تكوين نظام جتار العامة للتعريفة والتجارة االتفاقيةحتقق  حىت  
  :التالية العامة

، وطبقا هلذا املبدأ GATT اتفاقيةأ يف املادة األوىل من قد ورد هذا املبدو: مبدأ الدولة األوىل بالرعاية  -1
ايا وإعفاءات يتمتع ا أي طرف جيب منح كل طرف من األطراف املتعاقدة نفس املعاملة املمنوحة من مز

نظرا لكون التنازالت اجلمركية اليت تقدمها الدول يف و، الدولة دون قيد أو متييز أو شرط آخر يف سوقو
فهذا يعين التزام العضو مبنح نفس املعاملة  ،طريق املفاوضات الثنائية تتم عن GATTإطار مفاوضات 

 تشارك لكافة الدول األخرى اليت ملاملفاوضات الثنائية مع عضوا ما واليت يتم الوصول إليها يف إطار هذه 
وحجج املؤسسة على اعتبارات  االستثناءاتويقبل هذا الشرط عددا من  معها يف التفاوض الثنائي

 1: منها اقتصادية
الترتيبات اإلقليمية لتحرير التجارة اخلارجية بني جمموعة من الدول املنتمية جغرافيا إىل إقليم اقتصادي  -

 .معني
 منتمية إىل إقليم جغرايف ترتيبات التبادل التجاري بني الدول اآلخذة يف النمو حىت ولو كانت غري -

يما بينها اتفاقيات جتارية تفضيلية ومناطق حرة واحتادات فهذه الدول النامية هلا أن تقيم ف معني،
 .مجركية ال تقع يف نظام إقليمي جغرايف معني وال تلتزم بتطبيق شرط الدول األوىل بالرعاية

 .يف الدول النامية الناشئةالترتيبات احلمائية اليت ترمي حلماية الصناعات  -
النامية واليت كانت مستعمرات تقدمة وبعض الدول العالقات التفضيلية اليت تربط الدول الصناعية امل -

 2.هلا

                                                
، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة،طاآلثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة .فضیل علي مثنى -1

  . 18، ص2000
2  -  Rene Sandreto, commerce international,op.cit,p35. 
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ية ويقضي هذا الشرط حبضر استخدام كل القيود غري التعريفية كاإلجراءات التنظيم: مبدأ املعاملة الوطنية -2
أنه عند دخول املنتوج األجنيب  مث التمييز ضد املنتوج املستورد، مبعىن ، ومنكوسيلة حلماية املنتوج احمللي

تقل امتياز عن تلك  ، جيب أن تعطي السلعة املستوردة معاملة الاحمللية ألحد األطراف املتعاقدة سوقإىل ال
 .لسلع املشاة واملنتجة حمليالاليت متنحها 

غري اجلمركية لدولة ما ال بد أن ن كل ختفيف يف القيود اجلمركية ويعين أو: املعاملة باملثلمبدأ التبادلية و -3
ما تصل إليه املفاوضات يف هذا الصدد يصبح ملزما لكل من جانب الدول األخرى، و ف مقابليقابله ختفي

 1 .الدول وال جيوز بعد إجراء أي تعديل جديد إال مبفاوضات جديدة
حول القوانني يقضي هذا املبدأ بتعهد الدول األعضاء بنشر املعلومات الالزمة : مبدأ املصداقية أو الشفافية -4

 ةكما تقتصر محاية الصناع ،ة اليت قد تعرقل جتارة اخلدمات والسلعمارسات الشائعاملواللوائح الوطنية و
من املنافسة األجنبية على استخدام الرسوم اجلمركية فقط دون اللجوء إىل اإلجراءات غري  الوطنية

ترد ، وكحظر االسترياد أو تقييد كمياته من خالل احلصص  N.T.Bاجلمركية أو القيود غري التعريفية
 2 :على هذا املبدأ االستثناءاتعض ب

   .يف ميزان املدفوعات) حادا(حالة الدولة اليت تواجه عجزا مزمنا  -
  . السماح يف حاالت خاصة باستخدام حصص على الواردات السلع الزراعية  -
باخلصوص على يهدد اإلنتاج احمللي خبطر جسيم وحالة الزيادة الطارئة يف عرض سلعة معينة مما  -

  .الناشئة الصناعات
يف  طبقا هلذا املبدأ فقد حصلت الدول الناميةو: مبدأ املعاملة التمييزية التفضيلية املتميزة للدول النامية -5

 والشروط التجارية امليسرة لتسهيل وصول صادراا إىل االمتيازاتعلى عدد من  االتفاقيةمن  78املادة 
إقرار والتزام الدول املتقدمة بضرورة أن تقدم  و، ملخص هذا املبدأ هأسواق الدول الصناعية املتقدمة

 3 .للدول النامية معاملة تفاضلية متميزة دف مساعدا يف القيام بربامج التنمية
من اتفاقية اجلات أطرافها املتعاقدة بعدم تصدير منتجام  تلزم املادة السادسة :مبدأ حماربة اإلغراق  -6

لى املنافسة يف ، ألنه كثريا ما يطبق هذا األسلوب للتغلب عبالدهممن السعر الطبيعي هلا يف  بأسعار اقل
هذه املمارسات لتحقيق املنافسة الكاملة بني أطرافها  عدم شرعيةقد نصت االتفاقية على السوق الدولية، و

 .  املتعاقدة
  
  

                                                
  .20، صمرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة. د سھیل حسین الفتالوي  -  1
  .19ص ،1995مذكرة الدراسات العربیة بیروت . أخواتھاو ألغات. إبراھیم العیسوي -  2
   .21، صمرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة .د سھیل حسین الفتالوي  -  3
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  GATT أهداف: الفرع الثاين 
 عى إىل حتقيق مستوى أفضل للمعيشةدة أن تسجيب على دول األعضاء يف املعاه"عاهدة األصلية على املتنص  

توسيع اإلنتاج و تنميةتطوير موارد الثروة العاملية، وو ضمان زيادة تصاعدية ثابتة يف حجم الدخل القومي،
  : أا دف إىل  أي  1 "اخلدماتوتبادل السلع و

الدولية من خالل إزالة رة يتركز اهلدف الرئيسي منذ البداية يف سعي األطراف املتعاقدة إىل حترير التجا -
  .غري التعريفيةاحلواجز والقيود التعريفية أي اجلمركية و

العمل على رفع مستويات املعيشة يف الدول األعضاء من خالل الوصول إىل مستوى التوظيف الكامل  -
 .املتاحة االستخدام األمثل االقتصاديةواستخدام املوارد 

يف حجم الدخل القومي العاملي، وبالتايل زيادة يف متوسط دخل السعي إىل حتقيق زيادة تصاعدية ثابتة  -
 .الفرد احلقيقي على مستوى كل الدول األعضاء

 .تشجيع التحركات الدولية لرؤوس األموال -
انتهاج املفاوضات التجارية كوسيلة حلل املشكالت املتعلقة بالتجارة الدولية من خالل مبدأ أن كل شيء   -

  .التجارية قابل للتفاوض يف املسائل
دور كبري يف فرض سياسات التحرير هلا  كان  GATTأن األهداف يتضحدئ ومن قراءة هذه املبا   

لكن  ثناياه،حيمل بذور الشقاق يف  GATTأن نص  ، كما يالحظالتجاري اليت تنظم سري التجارة الدولية
مت مل حتدث خالفات جوهرية، ولحوظا، هي الفترة اليت عرف فيها العامل منوا اقتصاديا م، و1973حىت عام 

سنوات السبعينات والثمانينات حىت منتصف أما  ،التوصل إىل حلول سريعة للخالفات الناشئة بني الدول
تصادية العاملية اآلخذة نتيجة األزمة االق" GATT" فقد محال خالفات حادة واضطرابات داخل التسعينات،
تلجأ إىل و االتفاقية تتهرب من تطبيق قواعد الضيقة راحت الدول يف سعيها وراء مصاحلهاو بالتصاعد،
 ادما بد، بعدرجة أن االتفاق نفسه بات مهددا تتبادل االامات يف ما بينها إىلواالستثناءات، و اإلعفاءات

  .للجميع أن املمارسة ابتعدت كثريا عن النصوص املكتوبة

   ارة الدولية  آثارها على سياسات التجو GATT ـمفاوضات ال: ثالثاملطلب ال
جولة ، 1947جولة جنيف بسويسرا عام : هي مثانية جوالت GATTمنذ إنشاءها حىت اليوم عرفت و  

-1952جولة جنيف بسويسرا عام ، 1951جولة توركاي بإجنلترا عام ، 1949آنسي بفرنسا عام 
-1964جولة كيندي بسويسرا خالل فترة  ،1961-1960جولة ديلون بسويسرا بني عامني  ،1956
  2  .1993- 1986جولة أوروغواي خالل فترة  ،1979 - 1973جولة طوكيو خالل فترة  ،1967

                                                
  .8، ص 1996الوثائق المصریة، مصر، ، دار الكتب وشرح اتفاقیة الجات .مراد عبد الفتاح  -  1
  . 39، صمرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة .عبد الناصر نزال لبادي - 2 
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، وظهرت خالل هذه الت اجلمركية بني الدول املشاركةاجلوالت اخلمس األوىل على تبادل التناز اقتصرت   
ضد املنافسة محاية  اصطناعحماولة من بعض الدول  ،االتفاقيةسري  أعاقتعراقيل اليت اجلوالت بعض ال

جولة جلوالت الثالث األخرية، جولة كندي، وجولة طوكيو، وفيما يلي سنلقي الضوء عل ا، واخلارجية
   .ألورغواي

  سياسات التجارة الدوليةوتأثريها على جولة كندي : الفرع األول
عا إليها كيندي الذي د عقدت هذه اجلولة جبنيف بسويسرا لكنها تنسب إىل الرئيس األمريكي الراحل جون 

 من اجلارة العاملية %75دولة متثل  62اشترك فيها و 1967-1964عقدت خالل الفترة من و 1962يف 
نتجات وكذلك حتسني وسائل وصول امل وكان موضوعها األساسي التعريفات اجلمركية املضادة لإلغراق،

  1 .إلزامها مببدأ املعاملة باملثل ية دونباإلضافة إىل إعطاء الدول النامية معاملة تفضيل ،الزراعية لألسواق الدولية
  2: فيما يلي ، ونوجزها مباشرة سياسات التجارة الدوليةتعاجل كانت نتائج اجلولةو 
   .%35التخفيض التدرجيي للتعريفة اجلمركية على مدى مخس سنوات مبتوسط نسبة   -
  .%25ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع الزراعية بنسبة   -
للسوق  %20للواليات املتحدة األمريكية و  %50لرسوم اجلمركية على املواد الكيماوية بنسبة ختفيض ا  -

  .بريطانيااألوربية املشتركة و
   .مكافحة اإلغراق لتعارضه مع املنافسة املشروعة  -
  .لدول الناميةيف صادرات امنح بعض املزايا للمنتجات اليت تشكل أمهية خاصة  -
 عي، إال أا خطوة مهمة يف تاريخوضات مل حتقق نتائج مهمة وخاصة يف اال الزراإذا كانت هذه املفا  

يف ذلك  flory thebautوأا سابقة تارخيية بالنسبة إلزالة العقبات التجارية، ويقول  ،حترير التجارة الدولية
  3."االقتصاديإن نتائج دورة كيندي فشل ائي للحمائيني الذين يعتربهم أعداء التقدم والنمو " 

  تأثريها على سياسات التجارة الدوليةلة طوكيو وجو: الفرع الثاين
تعد هذه اجلولة أكرب اجلوالت السبع اليت عقدت يف و 1973اصمة اليابانية يف سبتمرب يف الع أنعقدهاأعلن  

ل بلغ عدد الدوو 1979-73ث عقدت خالل الفترة من حي 1947منذ إبرامها عام  GATTإطار اتفاقية 
هذه اجلولة تطرقت و ،املراقبني بصفةالباقي دول غري أعضاء سعني دولة أعضاء ودولة منهم ت 102املشاركة 

  .القيود الكمية باإلضافة إىل مناقشة التعريفات اجلمركيةناقشة العوائق التجارية األخرى وألول مرة إىل م

                                                
   .40، صمرجع سابق، االقتصادیةظریة نال. عبد المطلب عبد الحمید - 1 

2  - michel rainelli, l’organisation mondiale du commerce,op , 1999, p57.  
، رسالة المنظمة العالمیة للتجارة األفاق والتحدیات التي تواجھ دول المغرب العربي في ظل النظام الجدید للتجارة العالمیة.جھاد حجیر ـ 3

  .64، ص1999ماحستیر، غیر منشورة ، كلیة العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر،
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املدرسة الكالسيكية لفكر تطبيقية  من ناحية اإلجراءات تعد جولة طوكيو مبثابة أول ترمجة عمليةو  
التخلص من رواسب فكر املذهب لتجارة من القيود غري اجلمركية وكالسيكية الداعية إىل حترير االنيوو

حيث مت التوصل يف ، قيود غري التعريفية على الوارداتفرض اللذي أسهم يف السياسات احلمائية و، االتجاري
فضال عن معاجلتها جلانب من  ،ت اليت أسهمت يف ختفيض مثل هذه القيودجولة طوكيو إىل العديد من االتفاقيا

فكانت تسعى  ،GATTتقوية النظام القانوين التفاقية حترير التبادل التجاري الدويل و املشكالت النامجة عن
   1. إىل إعادة تشكيل العالقات التجارية الدولية

وير تطسياسات التجارة الدولية احلرة و حتدد اقياتاالتفموعة من جم لجاءت نتائج جولة طوكيو على شكو  
  2: االتفاقياتأهم هذه النتائج أو اهليكل القانوين الذي حيكمها، و

تلتزم الدول األعضاء إضافية تعرف بالرسوم التعويضية واتفاقية مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم  -
  .األخرى األعضاء بضمان أال يتسبب تقدمي الدعم يف إحلاق الضرر بتجارة الدول

بضمان أال تؤدى مثل هذه القيود الفنية جراءات إلتلتزم الدول املتخذة و ،فاقية القيود الفنية على التجارةات  -
  .اإلجراءات إىل وضع عراقيل غري ضرورية أمام تدفق جتارة الدول األخرى إىل أسواقها

ان استخدام تراخيص االسترياد كوسيلة إجراءات تراخيص االسترياد، اليت تضع الضوابط الكفيلة بضم -
  .للحد من الواردات

الشحن أو فاتورة السداد دون اللجوء على تقدير  فاتورةعلى أساس القيمة الواردة يف  التقييم الكمياتفاقية  -
  .1/1/1981اجلزايف لقيمة السلعة املستوردة على أن تسري ابتداء من 

  .توسيع نطاق التجارة يف هذا االوانية، لتحرير وة احليالثروواأللبان اتفاقية اللحوم و -
التعريفات املفروضة على كافة أنواع ية، من خالل إلغاء كافة الرسوم واتفاقية التجارة يف الطائرات املدن -

  .1980الطائرات املدنية اعتبارا من أول جانفي 
التداول فيها عن طريق  حتتكر الدولة تلك القطاعات السلعية اليتا يقصد : اتفاقية املشتريات احلكومية -

تضمنت هذه االتفاقية جمموعة ص الوطين بالتعامل يف صفقاا، واليت يسمح فقط للقطاع اخلااإلستراد و
  .املصدرين األجانباعد اليت تكفل مشاركة املنتجني والقو

تفسري أحكامه بصورة مت تطويره و قدمت التوصل إليه يف جولة كيندي، واتفاق مكافحة اإلغراق، الذي  -
     .تفصيلية يف جولة طوكيو

  
                                                

1 Michel Rainelli. l’organisation mondiale du commerce, op.cit ،P 58. 
   .48-47ص ص، مرجع سابق، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة .عبد الناصر نزال لبادي -2 
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  تأثريها على سياسات التجارة الدولية    وألورغواي اجولة : ب الرابعاملطل
-1986حيث امتدت من  ،من حيث مدة املفاوضات أطوهلاعلى اإلطالق بل و والتاجلهم أهي أشهر و 

الدول املشاركة فيها أكرب عدد دد ع مبراكش باملغرب، وكان 1994ل عام ريأف 15وانتهت يف  1993
مشلت العديد من و، دولة 117كانت  فعالالدول املوقعة دولة، و 125، حيث وصل إىل  GATTشهدته

ا من حيث نطاقها ، حيث فاقت كل اجلوالت السابقة هلة مبجاالت حترير التجارة الدوليةاجلوانب اخلاص
  .تناولتهااملوضوعات اليت و

  قد اجلولةدوافع ع: الفرع األول 
يف  التطوراتهي ،  GATTاجلوالت السبع السباقة من جوالت ما جعل هذه اجلولة متميزة عن باقي 

، فكانت دافعا جولة ألورغواي انعقادالعاملية السائدة يف الفترة اليت سبقت  االقتصاديةاألوضاع الظروف و
  1: بني هذه الظروف والدوافع ما يلي اجلولة ومن النعقادأساسيا 

درجة الصراع بني الدول الصناعية على تقسيم األسواق اخلارجية من جهة ومحاية أسواقها احمللية من  ةيادز -
    .غري التعريفة اجلمركية املنافسني من جهة أخرى مبختلف األساليب املستحدثة

ىل تفاقم األوضاع إاليت أدت ظهور بعض املشكالت االقتصادية و عجز النظام التجاري خاصة مع -
، باإلضافة إىل عدم القدرة التضخموانتشار موجة الكساد وأزمة املديونية قتصادية العاملية كأزمة النفط واال

  .على فك الرتاعات التجارية
رغبة الواليات املتحدة يف تأكيد دورها وأمهيتها االقتصادية بعد تعاظم دورها السياسي والعسكري أمام  -

  .تدهور الكتلة االشتراكية
يث أصبح الصناعية ح دوليكل اإلنتاجي لعدد كبري من الأمهية اخلدمات يف املبادالت الدولية ويف اهل تنامي -

  . من التجارة العاملية %20من الناتج القومي اإلمجايل لبعض الدول، و %60 قطاع اخلدمات ميثل حوايل
، اليت ضيقت األوروبية صادرات السلع الزراعيةسياسات الدعم الزراعي يف أوروبا وخاصة سياسة دعم  -

  .صادرات الزراعية األمريكيةالعلى 

  سري وحمتوى جولة ألورغواي: الفرع الثاين
أوشكت اجلولة يف عدة مراحل على الفشل، لذا حصل متديد هلا أكثر من مرة على أمل أن تنتهي اجلولة  

 نطاقا من كل اجلوالت السابقة وسعاألكثر مشوال واأل ورغوايألباتفاق الفرقاء املتعاقدين، كما كانت جولة 
 إىل اخلدمات وامللكية الفكرية GATT لـ ألا أدت إىل اتفاقات يف جماالت جديدة تعدت اال التقليدي

  2 :اريخ املفاوضات ااالت التاليةأدخلت ألول مرة يف تف

                                                
  1 - زینب حسن عوض اهللا. االقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضایا، مرجع سابق، ص332.

2 Michel Rainelli l’organisation mondiale du commerce .Op,cit, P 69. 
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  .السلع الزراعيةحول موضوع التجارة يف املنتجات والتفاوض  -
  . 2005حتريره تدرجييا حىت بداية نسوجات واملالبس اجلاهزة واع املمت إدخال قط -
     ). GATS (مت إدخال قطاع اخلدمات ألول مرة فيما عرف باتفاقية حترير اخلدمات  -

حترير جماالت االستثمار ذات العالقة بالتجارة اال اخلاص بامللكية الفكرية وأدخلت جولة أوروجواي  -
  .الدولية

غريها من األطر املؤسسية املنظمة للتجارة سواق وتسوية املنازعات وذ إىل األاالت مثل النفاغريها من او  
  .الدولية حبيث ميكننا القول أن تلك اجلولة مشلت معظم إن مل يكن كل جماالت التجارة الدولية

طات مرت املفاوضات بعدة حمحىت اجتماع مراكش و 20/9/1986يف  ألوروغوايفمنذ انطالق جولة    
  :أبرزها

  .GATTدف إخضاع قطاعي الزراعة  واخلدمات ضمن اتفاقية  1988بداية املفاوضات يف جانفي -
سبب خالف بني عقد اجتماع على املستوى الوزاري يف بروكسل انتهى بالفشل ب" 1990يف دمسرب -

  .أوروبا حول دعم املنتجات الزراعيةالواليات املتحدة و
ن حجم أىل اتفاق بلريهاوس بشإاألوربية  اموعةيات املتحدة األمريكية ولت الوالتوص 1992يف مارس-
  .لمنتجات الزراعيةلدعم ال
اق بشأن دعم املنتجات االحتاد األورويب على اتفتوصلت الواليات املتحدة و 1993م يف ديسمرب لعا -

اجلنوبية عن كوريا ان وبعض القضايا اخلاصة بفتح األسواق، ويف نفس الوقت أعلنت اليابحل الزراعية و
ني أثر حاسم يف جناح املفاوضات وانتهائها قد كان هلذين احلدثدات األرز، وعن وار راحلظاستعدادمها لرفع 

  .مبدينة مراكش املغربية 1994التوقيع عليها يف سنة و 1993 ديسمرب 15هو يف الوقت احملدد هلا و

  سياسات التجارة الدوليةتأثريها على و ينتائج جولة ألورغوا: الفرع الثالث
األطراف املتعاقدة إىل اتفاق على الوثيقة اخلتامية للجولة يف  تسنوات توصل 8مت بعد مفاوضات شاقة دا 

  1  :ومحلت جمموعة من النتائج أمهها ،15/4/1994يف  مدينة مراكش املغربية
  .ت اليت أبرمت خالل جولة أوروغواية العاملية لتكون اإلطار املؤسسي جلميع االتفاقياإنشاء منظمة التجار - 
والتجارة يف املنتجات توسيع نطاق النظام التجاري متعدد األطراف حبيث أصبح يشمل جتارة اخلدمات  -

  .املالبسالزراعية واملنسوجات و
تثبيت الرسوم إضافية يف التعريفات اجلمركية و تعميق حترير التجارة عن طريق إجراء ختفيضاتتوسيع و -

  .ة عند سقوف معينة ال ميكن جتازها إال من خالل املفاوضاتاجلمركي
                                                

دیة وعلوم التسییر ، كلیة العلوم اإلقتصا، أطروحة دكتوراهاالتجاھات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة .حشماوي محمد -  1
  .144، ص2006جامعة الجزائر، غیر منشورة، 
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، لتعزيز فعالية د يعمل حتت جهاز تسوية املنازعاتتدابري تسوية املنازعات يف نظام واحدمج مجيع جوانب و -
  .القواعد متعددة األطراف يف تسوية املنازعات

  GATTنتائج جوالت تطورات و  ملخص  : )1( اجلدول رقم 
عدد   تاريخال  اجلولة

  املشاركني
قيمة التجارة احملررة 

  باملليار دوالر أمريكي
خفض   املوضوعات األساسية للجولة 

  التعريفات
متوسط 
خفض 
  التعريفة

  %32 %63  ختفيض التعريفات اجلمركية  10  23  1947  جنيف
  ختفيض التعريفات اجلمركية  غري متاح  23  1949  آنسي
  لتعريفات اجلمركيةختفيض ا  غري متاح  38  1951  ايتوركر
  ختفيض التعريفات اجلمركية  2.5  26  1956  جنيف
ختفيض التعريفات اجلمركية و تنسيق اتفاق التعريفة   4.9  26  1961-60  ديلون

  مع االحتاد األورويب
  %35  %50  التعريفات اجلمركية املضادة لإلغراق  10  62  1967-64  كيندي
راءات غري مجركية يف إطار العالقات تعريفات و إج  155  102  1979-73  طوكيو

  التجارية
33%  34%  

و عدد  125  1993-86  ألوروجواي
الدول 
  117املوقعة

الزراعة، املنسوجات ري مجركية،غ إجراءات:تعريفات  755
،محاية حقوق امللكية الفكرية، املالبس واخلدماتو

  قيام منظمة التجارة العامليةواالستثمار و

40%  24% 
إىل 
36%  

      ، 2008، ، دار الفكر اجلامعي، مصر1ط ،ق إتفاقية اجلات يف جمال اخلدماتحترير التجارة الدولية وف .زد رانيا حممود عبد العزي: املصدر
  .19-17صص 
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  سياسات حترير التجارة الدولية   و OMCاملنظمة العاملية للتجارة : الرابعاملبحث 
التجارة مل تكن يف صورا األصلية منظمة دولية باملعىن املتعارف إن االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و  

فهذه  ،انتها وأعماهلا إىل درجة املنظمةعليه، ومل ترق هذه االتفاقية عرب سنوات وجودها وبالرغم من مك
بقيت تراود أحالم واليت مل تر النور، و لمنظمة املقترحة يف مؤمتر هافانااالتفاقية وجدت أصال كبديل ل

اتفاقيةيف ظل جوالت عدة دت الفكرة بعد ، إىل أن جتستمع الدويلا GATT اليت توجت يف األخري و
  .بقرار إنشاء منظمة التجارة العاملية

  هارتطونشأا و  OMC:املطلب األول

الذي كان إذ وبعد فشل قيامها ، العاملي اجلديد االقتصاديتعترب املنظمة العاملية للتجارة من أبرز مالمح النظام   
أي بعد حوايل  ،1994سدت يف اجتماع مراكش جت، عادت هذه الفكرة و1947ملقرر يف مؤمتر هافانا من ا
       .سنة من حموالت قيامها األوىل 47

  OMCنشأة ماهية و :الفرع األول
رس الكوجن مصادقة رفض غري أنه بسبب 1947عام " هافانا"ة يف مؤمتر ظهرت ألول مرة فكرة إنشاء املنظم 

 إلغاؤها لتعوض بسكرتارية وحماوالته املتكررة إلجهاض هذه الفكرة، فقد مت، إنشائها على قرار األمريكي
إىل غاية سنوات التسعينيات أين ظهرت مالمح نظام جتاري  ،سنة 47بقيت سارية املفعول طيلة  اليت ،اجلات

لع واخلدمات ورؤوس األموال، وفتح دويل جديد، يقوم أساسا على حرية التجارة والتبادالت الدولية للس
أسواق مجيع الدول بال متييز، وترك اال للمنافسة الكاملة يف كل القطاعات والسعي إىل إاء كل املمارسات 

املناخ الدويل املالئم إلنشاء هذه املنظمة، واليت كانت من هذه الظروف هيأت  ،التجارية اليت تقوم على احلمائية
ع عليها مفاوضون ، وقد وق1994جتماع مراكش من عام مفاوضات ألورجواي يف اأهم إجنازات جولة 

دولة، لتقوم بذلك  128بلغ عدد الدول املوافقة على إنشاء املنظمة  1995وممثلون عن الدول، ويف عام 
  .1995 جانفياجلات، لتبدأ عملها يف أول  سكرتاريةاملنظمة العاملية للتجارة حمل 

للتجارة هي منظمة دولية تتمتع بالشخصية االعتبارية للمنظمات الدولية، مما يعطيها األهلية املنظمة العاملية   
القانونية ملباشرة مهامها، كما تتمتع بسلطات تعاقدية لوضع القواعد واختاذ التدابري وإصدار األحكام بشأن 

ليت كانت تدور بسببها اخلالفات كافة األمور ذات الصلة بالتبادل التجاري يف السلع واخلدمات، وهي األمور ا
  1 .التجارية بني الدول

                                                
  .58، ص2008، ، دار الفكر الجامعي، مصر1ط ،تحریر التجارة الدولیة وفق إتفاقیة الجات في مجال الخدمات .بد العزیزد رانیا محمود ع  -1



  التجارة الدولیة واألساس التاریخي لسیاسات تحریرھا                            الفصل األول   
 

 41 

املساواة مع صندوق النقد ب تشكل الضلع الثالث له ، إذالعاملي االقتصاديتعمل ضمن منظومة النظام  وهي  
، وذلك دف الوصول إىل جيه السياسات االقتصادية الدوليةيف رسم وتو تشارك فهي ،الدويل والبنك والدويل

  .للنظام االقتصادي العامليإدارة كفء 
  :يف اجلدول التايل GATTو   OMC االختالفات بنيميكن توضيح أهم و

  .GATTو   OMCبني  االختالفات: )2( اجلدول رقم
OMC GATT 

  يوجد ا أعضاء 
 منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة 
 تم بتجارة السلع و اخلدمات و امللكية الثقافية 
  ديناميكيةات أكثر سرعة ووية اخلالفتسنظام و 

  يوجد ا جهات متعاقدة 
 فيها نص قانوين 
 تم بتجارة السلع فقط 
  .نظام تسوية اخلالفات أقل سرعة 

Source : Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec    
               les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14. 

  

   اهليكل التنظيمي للمنظمة: الفرع الثاين 
األهداف اليت أنشأت من أجلها، ويشرف على نشاط التجارة العاملية يعكس املهام و إن اهليكل التنظيمي ملنظمة

الس جهاز يتكون من مؤمتر وزاري وجملس عام وجم من االتفاقية)4(كما حددت  املادة املنظمة العاملية للتجارة 
  .متخصصة وجلان وسكرتارية

  1:  ام املوكلة لكل جهاز فيه كما يلياملهتفصيل اهليكل التنظيمي للمنظمة وميكن و 

لوزاري مرة كل جيتمع املؤمتر ايع الدول األعضاء مبستوى وزير ويتألف من ممثلني عن مجو :املؤمتر الوزاري-1
زمة التنفيذ مهامها، واختاذ اإلجراءات والقرارات ال مة ويشرف علىهو أعلى سلطة يف املنظسنتني على األقل و

  .لتسيري مجيع االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف

ع تسع مرات يف السنة على األقل وكلما جيتمممثلني عن مجيع الدول األعضاء، ويتألف من و :الس العام-2
ويقوم  ،يف الفترات اليت تفصل بني اجتماعاتهيقوم الس العام مبهام املؤمتر الوزاري دعت احلاجة إىل ذلك و

هو اجلهاز الذي يقوم بتسوية املنازعات املرتبطة و ،ومتابعة السياسة التجارية للدول األعضاء هذا الس مبراجعة
  .شروط تنفيذهافاقيات التجارية للدول األعضاء وباالت

تأثريها على سريان قواعد النظام تجارية وبالسياسات واملمارسات ال هي تتعلقو: هيئة مراجعة السياسات -3
  .التجاري الدويل

                                                
 .-63-60ص ، صسابقمرجع . د رانیا محمود عبد العزیز  -  1
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  :هي عبارة عن ثالثة جمالس يتخصص كل منهما يف مهمة حمددةو :االس املتخصصة -4
  .جملس لشؤون التجارة الدولية يف السلع -          

  .جملس لشؤون التجارة الدولية يف اخلدمات -          
  .اية امللكية الفكريةجملس لشؤون مح -          

ها االتفاقيات اخلاصة بكل جملس تقوم بكافة املهام اليت حتددالس حتت إشراف الس العام وتعمل هذه ا  
وتكون عضوية هذه االس مفتوحة جلميع األعضاء اليت ترغب  هام اليت حيددها الس األعلى،كذلك املو

  .باملشاركة ا

  :جان الفرعية من كل منلال وتتكون :اللجان الفرعية -5
  .تقوم بدراسة دورية لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة لصاحل الدول الناميةجلنة التجارة والتنمية، و -       

  .جلنة قيود ميزان املدفوعات -       
  .اإلدارةجلنة امليزانية واملالية و -       
خباصة االتفاقيات متعددة تفاقيات اليت مت التوقيع عليها وتقوم هذه اللجان بكافة املهمات اليت حددا هلا االو   

قد أقر املؤمتر الوزاري إمكانية ليت يعهد إليها ا الس العام، و، كما تقوم بكافة املهمات اإلضافية ااألطراف
تكون عضوية اللجان الفرعية مفتوحة لكل من يرغب و ،فرعية أخرى كلما دعت احلاجة لذلكإنشاء جلان 

  .لدول األعضاءمن ا

ام الذي يعينه املؤمتر الوزاري وحيدد له تتضمن مجيع املوظفني يف املنظمة إضافة إىل املدير العو :السكرتارية -5
قيامهم بواجبام أي تعليمات من أي  عندال جيوز للمدير العام أو املوظفني أن يقبلوا سلطاته وصالحياته، و

  .ايل يوضح اهليكل التنظيمي املنظمةووالشكل امل، حكومة أو جهة خارج املنظمة
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  العاملية للتجارة  اهليكل التنظيمي للمنظمة:  )1(املخطط رقم 
  

   
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .522، صد س ن ،مصر، اجلامعي احلديث املكتب ،العوملة واألقلمةمنظمة التجارة العاملية و .عبد الفتاح مراد:  املصدر
  

  يف حترير التجارة الدولية  OMCدور : املطلب الثاين  
تفاقية العامة للتعريفة لقواعد ومبادئ االينظم ية للتجارة كنظام مؤسسايت يؤطر وجاءت املنظمة العامل  

لك من ،  وذGATT ـطبيعي ل كامتدادفرض سياسات التحرير التجاري وضع و، فهي تعمل على والتجارة
  .األهداف اليت تسعى لتحقيقهاهام املنوطة ا وخالل امل

  
  
  
  

 المجلس العام
فض 

 المنازعات
مراجعة 
السياسات 
 التجارية

 لجنة التجارة و التنمية

 لجنة موازين المدفوعات

 لجنة الموازنة

مجلس 
التجارة في 

 الخدمات

مجلس 
التجارة في 

 السلع

مجلس الجوانب 
التجارية لحقوق 

 الملكية الفكرية

 المؤتمر الوزاري
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  OMC مهام: الفرع األول
جاءت الوظائف واملهام املوكلة للمنظمة كما حددا املادة الثالثة من اتفاقيات أورجواي وهي على النحو  

  1 : التايل
  والعمل على حتقيق اخلاصة جبولة أورجواي واملوقعة يف مراكش  االتفاقيةمتابعة تنفيذ وإدارة أعمال  -

 .أهدافها، كما توفر اإلطار الالزم إلدارة وتنفيذ االتفاقيات التجارية متعددة األطراف
مدى انسجامها مع ما مت االتفاق و تقوم املنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء -

 .عليه يف مؤمتر مراكش
وفق األسس اليت حددا اتفاقيات تسويتها عامالت التجارية ويما يتعلق باملتسوية املنازعات الدولية ف -

GATT.  
مبا يتضمنه ذلك من إدارة القواعد متابعة املفاوضات الدولية لتحرير التجارة الدولية متعددة األطراف،  -

 .والقوانني واإلجراءات اليت حتكم وتنظم التجارة الدولية
قيق أكرب قدر ممكن من تحل التعمريعاملي لإلنشاء ون مع كل من صندوق النقد الدويل والبنك التتعاو -

 .لصياغة السياسات االقتصادية الدولية الشاملةالتوازن يف عملية صنع واالنسجام و
 "Béatrice Marre"2 قالتو والقوانني،تعمل على وضع القواعد حيث  اإلطار القانوين متثل -

   .سلب املوارد الطبيعيةو،ألضعفسحق اوالعوملة تسري وفق قاعدة األقوى، فإن بدون قانون 

   OMCأهداف : الفرع الثاين
إن اهلدف الرئيسي للمنظمة والذي يدور يف فلكه عدة أهداف أخرى يتمثل يف حترير التجارة الدولية أي تطبيق 

   :التاليةنقاط الأما األهداف األخرى اليت تدور حوله ميكن إجيازها يف  ،التجارة العامليةنظام حرية 
دف منظمة التجارة العاملية إىل مجع الدول يف شبه منتدى  يتباحث : نتدى للمفاوضات التجاريةإجياد م -1

لق وضع تنافسي عاملي خل األعضاء فيه يف شىت األمور التجارية ويتفاوضون ضمن جوالت متعددة األطراف
 3 .يف التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد

 ، وذلك من خالل واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية جلميع الدول وخباصة النامية :تنميةحتقيق ال -2
التنمية إطار التوظيف الكامل للموارد العاملية يف الزيادة يف اإلنتاج والتجارة العاملية واالستخدام األمثل و

  .املستدامة

                                                
1 -  Michel Ranelli « L’organisation Mondiale du Commerce » Sixième édition, La découverte 2002 Paris P 113  

  .2002ـ  1997عضو البرلمان الفرنسي في الفترة   Béatrice Marre  ـ 2
  .446ص  ،2001 ،جامعة اإلسكندریة ،مطبعة اإلشعاع الفنیةمكتبة و، التجارة الدولیة .محمد سید عابد  -  3
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ذلك دة معدالت النمو للدخل احلقيقي وازيادة رفاهية الدول من خالل زي :حتسني مستويات املعيشة  -3
  .رفع مستويات الدخل الفرديي الذي بدورهبتعظيم الدخل العاملي 

وفري البيئة العاملية املناسبة تإنشاء أمناط جديدة لتقسيم العمل الدويل ووتوسيع : توسيع التجارة الدولية -4
 .راالستثمايادة يف حجم التجارة والزواملالئمة للتنمية املستدامة و

من خالل  ،إدماجها يف النظام االقتصادي العاملي اجلديدشراك الدول النامية وإ: إدماج الدول النامية -5
 1 .مشاركتها يف التجارة الدولية

  .ألوروغواي اتفاقياتقواعد لتبادل التجاري الدويل وفق أسس وزيادة ا تنظيم :ورغوايألتنفيذ اتفاقية  -6
 هلذه ما واضحا يبدو العاملية التجارة ملنظمة الرئيسية لألهداف واملهام نااستعراض خالل ومن فيه الشك مما  

سياسات التجارية اليكمن يف تسري  ردوال هذا ولعل، العاملي االقتصاد منظومة إدارة يف البارز دورال من املنظمة
 واليت فيها ضوية ، من خالل شروط الععل التجارة الدوليةإلغاء السياسات احلمائية حنو احلرية ورفع القيود و

  .ااتفاقيا مجيع وأحكام مبادئها بكافة والالمشروط التلقائي بااللتزام قضيت

  كأداة ملراجعة السياسات التجارية OMC: املطلب الثالث
لقد شهد النظام التجاري الدويل يف املرحلة السابقة لقيام املنظمة العاملية للتجارة مرحلة من الفوضى    

ر مع ايار نظام بروتن وودز ألسعار الصرف الثابتة وحتوله إىل األسعار العائمة، وما بدأت مالحمها تظه
تالها من أزمة الطاقة واالرتفاع املذهل ألسعارها، وأزمة املديونية، وتفشي الكساد التضخمي يف أغلب 

دول وسعت الدول الصناعية، األمر الذي أدى إىل ظهور موجة جديدة من السياسات احلمائية يف هذه ال
كل دولة منها إىل فرض أقصى محاية لصناعاا، واختذت ما شاءت من تدابري وإجراءات لبلوغ ذلك من 

  .دون أن تراعي مصاحل الدول األخرى، مما هدد بنشوب حرب جتارية
لليربالية جاءت املنظمة العاملية للتجارة جتسيدا لفلسفة معينة ورؤية واضحة للتجارة الدولية، قائمة على الفلسفة ا

من شأا الوسيلة املثلى لتوزيع املوارد واليت ترى يف سياسات االنفتاح االقتصادي وحترير التجارة اخلارجية 
  .حتقيق أكثر تقدم ورفاهية للمجتمع الدويل ككل

أنيط باملنظمة العاملية للتجارة اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات التجارية الدولية ومتابعة ومراقبة  لقد   
السياسات التجارية للدول األعضاء حىت تضمن اتفاق هذه السياسات مع التزامات الدول األعضاء يف إطار 

  .املنظمة
  

                                                
  .146، ص2006، رجع سابقم، االتجاھات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة .حشماوي محمد -  1
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  يةارججهاز مراجعة السياسات الت :الفرع األول
حىت تتمكن املنظمة من حتقيق هدفها يف حترير التجارة، متت هيكلتها بصفة وبشكل يسمح هلا بفحص 

ويعد جهاز مراجعة السياسة التجارية أحد األجهزة  ،سات التجارية للدولومراقبة ومراجعة السيا
كانت اجتماعات األطراف املتعاقدة متثل نوعا من االستعراض العام للسياسة  GATTاملستحدثة، ففي ظل

  1 .مل يكن هناك إطار تنظيمي حمدد حيكمها هالتجارية للدول األعضاء، غري أن
مت إسناد مهمة مراجعة السياسة التجارية للمجلس العام، فقد  اتفاقية مراكش املادة الرابعة منومبوجب     

ينعقد الس العام حسبما يكون ذلك مناسبا لالضطالع مبسؤوليات جهاز مراجعة :"نصت هذه املادة
  ".        السياسة التجارية املشار إليها يف آلية مراجعة السياسة التجارية

ملزيد من الشفافية فيما يتعلق بإعداد السياسة التجارية الوطنية فعلى الدول وتشجع هذه اآللية على ا   
مور املتعلقة األعضاء االعتراف باألمهية الراسخة للشفافية احمللية يف اختاذ القرارات احلكومية يف األ

ال و ،افاألعضاء أو للنظام التجاري متعدد األطرالدول سواء بالنسبة القتصاديات  ،بالسياسات التجارية
  2 .بل على الدول األعضاء االلتزام ا وتعزيزها على أساس طوعي يقف األمر على جمرد االعتراف،

  عةإجراءات املراج: الفرع الثاين
السياسية التجارية للدول، وله  لعرضرئيسا، ويضع خطة له ، ويعني شأ جهاز مراجعة السياسة التجاريةين  

جدات وحييط ا علما حيث يقدم كل عضو تقارير منتظمة إىل اجلهاز أن يناقش تقارير األعضاء عن املست
ويتضمن التقرير الكامل وصف السياسات واملمارسات التجارية اليت يتبعها العضو وكذا مجيع جوانب 

اجلهاز عمله على الوثائق ويبىن  ،السياسات التجارية اليت تشملها االتفاقيات التجارية متعددة األطراف
   :  التالية

  .مقدم من العضو املستعرض تقرير كامل -   
 وتلك اليت يقدمها العضو املعين على املعلومات املتاحة هلا تعده األمانة على مسئوليتها بناءتقرير  -   

  .وتلتمس األمانة توضيحات من الدولة بشأن سياساا التجارية
 ورا بعد انتهاء إجراءات املراجعةاز فوينشر تقرير العضو وتقرير األمانة، إضافة إىل حمضر اجتماع اجله

  . وترسل هذه الوثائق إىل املؤمتر الوزاري لإلحاطة والعلم مبا جاء فيها
ويقوم جهاز استعراض السياسة التجارية أيضا بإعداد عرض شامل لتطورات البيئة التجارية الدولية اليت هلا   

مصحوبا بتقرير فوري من املدير العام يدرج به ويكون العرض  ،تأثري على نظام التجارة املتعدد األطراف
  3 .األنشطة الرئيسية للمنظمة ويربز مسائل السياسات املهمة اليت تؤثر على النظام التجاري

                                                
  .61، ص1997للدراسات  والنشر، القاھرة،، المؤسسة الجامعیة التجاریةتفاق العام للتعریفات الجمركیة وقواعد الجات، اال .مصطفى سالمة  -  1
  .ب التجاریة،الفقرةآللیة مراجعة السیاسة ،التفاقیة مراكش )3(رقم  الملحق -  2
  .456،ص.1997، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندریة،94جات  لتجارة العالمیة وا. سمیر محمد عبد العزیز -   3
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  تأثريها على السياسات التجارية املؤمترات الوزارية للمنظمة و: املطلب الرابع
طبيق نتائج تاملنظمة وإحدى اآلليات لتحقيق وهزة تعترب مؤمترات منظمة التجارة العاملية أعلى سلطة يف أج  

ينص اتفاق املنظمة على عقد املؤمتر الوزاري مرة على األقل كل سنتني لبحث القضايا جولة ألوروجواي، و
اختاذ القرارات الضرورية يف هذا ة خبصوص حترير التجارة الدولية واملطروحة وتقييم ما طبق من أهداف املنظم

  .الشأن

  1996ول يف سنغافورة يف ديسمرب األ املؤمتر الوزاري :ألولالفرع ا 
تناوله من موضوعات الدول األعضاء بتطبيق االتفاقية، وكان أهم ما  هذا املؤمتر استهدف مراجعة درجة التزام 

العالقة  ،ةالشفافية يف املشتريات احلكومي ،التجارة ومعايري العمل ،راالستثماالعالقة بني التجارة و البيئةالتجارة و
   .إجراءات تسهيل التجارةو ،سياسات املنافسةبني التجارة و

وضوعات الست أو القضايا الرئيسية اليت طرحت يف املؤمتر الوزاري األول ملنظمة التجارة امليالحظ أن و  
 ها الواليات املتحدةيف مقدمتوعات مطروحة من الدول املتقدمة و، كلها موض1996العاملية يف سنغافورة 

كلها موضوعات أو معظمها موضوعات متس املصاحل االقتصادية العليا للدول األمريكية واالحتاد األورويب و
الدول النامية وحماولتها لوجه بني الدول املتقدمة ومصاحلها ووجه ىل مواجهة إالنامية، وكأن هذا املؤمتر حتول 

  .هي األخرى الدفاع عن مصاحلها
اإلعالن اخلتامي ملؤمتر سنغافورة نقاط رئيسية محل البيان و: سياسات التجاريةسنغافورة على ال مؤمتر آثار

  1 :، أهم هذه النقاطجارة الدوليةتعلى سياسات ال األثركان هلا 
ملسائل اليت مل يتم االنتهاء منها يف املفاوضات اضرورة العمل على استكمال املفاوضات حول بعض  -

  .اخلاصة بتحرير التجارة يف اخلدمات
االقتصادية التنمية علقة بالربط بني حترير التجارة والبيئة يف حبث املسائل املتاستمرار عمل جلنة التجارة و -

 .محاية البيئةو
 .تفويضه إىل منظمة العمل الدوليةدام معايري العمل كأداة محائية ورفض استخ -
مات اليت قدمتها الدول االلتزافاقيات منظمة التجارة العاملية وإعطاء أولوية للتنفيذ اجلاد الت -

 .املختلفة للمنظمة يف هذا اإلطار
وضع عدد من اإلجراءات اخلاصة بتوفري معاملة تفضيلية للدول األقل منوا نظرا لتضررها من حترير  -

   .التجارة العاملية
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   مؤمتر جنيف الوزاري :الفرع الثاين
للمناقشة فيه هي التركيز على حسن  إدراج موضوعني حيث مت 1998 انعقد يف مدينة جنيف السويسرية عام

  .والتجارة االلكترونية تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي
 على خالف مؤمتر سنغافورة السابق تناول موضوعات جديدة يف نقاشاته مل يسبق هلا أن إذن هذا املؤمتر  

جند  ،جولة أوروجواي قاتعرضت يف املؤمتر الوزاري األول، فإضافة إىل التجارة االلكترونية وحسن تنفيذ اتفا
العاملية واملنظمات الدولية األخرى  أيضا موضوعات أخرى مثل مدى التناسق املوجود بني منظمة التجارة

خفض التعريفة و إىل مدى الشفافية املوجودة يف عمل املنظمة، كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي، باإلضافة
 .التكنولوجيا وموضوع التجارة واملديونية ونقل التجارة اإلقليميةاتفاقية و، اجلمركية على السلع الصناعية

نقاط رئيسية كان هلا  جنيفاإلعالن اخلتامي ملؤمتر محل البيان و: على السياسات التجارية جنيفآثار مؤمتر 
  : ، أهم هذه النقاطجارة الدوليةتاألثر على سياسات ال

مع إجراء تقييم  عنها جولة ألورجواي اليت أسفرت التأكيد على ضرورة االلتزام بتنفيذ االتفاقيات -
 .لذلك التنفيذ

رفض طرح موضوع معايري العمل حىت على جمموعة العمل، حيث رفضت الدول النامية طرح هذا  -
 .املوضوع ائيا

 .تكليف الس العام للمنظمة بتنفيذ برنامج اإلعداد لالجتماع الوزاري -

  1999مؤمتر سياتل "الث املؤمتر الوزاري الث :الفرع الثالث
 1999ديسمربو 1999 نوفمرب 30 بني امدينة سياتل األمريكية خالل الفترة املمتدة م انعقد هذا املؤمتر يف

سنوات، حيث تنتهي مع  3 انطلقت مع بداية املؤمتر جولة جديدة من املفاوضات، قرر هلا أن تستمر ملدة فقد
قطاع أهم املوضوعات اليت تناوهلا هذا املؤمتر ، و"دورة األلفية"هذه الدورة باسم  قد عرفتو  2003اية عام

قضايا و واملالبس اجلاهزة املنتجاتقضية وكذلك ، قطاع اخلدمات ومراحل حتريرهوالزراعة واستكمال حتريره، 
تنفيذ نتائج املسائل اخلاصة مبشاكل و، التجارة اإللكترونيةباإلضافة إىل قضية ، ط التجارة مبعايري العمل والبيئةرب

  .قضايا دعاوى اإلغراقورجواي، جولة أو
الن ائي إعمؤمتر سياتل بالنجاح فلم خيرج ب مل تكل جهود: على السياسات التجارية سياتلآثار مؤمتر 

   1: القواعد اليت حتدد سياسات التجارة الدولية وذلك راجع لعدة أسباب منها يتضمن خمتلف النقاط و
رفض كل طرف تقدمي التنازالت قبل احلصول على أعضاء املنظمة و بني اخلالفات والصراعات -

  .مكاسب
 . حماربة اإلغراقيف املسائل املتعلقة بالزراعة و صعوبة التوفيق بني مصاحل املشاركني وخاصة  -
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 .1997األزمة املالية اليت أصابت دول جنوب شرق آسيا سنة  -
  .ي والتجارة الدوليةتباطؤ معدالت النمو العاملي فيما خيص الناتج العامل  -

   2001مؤمتر الدوحة "وزاري الرابع املؤمتر ال :الفرع الرابع
 2001 نوفمرب 14 إىل 9 قد عقد خالل الفترة املمتدة بنيالتجارة العاملية و هو رابع مؤمتر وزاري ملنظمةو  

 يلاافة إىل حضور حودولة، هذا إض 142 الدول املشاركة فيه حنو قد بلغ عددو ،يف عاصمة دولة قطر الدوحة
من دول %70 حوايل دولة متثل 99 قد بلغ عدد الدول النامية املشاركة فيهمنظمات دولية و فرد من 300

قد جاء هذا املؤمتر بعد املؤمتر انضمام الصني للمنظمة، وقد شهد هذا و دولة عربية،11 األعضاء يف املنظمة و
متعدد  د من العمل على إجناح هذا املؤمتر فالنظام التجاريلذا كان الب ،كبريالذي أصيب بفشل  مؤمتر سياتل

  1  :التالية لذا فقد سعى املؤمتر إىل حتقيق األهدافاف ليس باستطاعته حتمل فشل آخر واألطر
 .توفري كل الظروف املالئمة اليت من شأا إجناح هذا املؤمتر -
 .احملافظة على املنظمة العاملية للتجارة وحتسني آلياا -
 .الطريق أمام جوالت جديدة للمفاوضات من اجل تكريس معامل نظام عاملي جديد فتح -

، جتارة جتارة السلع الزراعية، قضية البيئةهي  أهم القضايا واملوضوعات اليت طرحت يف مؤمتر الدوحة
افسة املنو ،قة التجارة الدولية باالستثمارعالوكذلك ، حة العامة وحقوق امللكية الفكريةالص ،املنسوجات

  .واملشتريات احلكومية
نقاط رئيسية كان هلا  الدوحةاإلعالن اخلتامي ملؤمتر محل البيان و: على السياسات التجارية الدوحةآثار مؤمتر 

  :، أهم هذه النقاطجارة الدوليةتاألثر على سياسات ال
  .االتفاق على املسائل املتعلقة بالتنفيذ فيما خيص موضوعات برامج العمل املوسع -
االلتزام بإجراء مفاوضات شاملة حول امللف الزراعي وكذا مفاوضات التجارة واخلدمات وكذا املسائل  -

  .املتعلقة حبركة وانتقال األشخاص الطبيعيني
  .املوافقة على إجراء مفاوضات تقليل أو إلغاء الرسوم على منتجات التصدير ذات األمهية للدول النامية -
   .البيئةقواعد منظمة التجارة العاملية و ملفاوضات خبصوص العالقة بنيمتت املوافقة على بدء ا -
  .متت املوافقة على حبث العالقة بني التجارة والديون والتمويل -

   نجمؤمتر هونغ كو :الفرع اخلامس
دولة عضوة يف املنظمة  149حظي مبشاركة الصينية، و جكونغ هون ـب 2005ذا املؤمتر يف ديسمرب انعقد ه

   .مل يتمكن من إطالق جولة مفاوضات جديدة كما كان يتوقعوصل األعضاء إىل اتفاق هزيل، وت حيث
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بقيت آمال كل الدول أثري كبري على السياسات التجارية كوا مل تأيت باجلديد، ومل تكن لنتائج هذا املؤمتر ت  
  .الدول املتقدمةول النامية واحلد األدىن بني الديف تنفيذ قرارات مؤمتر الدوحة الذي يشكل اتفاق قائمة 

ميكن القول أن العامل مقدم على  ألوروغوايخالل دراستنا هلذه املؤمترات اليت جتسد تطبيق اتفاقيات جولة   
رمبا تستمر إىل أجل غري حمدد، ألن أكثر صعوبة وتكون أكثر تعقيدا وجولة جديدة من املفاوضات التجارية س

  .فاوضات الفعلية حول التفاصيلاخلالفات احلقيقية ستظهر عند امل
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  :الفصلخالصة 
شروط توفرت وفقا للنظرية الكالسكية ونظرية التحرير التجاري احملدثة، فإن التجارة احلرة مثالية فقط إذا ما   

الكاملة عن  وتوفر املعلومات) غياب احتكار والتكتالت(من صغر وتعدد الوحدات االقتصادية : التالية املنافسة
كية األسواق والقدرة على الوصول إليها وتوفر التمويل املناسب وجتانس السلع وغياب اآلثار االستهال

ه الشروط غري متحققة كليا أو جزئيا وخاصة يف ية مثل هذع، من الناحية الواقخلإ...واإلنتاجية النافعة والضارة
 .يةاتمعات الريفية الزراعية يف غالبية الدول النام

كما أن تأثري النظام التجاري العاملي اجلديد على الدول كان وال يزال مثار للجدل بني الباحثني واالقتصاديني   
فمنهم من يرى أن هذا النظام سوف تستفيد منه الدول النامية واملتقدمة على حد سواء، ومنهم من يري أنه 

دول النامية، حيث أن التغريات يف جمال التجارة سوف يؤدي إىل حتقيق مصاحل الدول املتقدمة على حساب ال
ويف اجتاهاا العاملية وتأثرياا على االستثمارات األجنبية املباشرة سوف تكون هلا انعكاساا املباشرة على 

  .، وهو ما سوف حناول التعرف عليه يف الفصول الالحقةالتجارة اخلارجية للدول النامية
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  املستدامة يف الدول النامية   التنميةالفقر و :الفصل الثاين
ت يف السبعينات من بدأ بوادرهاالنظام العاملي اجلديد تصاعد موجة العوملة االقتصادية اليت كانت شهد    

 ة ودول العامل الناميجتاري غري متكافئ بني الدول املتقدملتنافس  ، وخلق هذا الوضع نظاماالقرن العشرين
  .بالدول الناميةالنمو والتنمية ، ودمر فرص لذي عمق من تبعية األخرية لألوىلاألمر ا

، األمر الذي يضع عالمات استفهام كبرية حول البنود شهد اتساع مساحة الفقر يف العامللي جاء أيضاكما   
، إذ أنه ال ميكن الوفاء يف ظل تصاعد موجة الفقر باحلاجات نها أجندة النظام العاملي اجلديدالرئيسية اليت تتضم

  .اسية لنسبة كبرية من سكان العاملاألس
وواقع الظاهرة وتفاعلها مع  النظرية املتعلقة مبوضوعه،واملفاهيم  وسنعرج يف هذا الفصل على دراسة الفقر   

الدول النامية، كما نربز واقع التنمية املستدامة يف الدول النامية ومسامهتها يف معاجلة ظاهرة يف عملية التنمية 
   .الفقر
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  لظاهرة الفقراألساس النظري : املبحث األول
 ويف  العامل مستوى على الفقر بقضايا االهتمام عودة املاضي القرن من الثمانيات منتصف منذ الفترة شهدت   

 ؤمترات اليتامل يف الفقر بقضايا املتجدد االهتمام هذا عن عرب وقد هذا ،اخلصوص وجه على النامية الدول
  .االتا خمتلف يف املتحدة األمم تعقدها

، فهي قدمية قدم اإلنسانية، بل وال تزال الباحثنيني وعلى الدارس بالظاهرة اجلديدةإن ظاهرة الفقر ليست   
رغم التحوالت اجلذرية يف الوسائل التكنولوجية، تعايشها إىل يومنا هذا، حىت أا أصبحت تشكل إحدى أهم 

  .سواءحد على  اسينييمشكالت العصر، وإحدى أهم انشغاالت االقتصاديني والس

  أنواعه مفهوم الفقر و: املطلب األول
وبالتايل تطورت املؤشرات املعتمدة يف  أنواعه وتشعبت ومتنوعة، متعددةاملفاهيم املتعلقة بتعريف الفقر  إن    

  .املعيشةتقييمه حبكم تطور حاجيات الفرد واتمع وتباين مستويات 
  مفهوم الفقر :الفرع األول

 افهوممثري حقا لالنتباه أن ال جند وإنه ملن امل، وجود تعريف موحد للفقر يقبله اجلميعمن املسلم به عدم  
، رغم أنه كان السبب يف العديد من الثورات االجتماعية والتغريات الكربى ادقيق اعلمي اتعريفو" لفقرل"

  .واالضطرابات السياسية
 آخر، كمامن جمتمع إىل يتغري من زمن إىل آخر ولفقري قد كما أن مفهوم الفقر هو نسيب مبعىن أن مفهوم ا  

عقدة وهلا أبعاد متعددة ومتنوعة حسب وجهات نظر الباحثني والدارسني حول ظاهرة الفقر الصعبة وامل خيتلف
  .اجتماعية، ثقافية وبيئية سياسية، اقتصادية،

واليوم ، احلد األدىن من السلع واخلدمات ف بعدم كفاية الدخل لشراءففي املاضي القريب كان الفقر يعر   
ويسلم هذا ، القدرات األساسية للعيش الكرمي يفهم هذا املصطلح عادة بصورة أوسع على أنه يعين عدم توفر

التعريف بالسمات األوسع للفقر، مثل اجلوع، وتدين مستوى التعليم، والتمييز، والضعف، واالستبعاد 
  .م الفقر متعدد األبعادهكذا يتضح أن مفهوو، االجتماعي

إذا كان  ىل الشيء ال يكون فقريا إليه إالفالفقري إ ،املعاين اليت يدل عليها الفقر لغة تتلخص يف النقص واحلاجةو 
قبل غريه هو  واملعىن السائد الذي يتبادر إىل الذهن ،احلاجةمستوى يف حاجة إليه لغيابه متاما أو لوجوده دون 

  .وما إىل ذلك قيق احلاجات من مأكل وملبس ومسكنحت ن مننقص املال الذي ميك
إىل  التعريف الكمي للفقر يتعلق باخنفاض الدخلآخر كيفي، قسم تعريف الفقر إىل تعريف كمي وجند من و  

، حبيث ال يستطيع الفرد ه من ضمن الفقراء ويسمى خط الفقرمستوى أدىن للمعيشة يعترب من ال حيصل علي
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ق ملكية السلع التعريف الكيفي والذي يركز على رفاهية الفرد من خالل حتقي، أما األساسيةتلبية حاجياته 
  1 .اإلنسانية واملنفعة والقدرات

يقتصر على اخنفاض الدخل وعدم تلبية احلاجات األساسية بل يشمل كذلك التهميش  ن الفقر الإوعليه ف  
   .والسكن الالئق وغريهاوعدم احلصول على الرعاية الصحية والتعليم املناسب 

من احلرمان هو "ظاهرة الفقر  )احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد( "أمريت سان"كما عرف االقتصادي   
عدم القدرة على املبادرة وغياب احلقوق وفقدان إمكانية التعبري عن الرأي اإلمكانيات األساسية من ضعف و

  2 ".احلركيوحق املشاركة يف اختاذ القرار والتصور 
انه حالة من احلرمان اإلنساين، تتعلق بالفرص االقتصادية والتعليم والصحة  عرف البنك الدويل الفقر علىو  

 3. نقص األمن واحلقوق السياسية إىلوالتغذية باإلضافة 
 حالة منمفهوم واضح وحمدد للفقر على أنه  إىل التعاريف للوصولكل هذه األفكار و مجعو ميكن دمجو  

اخنفاض استهالك الغذاء وتدين  عدم القدرة على حتقيق مستوى معني من املعيشة من خالليف احلرمان تتجلى 
ز عن املشاركة العجو، احلصول عليه وتدين أحوال اإلسكانوقلة فرص  األوضاع الصحية واملستوى التعليمي

  .احلياة السياسيةيف اختاذ القرار و
  أنواع الفقر: الفرع الثاين

تضع تصنيفات حمددة لظاهرة  فقد حاولت العديد من الدراسات والبحوث أن ،للفقر أشكال وأنواع خمتلفة 
  :التصنيفات التاليةيف جمملها على األنواع وتلك التصنيفات  اتفقت، وقد الفقر

هي حالة من حاالت الفقر اليت ال يستطيع اإلنسان معها احلصول على احلد  :الفقر املدقع أو الكلي - 1
احلرارية لبقائه  السعراتاألدىن من احلاجات الغذائية األساسية الالزمة للحصول على احلد األدىن من 

   .حيا يزاول نشاطاته االعتيادية
ا احلصول على احلد األدىن من هي حالة من حاالت الفقر اليت ال يستطيع اإلنسان معه :الفقر املطلق - 2

  4 .احلاجات األساسية الغذائية وغري الغذائية معا
 ن الوسيط يعترب فقريا فقرا نسبياعرف البعض الفقر النسيب باعتبار أن من يقل دخله ع :الفقر النسيب - 3

  5 .من مدى الدخل من األسفل% 40يف حني عرفه آخرون بأنه الدخل الذي يعادل 
                                                   

أعمال المؤتمر السنوي الثامن للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، القاھرة  الفقر والمؤسسات والتنمیة في الوطن العربي، .منصوري الزین -  1
  .402، ص2008

، مركز دراسات الوحدة السیاسات االقتصادیة الكلیة والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي. احمد فتحي عبد المجید.سالم توفیق النجفي، د -  2
  .40، ص2008، 1العربیة، بیروت، ط

3 - OECD 2001, The DAC Guidelines Poverty Reduction : International Development, www.oecd.org, consulter 
le 23/01/2011. 

،مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، رؤیة إسالمیة مقارنة:عدالة التوزیع و التنمیة االقتصادیة. احمد إبراھیم منصور -  4
  .210ص 

، دار الفكر الجامعي، النظام المالي الوضعيبین النظام المالي اإلسالمي و :الموارد البشریة في تمویل التنمیة دور .ھشام مصطفى الجمل -   5
  .299، ص2006اإلسكندریة، 
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 مييز الفقراء عن غري الفقراء االستهالك الذيالدخل وعلى ساس باأليعتمد هذا املفهوم  :فقر الدخل  - 4
 ء عليه يتم قياس وقوع األسرة حتتبنااد األسرة مع حجم الدخل لألسرة وغالبا ما يتم ربط عدد أفرو

  1. الفقر أم ال
املهارات البشرية ات وعن امتالك القدر) الشباب(هو عجز الناس و :الفقر البشريفقر القدرات و - 5

 .الرفاه اإلنساين يف كيان اجتماعي ما، شخصا كان أو أسرة أو جمتمعا حمليا أساسياتالالزمة لضمان 
يتجاوز عدم املساواة االقتصادية الناجتة عن نقص الدخل واملمتلكات واخنفاض  :الفقر االجتماعي - 6

   .عور بالنقص واالستغاللوالش ،ملساواة االجتماعيةمستوى املعيشة ليشمل بشكل أوسع عدم ا
حيث تعيش األسر يف بيوت متخلفة ، يعرب عما هو فوق مستوى خط الفقر هوو :الفقر البيئي - 7

عام غري مناسبة أو وسائل النقل اللية اليت تقدم هلم مثل املدارس واملستشفيات وأصبحت اخلدمات احملو
  2 .فقريةملوثة و ةيف بيئون حياة سيئة وهم يعيشدون املستوى و

السياسية  االجيابية يف احلياةاملشاركة  ، اإلحجام عنيتجلى يف غياب حقوق اإلنسان :الفقر السياسي -8
  3. اإلنسانيةوهدر احلريات األساسية و

    مظاهر الفقر يف الدول النامية :املطلب الثاين 
جيعل مظاهره هو ما و ظاهرة متعددة األبعاد تشمل عدة مؤشرات كمية وكيفية،يف الدول النامية الفقر   

    .، ومنها االقتصاديةة، منها االجتماعيمتنوعةمتعددة و
  االجتماعيةو االقتصاديةاملظاهر : الفرع األول

وختتلف من دولة إىل أخرى حسب  طابعها االجتماعي واالقتصادي يف الدول النامية مظاهر الفقر يفتتعدد  
   :تتجلى هذه املظاهر فيما يليو حجم واتساع ظاهرة الفقر،

أن معدالت كما اليت يشهدها سوق العمل،  االختاللرب معدالت البطالة املرتفعة عن حالة تع :البطالة - 1
 وتتجاوز املقاييس واملعدالت العاملية مرتفعة، ات الناميةالبطالة يف أوساط الشرائح الشابة من اتمع

كما أا  واالنعكاسات االجتماعية،والشك أن تفاقم هذه الظاهرة يف اتمع يفرز مجلة من اآلثار 
فالعمل ال ميثل مصدرا  تزيد من حدة الفوارق االجتماعية والشعور بعدم املساواة بني أفراد اتمع،

 .للدخل فحسب بل هو وسيلة الكتساب دور ومكانة يف اتمع

                                                   
      .2011ـ01ـ15تم االطالع علیھ في . www.home.birzeit.eduغسان أبو حطب، التعلیم وسیلة لتمكین الشباب لتجاوز الفقر،  - 1
  . 27، ص2007یة، راإلسكندمؤسسة شباب الجامعة، ، المجتمعالفقر و .حسین عبد الحمید أحمد رشوان - 2
  .277ص  ،2006، جامعي اإلسكندریة، الطبعة األولى، دار الفكر الدور الموارد البشریة في تمویل التنمیة .ھشام مصطفى الجمل -   3
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لع إال أنه ال خيلق الذي يسمح بزيادة إنتاج الس كما أن من أهم مكاسب العوملة يكمن يف التقدم التقين
حيث أصبح اكتساب التكنولوجيا  ،مناصب عمل جديدة بل قد يتسبب يف القضاء على بعضها

  .املتطورة يتم على حساب مناصب العمل
الثراء يف فئة  انكماشيعين  يستوى العاملاملاهلوة على  اتساعإن : اهلوة بني الفقراء واألغنياء اتساع -2

من سكان %  20وهي متثل من الدخل العاملي %  80متلك الدول املتقدمة  2000ففي سنة  معينة،
الدول النامية  نشري أن التفاوت يف الدخل لدىو ،بالتايل أصبح العامل حتت سيطرة تلك الدولو ،العامل

  1 .الباقية%  10من الثروات وعامة الناس يتقامسون %  90أشد فظاعة حيث فئة قليلة متلك  
يشكل تزايد السكان ضغطا على املوارد والبيئة، كما يؤثر على نوعية احلياة على  :السكاين نفجاراال - 3

الكرة األرضية، خاصة إذا كانت تلك الزيادة تتم بني السكان الذين يعيشون يف حالة فقر، كما أن 
يف التزايد حبيث سيصبح  اآلخذينمليارات نسمة  6احلياة على الكرة األرضية ال ميكنها أن تتحمل 

إذا استمرت معدالت النمو الدميوغرايف يف هذه  2025مليارات نسمة خالل  10عدد سكان العامل 
  2. احلال

تعترب املديونية إحدى التحديات الرئيسية اليت تواجه الدول النامية حبيث أن تسديد : الديون اخلارجية - 4
ويزداد الوضع خطورة إذا كان  ،لدول املدينةالديون وأقساطها يسترتف جزءا هاما من مداخيل ا

قصد تسديد فوائد وأقساط الديون السابقة، لذلك تصبح تلك الدول تعاين من حلقة مفرغة  االقتراض
  .تفاقم أزمات ومشاكل عديدة وبالتايل تكريس حالة الفقر استمرارمما سوف يساهم يف 

تعاين الدول النامية من عدة مشاكل جوهرية أمهها البطالة واألمية وفقدان األمن : التهميش واحلرمان -5
  .واملائي والصحي مما مسح باتساع حدة الفقر الغذائي

 اخنفاض املستوى ،االجتماعية تفشي األمراضمثل  االجتماعيةاملظاهر يضاف إليه العديد من و هذا
  .السلبية على وضع املرأة واألطفال االنعكاسات ،الصحي اخنفاض املستوى ،التعليمي والثقايف

   األمنيةاملظاهر السياسية و: فرع الثاينال
   :يف كل منملشكلة الفقر املظاهر السياسية واألمنية تتمثل 
الصراعات واحلروب عامال هاما يف تفاقم حدة الفقر سواء الداخلية أو  تشكل :الصراعات واحلروب - 1

، تدين أوضاع التنمية الالجئنيالسلبية جند مشكلة  ثارهاآاإلقليمية خاصة يف الدول املتخلفة، ومن أهم 
وتزايد  االقتصادية، باإلضافة إىل األزمة االجتماعيةالبشرية خاصة التعليم، الصحة، اإلسكان والرعاية 

   .االجتماعيةحدة الفوارق 
                                                   

تم  www.ahewar.org. 2008 /10 /13تاریخ العدد  2433، مجلة الحوار المتمدن، العدد لمة وتطورات العالم المعاصرالعو .راندا جمال - 1
  .2010 /11 /10االطالع عیھ في 

  . 65، ص 2002الجزائر، التحدیات المعاصرة، جامعة قسنطینة، : ، یوم دراسي تحت عنوان عولمة الفقر .علي غربي - 2
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ال جتد  واجتماعياإن الدميقراطية ال تتعايش مع الفقر إذ أن الفئات املهمشة ماديا : فقدان الدميقراطية -2
للنشاط السياسي واملشاركة يف تنظيمات اتمع املدين بل تقضي وقتها إلشباع حاجاا  الالزمالوقت 

  . األساسية

   عوامل تفشي ظاهرة الفقر  أسباب و: املطلب الثالث
يعترب الفقر حمصلة تفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، لذلك فإن أسباب زيادة حدة الفقر ختتلف من   

   :جمتمع إىل آخر، وهي تتعلق بالعوامل التالية
   واالجتماعية األسباب االقتصادية: الفرع األول

   :منها واالقتصادية، إال أنه ميكن أن منيز جمموعة األسباب التاليةتتداخل مظاهر الفقر ومسبباته االجتماعية 
  1 ظهر من خالل ت :األسباب االقتصادية - 1

 .اخنفاض القدرة الشرائيةظاهرة التضخم و -
 .االستثماراخنفاض الدخل واالدخار و -
    .التبعية االقتصادية للبلدان املتقدمة املسيطرة على األسواق العاملية -
   .للموارد المتوازنال االستغالل، والثرواتالدخل وسوء توزيع  -
عدم  مثل ،طريقها على أفراد اتمع نة يف بعض اتمعات اليت تؤثر عبعض األزمات االقتصادي -

 .االستفادة من املوارد اليت تساعد على رفع املستوى االقتصادي للبلد أو اتمع
والعوملة واخلصخصة والتمويل االقتصادي وال " GATT"التطورات االقتصادية الدولية مثل الـ   -

 .يعترب ذلك جناحاً اقتصادياً يف بعض اتمعات وإمنا سيعمق مشكلة الفقر
عدم االهتمام بتكوين عالقات جيدة مع العامل اخلارجي للمجتمع لتبادل األنشطة التجارية بني  -

 .اتمعات
د النمو السريع للسكان بوترية أكرب من معدالت تتعلق بالنمو الدميغرايف حبيث جن األسباب االجتماعية - 2

النمو يف الناتج الداخلي اخلام، وشدة التفاوت يف توزيع الدخل، باإلضافة إىل األوضاع املتدهورة يف 
ظاهرة البيوت القصديرية أين ف اهلجرة إىل املدن مشكلني بذلك الريف مما دفع بالكثري من سكان األريا

ازدادت الالمساواة بني حيث أنه كلما زاد انتشار العوملة كلما  الالمساواةو  التهميش واحلرمان، يشتد
     2.   الفقراء زادت اتساعانفسها فإن اهلوة بني األغنياء و حىت داخل األمم الغنيةالشعوب، و

  

                                                   
، 02سان، العدد ، جملة االقتصاد واملنامجنت، الفقر والتعاون، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة تلممسبباته، آثاره وسبل احلد منه، حالة اجلزائر: الفقر .فريد كورتلـ 1 

   .182 ، اجلزائر، ص2003
  .97،ص2008التوزیع ،القاھرة،، دار الفجر للنشر والفقر في المجتمع الجزائريالعنف و. سامیة حمیدى بلقاسم سالطنیة، -   2
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   األسباب السياسية واألمنية: الفرع الثاين
االستقرار السياسي الذي انعكس سلبا  تتمثل يف خملفات االستعمار والصراعات الداخلية اليت أدت إىل عدم   

التوزيع اجلغرايف لبعض البالد قد يؤثر على مستوى املعيشة كما أن على الوضع االقتصادي واالجتماعي، 
تايل يؤثر على مستوى املعيشة نظرا لسوء بالنسبة ألفراد اتمع وذلك بسبب قلة املوارد املتاحة لألفراد وبال

 1 .التوزيع اجلغرايف
جند أيضا احلرب قد تؤثر على مستوى معيشة الفرد وجتعله يعيش يف مستوى أدىن للمعيشة وذلك ألن   

احلروب تؤثر على النشاط االقتصادي وعلى املوارد املوجودة واحلصار الذي يفرض على أي بلد وعلى األفراد 
وقف أي نشاط أو استثمار وبالتايل ال جيد أفراد اتمع أمامهم إال املوارد املتاحة هلم وبالتايل يصلوا أيضا ألنه ي

 ).وامللبس –كاملأكل (إىل مرحلة الفقر املطلق وهي عدم القدرة على إشباع احلاجات األولية 
فقر واليت ترجع إىل وجند أيضا أن بعض السياسات يف بعض اتمعات تكون السبب يف ظهور ظاهرة ال  

  .من هذا عض اآلخر ال يستطيع أن ميلك شيئاامتالك بعض من أفراد اتمع الثروات وأيضا السلطة والب

  مؤشرات قياس الفقر طرق و: املطلب الرابع
واليت تكمن  هأمهية قياستتعدد طريق وأساليب قياس الفقر وختتلف من دراسة إىل أخرى، إال أا جتتمع حول   

ومستويام التعليمية  ةالدميوغرافي، والتعرف على خصائصهم لى الفقراء ومعرفة أماكن تواجدهمالتعرف عيف 
  .دف وضع اخلطط والسياسات الرامية إىل انتشال هؤالء الفقراء من حالة الفقر إىل الالفقر والصحية،

   الفقر خط أسلوب :الفرع األول
اليت  الفقر معدلاستخدام ألساليب األوسع استخداما لقياس واحد أسلوب خط الفقر أيعد االعتماد على   

بني كونه يرتبط بتحديد املستوى األدىن للرفاهية وبالتايل يسمح بإجراء املقارنات يعتمد عليها البنك الدويل، 
ليم بني األقا ض املقارنات يتمثل يف اختالف األسعاراعتماد خط الفقر لغرمشكلة إال أن ، عرب الزمناألقاليم 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ، ضافة إىل اختالف مناذج االستهالكإ) واحلضر، دول متقدمة ومتخلفة الريف(
ن التغريات اليت تطرأ على مستوى الرفاهية نتيجة للتغريات احلاصلة يف السياسات االقتصادية أو االجتماعية إف

 مما يتطلب إجراء، احملدد قبل هذه التغرياتط الفقر قد تولد مقارنات خاطئة فيما لو مت االعتماد على خ
فقراء الذين يعيشون ن إحدى طرائق قياس الفقر تتمثل بتحديد أعداد الإعليه فالتغريات الالزمة يف خط الفقر و

ود أنواع عديدة من خطوط الفقر يتطلب جيو د نسب الفقراء إىل إمجايل السكان،ومن مث حتدي حتت خط الفقر
   2 :لك األنواعحتديد رؤية واضحة لت

                                                   
 مت .2007WWW.ULUM.NL جانفي 2 :32العدد : الرابعةالسنة جملة علوم انسانية، ، اآلليات االجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر يف اجلزائر.سلطان بلغيثـ   1

  . 2010 /11/ 23االطالع عليه يف 
    .46، ص، مرجع سابقالفقر مع إشارة خاصة إىل الوطن العريبالسياسات االقتصادية الكلية و .امحد فتحي عبد ايد د ،سامل توفيق النجفي -   2
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يعرف خط الفقر املدقع على أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد  :خط الفقر املدقع - 1
اليت تؤمن له السعرات احلرارية الالزمة ملمارسة نشاطاته االعتيادية  ،لتأمني احلاجات الغذائية األساسية

  .اليومية
يعرف خط الفقر املطلق على أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد  :خط الفقر املطلق - 2

 الغذائية األساسية هي اليت تتعلقلتأمني احلاجات الغذائية وغري الغذائية األساسية، واحلاجات غري 
  .باملسكن وامللبس والتعليم والصحة واملواصالت

ويتم تقدير خط الفقر النسيب من خالل بيانات  يعترب من الطرق غري املباشرة: خط الفقر النسيب -3
الدخل وحسب التعريف الذي يتفق عليه للفقر النسيب، فمن املمكن أن يكون خط الفقر النسيب القيمة 

  .الفاصلة بني دخل الفقراء ودخل غري الفقراء
، ويعتمد تقدير )Line Pauvert Leyden(ويسمى خبط فقر ليدين  :خط الفقر االجتهادي -4

خلط على إجابات املستجوبني أنفسهم حيث يطلب منهم تصنيف مستوى دخلهم أو هذا ا
استهالكهم إن كان أعلى أو أقل أو مطابقا ملستوى الدخل أو اإلنفاق الذي يرونه مناسبا ومقبوال 

ن دخلهم أو إنفاقهم أألسر أو األفراد الذين يعتقدون بويقدر خط الفقر من خالل إجابات ا ،اجتماعيا
وهناك طرق أخرى لتحديد خط الفقر  نفاق املناسب واملقبول اجتماعيا،ملستوى الدخل أو اإلمساويا 

االجتهادي كاالعتماد على احلد األدىن للرواتب واألجور أو على احلد األعلى ملستوى الدخل املعفي 
  .من الضريبة

  مؤشرات قياس  الفقر  :الفرع الثاين 
، أما امليزة األوىل فتعين بديهية الرتابة وبديهية التحويالتمها لفقر، وفرمها يف مؤشرات اهناك ميزتان جيب تو 

...) مثل أسعار السلع،(أن أي اخنفاض يف دخل الفقري يؤدي إىل زيادة فقره عند ثبات مجيع املتغريات األخرى 
وأن تؤدي إىل زيادة أما امليزة الثانية فتعين أن حتويل أي جزء من دخل فرد فقري إىل فرد أخر أكثر دخال ال بد 

لفقر وأمهها مؤشر خط الفقر الذي مت قياس اهناك عدة مؤشرات لو، الفقر بشرط ثبات املتغريات األخرى
احلديث عنه سابقا، وتكمن أمهية مؤشر خط الفقر لكون العديد من مؤشرات الفقر تعتمد عليه عند تقديرها 

  :ومن هذه املؤشرات
الكلي، وهو من أكثر  نىل عدد السكاالسكان الفقراء إ ويعرف بأنه نسبة: مؤشر نسبة الفقر - 1

ويتم حسابه  ،زتان املطلوبتان يف مؤشرات الفقرمؤشرات الفقر شيوعا واستخداما مع أنه ال يعكس املي
  .x(100جمموع السكان  ⁄عدد األفراد حتت خط الفقر=(نسبة الفقر  :كاآليت

ويستخدم يف حتديد  ،ابتعاد األفراد عن خط الفقرمستوى عن رب هذا املؤشر ويع: مؤشر فجوة الفقر - 2
، ون خط الفقر إىل ما فوق خط الفقرنتشال الفقراء كي يتحولوا من مستوى دلالزمة إلاملوارد ا
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ض املقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة اإلمجالية الستهالك كافة السكان غرول
نالحظ أن مؤشر فجوة الفقر حيقق ميزة من  مستوى استهالكهم مساو خلط الفقر، عندما يكون

امليزات املطلوبة يف مؤشر الفقر وهي ميزة الرتابة، فعندما ينخفض الدخل ألي من الفقراء ترتفع فجوة 
 .الفقر

يقيس هذا املؤشر مدى التفاوت يف درجات الفقر بني الفقراء أنفسهم وبنفس : مؤشر شدة الفقر - 3
 موع مربعات فجوات الفقر الوقت يقيس فجوة الفقر، ويتم حسابه باعتباره يساوي الوسط احلسايب

   1  :يلي كما ، وميكن صياغتهاالنسبية

     PS= [1/N] ∗ 100   
 

  
من املقاييس اليت تعىن بقياس عدالة التوزيع بني األفراد أو األسر من خالل رسم منحىن  :معامل لورنز -4

دي ميثل اموع عموواحملور ال ،فيه ميثل اموع التراكمي لنسب األسر أو األفراد فقياحملور األ ،بياين
عدد (رة وتأخذ هذه النسب بعد ترتيب بيانات األس كمي لنسب الدخل لألفراد أو األسر،الترا

وكلما زاد  سبة إىل دخل األسرة أو دخل الفرد،تصاعديا ن) أفرادها، دخلها ومتوسط دخل الفرد ا
 إذااحنناء منحىن لورنز كلما قلت عدالة التوزيع، ويعترب توزيع الدخل متساو بني مجيع أفراد اتمع 

  .م البياين للمنحىنيف الرس) 1،1(شكل منحىن لورنز خطا مستقيما بني نقطة األصل والنقطة 
، تعتمد فكرته على توزيع الدخلمن املقاييس اهلامة واألكثر شيوعا يف قياس عدالة : معامل جيين - 5

ا لعدالة التوزيع، وتتلخص فكرته حبساب ، ميتاز معامل جيين بأنه يعطي قياسا رقميمنحين لورنز
اخلط القطري الواصل بني نقطة األصل (املساحة احملصورة بني منحىن لورنز وبني خط املساواة 

  ).2(من الشكل رقم )يف الرسم البياين) 1،1(والنقـطة 
 منحىن جيين : )2(الشكل رقم          

                
  . 208ص  ،2006السعودية،، للنشر املريخ ، دارحسين، وآخرون حسن حممود د.أ ترمجة، االقتصاديةالتنمية  ،ميشيل تودارو: املصدر  

                                                   
   1 - سالم توفیق النجفي،احمد فتحي عبد المجید. السیاسات االقتصادیة الكلیة والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي، مرجع سابق، ص52 
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، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحىن لورنز على خط متاما معامل جيين ينحصر بني الصفر والواحد   
التوزيع (اتمع التساوي وتكون املساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا جلميع أفراد 

، بينما يكون معامل جيين مساويا للواحد عندما ينطبق منحىن لورنز على اخلط األفقي واخلط )األمثل للدخل
وتكون عندها قيمة معامل جيين  0.5العمودي وتكون املساحة بني خط التساوي ومنحىن لورنز تساوي 

 أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل مساوية للواحد الصحيح ويف هذه احلالة يكون توزيع الدخل يف
  1. جيين صغرية كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل

  ظاهرة الفقر على الصعيد العاملي طرق قياس: الفرع الثالث
وقد  من القيام باملقارنات بني الدول، موحدا للفقر على الصعيد العاملي ميكنها تعتمد التقارير الدولية قياسا 

على  ، لقياس الفقراحلد األدىن من االستهالك، ومستوى املعيشة إىلوضع البنك الدويل رقمني قياسيني يستندان 
والدول النامية بصورة خاصة على أساس أسعار الواليات املتحدة األمريكية لعام  ،املستوى العاملي بصورة عامة

، واحلد األعلى مساه البنك بالفقر املدقعوهو ما  دوالر للفرد سنويا، 275و ، فاحلد األدىن للدخل ه1985
  2 مساه البنك بالفقر املطلق، وهو ما دوالر للفرد سنويا370هو للدخل 

يف اليوم حسب تعادل القوة الشرائية $ 2و$ 1دويل خط الفقر العاملي بأنه البنك الكما حدد    
Purchasing Power Parity (PPP)  يف اليوم بالنسبة $ 1يتم استعمال مقياسو ،1993خالل عام

لدخل املتوسط يف اليوم بالنسبة للدول ذات ا$ 2مقياس املنخفض عادة الدول اإلفريقية، وللدول ذات الدخل 
  .أمريكا الالتينيةمثل دول شرق آسيا و

يبدو غري مقنع بالنسبة  دوالر 1انطالقا من على املستوى الدويل لقياس الفقر سلوب األ هذا اعتمادغري أن  
للكثري من الباحثني وصانعي السياسات واملواطنني، كما انه يوجه رسالة مضللة مفادها أن مكافحة الفقر ليس 

هناك تفاوتا كبريا يف مستويات التنمية والدخل داخل هذه الدول، مما ، والدول الناميةمن أولويات التنمية يف 
    .علمي جيعل اعتماد قياسات موحدة أمرا غري

  

  

                                                   
  . 208 -107ص ص  2006السعودیة، للنشر المریخ ، دارحسني، و آخرون حسن محمود د.أ ترجمة ،التنمیة االقتصادیة .میشیل تودارو - 1 

  .202، ص2003، مارس 2عدد ال، د والمانجمنت، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، مجلة االقتصامشكلة الفقر في الجزائر .بن ناصر عیسى - 2
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  حماربة الفقر يف الدول النامية التنمية و: املبحث الثاين
 بعد االقتصاد علم ا اهتم اليت نسبيا احلديثة الدراسات من هي االقتصادية التنميةوقضية الفقر  دراسة نإ   

أو إخفاقها يف يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى جناحها  حيث ،النامية الدول يف خاصة العشرين القرن بداية
، باإلضافة إىل ذلك قر وحتسني مستوى املعيشة لإلنسانلقضاء على الفا يف هاوبالتايل إبراز دور ،حتقيق أهدافها

   .النامية الدول يف املنتهجة ملكافحة مشكلة الفقر التنموية معرفة اإلستراتيجية

 التنمية االقتصاديةالنمو و: املطلب األول
 كالمها حيث كمرادفني، استخدامهما أي االقتصادي والنمو االقتصادية التنمية بني املساواة إىل البعض مييل  

 يف ،اقتصاديا املتقدمة الدول بشأن االقتصادي النمو مصطلح استخدام إىل البعض ومييل األحسن، إىل التغري يعين
 قيام هو معه نتفق والذي األصح أن إال تقدما، األقل الدول على االقتصادية التنمية مصطلح يستخدم حني

 والتنمية االقتصادي النمو من كل مفهوم تفصيال نوضح أن املفيد من فإن هلذا املصطلحني بني واضح اختالف
  .االقتصادية

  مفهوم النمو االقتصادي: الفرع األول
يعرف أيضا  ،ومستمرة عرب فترة ممتدة من الزمنزيادة تراكمية  الدخل احلقيقيعبارة عن عملية يتم فيها زيادة  

وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر  ،واخلدمات اليت ينتجها اقتصاد معني السلععلى أنه الزيادة يف كمية 
  1.اإلنتاج الرئيسية، وهي األرض والعمل ورأس املال والتنظيم

 دخل يف زيادة عليه يترتب وأن بد ال بل احمللي الناتج إمجايل يف زيادة حدوث فقط يعين ال االقتصادي النمو 
 احمللي الناتج أمجايل يزيد ما وكثريا السكاين، النمو معدل يفوق نأو بد ال النمو معدل أن مبعىن احلقيقي، الفرد

 اليت الزيادة أنكما  احلقيقي، الفرد دخل متوسط زيادة دون حيول أعلى مبعدل السكان منو أن إال ما، بلد يف
 أسباا بزوال تزول ما سرعان مؤقتة زيادة وليست الطويل املدى على تكون نأو بد ال الدخل يف تتحقق
  2  .عرضية لعوامل  نتيجة حيدث والذي العابر بالنمو يعرف ما نستبعد وأن بد ال فإننا ذلك ،وعلى

 :تتمثل يف اقتصادي منو شروط حتقيق فإن هذا وعلى 
 الدخل من الفرد نصيب متوسط يف زيادة حتقيق -
 .نقدية وليست حقيقية الزيادة تكون أن -
  .البعيد املدى على الزيادة تكون أن -

يف سنة معينة   وتقارن النسبة وية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل،ويتم قياس النمو االقتصادي باستخدام النسبة املئ
  .بسابقتها

                                                   
    .18ص ،  1،2000ط القاهرة، الشروق، دار ،متغير عالم في التنمية .العيسوى إبراهيم.د  -1 
  .51ص ، 2000االسكندریة، االقتصاد، قسم ،یةوتطبیق نظریة دراسات اإلقتصادیة التنمیة . ناصف عطیة إیمان.عجیمیة،د العزیز عبد محمد.د  - 2 
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 "روستو والت " صنفها متتابعةو حمددة مراحل مبوجب يسري جمتمع إي يف النمو إن :االقتصادي النمو مراحل
  1.مراحل خبمسة
 سيطرة ،االقتصادية احلياة على البدائي الزراعي الطابع غلبة مساته أهم من: التقليدي اتمع مرحلة - 1

  .االجتماعية واألعراف التقاليد
 مع، التقليدية مرحلته من التدرجيي للتخلص اتمع فيها يتهيأ انتقالية مرحلة: لالنطالق التهيؤ مرحلة - 2

 نظام من اتمع ، فيتحولالتهيؤ مرحلة لتهيئة معينة واجتماعية وسياسية اقتصادية شروط توفر
  .املتقدم السوق اقتصاد معامالت نظام إىل املتخلف الزراعي املعيشي االقتصاد

 قوي بزخم اتمع طاقات فيها وتعبأ النمو، طريق تعترض اليت القوى على القضاء: االنطالق مرحلة - 3
 عند االستثمار ومعدل االدخارمعدل  ارتفاع منها املرحلة، هلذه أساسية شروط توفر روستو ويشترط
 القطاعات من أكثر قطاع أو تنمية مث القومي، الدخل صايف من5 %- 10% بنسبة املواطنني
   .الصناعية

 معدل زيادة تصبح حبيث القومي الدخل من %20 10%-من االستثمار نسبة زيادة: النضج مرحلة - 4
 .الدويل التجاري اال يف يزدهر االقتصاد يبدأ مث السكان، منو معدل يف الزيادة نسبة تفوق اإلنتاج

 ملعمرةا السلع وإنتاج اخلدمات قطاع إىل االقتصادي النشاط انتقال يتم :الوفري االستهالك مرحلة - 5
 الفرد دخل متوسط ارتفاع وتشهد التقليدي، والصناعي الزراعي القطاعني يف العاملني نسبة وتقل
 نسبة زيادة يالحظ كما واملسكن، واملشرب املأكل على إنفاقه يف حيتاجه ما معدل بكثري يفوق

 الصحية باخلدمات املواطنني متتع زيادة بالتايل عليه يترتب مبا وضواحيها باملدن القاطنني السكان
  .والترفيهية والثقافية

  ية مفهوم التنمية االقتصاد: ثاينالفرع ال
يف علم االقتصاد للداللة على عملية إحداث جمموعة من التغريات  Développementبرز مفهوم التنمية   

دف إكساب ذلك اتمع القدرة على التطور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن  اجلذرية يف جمتمع معني
لكل أفراده، مبعىن زيادة قدرة اتمع على االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايد يف نوعية احلياة 

عن طريق الترشيد املستمر  بالصورة اليت تكفل زيادة درجات إشباع تلك احلاجات ،املتزايدة ألعضائه
 نعرض أن أوال املفيد من ووجدت ،الستغالل املوارد االقتصادية املتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل

  :هيوأمشلها و للتنمية تعاريفال أهم

                                                   
 .36-32ص ص ،1،2001ط األردن،- عمان التوزیع،و للنشر المناھج دار ،التنمیة إدارة .یوسف محمد شحادة حلمي.د.أ  -  1 
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 حبيث الزمن من فترة عرب ومستمرة وسريعة تراكمية زيادة احلقيقي الدخل زيادة فيها يتم التنمية هي عملية  - 
 املتجددة املوارد ومحاية واالجتماعية اإلنتاجية اخلدمات توفري مع السكان منو معدل من أكرب الزيادة هذه تكون

 1  .النضوب من متجددة الغري املوارد على واحلفاظ التلوث من
 هذا ،التقدم حالة إىل التخلف حالة من باتمع االنتقال يتم مبقتضاها اليت العملية كما ميكن تعريفها بأا - 

 ويعرفها االقتصادي، واهليكل البنيان يف واجلوهرية اجلذرية التغيريات من العديد إحداث يتطلب االنتقال
  2 .النمو الذايت حنو االنطالق مرحلة الوطين االقتصاد ليدخ مبقتضاها اليت العملية بأا آخرون

أنه ميكن النظر إىل التنمية على أا عملية " ) 1990 لالقتصادجائزة نوبل ( Amarty senكما يضيف  -
القضاء على أهم مصادر عدم من هذا املنظور تتطلب التنمية و 3 "لتوسيع احلريات احلقيقية اليت يتمتع ا البشر

مظاهر القمع ، وإمهال اخلدمات العامة واحلرمان االجتماعياالقتصادية، والفرص  انعداماحلرية، كالفقر، و
   .بواسطة أجهزة الدولة

 عمليةدناها سالفا ميكن أن نوجز تعريفا شامال للتنمية االقتصادية على أا رمن خالل التعاريف اليت أو  
 طاقات تنمية على قادرة تكون ،االجتماعيو االقتصادي البناء يف حتوالت إجياد حنو موجهة واعية جمتمعية
 ويف ،املنظور املدى على للفرد احلقيقي الدخل متوسط يف منتظمة زيادة حتقيق إىل تؤدي ،ذاتيا مدعمة إنتاجية
 من كل وبني املكافأة بني االرتباط زيادة تكفل سياسية اجتماعية عالقات تنمية حنو موجهة تكون نفسه الوقت
 متطلباته يققوحت، املشاركة يف حقه وضمان للفرد األساسية احلاجات توفري تستهدف كما ،واإلنتاجية اجلهد

  .الطويل املدى يف واستقراره
  التنمية االقتصاديةبني النمو والفرق : ثالثالفرع ال

، سواء احلـياةإمنا التنمية جيب أن تكون شاملة لشىت جوانب  ،نمو االقتصادي وحده يعين التنميةمل يعد ال 
 بني التنمية والنمو ن مثة فرقاوهذا يعين أ ،غري ذلك أو ثقافية أو سياسية أواجتماعية  أكانت اقتصادية أو

قتصادية فر فيه التوازن بني اجلوانب االمشروع حضاري متكامل، يتو" بناء  فالتنمية يف معناها الشامل تعين
 عرب لتتم سليم وختطيط إدارة عن فضال، منظم جهد على األساس يف تعتمد فالتنمية ،واالجتماعية والثقافية

 من النقيض على ،األفضل حنو اتغيري يكون املهم اقتصاديا أو اجتماعيا التغيري هذا كان سواء ،التغيري عملية ذلك
  .ختطيط دون اتمعات يف حتدث اليت والتلقائية الطبيعية العملية هو ذلك النمو

 التنمية وبني الفرد دخل متوسط أو اإلمجايل االجتماعي اإلنتاج زيادة يف املتمثل النمو بني فرق وهناك  
 حقبة خالل والثقافية واالجتماعية االقتصادية النواحي يف هيكلية بتغريات مترافقة تكون اليت الشامل مبفهومها

                                                   
  .200ص ،قبمرجع سا ،االقتصادیة التنمیة .توداور میشیل -  1 

  . 76ص ، مرجع سابق ،وتطبیقیة نظریة دراسات اإلقتصادیة التنمیة .ناصف عطیة إیمان.د عجیمیة، العزیز عبد محمد.د  - 2 
مجلة التنمیة و السیاسات االقتصادیة، المعھد  ،العربیة  الدول يف ضمن سیاسات التنمیة  الفقر على سیاسات القضاء دمج. علي عبد القادر -  3 

  .8،ص 2003، 02العدد  06العربي للتخطیط الكویت،المجلد 
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 تقدم مدى على الرئيسي املؤشر الفرد منو معدل أو الفرد دخل مستوى يكون أن ميكن وال الزمن، من طويلة
 .التنمية باجتاه اتمعات

  لدول النامية يف االتنمية  :الثايناملطلب 
 ومنوها تطورها حتقيق عن البحث إىل السياسي، استقالهلا على حصوهلا بعد الدول النامية من كثري سعت   

 خطط وضع إىل النامية اتمعات تتسابق املعاصرة املتغريات ظل يفو ،االقتصادية التنمية خالل من االقتصادي
  .اخلروج من دائرة التخلفو االجتماعيلتحسني وضعها االقتصادي و تنموية

   النامية لدولايف  التنمية متطلباتو أمهية :األولالفرع 
إذ  ،خاصة يف الدول النامية االجتماعية الفرد حياة يف كبرية أمهية االقتصادية للتنمية أن نرى تقدم ما خالل من

 1 : أمهية التنمية يف جمموعة النقاط التالية نلخص أن ميكنوسيلة يف نفس الوقت، و و تعترب غاية
 الدخل زيادة ومنه األداء االقتصادي أي رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة حجم اإلنتاج القوميرفع مستوى  -

  .املواطنني معيشة حتسني وبالتايل احلقيقي
 .وخفض البطالة للمواطنني املنتجة عملال فرص توفري  - 
 .املواطنني حاجات إلشباع املطلوبة واخلدمات السلع توفري  -
 .للمجتمع والثقايف والتعليمي الصحي املستوى حتسني  -
 .اتمع طبقات بني واالقتصادية االجتماعية الفوارق تقليل  -
 .السياسية للدول املتقدمةمن التبعية االقتصادية و االنفالتو الدولة ديون تسديد  -
  .االستقرار السياسيو القومي األمن حتقيق  -

جيب توفريها قبل القيام بأي  إلجراءات العمليةا جمموعة من تتطلب عملية التنمية: االقتصادية التنمية متطلبات
   :تتمثل هذه املتطلبات فيما يلي، وجناحهو فاعليتهعمل تنموي، لضمان 

 .الالزمة واملعلومات البيانات وتوفري التخطيط  -
 .املالئمة التكنولوجيا وتوفري جبودة اإلنتاج  -
 .املتخصصة البشرية املوارد توفري  -
 .املالئمة االقتصادية السياسات وضع  -
  .واالستقرار األمن توفري  -
                                                                                                          .اتمع أفراد بني التنموي الوعي نشر  -

  
                                                   

، الكويت 2العدد  5والسياسات االقتصادية، املعهد العريب للتخطيط، الد، جملة التنمية للتنمية الدولية واألهداف التنموي الفكر يف احلديثة التطورات  .علي عبد القدر ـ1 
  .21، ص2003
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   النامية لدولل املشتركة التنموية صائصاخل :الفرع الثاين
شترك املتشابه بني هذه اليت توضح اإلطار املو، اخلصائصل النامية يف الكثري من السمات وتشترك الدو  

 سياسيةواقتصادية و اجتماعية صائصختوصيف تلك اخلصائص املشتركة على شكل ميكن حصر و، والدول
  1 :، كما يليإداريةو
 : التاليةونربزها من خالل النقاط  االقتصادية اخلصائص -1
 .يد عاملة مؤهلةالذي يتطلب تكنولوجيا عالية و الصناعي قطاعال مستويات اإلنتاج وخاصة يف ضعف -
 .ارتفاع معدالت أقساطهاو املديونية دوام -
  . التوظيف الغري كاملوالبطالة  معدالتارتفاع مستويات و -
  .من املواد األوليةتركيز الصادرات الية، واالعتماد على اإلنتاج الزراعي بنسبة ع -
 .، مما يؤثر على االستثماراتاملدخرات قلة -
 .الدخل توزيع يف التفاوت -
  :نوجز منها ما يلي أنميكن  اجتماعيةنامية يف خصائص الرك الدول توتش االجتماعية اخلصائص -2
   .ظاهرة التسرب املدرسي  انتشارمعدالت األمية و ارتفاع  -
 .تدهور اخلدمات الصحيةو تنامي مشكلة السكن، االجتماعي املستوى اخنفاض -
 .األمهاتخاصة األطفال حديثي الوالدة و الوفيات معدل ارتفاع -
  .عبء اإلعالةوزيادة النمو السكاين و املواليد معدل ارتفاع -
  .األطفال ةلاعم -
   .اإلنتاجية العملية يف املرأة دور غياب -
 :التاليةوتتمثل يف اخلصائص  السياسية اخلصائص -3
  .، وقمع احلريات الفردية، عدم املشاركة السياسيةالديكتاتورية -
 .للدول املتقدمة وعدم استقاللية سلطة اختاذ القرار التبعية -
 .كثرة االنقالبات العسكرية، والسياسي االستقرار عدم -
 .احلكم على فئة سيطرة -
  .املزدوج االقتصاد -
  :اإلدارية يف الدول النامية باخلصائص التاليةالسمات  متتاز اإلدارية اخلصائص - 4
 .وانتشار البريوقراطية اإلداري الفساد -
 .نقص املردوديةو الضائع الوقت -

                                                   
  .114 -85ص ص، مرجع ساق التنمیة االقتصادیة ، . میشیل تودارو -   1
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 .املصاحلبني اإلدارات و التنسيق نقص -
 .القيادات يف كفاءة العدم  -
  .الرشوةو واحملسوبية الواسطة انتشار -
                  اإلمنائيةأهداف األلفية الفقر و: املطلب الثالث 
 على النامية الدول ويف العامل مستوى على التنميةو الفقر بقضايا االهتمام عودة املاضي القرن اية شهدت  

 األمم تعقدها اليت مؤمترات القمة إطار يف الفقر بقضايا املتجدد االهتمام هذا عن عرب وقد هذااخلصوص،  وجه
  .لى رأس هذه املؤمترات تأيت قمة األلفيةع، وااالت خمتلف يف املتحدة

   املتحدة لأللفية األمم إعالن :الفرع األول
إعالن "أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )2000سبتمرب  8-6بنيويورك أيام (انعقاد قمة األلفية  أثناء  

ة للتنمية وذلك يف سبيل الوصول إىل امل على اعتماد مثانية أهداف عاممعظم دول الع حيث وافقت" األلفية
هو التصريح الذي يرتكز على قيم احلرية واملساواة و ،2015يف العام  أمنا وعدالة وسالما أكثرجمتمع دويل 

فخالل  ،حيدد أولويات للمجتمع الدويل يف جمال التنمية يف بداية هذا القرنو والتضامن وتقاسم املسؤوليات
 1 :األهداف التالية تكثيف اجلهود من أجل حتقيقاالتفاق على مت  2015و1990ترة املمتدة بني عامي الف

 يعيشون  الذين السكان من نسبة النصف إىل اإلقالل مها فرعيني دفني :القضاء على الفقر وااعة - 1
 اجلوع يعانون من الذين من نسبة السكان النصف إىل واإلقالل ، 2015عام حبلول مدقع فقر يف

  .2015عام حبلول
 مقرر إكمال من مكان كل يف ،وبنات أوالد األطفال، متكني مبعىن :حتقيق تعميم التعليم االبتدائي - 2

 .االبتدائي التعليم من كامل
 التعليم االبتدائي يف اجلنسني بني الفوارق إزالة مبعىن :تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - 3

 .2015عام يتجاوز ال موعد يف التعليم مراحل جلميع وبالنسبة 2005 عام حبلول والثانوي
 يف الثلثني اخلامسة مبقدار دون األطفال وفيات معدل ختفيض مبعىن: ختفيض معدل وفيات األطفال - 4

  .2015 حىت الفترة
 حىت الفترة يف ثالثة أرباع مبقدار النفاسية الوفيات معدل ختفيض مبعىن :حتسني صحة األمومة - 5

2015. 
 وقف انتشار مها فرعيني دفني :، محى املستنقعات وأمراض أخرى)السيدا(فقدان املناعة حماربة داء  - 6

  التاريخ ذلك منذ احنساره على والعمل 2015 عام حبلول ) اإليدز( البشرية املناعة نقص فريوس

                                                   
  .4_3صص ، مرجع سابق ،العربیة  الدول يف ضمن سیاسات التنمیة  الفقر على سیاسات القضاء دمج .يعل عبد القادر  يعل 1 
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 اعتبارا احنسارها على والعمل2015  عام حبلول الرئيسية األمراض من وغريها املالريا انتشار ووقف
 .التاريخ ذلك من

 البلدان سياسات يف املستدامة التنمية مبادئ إدماج هي فرعية أهداف بثالثة: كفالة االستدامة البيئية - 7
 إىلاملأمونة  الشرب مياه على احلصول ميكنهم ال الذين األشخاص نسبة وختفيض القطرية، وبراجمها
 مليون 100 عن يقل ال ما ملعيشة 2020 عام حبلول كبري حتسن وحتقيق ، 2015عام حبلول النصف

 .الفقرية األحياء قاطين من
  .إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية - 8

واقعية وترابط بعضها ولكنها أكثر  تتفق كثري مع طموحات الدول النامية،أن هذه األهداف ومن املالحظ   
يف صحة الناس كما أن املرض مكلف العالج  مرتبطان حبيث الفقر يسبب تدهورا الصحة والفقر ببعض، فمثال

فهذه ، وفيات األطفال ترتبط باملستوى التعليمي لألمهات فمثال الصحة والتعليم مرتبطان وقد يؤدي إىل الفقر،
   .كل إنسانحقوق وضمان يف جمملها دف إىل التنمية الشاملة  األهداف

   توطني أهداف األلفية يف الدول النامية :الفرع الثاين
كرب التحديات اليت أهي  ، بلالقضاء على الفقر هي مطمح أساسيول النامية على أن التنمية وتتفق مجيع الد  

بتهيئة بيئة مواتية للتنمية وللقضاء على  التحدي الذي قرروا مواجهته ، وهويواجهها العامل يف القرن اجلديد
الذي  نت مجيع هذه الدول إعالن األلفيةهذا املطمح تبتأكيدا منها على و ،الفقر على الصعيدين الوطين والعاملي

  .يعكس تطلعات كل الناس حلياة أفضل من خالل سلسلة من األهداف احملددة باألرقام واألطر الزمنية الواضحة
 هو ختفيض إىل النصفساسي واألدف اهلفيما بينها وترمي إىل حتقيق األوىل تتكامل أهداف األلفية السبعة و

 الشراكة العاملية من أجل التنمية، أما اهلدف األخري شون يف حالة من الفقر املدقعالذين يعي نسبة السكان
  .باب حتقيق األهداف السبعة األخرىفيتوخى أس

ال يزال النقاش مستمرا فيما  إال أنه ،األلفية أهداف إطالقسنوات منذ  10وعلى الرغم من انقضاء حوايل   
 ل تفسري األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى العاملي، أو اإلقليمي، أو الوطينإذا كان ينبغي يف املقام األو

هل أم إىل ختفيض نسبة من يعيشون دون مستوى خط الفقر إىل النصف يف كل أحناء العامل؟  الرامي فاهلدف
ينبغي أن تستهدف ختفيض النسبة إىل النصف يف منطقة معينة؟ أو هل ينبغي أن تستهدف ختفيض النسبة إىل 

  ؟ دولةالنصف يف كل 
ن نصف سكان العامل يعيشون يف بلدين، ومها الصني أ ، كمان الفقراء تعيش يف الدول الناميةإن أكرب نسبة م 

ايل لتقدمهما يف احلد من الفقر، سيتسىن بسهولة بلوغ اهلدف واهلند، وإذا واصل هذان البلدان املعدل احل
ومع ذلك لن يكون باملستطاع حتقيق روح إعالن األلفية الذي يستهدف يف  ،املنشود على الصعيد العاملي
  .كان أينمااألساس القضاء على الفقر 



الفصل الثاني                                            الفقر والتنمیة المستدامة في الدول النامیة 
  

 
69 

على املستوى الوطين خصوصا، مث على املستوى  األلفية ألهدافكبرية للقيام بعملية توطني حقيقي  أمهيةهناك  
ومن خالل تعاون  اإلقليميطر عمل مشتركة على الصعيد أحتديد  أيضانه من الضروري أكما  اإلقليمي،
 األلفية أهدافالتعامل مع اهلدف الثامن من  إطار، وذلك يف األلفية أهدافجل حتقيق أجنوب من  –جنوب 
  . خصوصا

  للتنميةحماربة الفقر يف ظل اإلستراجتية العامة : املطلب الرابع
 يف الفقر من اإلقالل سياسات بدمج ويطالب بل يسمح التنموي الدويل اتمع أوساط يف جديد توجه تبلور  

 يف جلديدا التوجه هذا جوهر ويكمن ،الفقراء أعداد لتخفيض وطنية استراتيجيات ظل يف التنموية السياسات
 والدول الدويل والبنك الدويل النقد صندوق من كل يقدمها اليت امليسرة املساعدات بني مباشر ارتباط إجياد
  . الفقر من باإلقالل يتعلق فيما خصوصاً الواقع أرض على تنموية حتقيق نتائج وبني ،املاحنة

  للتنمية ستراجتية العامةاإلاألطراف املشاركة يف وضع  :الفرع األول
شارك يف جيب أن ي متس مجيع القطاعات مبختلف جوانبها،حىت تكون اإلستراجتية التنموية ذات بعد شامل  

  :تتمثل فيما يليجمموعة من األطراف  هاوضع
 وضع علمية مسؤولية املعين البلد يف احلكومي اهليكل يتوىل أن جيب األول املستوى على :احلكومة - 1

 برامج  لديها يكون ألن احلكومة تسعى أن وينبغي البلد، بذلك اخلاصة التنمية إستراتيجية وتنفيذ
 أن احلكومات على وينبغي خمتزل، شكل يف الربامج هذه تدرج أن يقترح ،خاصة بكل قطاع فرعية
 تكون عندما وذلك والبلديات، واملدن والواليات، األقاليم برامج إىل باإلضافة الوطنية الربامج تدرج
 .باملوضوع صلة ذات

 والبنك العاملي الدويل النقد صندوق على تشتمل واليت: األطراف وثنائية متعددة املؤسسات - 2
 التنمية وبنوك ،األورويب واإلحتاد ،العاملية التجارة ومنظمة املتحدة األمم منظمة وبرامج ووكاالت
 للعون تقدميها إطار يف املؤسسات هذه دور ويتمثل ،الدولية واملؤسسات ،الثنائية واهليئات ،اإلقليمية
 وذلك تصادم املصاحلو اجلهود ازدواجية لتفادي بينها فيما والتنسيق التعاون يف املعين، للقطر اخلارجي

  .املتاحة املوارد يف التنموية الفائدة لتعظيم
 وبني وبينهم جهة، من اتمع أفراد بني تقوم اليت العالقات من متشابك نسيج " هو :يناملد اتمع - 3

 والتفاهم والتراضي والتعاقد واملنافع املصاحل تبادل على تقوم عالقات وهي أخرى جهة من الدولة
 يكون لكي يستدعي، العالقات من النسيج هذا إن مث، واملسؤوليات والواجبات واحلقوق واالختالف

 1 . "متعددة وحقوقية وثقافية واقتصادية اجتماعية طوعية مؤسسات يف يتجسد أن جدوى، ذا

                                                   
  . 20ص ،1،2003ط المعاصر، الفكر دار ،الدیمقراطیة بناء في ودوره األھلي المجتمع .شكر الغفار عبد .د -  1 
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 يشمل اتمعو هلا، احمللي وااللتزام املشروعات والربامج وتنفيذ تصميم يف املشاركة اتمع يف دور ويتمثل
 ومنظمات املهنية واملنظمات العمالية والنقابات اخلريية واملؤسسات الدينية واملؤسسات ين األدياناملد

 واجلماعات احمللية احلكومية غري واملنظمات دولية صالت هلا اليت احلكومية غري واملنظمات العمل أرباب
   .األصلية الشعوب املشروعات ومنظمات وتنفيذ التشاور أجل من تنظم اليت احمللية

 املشروعات يف االستثمار ذلك يف مبا العمل فرص وخلق االستثمار يف دوره ويتمثل :اخلاص القطاع - 4
 ظروف حسب وذلك ،الصناعةخاصة التوسع يف جمال اخلدمات والتجارة، و قطاعات يف العامة

  .املوارد املتاحة للدولةومعطيات اليت متليها الظروف و
   دمج سياسات مكافحة الفقر يف السياسات العامة للتنمية خطوات: الفرع الثاين

ن ك، مياإلجراءاتووتتطلب دمج سياسات مكافحة الفقر يف السياسات العامة للتنمية جمموعة من االلتزامات  
   1 :النقاط التالية أن ندرجها يف

  . املدى طويل زمين إطار يف الفقر من لإلقالل تنموية إستراتيجية بصياغة دولة كل قومت -
 للفقر املناهضة األولوية ذات تضم الربامج حيث كاف بشكل شاملة اإلستراتيجيات تكون أن -

  .واهليكلية النظامية واإلصالحات
الدولة  يد يف زمامها يكون أن شيء كل وقبل وشفافية، وضوحا أكثر السياسات صياغة تكون أن -

  . امساعد يبقى ولكنه فعاال دورا اآلخرون واملاحنون الدولية املالية املؤسسات تلعب حني يف فسها،ن
 بني اإلجراءات عالقةوال ،بكل موضوعية الفقر وأسباب طبيعة تتفهم حبيث معدة إستراتيجية كل تكون أن -

   .املتعددة الفقر وأبعاد العامة
 لتعميم إضافية رؤية إلتاحة وذلك التنموية اإلستراتيجية حوليف املشاورات  قطاعات اتمع كلإشراك  -

  .وليتهاومش السياسات
 التبذير مظاهر على القضاء دف وذلك العامة املوارد بإدارة يتعلق فيما ومساءلة مراقبة هنالك تكون أن -

  .والفساد
 يف التغريات وكذلك واالجتماعية والقطاعية االقتصادية السياسات اإلستراجتيات لكل من تشمل أن -

 مل ويساهم يف احلد من البطالة يففرص الع ولدي اقتصادي منو إحداث شأا من اليت التنظيمية اهلياكل
  .الفقر من اإلقالليساعد يف و أوساط القوى العاملة

 حول احلكومات ومساءلة واالجتماعي االقتصادي التقدم ملتابعة استخدامها ميكن مؤشرات تطوير يتم أن -
  .إحرازها مت اليت والنتائج السياسات تنفيذ

                                                   
   .26-25ص ص، مرجع سابق، العربیة  الدول يف ضمن سیاسات التنمیة  الفقر على سیاسات القضاء دمج .يعل عبد القادر  يعل - 1
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 االقتصادية، بالسياسات يتعلق فيما النامية الدول سلطاتل مركزية القرار من التنمية شركاء يتخلص أن -
 مع تعزيز احلوار دف الفنية واملساعدة واملشورة النصح لتقدمي استعدادا أكثر التنمية شركاء يصبح وأن

  .البلد سلطات
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  الفقر يف الدول الناميةستدامة والتنمية امل: ثالثاملبحث ال
 ومنوها تطورها حتقيق عن البحث إىل السياسي، استقالهلا على حصوهلا بعد النامية الدول من كثري سعت   

 على عواقبها يف التفكري دون االقتصادية التنمية على التركيز ولكن االقتصادية، التنمية خالل من االقتصادي
 التنمية من املفهوم فتغري والبيئية، االجتماعية األزمات من كثري حدوث إىل أدى والبيئي االجتماعي اجلانب

  .املستدامة التنميةوهو  أوسع مفهوم إىل االقتصادية
 إتباع على التشجيع خالل من الفقر، على القضاء هي املستدامة التنمية تواجهها اليت التحديات أهم من إن 

 .الطبيعية املوارد على االعتماد يف اإلفراط دون متوازنة، واستهالك إنتاج أمناط

  لظهور مفهوم التنمية املستدامة  التارخيية اخللفية: املطلب األول
 األول خاصة، أمهية ذات دولية مؤمترات ثالثة عقد املتحدة األمم استكملت 2002 ـ 1972 يعام بني  

 يف عقد والثاين اإلنسان،و بيئةال حول املتحدة األمم مؤمتر اسم حتت 1972 عام) السويد ( ستوكهومل يف عقد
 يف انعقد والثالث والتنمية، البيئة حول املتحدة األمم مؤمتر اسم حتت 1992 عام) الربازيل(جانريو دي ريو

  .املستدامة التنمية حول املتحدة األمم مؤمتر اسم حتت2002 سبتمرب يف)  إفريقيا جنوب( جوهانسبورغ
   نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة: الفرع األول

 لتغيري ماسة حاجة هناك أن هلا، التابعة واألجهزة املتحدة لألمم التابعة والتنمية بالبيئة املعنية اللجنة أدركت  
 لفكرة والسياسية واالجتماعية االقتصادية األبعاد يتضمن اتعريف1987 سنة وطرحت التنمية، وفكرة مفهوم
 سياسية إرادات يتطلب والذي األبعاد هذه لتحقيق يدعو عاملي تيار وتولد ،مةااملستد التنمية يف متمثلة جديدة
 األجيال بقدرة املساس دون احلاضر احتياجات تلبية" يتضمن للجميع، وملزم حمدد عمل برنامج لوضع عاملية
 1 ."اخلاصة احتياجاا تلبية على املقبلة

 املعنون تقريرها يف اللجنة انتهت حيث، األرض بقمم مسيت عاملية مؤمترات انعقدت فقد الغرض وهلذا  
 يونيو يف جانريو دي ريو يف األرض قمة مؤمتر إىل ورفعته املستدمية التنمية مفهوم لتحديد  "املشترك مبستقبلنا"

  .1992سنة
 ةاماملستد التنمية فكرة على فيه التصديق مت التنميةو البيئة حول عاملي مؤمتر أول وهو 1992مؤمتر ريو لسنة   

بالربازيل أول مؤمتر عاملي حول البيئة والتنمية  ي جنريوديف ريو  1992وقد انعقد يف هذا اإلطار يف يونيو 
دولة بينما ارتكزت أهم حماوره على التغريات املناخية  168وقد حضرته  ،"قمة األرض"أطلق عليه تسمية 

وقد اعتمد املؤمتر جدول أعمال بشأن محاية البيئة، كما مت  ،للكوكب والتنوع البيولوجي ومحاية الغابات
  .املترتبة عن االستمرار يف تدمري البيئة واالقتصاديةتوصيف العواقب السياسية 

                                                   
   .155ص ، 1998الكویت المعرفة، عالم ،العربي للوطن الغذائي األمن .السالم عبد السید محمد -1 
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ي أعطي هلذا املؤمتر إال أن النتائج احملسوسة القاضية حبماية الطبيعة ومعاجلة ي الكبري الذكم اإلعالمرغم الو   
  .غري كافيةاملشاكل املتعددة املترتبة عن تدهور البيئة كانت 

   املستدامة التنمية مفهوم :الفرع الثاين
 اختالف وجهةو تعددها يف بل التعاريف غياب يف املشكل يعد فلم التداول واسع املستدامة التنمية مفهوم  

  .نظرها
 معناهو"sustainable development" يصطلح على التنمية املستدامة باللغة االجنليزية : اصطالحا 

 الفرنسية وباللغة ،يدوم دام الفعل من العربية اللغة من مأخوذ االسم هذا أن كما الدوام، لغويا
développent durable" "مصطلح" durable " الكلمة هذه لفظ أن نشري كما،دائم مستدمي يعين 

 بعض عن تعريفه يف خيتلف املصطلح هذا أن كما1987 سنة خالل املختلفة اإلعالم وسائل عرب التداول يف بدأ
 1  .املصطلحات

 بالبيئة اإلضرار إىل حتما يؤدي بالنمو االهتمام أن اجلميع اعتقاد يف ساد لقد :تعريف التنمية املستدامة
 أن إال ،االقتصادي النمو مستويات من يقلص ذلك فإن البيئية، السياسات بتطبيق األمر يتعلق عندما والعكس

 يف ماتهمراعا على مبنية وأفكار آراء بتطبيق وذلك املفهومني بني التوفيق إىل أدى املستدامة التنمية مفهوم بروز
برز و السبعينات بداية يف باالستدامة يسمى ما مبدأ ظهر ومنه ،منهما واحد أي يف التفريط ودون واحد آن

 عام صدر الذي "املشترك مستقبلنا " تقرير خالل من األوىل للمرة صياغته مت الذي املستدامة التنمية مفهوممعه 
 حسبو ،برونتالند هارمل جرو السابقة النرويج وزراء رئيسة برئاسة والبيئة للتنمية العاملية اللجنة عن 1987

 بدون الراهنة متعلمجا حاجات االعتبار بعني تأخذ اليت التنمية " هي املستدامة التنمية فإن برونتالند جلنة تعريف
الصريح الذي هو التعريف األول و يعترب هذا التعريفو 2 ".ااباحتياج الوفاء يف القادمة األجيال حبقوق املساس
  .ن خالله مفهوم التنمية املستدامةبرز م

 سنة جانريو دي ريو يف انعقد الذي والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر يف تقرر الذي الثالث املبدأ فعركما   
 التنموية احلاجات متساو بشكل تتحقق حيث " التنمية يف احلق اجناز ضرورة " بأا املستدامة التنمية 1992

 يكون ال أن ينبغي املستدامة التنمية حتقيق أن الرابع مبدئه يف املؤمتر وأشار واملستقبل، احلاضر ألجيال والبيئية
 3  .التنمية عملية من يتجزأ ال جزءا ثلمي بل البيئة محاية عن مبعزل

                                                   
  .11ص  1999،االسكندریة ،اجلامعة دار ،التنمية يف حدیثة اجتاهات . عطية القادر عبد حممد القادر عبد – 1 

 2 Observatoire de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, Développement durable et entreprises, 
AFNOR, 2003, P3. 

  . 13ص ، 2000القاهرة الثقافية لالستثمارات الدولية الدار ،،1ط شاهني، اءبه ترمجة ،املستدامة التنمية مبادئ .موسشيت دوجالس.ف -3 
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 حتوالت إجياد أجل من مستقلة وطنية إرادة وفق موجهة ودائمة واعية جمتمعية عملية "انهأ على أيضا فتعرو 
 وحتسني املعين متعلمجا لقدرات دائم منو بتحقيق تسمح واقتصادية واجتماعية سياسية تغريات وإحداث هيكلية
 1  .احلياة لنوعية مستمر

 االستدامة مبدأ على تقوم حتقيقها املراد التنمية أن يتضح املستدامة، التنمية حول أعطيت اليت التعاريفمن   
 االقتصادية أبعاده، بكل اإلنساين اجلانب االعتبار بعني يأخذ الذي النمو حتقيق كيفية "انهأ على وتعرف

 داخل كانت سواء والفوارق االختالالت أشكال كل على القضاء دون ذلك يتم ولن واألخالقية واالجتماعية
 2".األجيال خمتلف بني أو واجلنوب الشمال دول بني وكذلك تشكله اليت الفئات خمتلف بني أي متعلمجا نفس

 يف سواء احلالية االستهالكية األمناط استمرارية عدم إىل تدعو السابقة التعاريف حسب االستدامة فإن وبالتايل 
 فال التطورات هذه مثل حتقيق وبدون مستدامة، وإنتاجية استهالكية بأمناط واستبداهلا اجلنوب يف أو الشمال

 الوثيقو املتبادل االرتباط على أيضا التعاريف هذه وتؤكد ،الشاملة املستدامة التنمية ملفاهيم حقيقي لتطبيق جمال
 مستدامة سياسة أو إستراتيجية أية تطبيق أو إعداد ميكن ال وأنه ،واالجتماعية واالقتصادية البيئية التنمية بني

  .معا املكونات هذه دمج بدون
    التنمية املستدامة أهدافو أبعاد: املطلب الثاين

 االقتصادية اجلوانب أيضا تشمل بل فقط، البيئي اجلانب على تركز ال تنمية هي مةااملستد التنمية إن  
  .، على املستوى الوطين أو الدويلومتكاملة مترابطة أبعادذات و األهداف متعددة تنمية فهي واالجتماعية،

  أبعاد التنمية املستدامة: الفرع األول
بعادا متعددة تتداخل فيما بينها تتضمن أأا  التنمية املستدامةب التطرق إىل املفاهيم املتعلقةاملالحظ من خالل   

البعد جتماعي واالالبعد و د االقتصاديهي كل من البع ،وميكن اإلشارة هنا إىل أربعة أبعاد حامسة ومتفاعلة
  .سياسيالالبعد و البيئي

 التسيري دف التصنيع، جماالت يف واحترامها توافرها جيب اليت االستراتيجيات يوضح :البيئي البعد - 1
 على يؤثر ال حىت عقالنية، غري بطريقة واسترتافه تبذيره من بدال الطبيعي لرأمسال األحسن والتوظيف

 النفايات نتاجإ يف تتحكم تقنيات وتوظيف املوارد استعمال يف التحكم خالل من وذلك البيئي التوازن
 ألقل املنتجة النظيفة التكنولوجيا على تعتمد اليت النظيفة الصناعات وتشجيع ،امللوثات واستعمال

 املصايدومحاية التربة  ،محاية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية، وامللوثة الغازات من مستوى
 محاية املناخ من االحتباس احلراريو ،واستمراريتهااستغالهلا مبعدالت مستدامة تسمح بتجددها و
  .احليلولة دون تدمري طبقة األزونو

                                                   
 الخامس العربي، المؤتمر عمل أوراق ،للعراق خاصة إشارة  :البیئیة اإلدارة على خاص یزكتر مع المستدامة التنمیة .الرفاعي قدوري سحر ـ 1 

  .24 ، ص2007 العربیة، الدول جامعة – لإلدارة العربیة المنظمة ، 2006سبتمبر في التونسیة الجمھوریة في المنعقد البیئیة لإلدارة
2-Christian Brodhag , Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès international 
avec exposition d’innovations le management durable en action, 4 – 6 septembre 2004 Université de Genève, p 3  
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 وعدالة الدخلو النمو، معدل برفع تتعلق كمي، أساس ذاتالتنمية املستدامة   تعترب :االقتصاديالبعد  -2
 ومتويل اختيار مسألة ويطرح البيئة، على لالقتصاد واملستقبلية احلالية التأثريات على تركزو ،توزيعه

 االقتصادية االستدامة بدراسة يهتم ماك الطبيعية، املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني
 يف والعمل عليها واحلفاظ للموارد الفعال واالستخدام املال رأس على واحلفاظ النمو ناحية من واملالية
 االستهالك حصة تقليص على بالعمل وذلك ،البيولوجي التنوع ومحاية البيئية االستيعاب طاقة حدود

 البلدان تبعية وتقليص التلوث، ومعاجلة الطبيعية، املوارد تبديد وإيقاف الطبيعية، املوارد من الفردي
 اإلنفاق وتقليص املداخيل، يف التفاوت من احلد إىل باإلضافة املوارد، توزيع يف واملساواة النامية،

  .العسكري
 الدول بني ما األنصاف فكرة على االجتماعي يف بعدها مةااملستد التنمية وتركز: البعد االجتماعي - 3

 على العملاتمع، وذلك ب تعبئة على والقدرة االجتماعية العدالة وحتقيق) واجلنوب الشمال دول(
 احلياة إعالة على األرض قدرة حدود ألن ،وتوزيعهم السكان منو تثبيت سبيل يف كبري تقدم حتقيق

 كامال استخداما البشرية املوارد استخدام على املستدامة التنمية تنطوي كما ،بدقة معروفة غري البشرية
 .االجتماعية اخلدماتمجيع و التعليم وحتسني صحيةال دماتاخل أفضل بتوفري

 وبدأت الشرقي، املعسكر شهده الذي السياسي التغري مع البيئة بقضايا االهتمام تزامن :السياسي البعد - 4
 سنة تشرنوبيل مفاعل انفجار مثل احلوادث بعض خالل من حدة أكثر طابعا تأخذ البيئية املشاكل
 القضايا احتلت فقد مث ومن العامل، يف املناطق من بالكثري عصفت اليت اجلفاف وموجات  1986

 األورويب والتعاون األمن مؤمتر عن الصادر البيان أكد حيث الدويل، اتمع اهتمامات أولوية البيئية
 إىل يؤدي سوف احلرب هذه انتهاء أن على 1990 نوفمرب يف الباردة احلرب اية عن فيه أعلن الذي
 والتنمية البيئة تاقضي لطرح العاملي املناخ هيأ كما البيئية، القضايا إىل املشترك االهتمام بؤرة نقل

 1 .واهتماماته أولوياته رأس على وضعهما العاملي النظام على يتعني عاملية قضايا باعتبارمها
 السياسية اختيارام يف السكان ومشاركة الدميقراطية مبادئ نشر على احلث إىل مةااملستد التنميةتسعى   

 السياسي الفضاء يف باندماجها ويسمح ملهمشةا للجماعات االعتبار يعيد الذي الراشد احلكم منوذج وتعميم
 سليمة تغذية يف احلق سليمة، بيئة يف احلق( املتحدة األمم منظمة ملبادئ وفقا اإلنسان حقوق احترام إىل وتدعوا
                        .).....احمللية الثقافات احترام يف احلق التربية، يف احلق وكافية،

   
  
  املستدامة التنميةأبعاد  : )3(الشكل رقم  

                                                   
، ص 2005اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،النامية الدول في التنمية قضايا .حفظي إحسان أحمد، مصطفى مريم -  1 

  .202-201ص
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  البعد السیاسي  
 

 

 االجتماعي                      العادلة            اقتصادي            
 التنمیة المستدامة                                      

 التعایش                       التوازن     
 

 البیئي  
  
  

  من إعداد الباحث، وباالعتماد على املرجع املوايل ـ : املصدر
  .24/04/2010مت اإلطالع عليه يف  . www.wiqipidia.orgـ         
  

   التنمية املستدامةأهداف : )4(الشكل رقم 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
 القاهرة،، 1ط الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار شاهني، اء :ترمجة ،املستدامة التنمية مبادئ .موسشيت دوجالس.ف: املصدر

  .76ص ، 2000،مصر

  مةااملستد للتنمية الدويل املؤسسايت البعد :الثاين الفرع

 :اإليكولوجية األهداف
 اإليكولوجي النظام وحدة ٭
 البيئي النظام حتمل قدرة ٭
 البيولوجي التنوع ٭
  العاملية القضايا ٭

  :األهداف االجتماعية
 التمكني٭ 
 املشاركة٭ 
 االجتماعي احلراك٭ 
 التماسك٭ 
 االجتماعي٭ 
 الثقافية اهلوية٭ 
  املؤسسي التطوير٭ 

       :االقتصاديةألهداف 
  النمو٭
  املساواة  ٭
 لكفاءة  ٭

  

  التنمية املستدامة  
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 العاملي االقتصاد تواجه اليت 21 القرن حتديات أهم من اعتبارهاو مةااملستد التنمية بأمهية الوعي تزايد مع  
 هذه أن ماك إليها، الوصول وسبل أبعادها التنمية، هذه أهداف ينظم مؤسسايت بعد إجياد إىل احلاجة ازدادت

 املهتمة الدولية املؤسسات ألهم عرض يلي وفيما املنشودة، األهداف لبلوغ بينها فيما التنسيق حتاول املؤسسات
  1 :باملوضوع

اليت دف إىل حتقيق السياسات  لتطوير اإلطراف متعددة لإلعانات األساسي املمول يعترب :العاملي البنك - 1
 مليار 9 بقيمة بالبيئة عالقة له مشروع 120 حوايل 86-94الفترة  يف مول دقو، مةااملستد التنمية
 :أنشطة 4 إىل التمويل يوجه دوالر

اخلاصة  ستراجتياتالوا البيئية السياسات ورسم األولويات حتديد على األعضاء الدول مساعدة  -
                                       .مةااملستد التنميةب
  .البيئة ومحاية الفقر مقاومة بني التكامل إحداث إىل الرامية جهودها يف ودعمها الدول مساعدة  -
حتسني اخلدمات  النساء، وضع حتسني الفقر، مقاومة برامجتفعيل  الدميغرايف، النمو يف التحكم  -

 .االجتماعية
 .البيئة العاملية صندوق طريق عن بالبيئة املرتبطة العاملية القضايا معاجلة يف املسامهة  -

 توفري إىل يهدف للبيئة، املتحدة األمم وبرنامج  BMطرف من يسري :1990 العاملية البيئة صندوق - 2
مبنحه  البيئة األطراف حول املتعددة االتفاقيات النامية من تطبيق الدول اليت متكن الكافية املالية التغطية

 من أنواع 4 يركز على التقنية، اإلعانة االستثمارية وعمليات املشاريع توجه لتمويل مالية اعتمادات
 .طبقة األوزون ومحاية املياه محاية املناخية، التغريات البيولوجي، محاية التنوع: البيئية وهي القضايا

 لألمم اجلمعية العامة إطار يف 1972 ستوكهومل ندوة على بناءا أنشاء :للبيئة األمم املتحدة برنامج - 3
ندوة  عن العمل املنبثق برنامج وتطبيق واألنشطة يف جمال البيئة، اجلهود تشجيع إىل يهدف املتحدة،

 محايةو بالبيئة، الدولية املرتبطة واالتفاقيات وصياغة القوانني إعداد يف فعال وحموري دور له ستوكهومل،
 األوزون، طبقة حول )بكندا( مونتريال بروتوكولوكان هلا دورا فعاال يف وضع  ،اإلقليمية املياه

  .السامة النفايات حول بال واتفاقيات
 خمتلف مع تعمل بالتنسيق حيث مشتركة عمل قاعدة إرساء يف فعال هادور :املستدامة التنمية جلنة - 4

 للزراعة املتحدة األمم منظمةومة ااملستد والتنمية البيئة بقضايا املهتمة املتحدة التابعة لألمم الوكاالت
 تعزيز على كما تعمل ،للتنمية املتحدة األمم برنامج للصحة، العاملية املنظمة، FAO منظمة والتغذية،

                                                   
اءة اإلستخدامیة الكفو المستدامة مؤتمر دولي حول التنمیة ،في الدول النامیة في ظل قواعد العولمة متطلبات التنمیة المستدامة .ذھبیة لطرش -  1

 .248ص ،2008أفریل سطیف عباس فرحات التسییر جامعة وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ،للموارد المتاحة
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 الدول على مستوى توجد حيث املستدامة، التنمية جمال يف النامية الدولو املتقدمة الدول بني التعاون
  .الوطنية االستراتيجيات وضع يف تساهم املستدامة وطنية للتنمية جلنة فيها األعضاء

 املنظم املبدأ األساسي هي املستدامة التنمية أن املنظمة هذه أمانة تعترب :االقتصادية والتنمية التعاون منظمة - 5
 هذا املوضوع حول الدولية للمفاوضات واإلعداد التحضري يف مهما دوراهي متارس و ألنشطتها، واملوجه
 ومساعد والشاملة املستدامة االقتصادية للتنمية مشجع عامل املباشر االستثمار األجنيب حترير أن وتعترب
 لنقل الرئيسية القناة البيئة وتعتربها ومحاية املعيشة مستوى وحتسني االقتصادية  الرفاهيةإىل الوصول على

 االستثمار يضمن حول متعدد اإلطراف اتفاق إىل إطارها يف التوصل مت لذا النظيفة وتوزيعها، التكنولوجيا
 :أساسية نقاط بفضل كافية معاجلة املستدامة للتنمية

 يلزمها بعدم كما،النظيفة التكنولوجيا نشروبالبيئة  عالقة هلا اليت ااالت إىل ج م ش نشاط توجيه -
 حالة إال أنه يف إلزامي طابع قانوين حيمل االتفاق ال أن على املبادئ البيئية واالجتماعية رغم التحايل
تسوية  ر عندبعني االعتبا يأخذ فأنه البيئية يف اخلارج لالعتبارات ج املستثمرة م ش التزام وعدم إخالل

 .املنازعات
طرف  من وحتترم تطبق البيئية التشريعاتو القوانني أن حيث ،التمييز عدم أو الوطنية املعاملة مبدأ -

 مواجهة كلو حماربة جيب أنه متييز كما دون موحدة بصورة السواء على واحمللي األجنيب املستثمر
 الدويل القانون بسمو ومشروعية وإلزامية يعترف أساسي تشريع البيئي ووضع وتطبيق اإلغراق مظاهر

 .احمللى التشريع على
  .العمومية والصحة البيئة على تشكل خطرا اليت االستثمارات األجنبية رفض القانون هلذا ميكن -

 أو وأنشأت جلنة والبيئة التجارة قضايا بني الربط نشأا منذ حاولت :OMCالعاملية للتجارة املنظمة - 6
 وطرح  GATTإطار  يف مهمال املوضوع كان أن بعد )والبيئة التجارة جلنة (البيئة مبوضوع خيتص جهاز

 الدوحة ومؤمتر 1996 ديسمرب سنغافورة مؤمتريف  OMCوزاري  مؤمتر يف أول للنقاش املوضوع
 يف OMCأن سعي  بالبيئة ذلك التجارة عالقة حول التفاوض بدأ على قر املوافقةأ الذي 2001 نوفمرب
 وبني 21 تنفيذ مفكرة طرق بني الترابط مبسألة الواقع أصطدم يف التبادل التجاري لتسهيل هدفها حتقيق

 .التجارية مصادر اخلالفات أهم من البيئية املشاكل وأصبحت متعدد األطراف النظام التجاري

  واقع التنمية املستدامة يف الدول النامية: املطلب الثالث
 وتطوير وضع مت فقد األبعاد هلذه ونظرا وأن أشرنا، سبق األبعاد كما متعددة عملية هي املستدمية التنمية 

  .الدول النامية يف هاوتطبيق هااجناز مدى قياساملستدمية و التنمية عملية تشخيص واقع حماولة يف كمية طرق
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  املستدامة التنمية قياس مؤشرات :الفرع األول
حتت  ،1)معينة حالة أو وضعا موجزة كمية بصورة تصف أداةاملؤشر هو ( ظهرت مؤشرات التنمية املستدامة 

 اقتصادية، اجتماعية: إىل أربعة أنواع رئيسيةحيث قسمتها  ضغط املنظمات الدولية على رأسها األمم املتحدة
  .بيئية، مؤسسية

  2 : التالية الفرعية العناصر املستدامة للتنمية االقتصادية املؤشرات تشمل املؤشرات االقتصادية - 1
 .اإلمجايل القومي الناتج من الفرد نصيب -
 .اإلمجايل القومي الناتج يف االستثمار حصة -
 .واخلدمات للسلع التجارة ميزان -
 .اإلمنائية املساعدات جمموع -
 .الطاقة استهالك من السنوي الفرد نصيب -
 .الطاقة استخدام كثافةو املتجددة الطاقة موارد استهالك نسبة -
 .املشعة النفاياتو الصلبة واحلضرية الصناعية النفايات توليد -
 .النفايات استخدامو تدوير إعادةو اخلطرة النفايات توليد -
  .يوميا النقل واسطة حسب فرد لك يقطعها اليت املسافة -

   :التالية العناصر الفرعية املستدامة للتنمية االجتماعية تشمل املؤشرات :املؤشرات االجتماعية -2
  .الرجل أجر إىل املرأة أجر متوسط ، نسبةالبطالة معدل ،الدخول تفاوت :االجتماعيةاملساواة  -
 عند املتوقع العمر ، متوسطاألمهات صحة األطفال، حتسني وفيات معدل: العامة الصحة -

  الوالدة
  . البالغني بني والكتابة للقراءة اإلملام معدل ،الثانويةو االبتدائية الدراسة إكمال نسبة: التعليم -
 حيصلون الذين السكان نسبةالبيت،  مساحة من الفرد نصيب السكاين، النمو معدل :السكن -

 مياه لتصريف مالئمة صحية مرافق لديهم الذين السكان نسبة، للشرب الصاحلة املياه على
 .ااري

     .نسمة 1000 لكل عنها املبلغ اجلرائم عدد :األمن -
  :التالية العناصر الفرعية املستدامة للتنمية البيئية تشمل املؤشرات :املؤشرات البيئية -3

  .طبقة األوزون، نوعية اهلواء دهورالتغري املناخي، ت :الغالف اجلوي -

                                                   
 األردن، والتوزیع، للنشر الصفاء دار ،قیاسھا وأدوات تخطیطھا وأسالیب فلسفتھا المستدامة التنمیة .غنیم محمد عثمان زنط، أبو احمد ماجدة -  1 

  .251ص ، 2007
 على وأثرھا الدولیة التجارة ،المستدامة للتنمیة االقتصادي المنظورالبیئیة، اإلدارة على یزكالتر مع المستدیمة التنمیة الرفاعي، قدوري سحر -  2 

  28 .ص ،2006 سبتمبر تونس، المستدامة، التنمیة
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 ألمسدةااملبيدات و ، استخدامدائما املزروعة واألراضي للزراعة الصاحلة األراضي مساحة: األراضي -
  .احلضرية املستوطنات التصحر،، الغابات مساحة

  .السنوي لألمساك الصيد وزن ،الساحلية املناطق يف السكان جمموع :واحمليطاتالبحار  -
  .السترتاف والتلوثا نسبة ،املستخرجة واجلوفية السطحية املياه حجم :املياه العذبة -
 .الطبيعية حملمياتا نسبة :التنوع احليوي -

  1  :على ملتتش :املؤسسية املؤشرات - 4
 .املربمة الدولية االتفاقيات تنفيذو مةااملستد التنمية وضع إستراتيجية -
 1000 لكل النقالة اهلواتف وعدد الرئيسية اهلاتف خطوط اإلنترنت اتكواشترا الراديو أجهزة عدد -

 .نسمة
 .اإلمجايل احمللي الناتج من مئوية نسبةك والتطوير البحث على اإلنفاق -
  . السطحية الكوارث إىل الراجعة والبشرية االقتصادية اخلسائر -

   املستدامة يف الدول النامية لتنميةا اختبار مؤشرات: الفرع الثاين
النامية بنشر تقارير سنوية حول الوضع االقتصادي على املستوى الشمويل وحول القطاعات  دولتقوم ال  

غري أن املؤشرات املنشورة يف تلك  ،والبيئي واالقتصادي واالجتماعي املختلفة للتنمية، ومنها القطاع الدميغرايف
، بعبارة أخرى، أن هذه البلدان ال تستعمل التقارير ال حتيط عموما بكيفية مناسبة ومالئمة، مبفاهيم االستدامة

 قلة املعرفة أو اخلربةمنها  ذكرنو ،مؤشرات مناسبة لتقييم تطبيق برامج التنمية املستدامة، وذلك ألسباب خمتلفة
  .ائل البشرية واملاديةوعدم كفاية الوس

 ستوى احمللي من أجل وضع مؤشرات وطنية للتنمية املستدامةاملجهودا على  الدول الناميةمؤخرا بذلت    
حيث مت إجناز  ،آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية يف عملية اختاذ القرارك

خالل السنوات األخرية واليت تدخل ضمن تطبيق  املستدامة جمهودات التنميةالعديد من األعمال املهمة يف إطار 
 يف العديد من امليادين، منها على اخلصوص حماربة الفقرمعتربة ، أعطت نتائج 21جدول أعمال القرن 

عملية السيطرة على التحوالت الدميوغرافية، واحلماية واالرتقاء بالوقاية الصحية وحتسني السكن، واإلدماج يف و
  .اختاذ القرار املتعلقة بالبيئة

، أن معوقات كبرية منها على اخلصوص صعوبات متويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من مع ذلك لوحظ  
من أجل تطبيق  الدول الناميةالتكنولوجيا وغياب أنظمة اإلعالم الناجعة، قد أدت إىل احلد من جمهودات 

  .21جدول أعمال القرن 

                                                   
  .28مرجع سابق، ص ،المستدامة للتنمیة االقتصادي المنظورالبیئیة، اإلدارة على یزكالتر مع المستدیمة التنمیة الرفاعي، قدوري سحر -  1 
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ال مفر منها من اجل عدم التخلف  على الدول النامية حتمية أصبحت التنمية املستدامة مؤشراتمسايرة     
  .واجتماعيا عن ركب األمم سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا

  مسامهة التنمية املستدامة يف حماربة الفقر يف الدول النامية: املطلب الرابع
تعيق اليت تثقل كاهل الدول النامية و ،الفقر، هي حماربة ظاهرة املستدامةلغايات األوىل للتنمية امن األهداف و  

  . لدول إتباع مسار التنمية املستدامةالضروري على هذه امن  أصبح، فكل اجلهود التنموية ا

   النامية الدول يف مةااملستد التنمية تحقيقل الدولية هوداجل: الفرع األول
ن وإدراكا ملا تواجهه العديد من الدول النامية م والتنسيق املشتركبأمهية التعاون منه وإميانا اتمع الدويل  

 لبلوغأمهية كربى لقضايا التنمية ودعم اجلهود التنموية يف الدول النامية  ىلوأ مصاعب اقتصادية واجتماعية فإنه
  .بعدت مبادرات يف سبيل ذلكد قام ومن هذا املنطلق فق املستدامة التنمية أهداف
 البيئة حول املتحدة لألمم التابع املؤمتر هذا أكد 1992بالربازيل نريوجا دي ريو األرض قمة مبادرة - 1

 اهتمام حمور هم البشر وأن عليها، وحتافظ البيئة ختدم مستدامة لتنمية العامل وحاجة أمهية والتنمية
 العامل حول املستدامة التنمية لتدعيم تنفيذي برنامج باستخدام الدول فيه وتعهدت املستدامة التنمية

 من ثركأ املفكرة تضمنت وقد )Agenda21(21وتوجت هذه القمة بإصدار مفكرة القرن 
  .البيئة ومحاية الفقر حماربة قضايا على خاصة زتكتر توصية  2500

 مساعد برنامج لوضع دولة 165 من ثركأ ممثلي ضم 1997 يف اجتماع عقد القمة أهداف ولتحقيق 
 االستراتيجيات وتفصيل إعداد من لالنتهاء كتاريخ 2002 أجل هلا حدد 21 مفكرة لتطبيق ومدعم
 إفريقيا جبنوب مبدينة جوهانسبورغ عقد 2002 أوت ويف املشاركة، الدول يف املستدامة للتنمية القومية
 سياسات واقتراح ،21املفكرة وتوجهات أهداف من تطبيقه مت ما ملراجعة املستدامة التنمية مؤمتر

  1  .اهلدف هلذا مدعمة أخرى وإجراءات
يف نيويورك يف سبتمرب من عام  دأنعق كما سبق وأن أشرنا يف املبحث السابق أنه :اإلمنائية األلفية قمة - 2

 الفقر مكافحة خالل من وذلك واالستقرار بالثبات يتميز عامل خلق من أجل قمة عاملية، 2000
 غاية إىل متتد سنة 15 فترة خالل وذلك... املرأة ضد والتمييز البيئة وتدهور واألمية واملرض واجلوع
2015.  

 مسئولني مجع  2002مارس يف باملكسيك مونتريي مؤمتر ورعاية بتنظيم املتحدة األمم برنامج قام وقد  
 زيادة تفرضها اليت التحديات لبحث الدولية التمويل مؤسسات من ممثلني مع العامل دول خمتلف من حكوميني

  2.  التنمية إلحداث املطلوب التمويل
                                                   

  . 212-211 ص ص ، 2004اإلسكندریة، التجارة، جامعة كلیة االقتصاد قسم نشر ،معاصرة اقتصادیة قضایا .آخرون و القادر محمد، عبد -  1 
  40 .ص ، 2002جوان والتنمیة، التمویل مجلة ،اإلنمائیة المساعدات في التوسع تحدیات .جوبت نجیفاس ،ھیللر بترس 2 
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 اإلنفاق كفاءة وعدم كفاية لعدم نظرا األهداف هذه حتقيق تعيق اليت األسباب من مجلة هناك أن غري  
 أسواق إىلل وصللو النامية البلدان يف املصدرين قدرة وعدم الديون أعباء ثقل عن الناشئ والتعثر ،العمومي

 العامل سكان ربع من أكثر أن والدراسات اإلحصائيات تشري حبيث اإلمنائية، املساعدات وتدين الصناعية الدول
 نسمة مليار 1,5 إىل 1987 سنة نسمة مليار 1,2 من ارتفع حيث مستمر تزايد يف وهو ،الفقر يف يعيشون

   .الناميةمعظمهم يف الدول  ويتمركز 2015 سنة يف نسمة مليار 1,9 إىل يرتفع أن ويتوقع 2000 سنة يف
 الذي )مستدامة اقتصادية تنمية( املستدام االقتصادي النمو حتقيق يف املتمثل اهلدف إىل الوصول فإن ولذلك  

 السياسات بسالمة خاصة املرتبطة العوامل من مجلة توفر يتطلب األفراد ومعيشة خيلامد نيبتحس يسمح
 األسواق انفتاح مدى إىل إضافة ومهارة األفراد، ،قوي وتشريعي مؤسسايت إطار وتوفر، احلكومية االقتصادية

   .النامية الدول صادرات على املتقدمة الدول يف
  لقضاء على الفقرلالنامية  الدول يف مةااملستد التنمية متطلبات :ع الثاينالفر

 األولويات من مجلة حتديد مت العاملي والبنكالنقد الدويل صندوق أصدره  الذي الرصد وتقرير دراسة حسب 
 النامية الدول ومساعدة التغيري إحداث يف اإلسراع ميكن حىت توفريها من البد اليت املتطلبات أو العوامل أو

 معظم أن إىل تشري الدراسات من الكثري وأن السيما ،والقضاء على الفقر مةااملستد التنمية أهداف حتقيق على
 ما اليت الصحراء جنوب إفريقيا ماعدا 2015 سنة حلول مع النصف إىل الفقر ختفيض من ستتمكن املناطق

  :يلي فيما األولويات هذه حصر وميكن خطرية، بصورةو املسار عن بريك بشكل بعيدة تزال
 بإصالح ذلكو :اإلمنائية األلفية أهداف حتقيق يف تصب للتنمية استراتيجياتسياسات و وضع -1

 سياسة يتطلب وهذا الفقراء عدد ختفيض استراتيجيات تقويةو واالستثمارات، املؤسسات وتقوية السياسات
 على قدرته ومدى األفضل املايل القطاع بني الربط االقتصاديني من الكثري حياول لذا ،مالئمة ونقدية مالية

 تقلل املالية التنمية أن فعال أظهرت اليت الدراسات من العديد وهناك واجلوع، الفقر وتقليل النمو يف املساعدة
 لتمويل اإلنتاج وسائل على احلصول من ميكنهم للفقراء املالية اخلدمات تقدمي أن ذلك واجلوع، الفقر

 .املعيشية مستويات بتحسني يسمح مما إنتاجهم، وزيادة استثمارام
 ختفيض على تساعد املالية التنمية أن 2005) ويليفني-كونت– جولش دميري بنك (دراسة دتأك ماك

 يف اخلاص االئتمان مستوى حتسني على عمل مثال البريو أن لو أنه الدراسة أشارت حيث ،الفقر معدالت
 سنة يف فقر يف يعيشون البريو سكان من 2% لكان 54% إىل 13% مستوى من 2000)  (85-الفترة

 1  . 15% ب املقدر الفعلي املعدل من بدال  2000

                                                   
  .36ص ،  2007مارس 1العدد التنمیة،و التمویل مجلة ،المحاصیل إلى االئتمان من .فیجن ایریك ،كالسینس ستیفنـ  1 
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 اإلمنائية األلفية أهداف حتقيق يف املايل القطاع تنمية أمهية على الدراسات من الكثري احلايل الوقت يف دتؤك لذا
 تطويروذلك ب النامية الدول يف ومهما برياك دورا تؤدي أن جيب التجارية البنوك فإن لذا الفقر، وختفيض
  .منخفضة بتكلفة اتمع لطبقات التمويل وصول لتسهيل البنكية وخدماا منتجاا

 الفقر ملواجهة الدولية املعونة حجم زيادة نإ :العمومي نيالد عبء وختفيض الدولية املعونة حجم ادةيز -2
 الكثري يدعو لذا ،املستدامة التنمية أهداف حتقيق على الفقرية الدول ويساعد التنمية يدعم واألمراض واجلوع

 من املزيد ميوتقد الرمسية اإلمنائية املساعدات أو املعونة حجم زيادة إىل احلايل الوقت يف الدويل اتمع من
   .التنمية لتمويل حديثة وتقنيات آليات وابتكار وإجياد الديون عبء ختفيف

 يف االستثمار إال عليك فما العامل غزو أردت إذا أنه املختصني يؤكد :والتعليم الصحة جمال يف التوسع -3
 سياساا توسيع تقتضي البشرية بالتنمية املتعلقة األلفية أهداف لتحقيق الدول سعي نإف عليهو البشرية، املوارد

 وزيادة والتعليم الصحة قطاع لصاحل العامة املوازنة يف خمصصاا حجم بزيادة وذلك والصحية، التعليمية
  .الصحي والصرف للشرب الصاحلة املياه جمال يف األساسية الصحية والرعاية االبتدائي بالتعليم االهتمام

 يتعلق خاصة ماالنامية  الدول تواجه اليت املهمة التحديات هي من :التكنولوجيا نقل عملية تسهيل -4
واستقطاب  جلذب تسعى جعلها ما وهو ،التلوث من البيئة محاية وتكنولوجيا النظيفة بالتكنولوجيا

 يف احلديثة التكنولوجيا نقلو احلصول على النامية الدول قدرة تقلصت وقداالستثمارات األجنبية املباشرة، 
 متعددة املفاوضات التجارية عليها أسفرت اليت بالتجارة املرتبطة الفكرية امللكية حقوق باتفاقية يعرف ما إطار

 التكنولوجية االختراعات جلميع احلماية توفري جيب مثال،  - 1994)86 (وايغاألر جولة إطار يف األطراف
  .والنامية املتقدمة الدول بني التكنولوجية الفجوة بتعميق يسمح ما ، وهوعاما 20 عن تقل ال ملدة

 خسائر صايف أن دراسات تشري حيث األدوية، جمال يف يربز النامية الدول على االتفاقية هذه تأثريات أهم ولعل
 يتوقع ألنه مرتفعة ستكون لألدوية براءات االختراع محاية نتيجة النامية الدول تتحمله الذي االقتصادي الرفاه

 يالحظ أنه كما االتفاقية تطبيق حالة يف  50%إىل 25 % بني ما تتراوح بنسبة األدوية أسعار ترتفع أن
  1  .االختراع براءة حلماية االتفاقية هذه تطبق اليت  الدول يف األدوية هذه أسعار ارتفاع

  
  

 
  
  
  

                                                   
  22 .ص ،  2004مارس والتنمیة، التمویلمجلة  ،الفكریة الملكیة حقوق جوانب اتفاقیة و االختراع براءات و األدویة .مانیال سوبرا ارفیند -  1 
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  : خالصة الفصل   
، وهذا ما توحي به املقاربات )احلصة الغذائية(املادية إن الرفاه االجتماعي يتعدى مفهوم الدخل أو املنفعة   

املتعددة األبعاد، حيث تعترب أن الفقر ال ميكن حصره يف تصور أحادي ضيق، وال ميكن أن يعرب عنه باالفتقاد أو 
تمع االفتقار للوسائل املادية، فالدخل أو الثروة ميكن وفقط من التمييز بني الفئات الفقرية وغريها من فئات ا

  . وخمتلف املؤسسات ن الوصول إىل السلع واخلدمات،مخرى، إن الفقر ينطوي على إلقصاء األ
ورغم تعدد التصورات وتنوعها، واليت أثرت أدبيات الفقر، فإن هذا األخري إمنا يعرب عن خمتلف االختالالت   

قتصادية واالجتماعية، واليت تعرب فالسياسات اال ،مبختلف جوانب الوجود اإلنساين أساسا اهليكلية اليت ترتبط
يف خلق ظروف معيشية صعبة لفئات اجتماعية واسعة من  وال تزال سامهت االقتصادية الكلية، عن البنية

  .اتمع
يتطلب تركيز اجلهد على حتقيق بل  كما أن حتقيق معدالت منو عالية ال تكفي وحدها ملعاجلة ظاهرة الفقر، 

الفقر ومعاجلة مسبباته  ألن مسألة حماصرة، خدمات األمان االجتماعي اعية وإجيادالتنمية االقتصادية واالجتم
 .واقتصادي اجتماعيو سياسي صمام أمان والتخفيف من آثاره املدمرة ليست فقط حاجة إنسانية ملحة بل
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   الفقر يف الدول الناميةاحلد من حترير التجارة الدولية و: لثالثالفصل ا

بالتحديد وخاصة ما يتعلق باجلوانب االجتماعية ، يف عملية التنمية أساسي متغريوحترير التجارة الدولية  ومن  
 األحسن من خالل زيادة يف النشاط حنوتأثريه كون هذا املتغري قد ي ،املستوى املعشيالرفاه االقتصادي و

كما قد  األوضاع املعيشية للطبقة الفقرية، نيزيادة الدخل وحتساصب العمل واإلنتاجي وخلق الثروة وتوفري من
  .تكون يف االجتاه العكسي

وظاهرة الفقر  ،ها من جهةسياسات حتريرمي كل من التجارة الدولية وويف الفصلني السابقني ملفه اتناولن وقد 
من  الظاهرتنيقة بني هاتني سنحاول يف هذا الفصل إبراز العالمن جهة أخرى، ويف الدول النامية بالتفصيل 

   :أمههابالتركيز على جمموعة النقاط ، حيث تأثري األوىل على الثانية
  .يف الدول النامية التنمية االقتصادية تأثريها علىـ سياسات حترير التجارة الدولية و 
  .يف الدول النامية واحملددات اليت تضبط هذه العالقة ،الفقرسياسات حترير التجارة الدولية و ـ العالقة بني 
ظاهرة الفقر والقضاء عليها يف ظل حترير جتارا  احتواءاليت متكنها من  البدائل املتاحة للدول الناميةـ  

   .الدولية
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 الدول الناميةالتنمية يف و الدولية التجارةحترير : املبحث األول
، وال شك أن الدور الذي االقتصادية يف البلدان املختلفةالتجارة الدولية من املعامل األساسية لعملية التنمية   

 الدولية التجارة تنميةف ،التجارة الدولية يف التنمية جيعلها حتتل املكانة األوىل يف النظام االقتصادي الدويل تؤديه
ة بدورها الدوليلتقوم التجارة و ،فعال بشكل التنمية االقتصادية يف يساهم النسبيةوامليزة و أساس الكفاءات على

ونظام جتاري عاملي مساند  ،التنمية ال بد من توافر بيئة اقتصادية عاملية مناسبةلنمو وا لعملية التارخيي كمحرك
  .لعملية التنمية وحتسني شروط التبادل الدويل

  املشاكل اليت تعاين منهاول النامية يف التجارة الدولية ودور الد: األولاملطلب    

 كل مراحل التقسـيم الـدويل   املتقدمة مل تترك الفرصة للدول النامية لتغيري طبيعة ختصصها عربإن الدول    
نولوجيات احلديثة من أجـل  فيما بينها على استخدام التك نت هذه الدول أي املتقدمة تتنافس، بينما كاللعمل

عت ستيف حني ا ،مراحل تطورهااالنتفاع مبزايا ختصصها عرب كل و طوير اإلنتاج مما زاد من تكاملهاتحتسني و
  .عديدة تنموية بني الدول النامية اليت أصبحت تتخبط يف مشاكلاهلوة التكنولوجية بينها و

  الدوليةيف التجارة الدول النامية  مسامهة :الفرع األول
سد وتظهر هذه التبعية من خالل  ،لدول املتقدمةلالقتصاديات اتتسم اقتصاديات الدول النامية بالتبعية    

ملواد األولية سواء كانت إستخراجية ا تصدره الدول النامية من امم اعتبارااملواد اخلام  من هذه األخرية حاجيات
الدول يف حني تستورد الدول النامية من  ،)...،كاكاو،القطن،النب، السكر(أو زراعية ) معادن ،النفط، الغاز(

   .عة اليت توجه لالستهالكنالنصف مصاملصنعة واملتقدمة املواد 
نشاط الم وجمن ح %18نسبة ب تساهمجند أا  ةإذا جئنا إىل مسامهة الدول النامية يف التجارة الدوليو  

يف أوائل الثمانينات من القرن  %36من خالل سنوات التسعينات وقد اخنفض نصيبها هذا ، الدويل يالتجار
لك ذويف مقابل  ،ليست يف زيادة خالل املدى املتوسطو صوهذه النسبة يف تناق ،املذكورةنسبة العشرين إىل ال

بها يف التجارة العاملية للسلع من التجارة الدولية حيث انتقل نصي %75حتتكر الدول املتقدمة ما نسبته 
 د مؤمتر األمم املتحدة للتجارةجهورغم و ،1996عام  %75إىل  1985عام  %67اخلدمات من و
ن ذلك إال أ ،2000من اإلنتاج العاملي حبلول عام  %25أن يصل إنتاج الدول النامية إىل  التنمية من أجلو

  1. مل يتحقق
نصيب الدول حيث جند  ،تنقسم التجارة العاملية إىل جتارة يف السلع وجتارة يف اخلدماتوكما هو معروف   

إىل  %72كما ارتفع نصيبها يف جتارة اخلدمات من   %72إىل  %62من أرتفع املتقدمة يف التجارة السلعية 

                                         
-1 GODET.M : les échanges internationaux , PUF ،paris، 1998. P P102-103. 
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 %18والدول النامية ال تسيطر يف الوقت الراهن إال على حوايل  ،1995-1985خالل الفترة من  76%
من جتارة اخلدمات ورمبا تقل هذه النسبة إذا ما أخذنا يف االعتبار دور الشركات  %20من جتارة السلع و

من التجارة اخلارجية السلعية للدول املتقدمة هي جتارة  %75أن حوايل كما ، لناميةاألجنبية العاملة يف الدول ا
التعاون  يبقىو ل النامية تتم مع الدول الصناعيةيف حني أن معظم جتارة الدو ية تتم فيما بني هذه الدول ذاا،بين

ول العربية مثال ال تتبادل ، فالدجنوب متعثرا واإلحصاءات حوله متضاربة وغري معروفة أو غري دقيقة -جنوب
 1 .%8من جتارا الدولية، والدول اإلفريقية ال تصل نسبة جتارا البينية إال  %7فيما بينها إال 

                             .  فيها مسامهة كل إقليمحجم التجارة العاملية باألرقام ويوضح املوايل اجلدول و
 . 2008قيمة السلع يف التجارة العاملية حسب املناطق لسنة  :)3(اجلدول رقم

  .و.و الواردات . ص.الصادرات) مليار دوالر(                        

 .و. القيمة  .ص.القيمة  املناطق
 16120 15775 العاملدول جمموع 

 2909 2049 أمريكا الشمالية 
 595 602 أمريكا الالتينية 

 323 292 املكسيك
 413 404 التينية أخرى أمريكا ابلدان 

 6833 6456 أوروبا الغربية
 6268 5913 )فيما بني دوله(االحتاد األوريب 

 493 703 احتاد الدول املستقلة ألوربا الشرقية
 5494 6025 الدول النامية

 292 472 روسيا االحتادية
 466 561 إفريقيا

 99 81 إفريقيا اجلنوبية
 137 347 * املصدرة للمحروقاتأهم الدول 

 575 1047 الشرق األوسط
 762 782 اليابان
 1133 1428 الصني

 1093 1033   ** الدول الصناعية اجلديدة

  .14ص  2009التقرير السنوي للمنظمة العاملية للتجارة : املصدر
  .اجلزائر ، أنغوال، القابون، ليبيا، نيجرييا* 

  .ةسنغافورالصني ، كوريا الشمالية،  .هونكونع** 

                                         
- 1 Godet.M. les échanges internationaux ،op.cit p 105. 
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الحظ يف السنوات األخرية تدهورا يف التجارة اخلارجية أثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية نتيجة ن  
التركيز فقط على سلعتني مع إمهال باقي القطاعات والندماجها يف السوق العاملية وختصصها يف إنتاج سلعة أو 

إىل ختلف واضح يف قطاع اخلدمات مما أدى  ،القطاعات املتعلقة بهو خراجيةقطاع التصدير للسلع االست
الصادرات  يتمثل يف قطاعم وقطاع متقد ،الصناعات، فحدثت ازدواجية يف االقتصاد الوطين للدول الناميةو
  .الصناعاتلف وهو قطاع اخلدمات وقطاع متخ، والقطاعات التابعة لهو

  للدول النامية الدوليةمشاكل التجارة : الفرع الثاين
اشتراكها يف معظم الصفات اليت كة لتشابه خصائص الدول النامية ومتنوعة أغلبها مشترهي مشاكل خمتلفة و  

غريها من ته وجبغرافين غريه، مرتبطة بنظامه الداخلي ودو اأخرى خمتلفة ختص بلدوعة واحدة ومجعتها يف جمم
  1: من بني هذه املشاكلو اخلصائص الداخلية،

  .دية للدول املتقدمةالتبعية االقتصا -
  .الزراعيو الستخراجيالقطاع  علىقطاع التصدير التركيز النمو يف  -
  .الواردات من السلع الصناعية وتكاليف سعر الصادرات من املواد األولية أقل منوإيرادات حجم  -
  .ناعيةقدم الفين إلنتاج السلع الصالتقدم الفين إلنتاج السلع الزراعية أقل من الت -
هذه القيود كثريا ما و بعض الدول املتقدمة تفرض قيودا على استرياد املواد األولية محاية لبعض قطاعاا -

 .تواجه صادرات الدول النامية
عرفت عدة أزمات ألا تتأثر بالتقلبات السياسية فخالل فترة التضخم معدالت التبادل للمواد األولية،  -

  .     العاملي عرفت أسعار املواد األولية اخنفاضا خاصة فيما خيص النفط
 االرتفاع احلاد يفاملي ويرجع إىل تباطؤ الطلب العالذي ، وسلع األساسيةالصادرات لل تذبذب عائدات -

  .رارتفاع قيمة الدوالأسعار الفائدة و
ما عدا البترول كي لع األساسية لزيادة حجم صادراا تبذل الدول النامية جهودا من أجل تصدير الس -

  .تتغلب على عجز موازين املدفوعات
، فنصيب الدول النامية من الصادرات باستثناء البترول ستمر يف القيمة النسبية للصادراتالنقص امل -

إلنتاج  يف استخدام املواد األولية وراتفويتناقص باستمرار نظرا للتقدم التكنولوجي الذي أدى إىل حتقيق 
  .كميات مماثلة بطاقات أقل

  .عدم التوازن يف اهليكل اإلنتاجي اختالل هيكل الصادرات نتيجة -

                                         
 .76، ص2002، جنیف )UNCTAD(، مؤتمر األمم  المتحدة  للتجارة والتنمیة2002ـ تقریر التجارة والتنمیة 1
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الدخل الفردي هلذه  مما أدى إىل حتسني والستخراجيعاملة يف القطاع الزراعي زيادة الطلب على اليد ال -
دى الطويل ، أما على املعلى املدى القصري، فارتفع معدل النمو الدميغرايف بالتايل ظروفهم املعيشيةالفئة و

  .أدى إىل ظهور البطالة
د مستوى املعيشة لألوربيني مما ستخراجية أدى م إىل تقليمستوى املعيشة لعمال القطاعات اإلحتسني  -

       .   معدل تراكم رأس املال اخنفاض االستثمار وبالتايلقص االدخار وأدى إىل ارتفاع اإلنفاق ون

  اختيار اإلستراجتية التجارية لتحقيق التنمية يف الدول النامية: الثايناملطلب 
إحالل ( حتمل توجهني، توجه ينظر حنو الداخلسياسات التجارية املالئمة للتنمية يف الدول النامية الإن    

التوجه الثاين  حالة تقييد التجارة اخلارجية واحلد من حريتها، وإال يف اإلستراجتيةال تتحقق هذه و )الواردات
  .عكس التوجه األول وهو ،)ترويج الصادرات( ينظر حنو اخلارج

  ةقيق التنميإستراجتية تشجيع الصادرات لتح: الفرع األول
من مع ضمان منو مرتفع ملعدل الدخل القومي  الدوليةدف هذه اإلستراتيجية إىل التوسع يف حركة التجارة  

ع استخدامها على أفضل وجه م ، تصديريةحتقيق أقصى حد ممكن من الطاقة الو توسع رقعة الصادرات خالل
  .التنمية االقتصاديةوللنمو  تحقيق أقصى معدلل معقولمريح و

 التوسع يف الصادرات من املواد األولية ، األولنطاقني للدول النامية نركز على القدرة التصديرية دراسةول  
   .الثاين التوسع يف الصادرات من املواد تامة الصنعو

ليها عالفقرية، تعتمد ة الدخل منها وضخاصة منخفوفإن الدول النامية  :وليةلصادرات من املواد األا -1
مع ذلك ال متثل هذه الصادرات إال نسبة ضئيلة من إمجايل ، والعملة األجنبيةيف حتصيل إيراداا من  بشكل كبري

  .يف اخنفاض مستمر هامن الدول النامية نصيبوالتجارة العاملية، 
 األسعارخطر تقلب أمام  ولية جيعل الدول النامية دائماواد األكما أن االعتماد املباشر على الصادرات من امل  
 %78أسعار السكر  اخنفضت 1982و  1980يف ما بني عامي  كمثال على ذلكتذبذب إيراداا، و
ولية اخنفضت أسعار املواد األ 1991و 1989يف ما بني عامي ، و%35النحاس األمحر و %37املطاط و

عام 13خنفاض خالل األسعار، فقد واصلت االل مل تسلم من التقلبات يف البترو أسعار أنكما ، %20بنسبة 
  1 .1999حىت 

                                         
   .559ص ، قبمرجع سا ،االقتصادیة التنمیة. توداور میشیل - 1 
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على  حيافظعلى تعديل أسعار املواد الولية و باستمرارىل إنشاء جهاز يعمل إدفع ذلك الدول النامية و   
 تابثالنصيبا من  للدول املشاركةحيث يضمن هذا اجلهاز  ،"السلعية الدولية االتفاقيات"هو جهاز و استقرارها

    1.باإلضافة إىل استقرار أكثر ألسعار سلعهم األولية يف األسواق العاملية ،ة الصادراتلحصي يفنسيب ال
، هناك مشكل الولية لسلعضافة إىل مشكل تقلب األسعار الذي تتلقاه صادرات الدول النامية من اإلبا  

       .، ومشكل زيادة احلماية الزراعية يف الدول املتقدمةاإلحالل الصناعي للسلع حمل اإلنتاج الطبيعي

 امليةعيف إمجايل التجارة ال منها فإن نصيب الدول النامية :لتوسع يف الصادرات من السلع تامة الصنعا -2
 حافزاقد أعطى هذا و ،1990سنة % 18ىل إ 1965سنة % 7أنه زاد من  مع، بقي ثابتا نسبيا

  ).سنغافورة، هونكونغ، تايوان، نوبيةاجلا كوري( اآلسيويةللعديد من الدول النامية وخاصة النمور 
طور صادرات الدول النامية من تالدول املتقدمة كانت دائما العائق أما منو و تفرضهاغري أن احلماية اليت   

ايتها ، بزيادة محدولة 24لة صناعية من بني إمجايل دو 20ففي سنوات الثمانينات قامت  السلع تامة الصنع،
التعريفات تفرض زيادة العمليات على السلع املصنعة، كمثال على ذلك باليت تزيد ضد صادرات الدول النامية و

 الشكوالطة غري مشجع استريادل عمما ج على الكاكاو اخلام، ما تفرضعلى الكاكاو اهز ضعف  اجلمركية
بينما السكر املكرر ومنتجاته يالقي تعريفات مجركية مبا  %2السكر اخلام يالقي تعريفة مجركية أقل من و

ها ضليت تفراالقيود  نتيجةمليار دوالر سنويا 40عموما فإن الدول النامية ختسر ما قيمته ، و% 20ر بيقد
                                                                                                                                 2 . %3هي بذلك تقلل من ناجتها القومي بأكثر من ، ولى التجارة الدوليةعالدول املتقدمة 

ع التكتالت مالتعامل يما بينها خبلق تكتالت إقليمية وعلى الدول النامية أن تسعى إىل رفع معدالت التبادل ف 
  .املنظماتاملمنوحة يف خضم هذه التكتالت و لكي تستفيد من التسهيالت ،املنظمات العامليةاألخرى و

   إستراجتية إحالل الواردات لتحقيق التنمية: الفرع الثاين
اإلستراجتية برزت هذه ومن اخلارج،  املستوردةصناعات حملية حتل حمل السلع  إقامةإىل  اإلستراجتيةدف هذه 

  .حصص الوارداتو، احلماية :أداتني مها علىأساسا تعتمد ، ويف دول أمريكا الالتينية أساسا يف الدول النامية
هو جعل أسعار السلع املستوردة مرتفع من خالل وإستراجتية إحالل الواردات إىل مبدأ بسيط  كما تستند  

  3. بالتايل جعل الصناعات احمللية أكثر تنافسية حمليااحلصص، و نظامفرض التعريفة اجلمركية وعدة أدوات أمها 
 أظهرتأا خاصة و، ناجحةقتصاديني أن إستراجتية تصنيع السلع اإلحاللية كانت غري الكثري من اال اتفقو  

  4: هيغري مرغوب فيها و نتائج سلبية

                                         
  . 560ص  ،قبمرجع سا ،االقتصادیة التنمیة .توداور میشیل - 1 
  . 565، صنفسھمرجع  ،االقتصادیة التنمیة .توداور میشیل - 2 

  .23، ص2009، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، أھم استراتیجیات السیاسة التجاریة أحمد الكواز،.د -  3
  . 573-571ص ص ،مرجع ساق ،االقتصادیة التنمیة. توداور میشیل - 4 
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 .تكاليفها عرفيو كفاءاهو ما يقلل من التنافسية، و الضغوطعن تعزل الصناعات احمللية  احلماية -
وراء حائط  هلا املمنوحةحالل هو الشركات األجنبية، حيث تستفيد من املزايا إلاملستفيد من عملية ا -

 .بعد حتصيل الفوائد يتم حتويلها للخارجالتعريفة اجلمركية، و
 .الوسطيةدعم حكوميا للسلع الرأس مالية ومعظم عمليات اإلحالل متت باإلستراد امل -
 .الصناعات الرأمسالية اليت تليب احتياجات األغنياء دون توفري العمالة للفقراء إقامة -
تقوم اإلحالل سياسة ه عند إتباع نألذلك و ،ولية والتقليديةهلا تأثري سليب على الصادرات من السلع األ -

جيعل  هذا ما، ورخيصةبأمثان  الوسطيةأمسالية والسلع الر ذلك الستريادو ،فيها مبالغالعملة احمللية بقيمة 
العاملية، فهذه السياسة تشجع وسائل غري تنافسية يف السوق  السلع التقليدية احمللية وخاصة الزراعية

يعمق الفجوة خيلق مشكلة سوء توزيع الدخل و هو مادي، وتعيق القطاع التقلياملال و كثيفة رأس اإلنتاج
  .يف اتمع الفقريةالطبقة بني الطبقة الغنية و

هو محاية الصناعات الناشئة حتقق الغرض الذي جاءت من أجله، ويف الواقع أن هذه اإلستراجتية مل و -
                                                                                                             .مل تنموتفية وراء التعريفات اجلمركية وبقية خم أاتطويرها، غري ميتها ونلت

التنمية املرتبطتني بالتجارة يكمن يف مؤيدي إحالل الواردات الذين  جييتيإستراتعلى كل فإن الفرق بني  
املستوردة آنفا كمرحلة  االستهالكيةإلنتاج احمللي حمل السلع إحالل ا البدءيعتقدون أن على الدول النامية يف 

وذلك مع  ،بالنسبة لنطاق أوسع لسلع أكثر تعقيدا كمرحلة ثانية م بإحالل من خالل اإلنتاج احملليمث تقو ،أوىل
  .على الواردات نتاج احمللي بالتعريفات اجلمركية واحلصصاألخذ بعني االعتبار محاية ذلك اإل

تركيز على ، مع الجند معظم الدول النامية قامت بتطبيق كلتا اإلستراجتيتني بدرجات متفاوتةوبشكل عام 
              .األخرى قي وقت الحقإحدامها يف وقت معني و

   يف الدول النامية االقتصاديةآثار حترير التجارة الدولية على التنمية : الثالث املطلب  

على ختفيض تكاليف  توسيع القاعدة اإلنتاجية وتطويرها وحتديثها، ويعملإن التحرير التجاري يؤدي إىل   
التكنولوجيا احلديثة تعطي  استرياد إمكانيةن أ كما وعية ملنافسة املنتجات األجنبية،اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية والن

حلماية من شأنه أن كما أن رفع ا ،االقتصادي الرفاه وزيادة اإلنتاجيةالصناعات احمللية فرصة أكرب لتحسني 
ورغم كل هذه اإلجيابيات هنالك آثار  ،احملمية إىل القطاعات القابلة للتصدير عن القطاعات وارد بعيدايوجه امل

  .حمتملة سلبية

  اآلثار على عجز املوازنةو اآلثار االقتصادية :الفرع األول
يتم ذلك من و ،واستغالل طاقات اإلنتاجإىل حتسني الكفاءة يف ختصيص املوارد  دف برامج حترير التجارة 

تنتج بتكاليف  االقتصاد احمللي إىل املنافسة اخلارجية وذلك برفع احلماية عن القطاعات اليت كانت خالل تعريض
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كلفة تلالستمرار هو الضغط لتخفيض ال وبالتايل يصبح اخليار الوحيد هلذه القطاعات ،باهظة ال مربر هلا
   .وحتسني اإلنتاجية

 يت ميكن أنالنقاط الالتجاري يف جمموعة من العناصر و تتمثل اآلثار االقتصادية للتحرير :ار االقتصاديةاآلث -1
  1: نوجزها فيما يلي

أثبتت حيث  ،أي الزيادة السنوية يف حجم الناتج احمللي اإلمجايل :معدالت النمو وحتسني اإلنتاجية رفع -
اإلنتاج إىل ميكن تقسيم النمو يف و ،االقتصاديالنمو و االنفتاحالدراسات أن هناك عالقة طردية بني 

 ارتفاعأي  األفضل للموارد املتاحة االستغاللقسم ناتج من قسم يأيت من زيادة حجم املوارد، و :قسمني
  .إنتاجية عناصر اإلنتاج

على اخلارج خاصة من حيث رفع احلماية من شأنه احلد من القوى  االنفتاح: فرات احلجمو استغالل -
 . وفرات احلجم باستغالليسمح و االحتكارية

ومن املنطقي أن حترير التجارة يؤثر على معدالت الصادرات أسرع من  :تنويعهرفع معدالت التصدير و -
 حتسني ميزان املدفوعاتو يلعب دورا هاما خاصة من ناحية جلب العملة الصعبة،و تأثريه على تنويعها،

 .يف معدالت البطالة اخنفاضيف معدالت النمو و وارتفاع
لى التأثري عيف آن واحد، و الوارداتإذ تؤثر مباشرة على الصادرات و: عجز امليزان التجاري ختفيض -

ألول الذي يطبق منها، حيث إذا بدأ النوع او ،مدى االستجابة هلاالصادرات يتوقف على احلوافز و
ماية على الواردات، سوف يؤدي قبل الشروع يف رفع احل )مثل خفض قيمة العملة(بتشجيع الصادرات 

نتيجة تفاقم الواردات، أما إذا حدث العكس يكون التأثري  عجزسن يف امليزان التجاري يتبعه ذلك إىل حت
 .سلبا يف البداية مث إجيابيا فيما بعد

أو إزالة القيود الكمية  )خفض(تؤدي عملية التصحيح على الرسوم اجلمركية : لى عجز املوازنةعاآلثار  -2
رائب جديدة ضهذا يدفعها إىل فرض ولى إيرادات احلكومة، عإىل آثار سلبية  تعديل يف سعر الصرف، أو
  .بالتايل زيادة التضخمسياسة نقدية توسعية لسد العجز، وإتباع تنفيذ برامج اخلصخصة، وو

  لسياسات التحرير التجاري اآلثار االجتماعية :الفرع الثاين
بناءاً عليها ميكن  ،مؤشرات حمددةالبد من وضع لتحديدها و ،التقييم تعترب من أصعب اجلوانب من حيث 

ى توزيع الدخل لعل التأثري يكون بشكل واضح عل، وإجيابية أو سلبية آثارا باعتبارهاحتديد هذه اآلثار 
  2 .ثارهذه اآلتقيم املؤشرات التالية ل نعتمد هلذاالطبقات الفقرية، وو

                                         
المعھد العربي للتخطیط،  ، الكويت2العدد  èجملة التنمية والسياسات االقتصادية، الد ا،تقییمھبرامج إصالح التجارة الخارجیة و.  حسن خضر -  1

  .25 ،2005الكویت،
  .32مرجع سابق، ص  برامج إصالح التجارة الخارجیة و تقییمھا،. حسن خضر -  2
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القومي يشري إىل تفاقم البطالة تراجع حصة األجور من الدخل  :حصة األجور يف الدخل القومي -1
حيث يتسبب رفع احلماية يف تقهقر بعض الشركات اليت ال تستطيع أن  وتدين مستوى املعيشة،

 ارتفاعيؤدي إىل  تواجه املنافسة اخلارجية، يسبب ذلك تسريح العمالة، خاصة غري املتخصصة، مما
إمكانية رسكلة العمالة اليت سرحت يف القطاعات املتقهقرة  اعترب معدالت البطالة، غري أن هناك من

 .يف قطاعات أخرى مستفيدة من توسع رقعة التصدير
كل تدين يف مستوى هذا املؤشر عن مستوى الرفاهية، ويعرب  :للفرد الواحد ستهالكاالمستوى  -2

 .االستهالك احلقيقي يعين تدهور يف مستوى املعيشة
ما تكون الطبقات الفقرية هي املستفيدة من  يف غالب األحيان :االجتماعيةالنفقات  مستوى -3

يف إطار بالتايل فإن خفض هذه النفقات ، و...)لعاماصحة، التعليم، النقل ال( االجتماعيةاخلدمات 
 .التحرير التجاري يؤثر مباشرة على املستوى املعيشي هلذه الفئة من اتمع

رامج للنهوض تلجأ العديد من الدول اليت حترر جتارا إىل إنشاء ب: بالطبقات الفقرية النهوضبرامج  -4
  .هذا دليل على وجود تأثري سليب على هذه الطبقةبالطبقات الفقرية، و

  ميةمسامهة حترير التجارة الدولية يف التنمية املستدامة يف الدول النا: الرابع املطلب
لشعوب على أساس يف ظل العوملة وحترير التجارة الدولية، وتعزيز التعاون بني احتقيق التنمية املستدامة     

على آليات جديدة  واالتفاقيتطلب إجياد مزيد من الفرص للدول النامية  ،التكامل بني احلضاراتاحلوار و
 .ستند إىل املبادئ الدولية واحترام حقوق الشعوب يف التنمية املستدامةتللنظام التجاري الدويل 

  تسهيل نفاذ الدول النامية إىل األسواق العاملية :األولالفرع   
 لتسهيل األسواق وفتح الثنائي التجاري والتبادل متعددة األطراف الدولية التجارة حترير أن الكثري يعتقد 

 على تقليص يساعد وشرعية متييزية غري بطريقة الدولية األسواق النامية إىل الدول صادرات نفاذو وصول
 النمو حتفيز على ويساعد ،والتنمية املستدامة النمو ويدعم فرص ،النامية املتقدمة والدول الدول بني الفجوة
 الفردي الدخل وبالتايل القومي الدخل وزيادة احمللي اإلنتاج بتحفيز اإلمنائية، وذلك األلفية أهداف لتحقيق
  2001نوفمرب يف للتنمية الدوحة جولة عليه ركزت الذي الرئيسي اهلدف وهو مستويات املعيشة، وحتسني

 لعل أمهها " املبادرات من الكثري اإلطار هذا يف املتقدمة الدول قدمت وقد لتحقيقه، الدويل ويسعى اتمع
 األوريب االحتاد تقدمت دول حيث ،"املعمم األفضلية بنظام "يعرف ما أو التجارية التفضيالت نظام اعتماد
 السالح خارج منوا األقل الدول وصول منتجات لزيادة فرصا يوفر الذي "السالح عدا ما شيء كل "باقتراح

   1.حصص أو مجركية لرسوم اخلضوع دون أسواقها إىل
                                         

  16 .ص ،2001دیسمبر والتنمیة، التمویل مجلة ،اإلقلیمي التكامل و واالستثمار للتجارة أعمال جدول .شیرر روبرت - 1 
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 املبادرة األوربية مثل) اليابان كندا، أ، الوم ( الصناعية الكربى الدول بقية اختذت إذا أنه إىل الدراسات وتشري 
 أن إىل تشري الدراسات معظم أن غري، دوالر مليار 2,5 مبقدار تزداد سوف منوا األقل الدول صادرات فأن
 املتقدمة الدول أسواق إىل النامية الدول لصادرات التدفق التجاري وحجم منط تغيري يف االتفاقيات هذه تأثري
 من 17% سوى املعمم التفضيالت نظام امتيازات من تستفد مثال مل 1997 سنة ففي ضئيال، يبقى

 تلك على املطبقة املنشأ بشهادات املتعلقة القواعد صرامة إىل ذلك يف السبب رجعأو، النامية البلدان صادرات
 الدول املتقدمة اجتهت كلما يتناقص الذي كان املنتجات، ملعظم بالنسبة التفضيالت هامش ضعف السلع وإىل

  1 .االتفاقية هذه ا تطبق كانت اليت الطريقة وإىل التجاري التحرير من املزيد أحداث إىل
 ورسوم مجركية املضافة القيمة مرتفعة السلع على مجركية رسوم فرض إىل املتقدمة الدول عمدت حيث 

 يف الزراعية اخلام على املواد اجلمركية الرسوم قدرت فقد املنخفضة، املضافة القيمة ذات السلع على منخفضة
 منو املستوردة، املصنعة السلع الزراعية على 10 % من أكثر كانت حني يف 5% ب األورويب االحتاد دول
 واملنتجات السلع على منعدمة أو منخفضة رسوم مجركية فرض إىل األوريب االحتاد دول جلأت أخرى جهة

 2. منتجيها محاية دف احمللية ملنتجاا املنافسة الواردات على أعلى ورسوما حمليا تنتجها اليت الزراعية

 الدول الصناعية الكربى طرف من املفروضة الرسوم أن إىل جبنيف الدولية التجارة مركز دراسات تشري كما  
 نوعا متتلك النامية ألن الدول املصنعة، بالسلع مقارنة واملالبس املنسوجاتو الزراعية للسلع بالنسبة أعلى هي
 الدول أسواق إىل الدول هذه نفاذ صادرات وعرقلة تقييد إىل يؤدي ما وهو املنتجات، هذه يف نسبية ميزة ما

 النباتية والصحة الصحة بإجراءات املتعلق أو التحدي مشكل النامية الدول تواجه كما املتقدمة، الصناعية
 تدفق لتقييد محائي كغطاء املتقدمة الدول طرف من الوقت احلايل يف استعماهلا أنتشر اليت الفنية والعوائق
 الفترة خالل الدخل منخفضة الدول أن إىل الدراسات بعض أشارت فقد ،أسواقه إىل النامية الدول صادرات
 اإلحتاد دول تفرضها اليت النباتات بسالمة املتعلقة الصحية الشروط كافة قادرة على توفري تكن مل96–99

 وصوهلا فرص من يقلل مما واخلضر، والفواكه واللحوم األمساك من صادراا من 50 %أكثر من يف األوريب
  3. فيها التنمية ومستقبل التصديرية قدرا على مباشرة ينعكس وهذا إيل األسواق

 على املتقدمة عملت الدول بأن يالحظ نهإف ملتقدمةا الدول أسواق إىل املصنعة السلع بنفاذ يتعلق وفيما  
 وبعض األولية املوادمن  وارداا على منخفضة رسوما تفرض حيث، اجلمركية التعريفة تصاعد مبدأ اعتماد

 متتلك اليت الصنع تامة على املنتجات مرتفعة رسوما وتفرض عليها، تتوفر ال اليت املصنعة نصف املنتجات

                                         
  9 .ص ، 2002سبتمبر والتنمیة، مجلة التمویل ،األسواق إلى النامیة البلدان وصول فرص .النكس بیتر ھانز - 1 

  .18ص ،1999دیسمبر والتنمیة، التمویل مجلة ،إلفریقیا محرك التجارة .شیرر روبرت - 2 

  15 .ص سابق، مرجع ،اإلقلیمي والتكامل االستثمارو التنمیةو أعمال للتجارة جدول .شیرر روبرت - 3 
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 قاعدا توسع على النامية الدول إلعاقة وهذا كاف احمللية منتجاا على خطرا تشكل جتعلها تنافسية قدرات
  .التصديرية الصناعية

  والتجاري لتعزيز التنمية املستدامة االقتصاديالتكامل  :لفرع الثاينا
على حنو  التكتالت االقتصاديةمع قيام منظمة التجارة العاملية، برزت التحوالت، ومع جمموعة التغريات و  

غري حترير التجارة، وإزالة العوائق اجلمركية و يعمل علىجديد اقتصادي  نظام يف إطار تشكلت حيث ،واضح
   .اجلمركية

السوق املشتركة اجلنوبية يف و ،مريكاتدعيم التكتالت االقتصادية اإلقليمية، أعيد إحياء السوق املشتركة أللو  
هذا إىل جانب االنطالق الذي شهدته  ،وايغبارالواي وغاألرمريكا الالتينية بني األرجنتني والربازيل وأ

-املكسيك - كندا –الواليات املتحدة ( يف أمريكا و) االحتاد األوريب( الت االقتصادية الدولية يف أورباالتكت
NAFTA( غريها من التكتالت االقتصاديةو. 

 بأن وجد فقد التنمية املستدامةالنمو و لتعزيز ةالتجاريو ةاالقتصادي تالتالتكا هذه بآليات يتعلق فيما أما  
 املكسيك ةجترب أن حيث (NAFTA) الشمالية ألمريكا احلرة التجارة اتفاقية إطار كمثال يف حمدود، تأثريها

 الفترة املمتدة ففي للتصدير، املوجهة القطاعات يف إال العمال توظيف  خبلق سمحت مل التجاري مع االنفتاح
 المتصاص العمالة الضرورية نسبة من 40% متثل خلقها مت اليت الشغل مناصب عدد2000ـ1995بني

 الشرائية القدرة على أثر الذي التضخم استدراك يف تساهم مل األجور أن كما العمل، سوق إىل اجلدد القادمني
 ألن ،اجلهوية أو اإلقليمية والفوارق االجتماعية الفوارق زيادة إىل أدى التدهور هذا أن بل سنوات 5 ملدة

 واليات يف  15% مقابل اجلنوب، واليات يف من األجراء 60% ميثلون دنيا أجور يتقاضون الذين العمال
 التجارة منطقة بدأ على سنوات 6 مرور بعد 2000 سنة يفو املوجهة للتصدير، القطاعات تتركز أين الشمال

                                                                                                                             1  .الفقر خط حتت يعيشون الذين من املكسيكيني 4%ـ 3زادت ما نسبته   احلرة
 يف يتطلب اإلسراع النامية الدول يف املستدام النمو حيفز الذي احلقيقي التجاري التحرير عملية نإف لذلك  

 التسهيالت وتقدمي واملشروعة التجارة احلرة تشوه اليت والقيود احلواجز كل وإزالة ية،التجار سياساتال إصالح
 التجارة وسياسات خطط ضمن البيئة متطلبات ضرورة إدراج مع الفنية، القيود من والتخفيف التجارية

 2  :ما يلي خالل من ذلك للدول، ويتحقق

                                         
   21 .ص ، 2002سبتمبر والتنمیة، التمویل مجلة، العولمة؟ نتقبل أن یجب لماذا .ساذرالند بیتر 1 

  .Odile castel, le sud dans la mondialisation , quelles alternatives? Edition la découverte-syros, 2002, p39  ـ 2
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املتمثلة يف فتح األسواق أمام  ،أن تعمل منظمة التجارة العاملية على حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها -
 يكون أنو ،صادرات الدول وعدم استخدام أي عوائق للحد من قدرة الدول النامية على التنافس

 االهتمامات االجتماعية وتتضمن املستدامة التنمية ختدم أداة جعل التجارة إىل احلاجة على التركيز
 .والبيئية

 إىل جلنوبمن ا الواردة والصناعية الزراعية وصول املنتجات بإتاحة بالتزاماا الغنية الدول تفي أن وينبغي -
 .هاأسواق

  . الكربى اتكالشرو  ج م اتكالشر السيما السيطرة زكمرا استغالل من املنافسة محاية -
 املنافسة لتحقيق الفاعلة الوسائل أهم يعد ذلك ألن واملستهلك للمنتج املعلومات بتوفري الشفافية حتقيق -

 .املشروعة
 . اجلديدة التكنولوجيا اقتناء على من القدرة النامية البلدان لتمكني الفكرية امللكية قواعد وإصالح -
  .مةااملستد التنمية على السليب الدولية التجارة تأثري من للحد دولية اتفاقيات عقد -
أمام التجارة الدولية تكون  البلدان اليت أصبحت أكثر انفتاحا كخالصة ملا تناولناه يف هذا املبحث، جند أنو  
إال أن  ،الطريق العادة أكثر قدرة على املنافسة وحتقق معدالت منو أسرع من البلدان اليت مل تسلك هذا يف

املكاسب املتاحة من جراء زيادة حجم  العديد من البلدان النامية ما يزال يواجه عقبات كبرية أمام حتقيق
، وضعف مناخ )يف البنية التحتية، على سبيل املثال(العرض  يف جانب التجارة، وذلك بسبب طاقتها احملدودة

   .االستثمار
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   الفقر يف الدول الناميةسياسات حترير التجارة الدولية و العالقة بني: الثايناملبحث 

ذلك من خالل حتسني يف ختفيض معدالت الفقر ودورا هاما  تؤديالتجارة الدولية أن  من شأن حترير   
 ضدخفض درجة التحيز الدول النامية مبيزة نسبية، و فيهاعمليات ختصيص املوارد لصاحل األنشطة اليت تتمتع 

هو عنصر العمل، كما أن والواردات، باإلضافة إىل حتسني وضع أكثر عناصر اإلنتاج وفرة يف الدول النامية 
لك إىل قيام أدى ذ إن، حىت وأفضل للمستهلكت أرخص وة يساعد على توفري منتجاحترير التجارة الدولي

قصري قدر من لإىل حتمل احلكومات على املدى ا، وها ملواجهة منافسة أكربتجبعض الشركات بتعديل منت
  .اخلسارة يف اإليرادات

  ظاهرة الفقرقة بني حترير التجارة الدولية وطبيعة العالماهية و: املطلب األول
الدراسات حبث العالقة بني ظاهرة حترير التجارة الدولية من ناحية، والنمو االقتصادي حاولت العديد من    

 ختفيض معدالتابية بني التحرير التجاري وز بعضها على وجود عالقة إجيحيث رك ،والفقر من ناحية أخرى
مما يؤدي إىل النمو  ،وحترير التجارة الدولية رفع القيود عن االقتصاد القوميفاألوىل تؤدي إىل  ،الفقر

  .والنمو االقتصادي بدوره يؤدي إىل القضاء على ظاهرة الفقر ،االقتصادي

  كسر حلقة الفقروالنمو التجارة و: الفرع األول
فمن والنمو االقتصادي واحلد من الفقر،  الدولية التجارةحترير  سياساتحول العالقة بني قائم جدل هناك  

التجارة  حترير خلصت إىل أن ،هذه العالقات وكذلك اختبار للعالقات التجريبيةمراجعة املواقف النظرية على 
 النمو معدالت يرفع التجارة حترير بأن تؤيد الرأي القائل ن الدراساتكما أ ،يكون هلا تأثري إجيايب على النمو

 انطالقة اليت شهدت كل البلدان فإن منو أسرع، يضمن التوصل إىل ال التجاري من أن االنفتاح فبالرغم
 .براجمها أولويات االنفتاح التجاري ضمن املاضية كانت تضع عاما العشرين يف اقتصادية

وذلك من  اقتصاديات الدول النامية يتضح أكثر من أي وقت مضى، يفالتجارة الدولية  سياسات حترير تأثري  
حتكمها أوضاع التخلف وذلك أن الدول النامية  "حبلقة الفقر"يف دائرة الفقر أو ما يعرف خالل التأثري 

 ذلكب نخفضمتوسط دخل الفرد يف الدول النامية منخفضا في االقتصادي ألسباب تارخيية ولذلك يكون
تقل االستثمارات، فيؤدي ذلك إىل هبوط مستوى التعليم، وتنخفض اإلنتاجية ومستوى الصحة العامة و

فلن يتغري  دائرة يف نقطة ما من حميطها،وإذا مل تنكسر هذه ال ،وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد الدخل،
  1. وضع التخلف، ولن حتدث تنمية حقيقية

                                         
 .518ص، مرجع ساق ،االقتصادیة التنمیة .توداور میشیلـ  1
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 فال األخرى، االجتماعية الفئات يفيد أكثر أم أقل مما الفقراء يفيد بالتجارة املدفوع النمو كان إذا ملا بالنسبة  
 يف ذلك ما يثري الدهشة منفردة وليس حترير مناذج تتناول اليت احلالة دراسات منط واضح يستشف من يوجد

 عامة نتائج هناك غري أن احلوافز املتاحة يف مجيع قطاعات االقتصاد،ميكن أن يغري األسعار النسبية و فالتحرير
 من العالقات وحيد غالبا ما يقلص الربح االحتكاري التجارة ميكن استخالصها من هذه الدراسات، فتحرير
قد يؤدي حترير التجارة يف الدول النامية إىل رفع األجور النسبية بني أصحاب النفوذ البريوقراطي والسياسي، و

  1 .للعمالة ذات املهارات احملدودة
يالحظ أن اخنفاض األسعار الذي يعقب حترير التجارة الدولية يف معظم األحوال يكون يف صاحل املستهلكني و 

ذلك قراء سواء بالسلب أو باإلجياب، ولتحرير القطاع الزراعي أكرب األثر على الف الفقراء، وعادة ما يكون
  2.ارسون أنشطة زراعية صغرية احلجمكون أن معظم الفقراء يف البلدان النامية مي

االنفتاح التجاري خيلق حيث  ،حتريرها من خالل خلروج من دائرة الفقر اىلإ تؤديوميكن للتجارة الدولية أن   
 وخاصة عند تشجيعالثروات للمجتمعات مما ميكنها من تلبية احتياجاا ويعزز تطورها االقتصادي، 

يف زيادة  يساهمأجنيب جديد  الصادرات، فينتج عن ذلك احلصول على مكاسب يف صورة رأس مال
زيادة التكوين الرأمسايل األساسية، ويؤدي ذلك يف النهاية إىل  إنشاء البنيةبناء املصانع وويدة االستثمارات اجلد
 ضع الناس واتمعات أسوأ إمجاالأما إقامة احلواجز يف وجه التجارة فيجعل و ،االقتصادية والنهوض بالتنمية

  .مما كان عليه

  حتقيق العالقة يف بعض الدول النامية :الفرع الثاين
من الطريق املسدود الذي وصلت إليه  الدول النامية برأي البعض من احملللني ستستفيد إذا ما مت حتقيق اخلروج 

فقد توصلت دراسات البنك الدويل إىل أنه ميكن انتشال عشرات  ،املفاوضات التجارية متعددة األطراف
  .املاليني من مستنقع الفقر عرب زيادة حجم التجارة العاملية

حتقق  ،ثر يف التجارة الدوليةتشارك أكو ل اليت متلك اقتصاد أكثر انفتاحاتؤكد الدراسات االقتصادية أن الدو 
 يف النمو االقتصاديكبري  بشكل، فتحرير التجارة يساهم  نغلقملااالقتصاد  الدول ذات معدالت منو أعلى من

بقدر أعظم يف التجارة  ساهماليت ت فالبلدان النامية ،ويف ختفيض مستوى الفقر، وتأمني االستقرار حول العامل
بثالثة أضعاف مما حققته بلدان شاركت بقدر أقل يف التجارة الدولية خالل معدالت منو أكرب حققت الدولية 

الدول النامية يف جمال حترير التجارة الدولية تلك أسفرت اجلهود اليت بذلتها حيث  ،التسعينات من القرن املاضي
ركية، كما أن خفض متوسط التعريفة اجلملة القيود الكمية على الواردات وعن إزا منذ أواخر القرن العشرين
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ريك يف اتفاقيات جتارية ثنائية الكثري من هذه الدول ميلك حق العضوية يف املنظمة العاملية للتجارة، أو هي ش
  .إقليميةو
، كان البلدان يعانيان فقبل ثالثني عاما، لقوة حترير التجارة  واهلند النموذجني األكثر وضوحاتعترب الصنيو  

وال زاال ميلكان بشكل أساسي نفس املوارد الطبيعية األساسية اليت كانت لديهما يف  ،من فقر واسع االنتشار
ولكن يتمتع اليوم البلدان  ،على مر السنني متهما السياسية بدون تغيري نسبياكما ظلت أنظ ،تلك الفترة

يف مستوى الفقر سامها يف حتقيق أعظم وأسرع هبوط  ،مبعدالت منو اقتصادي من بني أعلى املعدالت يف العامل
كل ذلك يرجع و مليون صيين من الفقر 250انتشال أكثر من  حيث يف الصني وحدها مت يف التاريخ العاملي

  1  .جتارا العاملية يعسوتفتح أسواقها بنشاط كبري و إىل
الرسوم يف منطقيت الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب آسيا، تأخر حترير التجارة اخلارجية، ومازالت أما    

إىل  -إىل جنب مع الصراعات اإلقليمية  جنبا -ارج مرتفعة، وهذا ما أدى اجلمركية على الواردات من اخل
يف  Oxfam أكدت املنظمة غري احلكومية اوكسفام حيث ،إعاقة التكامل التجاري يف هاتني املنطقتني

تقاريرها انه لو زاد كل بلد من بلدان أفريقيا وشرق وجنوب آسيا، وأمريكا الالتينية حصصها من إمجايل 
مليون  128فقط ألدت مكاسب الدخل القومي الناجتة عن ذلك إىل انتشال  %1الصادرات العاملية بنسبة 

  2 .إنسان من حالة الفقر
قد بدأت تتحقق نتائجه يف بعض و ،تدرجييا حنو التحرير التجاريفهي تتجه بالنسبة لدول أمريكا الالتينية و  

أسواقها بنشاط أمام التجارة العاملية فقد جنحت هي األخرى يف  تشيلي اليت فتحت هي أيضاالدول، فنجد يف 
ىل إ 1987يف العام % 46ختفيض معدل الفقر فيها بأكثر من النصف، إذ اخنفض معدل الفقر فيها من نسبة 

 فإن دول املنطقة الواقعة جنوب الصحراء اإلفريقية ومن اجلهة األخرى ،2004يف العام % 18رب نسبة تقا
وهي منطقة كانت أقل انفتاحا بكثري على التجارة العاملية، شرعت اآلن فقط بالبدء يف فتح أسواقها وتوسعة 

   3 .جتارا بشكل سيقلص الفقر الذي تفاقم فيها
الدول اليت يرجح أن تستفيد إىل حد كبري من حترير التجارة متعددة األطراف يف تعترب الدول النامية من   

املنتجات الزراعية والسلع املصنوعة واخلدمات إىل حد أكرب خالل دورة مفاوضات الدوحة التابعة ملنظمة 
  .التجارة العاملية
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   يف الدول الناميةظاهرة الفقر قة بني حترير التجارة الدولية وحمددات العال :الثاين املطلب

وحتددها جمموعة من العوامل ظاهرة الفقر يف الدول النامية قة بني حترير التجارة الدولية وحتكم العال  
  .هو خارجي منها ماو للدول النامية، الداخليةاألوضاع و الظروفحتكمه احملددات منها ما هو داخلي و

   العوامل الداخلية :الفرع األول
اليت تعتمد عليها اقتصاديات  حجم الصادراتبنية و تتمثل يف النقاطجمموعة من هذه العوامل يف  ميكن أن نوجز

  .املنتهجة السياساتواحلكم  الدول النامية، ونظام

دورا هاما يف حتديد العالقة بني حترير وتؤدي الصادرات تساهم  :الصادرات وحماربة الفقر حجمبنية و -1
هي املمول الرئيسي لعمليات التنمية  تعترب حيث ،يف الدول النامية التجارة الدولية وظاهرة الفقر

 معدل تكوين رأس املال الثابت بنيباط واضح بني القدرة التصديرية ود معامل ارتووجذلك لو، االقتصادية
ختفيض تايل حتسني املستوى املعيشي وبال، والنمو االقتصادياالستثمار و منهاالدخار و بالتايل معدلو

  1  .الفقر معدالت
املواد واإلستخراجية جند أن املكون الرئيسي للدخل القومي يف هذه البلدان هي الصادرات من املواد األولية و

ا دائما أمام املباشر على الصادرات من املواد الولية جيعله واعتمادها ،اليت تعتمد عليها بشكل كبريو الزراعية
يتضح الدور الذي تلعبه الصادرات يف حتديد العالقة بني حترير هنا و تذبذب إيراداا،خطر تقلب األسعار و

تنوعت خارج الصادرات من وفكلما ارتفعت نسبة الصادرات يف الدول النامية،  التجارة الدولية وظاهرة الفقر
 النموكلما ارتفعت نسبة االستثمار وبالتايل معدل االنتعاش واملواد الزراعية املواد األولية االستخراجية و

  .االقتصادي

الغرب يف التعامل مع الدول النامية من الناحية  إستراتيجيةتركز  :الفقروالتجارة واحلكم الراشد  -2
وتتبع اليت ترضى عنها كلي لديون الدول النامية األول شطب جزئي أو : أمرين أساسيني االقتصادية على

الدول  أمالءاتوتصر على حتصيل هذه الديون من الدول اليت متارس سياسة مستقلة وترفض  سياستها،
وطيدة مع احلكومات الغربية على  الغربية، الثاين تقدمي معونات اقتصادية للدول النامية اليت تربطها عالقات

اليت جرى متويلها  غربية تتوىل هي تنفيذ املشاريع هيئة قروض أو إعانات، ويف غالبها تذهب إىل شركات
يعين أن الغرب يستعيد جزء كبري من هذه القروض وجيد فرص عمل  من القروض الغربية، األمر الذي

  .النامية حساب الشركات الوطنية يف الدول لشركاته االستثمارية على
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ات ، ألن هذه احلكومات حتصل على رشاوى من الشركاملعادلة كانت حكومات الدول النامية تقبل ذهو 
االقتصاد  تتوىل تنفيذ العقود، ولكن انتشار الفساد على نطاق واسع أدى إىل تعثر التنمية وتقهقر الغربية اليت

هذا اضطرابات اجتماعية، دأت تتحول إىل وحصول أزمات حادة بانتشار الفقر ين مستويات املعيشة وتدو
من دول العامل النامي تسعى هذه املنظومة  جديدة تشكل قوة ضغط تضم عددا التحول قاد إىل والدة منظومة

التجارة  ركزت هذه املنظومة جهودها يف إطار منظمة تيجية الغرب املعتمدة هذه، وفعالإلسترا إىل التصدي
احلالية وتريد استبداهلا  الغربية اإلستراتيجيةالدولية لتصحيح مسار حترير التجارة، وأعلنت أا ترفض 

 انتسايبالندية، أي حترير التجارة بشكل متكافئ وليس  بالدرجة األوىل على املعاملةأخرى قائمة  بإستراتيجية
  1.كما هو معمول به اآلن

   العوامل اخلارجية: الفرع الثاين
 حتمل صبغة خارجيةدول النامية، والفقر يف الحترير التجارة الدولية وهي العوامل اليت هلا تأثري يف العالقة بني و
   :هذه العوامل يف النقاط التاليةميكن أن نوجز و
 الدول صاحل غري يف الدولية تدهورا التبادل معدالت شهدت :التجاري للدول النامية التبادل معدل -1

الدول  تصدرها اليت الصناعية السلع سعارالشديد أل االرتفاع إىل بصفة أساسية ذلك ويرجع النامية،
 السبب ويرجع ،إىل االخنفاض البترول باستثناء األولية السلع أسعار اجتاه النامية، مقابل الدول إىل املتقدمة

 نتيجة من املنتجات النوع هذا على العاملي الطلب تراخي إىل األولية أسعار املواد يف النسيب االخنفاض وراء
 نسبة ختفيض على ساعدها مبا املتقدمة، الصناعية هذه الدول حققته الذي العلمي والتكنولوجي للتقدم

    2 .السلع الصناعية من الوحدة إلنتاج املستخدمة املستوردة املواد األولية
 يف العجز لتزايد نتيجة اليت كانتو األخرية، الفترة يف اخلارجية الديون أعباء تزايدت لقد :اخلارجي الدين -2

 اخلارجي االقتراض إىل الدولة جلوء ضرورة عليه تترتب اجلاري احلساب عجز فتزايد املدفوعات، موازين
 اخلارجية، املديونية أرقام زيادة عليه يترتب الرأمسالية العمليات ميزان فائض وحتقيق العجز، هذا لتمويل

 زمنية، فترة بعد السداد واجبة وأعباء التزامات عليها تترتب مما اخلارجية املديونية أرقام تزداد وبالتبعية
 تعليم( احلكومية حيث تنخفض نفقات القطاعات االجتماعيةالنفقات  على النهاية يف ينعكس الذي األمر

 ويزداد هذا ،اليت متس مباشرة الطبقة الفقرية اليت تعد املستفيد املباشر منهاو) خدمات اجتماعية الصحة،و
 يف البترولية غري النامية الدول عانت وقد ،القروض هذه على الفائدة أسعار الرتفاع نتيجة سواء األمر

                                         
  www.alshames.com 05الصفحة  2009نوفمبر 9تاریخ  5032العدد، ة الشمس اللیبیةموقع جرید، منظمة التجارة العالمیة. سلیم یونس.د ـ  1
 .17ص1996شمس عین مكتبة القاھرة،ـ،الصادرات ائتمانـ  وتأمین صدیرتال أخطار .القاسم أبو محمد اميتھ ـ 2
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 موازين يف اجلاري العجز على أثر مما اخلارجية الديون لتراكم نتيجة حادة مالية أزمات من األخرية اآلونة
  1  .النامية الدول معظم مدفوعات

املنظمة ومنذ ميالدها كرست حدة العالقة الالمتكافئة بني الشمال الغين املتمثل  :منظمة التجارة العاملية -3
من الواردات %  87بأمريكا وأوروبا واليابان واجلنوب الفقري، إذ زاد من حتكم الشمال املنتج بأكثر من 

حيث انطلقت الشركات امتيازات االستثمار األجنيب  توتوسعمن صادراته، %  94العاملية وأكثر من 
ستثمارية االبادئ املاملتعددة اجلنسية اليت تتوزع رؤوس أمواهلا يف أكثر من دولة، لتجرب اجلنوب على 

   .والبنك العاملي ديدة، تدعمها يف كل ذلك برامج اإلصالح لصندوق النقد الدويلاجل
  2 :ول حيثوميكن القول أن منظمة التجارة العاملية قادت إىل واقع مؤمل هلذه الد

  .قل من دوالر يومياـ نصف سكان العامل يعيشون بأ  
  .من السلع واخلدمات العاملية%  86من سكان الدول الغنية يستهلكون  %20ـ    
  .21ـ مليار شخص أمي يف القرن الـ   
  .دوالر 2ويف الدول النامية  2005دوالر عام  30ـ تكلفة ساعة العمل يف الدول املقدمة   

  يف الدول النامية  ةريالفق الطبقةعلى  تأثري سياسات حترير التجارة الدولية: الثالث املطلب
من خالل قنوات ذلك و ،جارة الدوليةسياسات حترير التيف الدول النامية ب بقات الفقريةمن املتوقع أن تتأثر الط 

األنفاق اإليرادات احلكومية وات األسعار، توفر السلع واخلدمات، األجور والتوظيف، تغري :متعددة أمهها
  .ع الدخلتوزياعي، النمو االقتصادي واإلنتاجية واالجتم

  .كما أن املكاسب املتوقعة من حترير التجارة الدولية ليست تلقائية أو مضمونة

  سعار السلع القابلة للتجارة الدوليةاأل أثري علىت: الفرع األول
مدى تأثري  يتوقفلفورية لتحرير التجارة الدولية والنامية من النتائج الدول يف االسلع املختلفة  أسعاريعد تغري  

هذه التغريات يف األسعار على الطبقات الفقرية على ما إذا كانت األسر الفقرية تعترب منتجة أو مستهلكة صافية 
 ضدنفسها  على محايةالفقرية  الطبقاتقدرة أسعارها، كما أنه يتوقف على مدى لتلك املنتجات اليت تغريت 

أسواق للسلع  اختفاءأو  ظهورإمكانية وعلى االستفادة من النتائج اإلجيابية املمكنة، أي آثار سلبية حمتملة، و
  3 .اخلدمات اليت تنتجها أو تستهلكها تلك الطبقات الفقريةو

                                         
 .21،صمرجع نفسھ ،الصادرات ائتمان وتأمین التصدیر أخطار .القاسم أبو محمد اميتھـ  1
 .05مرجع سابق، ص ،منظمة التجارة العالمیة. سلیم یونس.دـ  2
 .4، مرجع سابق، صقضایا اقتصادیةامنبة حلمي،.د.ـ أ 3
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الفرص املتاحة أو  الستغاللختتلف األسر من حيث قدرا على التعامل مع آثار حترير التجارة، سواء هذا و  
اخلدمات، فعندها قد ذلك من خالل إتاحة السلع وثار السلبية، كمنتجة أو كمستهلكة، وحلماية نفسها من اآل

وردة للمنتجني تت مسالخمثال مد(تتوفر فرص جديدة لإلنتاج تنخفض معدالت الفقر بشكل كبري حيث 
يف نفس الوقت قد تتقلص أنشطة معينة أو ختتفي لكن ات الفقرية، وقأو إنشاء أسواق جديدة للطب) عينيالزرا

يف فقرية اليت تعمل يف هذا القطاع ونتيجة لزيادة املنافسة داخل األسواق احمللية، مما يؤثر على دخل العمالة ال
  .هذه األنشطة

يرية وذلك من خالل اخنفاض أسعار السلع التصد ،كما أن التأثري يكون سلبيا على األسعار يف الدول النامية  
اليت يف الغالب ما تكون النشاط و ،السلع الزراعيةاملواد اخلام و من كبري بقدر واليت تتشكللدول النامية ل

، حيث عرفت فترت التحرير التجاري من الذين يعتمدون عليها كدخل هلم ،الرئيسي للمنتجني الفقراء
السكر والقطن (مثل  للدول الناميةاخنفاضا يف األسعار للعديد من السلع التصديرية  2000حىت  1970

هناك و ، إىل جانب املنافسة احلادة اليت تؤدي إىل اخنفاض األسعار،%60ـ30بنسبة تراوحت بني ) الكاكاوو
هو ما و إنتاجهمللمزارعني الفقراء يضطرهم إىل مواصلة عامل آخر يتمثل يف عدم توفر وسائل دخل بديلة 

  1 .ذلك عملية الدعم اليت تقدمها الدول املتقدمة ملنتجاا الزراعية، كما تدخل يف يؤدي إىل زيادة العرض

  رجواألالعمالة و على لدوليةا التجارة حترير أثر :الفرع الثاين 
ميثل عنصر العمل أهم ممتلكات الطبقة الفقرية مبختلف مستويات املهارة لديها، ولذلك يعترب تأثري حترير   

ان يف يحأغلب األ حترير التجارة الدولية يف يؤدي كبرية، حيثالتجارة الدولية على أجور الفقراء ذا أمهية 
املاهرة نسبيا، األمر الذي خيفض من معدالت العديد من الدول النامية إىل رفع معدل الطلب على العمالة غري 

حيث قد يرتفع أجر  ة على األجور يكون بارزا فيما يعرف بفجوة املهارات،رالفقر، كما أن تأثري حترير التجا
  .أجر العمالة األمية بنسبة كبريةن العمالة اليت أكملت تعليمها ع

أسعار صادرات املنتجات كثيفة  ارتفاعبالتايل فأن لة وفرة النسبية للعماوالدول النامية تتميز بال اقتصادياتو  
رفع معدالت الطلب على العمالة غري املاهرة نسبيا، وهو ما يتوقع  العمالة نتيجة حترير التجارة الدولية من شأنه

  2 .أن يكون له األثر اإلجيايب يف خفض معدالت الفقر من خالل زيادة التوظيف أو األجور أو كالمها معا
من وجهة نظر منظمة التجارة العاملية فترى أن االدعاء بأن اتفاقياا تقلص فرص العمل وتوسع اهلوة بني و 

وقائع موضوعية، فالتجارة ميكن أن تشكل قوة دافعة خللق  إىلاألغنياء والفقراء هو إدعاء مبسط وال يستند 
ة ماسة إىل تقليص العمال وبالتايل فرص العمل ومكافحة الفقر، إال أنه يف بعض األحيان تكون هناك حاج

                                         
 .4، ص 2009، المرصد االقتصادي، الجامعة األردنیة،عدالة النظام التجاري الدولي المعاصر. طالب عوض.ـ د 1
 .49، ص2000، مكتبة مدبولي، مصر، العولمة و الجاتـ فرص و تحدیات. ـ عبد الواحد الغفوري 2
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جتماعي، لكن يف كل احلاالت تسريح بعضهم، ويف هذه احلالة فإن الوضعية تكون صعبة على املستوى اال
  1 .ال تعترب حال "يةاحلما"
ثر سلبيا لتحرير التجارة الدولية على العمالة، فبعض األنشطة اليت كانت تعمل حتت غطاء قد يكون األهذا و  

  2.تفشي ظاهرة الفقرهو ما خيلق مشكلة البطالة، وافسة القوية للشركات األجنبية، واملن أمامختتفي قد  ،احلماية

  اإلنفاق احلكوميلتأثري على اإليرادات احلكومية وا: الفرع الثالث
أساسي عد مورد اليت تلي للتعريفات اجلمركية، ويؤدي حترير التجارة الدولية إىل ختفيض جزئي أو ك  

ري املباشر على النفقات العامة واخلدمات االجتماعية، وهو هذا يكون له التأث، للدول النامية لإليرادات احلكومية
املربرات  باعتمادهناك من يفنده،  االعتقادارتفاع معدالت الفقر، غري أن هذا ما يعتقد أن يؤدي إىل زيادة و

  3 :التالية 
  .زيادة الواردات نتيجةالتعريفة نفسها  باخنفاضالعائدات اجلمركية  عرتفقد ت -
سياسات سعر الصرف من األمور اليت تؤدي إل ارتفاع سات االقتصادية الكلية السليمة وتعد السيا -

مما يعوض خسائر اإليرادات الناجتة عن خفض التعريفات  ،زيادة حجم التجارة الدوليةو النمومعدالت 
  .اجلمركية

  .اجلمركية يساعد على التقليل من التهرب الضرييب، مما يدر عائدات كبريةتبسيط نضام التعريفات  -
 هو، بل كما أن اإلنفاق احلكومي املوجه للطبقات الفقرية، ليس بالضرورة تابع للعائدات اجلمركية -

  .تابع لقرار سياسي
ا وقتا حصيلة الضرائب على الواردات، مينحه اخنفاضاحملتمل من  لالخنفاضمعرفة احلكومة مسبقا  -

  .فيا للجوء إىل مصادر ضريبية أخرىكا

  على توزيع الدخل التأثري: الفرع الرابع
وعلى  على املستوى احمللي ،يكون يف اجتاهني عليه بالنسبة لتوزيع الدخل فإن تأثري حترير التجارة الدولية 

  .املستوى الدويل

تعترب كثيفة العمال وتتسم بندرة نسبية يف رأس املال، هي  الدول النامية اقتصادياتف :ليعلى املستوى احمل -1
ذلك يرجع إىل أن عملية ب أصحاب رؤوس األموال، واة حيث حتقق مكاسب للعمالة على حسجيابيإ

أنشطة تصنيعية كثيفة رأس املال حتمي التجارة الدولية يف دولة تنتج وتصدر سلع كثيفة العمالة، و حترير
منافسة للواردات، تؤدي إىل اخنفاض األسعار احمللية للسلع املصنعة نسبة إىل األسعار احمللية للمنتجات و

                                         
 .13، ص2007، لبنان،والدولیة اإلستراتیجیةالمركز اللبناني للدراسات ، منظمة التجارة العالمیة وعولمة االقتصاد والمال. خلیل حسین.دـ  1
 .23ص / 01عدد  2002األغواط الباحث جامعة مجلة ،النامیة البلدان إقتصادیات على العالمیة التجارة تحریر انعكاسات. قویدري محمد  2
 .43،ص 1996، أكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة، القاھرة التحدیاتالجات و. ـ عبد العظیم حمدي 3
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ن السلع املستوردة تكون رخيصة، غري رحبية، ألوبالتايل تصبح األنشطة كثيفة رأس املال  كثيفة العمالة،
هو ما أخرى، و أنشطةس أمواهلم إىل توجيه رؤو إعادةوإنتاجهم بالتايل يبدأ املنتجون احملليون بتقليص و

الدخل احلقيقي، مما يعيد توزيع الدخل لصاحل العمالة  ارتفاعباملقابل يؤدي إىل اخنفاض سعر رأس املال و
وس ؤليس أصحاب رموعة العاملني وعدون ضمن جميالفقراء وعلى حساب أصحاب رؤوس املوال، 

  1 .الفقراء وزيع الدخل لصاحلر التجارة الدولية على تيهكذا يعمل حتراألموال، و
حترير التجارة الدولية كانت له أثر سليب على توزيع الدخل، حيث زاد من توسيع  :على املستوى الدويل -2

مية، حيث تشري اإلحصائيات للبنك الدويل ومنظمة األنكتاد فجوة الدخل بني الدول املتقدمة والدول النا
   :كما هي موضحة يف اجلدول املوايل

  بني الدول املتقدمة والدول النامية الفردي فجوة الدخل ): 4(رقم اجلدول 
                      الوحدة دوالر أمريكي    

  1960  1980  1995                          2008  
  19000                 13865  10830  5839  الدول املتقدمة 
  3400                   3182  2800  1448  الدول النامية 

  15600                 10683  8030  4391   فجوة الدخل الفردي
  .4، ص2009 األردنية،عاصر، املرصد االقتصادي، اجلامعة جاري الدويل املتعدالة النظام ال،طالب عوض.د :املصدر

إىل النصف  1960دوالر يف عام  4391بشكل مستمر من مستوى تزايدتأن هناك فجوة يف الدخل و  
هذا يدل على األثر السليب لالنفتاح و ،2008يف عام وصوال إىل أكثر من ثالث أضعاف  1980تقريبا عام 

    .التجاري

  العاملية األزماتبالصدمات و التأثري: امسالفرع اخل
و ما يساعد على هالنامية على االقتصاد العاملي، والدول  اقتصادياتجارة الدولية إىل انفتاح تيؤدي حترير ال 

إىل يؤدي للصادرات، إال أنه يف نفس الوقت وحيدة  أسواقعلى  االعتمادبالتايل التقليل من تنويع الصادرات و
حجم يف األسعار أو  املفاجئةاخلارجية، مثل التغريات  األزماتوزيادة حساسية االقتصاد احمللي للصدمات 

معني مثل الزراعة، مما  مباشرة على قطاع اتيكون تأثري هذه الصدمرف، وصالتبادل التجاري أو أسعار ال
                       2 .الصدماتعلى التأمني ضد املخاطر وتكون أقل قدرة  اليت عادة مابالغا على الطبقات الفقرية و األثرجيعل 

  

                                         
جامعة  ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة، الجزائرالمنظمة العالمیة للتجارة واآلثار المرتقبة على الدول النامیة حالة .شامي رشیدةـ  1

 .100،غ م، ص2007، الجزائر
 .2، ص 2008، المركز المصري للدراسات االقتصادیة، القاھرة،تحریر التجارة الدولیة و تخفیف من حدة الفقر. امنبة حلمي.د.ـ أ 2
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  ر جتارايحتر يف ظللى الفقر عاملتاحة للدول النامية للقضاء  البدائل: ثالثاملبحث ال
من  ،ميكن للدول النامية جتنب أو على األقل ختفيض اخلسائر املتوقعة نتيجة حترير التجارة إىل احلد األدىن  

خفض معدالت إجراء التعديالت اهليكلية، وخالل إعداد سياسات يتم ختطيطها بدقة دف إىل تسهيل 
   .طورة على الطبقات الفقريةاخلدرجات 

   التحرير التدرجييالتمهيد للتحريري و :املطلب األول

امج أن تضع بر كي تتمكن من االستفادة بشكل تام من فوائد حترير التجارة، الدول النامية على يتعني 
تكون هذه السياسة مقرونة بإصالحات داخلية، مع توفري املساعدات وتعزيز القدرات  حيث سياسات مسبقة،و

    .الذاتية

  إصالح التجارة اخلارجيةو ياالستقرار االقتصاد :الفرع األول
بب يف ذلك إىل سيعود السعر الصرف احلقيقي، واجحة خفضا لالتجارية الن اإلصالحاتيسبق  أنجيب  

التحرير من خالل تثبيط فائض الطلب على الواردات الذي حيدثه إزالة التعريفة ضمان استدامة عملية 
  .اجلمركية

  .سياسات الطلب املقيدةف االمسي وخفض سعر الصر لميكن أن يتحقق خفض سعر الصرف احلقيقي من خال

  1 :نذلك ألبرامج حترير التجارة الدولية  و االقتصادي شرطا مسبقا لتنفيذ االستقراريعترب اجناز 
ما يتبع ت أساسية يف التعريفة اجلمركية وإذا ما أخذت سياسات حترير التجارة الدولية شكل ختفيضا -

  .االقتصادية الكلية االختالالت وهو ما حيدثعكسية على العوائد الضريبية، ذلك من آثار 
فاقم تأن يمن شأن اخلفض احلقيقي لسعر الصرف املتحقق بواسطة اخلفض الكبري بسعر الصرف االمسي  -

  .املاليةالنقدية و حالة عدم التحكم القوي بالسياساتمن مشكلة التضخم يف 
ميكن أن يساهم ذلك يف على دور سعر الصرف كمثبت امسي و تؤثر التخفيضات يف قيمة العملة احمللية -

  .إحلاق الضرر مبصداقية جهود االستقرار
رادات املوازنة العامة صدرا هاما من مصادر إييف أغلب البلدان النامية م التعريفات اجلمركيةتشكل   -

  .ةمتويليعليه زيادة احلاجة ملصادر  بالتايل فإن خفضها قد يترتبللدولة، و

  

                                         
، الكویت، المعھد العربي للتخطیط 2العدد  11التنمیة والسیاسات االقتصادیة، المجلد، مجلة أھم استراتیجیات السیاسة التجاریة. أحمد الكواز.ـ  د 1

 .19، ص 2009



 تحریر التجارة الدولیة و الحد من الفقر في الدول النامیة: الفصل الثالث

 
107 

  النهج التدرجيي: الفرع الثاين
وبدراجات  ،شملها التجارة الدولية تاليت ختلفةاملهناك حاجة ألن تتم عملية التحرير بالتدريج يف القطاعات  

ض التعريفات عرب مراحل مما يضمن عدم الالزمة، فيتم ختفي التجارية حاتلتقليل تكلفة اإلصال ذلكمتباينة و
  .يساعد على خفض إمجايل تكلفة التعديالتة وتعرض االقتصاد لصدمة كبري

األسر على البدء يف التكيف و الشركاتاحلكومة باإلصالح التجاري لتشجيع  جتدر اإلشارة إىل أمهية التزامو 
ومن األمهية مبكان  ،الكليهائي ونالوصول إىل مرحلة التحرير الية التطوير على املدى القصري قبل مع عمل

ء الدوافع إلجراء الصاديني، وإال قد يفقد هؤإيصال رسالة واضحة تعرب عن هذا االلتزام احلكومي للفاعلني االقت
االضطرابات االجتماعية اليت قد حتدث جراء وذلك لتجنب ، يف مع اإلصالح التجاريالتعديالت الالزمة للتك

  1 .اآلثار السلبية لسياسات التحرير التجاري
حيث  ،قتصادي بني كل الشركاء التجارينياال وسيلة لتشجيع النمو دوليةلتجارة الليعترب التحرير التدرجيي  

يف كل مرحلة وكل خطوة  إجراء التعديالت الالزمة عليهاومتنح احلكومات الوقت الكايف ملراجعة سياساا 
خالل جوالت متعاقبة من من ، الوصول إىل مستويات أعلى من التحريربمما يسمح  ،ختطوها حنو التحرير

      .هامبا حيقق منافع متوازية جلميع املشاركني في، املفاوضات

  التجارة الدولية ملواجهة متطلبات حترير خاصة سياساتوضع  :املطلب الثاين
 من ،لعامليةملواجهة متطلبات حترير التجارة االدول النامية  اقتصاديات استجابةوضع سياسات لرفع  جيب   

، والسياسات االقتصادية الكلية وبرامج التدريب برامج التكيف اهليكليخالل برامج اإلصالح االقتصادي و
  .درة على تطوير البنية األساسيةرفع القواملساعدات الفنية والتكنولوجية و

   ةالتعويضي سياساتال :الفرع األول
جمال لتعويض اخلاسرين رمبا يكون هناك و اري ينتج عنها راحبون وخاسرون،صالح التجحىت أفضل مناهج اإل

بصفة عامة فإن أي تعويض جيب أن يكون يف صورة التجارية على املدى القصري، و اإلصالحاتنتيجة تطبيق 
ون يف شكل صورة ميكن أن تكلقومي حبيث ال تشوه قوى السوق، وشبكة أمان تكون على مستوى االقتصاد ا

 نافسةتدريب للعمال الذين يتم االستغناء عنهم يف الشركات اليت ال تقوى على املإعادة دعم مؤقت للدخل و
ختفيض معدالت الفقر برنامج طموح لإلصالح التجاري، و من شأن مثل هذه الشبكة املساعدة على تنفيذو

  2 .كهدف اجتماعي

                                         
 . مرجع سابق. ما ھي األسباب الداعیة إلى تحریر التجارة .كرستینا رسفیال ـ 1
 .3، مرجع سابق، ص تحریر التجارة الدولیة و تخفیف من حدة الفقر. امنبة حلمي.د.ـ أ 2
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الزيادة  ومن مث، إنتاجيتهموأتاحت برامج لتدريب العمال وإعادة تأهيلهم لالرتقاء بقدرام التنافسية ورفع   
هكذا ، واالجتماعية عهماضأوبتحسني دخلهم تتحسن تعترب مصدر الدخل الوحيد هلم، وهم اليت أجوريف 

  .تهتتقلص رقعتنحصر ظاهرة الفقر و

  التكميليةالسياسات  :فرع الثاينال
األضرار الناجتة عن يتم تصميم السياسات التكميلية اليت تنفذ قبل أو خالل عملية التحرير دف تقليل أثر  

السماح هلا باالستفادة من الفرص الناشئة ات الفقرية يف األسواق الرمسية وتسهيل مشاركة الطبقالتعديالت، و
  .يف السوق

اإلشارة هنا إىل مناذج من السياسات التكميلية اليت ميكن تبينيها لتصاحب إجراءات اإلصالح التجاري  جتدرو  
يصاحب حترير التجارة الدولية إجراء تغيريات يف  أنمبا يضمن حتقيق مكاسب أكرب للطبقات الفقرية، إذ جيب 

وجود بنية  ،اجلديدةالفرص من  ستفادةاالتتطلب االقتصادي الكلي، و االستقرارالسياسة الداخلية مثل حتقيق 
حتتية لتمكني الفقراء من احلصول على ائتمان، كما جيب على احلكومة دعم السوق كمؤسسة من خالل 

نشري يف هذا الصدد إىل ضمان حقوق امللكية، وية للسوق ويمتطبيق لوائح تنظين عالقات عمل، وتشجيع تكو
وخدمات تستهلكها أو تنتجها الطبقات  األسواق املرتبطة مبنتجات أن زيادة املنافسة يف أسواق التوزيع أو يف

فراد على التغلب على فجوة املهارات يساعد األالنفع كذلك فإن توفري التدريب و الفقرية سيكون هلا أكرب
احلصول على فص عمل يف القطاعات اليت تتوسع، مما يزيد من حرية حركة العمالة، كما أن احتمال و االنتقال

نتيجة لتحرير التجارة يؤكد على احلاجة إىل وجود سياسات أكثر مراعاة  املرأةوضع ضغوط تستنفد وقت 
  1.بدائل يف السوق للخدمات املرتلية مثل رعاية األطفال إتاحةللنوع، مبا يف ذلك 

القومي دون إشراك  لالقتصاداالقتصادية املرجوة  األهدافالسياسة التجارية مبفردها ال ميكن هلا حتقيق   
، فالتكامل بني هذه السياسات يؤدي إىل إحداث )إخل...املالية والنقدية، والتصحيح اهليكلي(األخرىالسياسات 

    2 .القتصاديةآثار إجيابية على الكفاءة االقتصادية وبالتايل على الرفاهية ا

   التجارة العادلة منهج تبين:املطلب الثالث 

وسيلة غري عادلة للتنمية  فقد حتولت إىل ،خلدمة التنمية، والقضاء على الفقر بدال من أن تكون التجارة عامال  
املتقدمة  اقتصادية بعيدة كل البعد عن العدالة من قبل الدول االقتصادية يف البلدان النامية، وآلية لفرض سياسات

حيث أن التبادل التجاري بني الدول املتقدمة والدول األقل تقدما متيل كفته لصاحل الدول  باجتاه الدول النامية،
  .املتقدمة، مما يستوجب أن يكون أكثر عدال وإنصافا وذلك حبماية الدول األضعف

                                         
 .4، مرجع نفسھ، صتخفیف من حدة الفقرتحریر التجارة الدولیة و. حلمي امنبة.د.ـ أ 1
 .99، ص2002، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة  01ط، اقتصادیات التجارة الخارجیة. حسام علي داوود وآخرون ـ 2
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   مفهوم التجارة العادلة: الفرع األول
وهي  1942اليت تأسست عام  العاملية" أوكسفام"أوضح على يد مؤسسة  برز مفهوم التجارة العادلة بشكل  

وإىل جانب تكرس نشاطاا ملكافحة الفقر،  عبارة عن احتاد من املنظمات غري احلكومية املستقلة اليت
االحتاد (هذه االحتادات من بني العادلة،  فكرة نشر التجارة العاملاحتادات كربى يف  عدةتبىن ، ت"أوكسفام"

شبكة املؤسسات (، و)املنظمات الدولية للعالمات التجارية والتجارة العادلة(، و)الدويل للتجارة العادلة
فع عن ادت يتالؤسسات املو هناك الكثري من ) األورويب للتجارة العادلة االحتاد(، و)العاملية األوروبية التجارية

   . التجارة العادلة قضايا
  ـ)FLO،WFT،EFTA(رمسيةالاملنظمات  موعة من غري رمسيهي تنظيم ـ و  FINEعرفتوقد  

قدر  حتقيق هو هدفها، احلوار واالحترامتقوم على الشفافية والتجارة العادلة هي شراكة جتارية "2001عام  يف
أفضل للتجارة  ظروف توفري التنمية املستدامة من خالل ساهم يفت ي، فهيف التجارة العاملية أكرب من املساواة

  1". عاملهذا ال من ، وال سيما يف اجلنوباملهمشنيالعمال و حقوق املنتجنيضمان و
قواعد  إجراء تغيريات يف بضرورةالوعي  لزيادة دعم املنتجني تشارك بنشاط يف منظمات التجارة العادلة 

  .رضية للجميعمتبادل  عالقة وإقامة ،التقليدية الدولية التجارة وممارسات
هدفه مساعدة  السوقوج قائم على  منظمةاجتماعية  حركةاالجتماعي أو  العملالتجارة العادلة هي   

مع األخذ بعني دفع سعر أعلى للمنتجني من خالل  ،فيها ستدامةملاالتنمية وتعزيز  البلدان الناميةاملنتجني يف 
، البلدان املتقدمةتركز بصفة خاصة على صادرات البلدان النامية إىل  فهي ،لمعايري االجتماعية والبيئيةاالعتبار ل
  2 .)النب والكاكاو والسكر والشاي واملوز والقطن(احملاصيل الزراعية و احلرف اليدوية املنتجات من وأبرزها

يتمثل اهلدف االستراتيجي للتجارة العادلة يف العمل مع املنتجني والعمال املهمشني من أجل مساعدم على   
أكرب يف  أصحاب مصاحل، كما أا دف إىل متكينهم من أن يصبحوا االقتصادي واالستقراراالكتفاء الذايت 

  .التجارة الدولية، فضال عن القيام بدور أكرب يف جمتمعام
الدول النامية لبيع  اس على كيفية توفري فرص وسبل جيدة للمنتجني يفوتقوم فكرة التجارة العادلة باألس  

وتقليل حاالت االستغالل اليت يتعرض هلا هؤالء  من األسعار العاملية،" قريبة"سلعهم ومنتجام بأسعار عادلة 
    .املتقدم املنتجون، خاصة من بلدان الشمال

  

                                         
  La Platform de commerce équitable ; site web/ www.commercequitable.org .consulté le 27/01/2011ـ  1

2 ـ   Marlike Kocken History of Fair Trade European Fair Trade Association. (EFTA). Netherlands, 2006, P03. 
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   التجارة العادلة مبادئ :الفرع الثاين
تعتزم احلركة توفري فرص الوصول إىل األسواق  ،املدافعون عن التجارة العادلة عددا من املبادئ التوجيهيةيتبىن 
 سعارفهي دف إىل تقدمي أ ،والسماح بالتواصل بعدد أقل من الوسطاء وربطهم بالعمالء، تجني املهمشني،للمن

تطوير معارفهم ومهارام واملوارد الالزمة يف  تدفع عادة للمنتجني، وكذلك مساعدماليت  سعارأعلى من األ
ني كما يسعي املدافعون عن التجارة العادلة إىل رفع مستوى الوعي بفلسفة تلك احلركة ب ،لتحسني حيام

  1   :ميكن أن نلخص املبادئ األساسية للتجارة العادلة يف النقاط التاليةاملستهلكني يف الدول املتقدمة، و

منظمات  ، تعزيزالوصول إىل األسواق كينهم منمت عن طريق املنتجنيرفاه و ظروف معيشة حتسني -
  .متكافئة، تقوم على مبدأ تبادل املنفعة جتاريةعالقات  إقامةو، سعر أعلى عن طريق دفع املنتجني

  .املتبادل احلوار واالحترامالشفافية وقدر من على  تجاريةوالصفقات ال تقوم العالقات -
واألمن  ،السليمة البيئية، واملمارسات العدالة االجتماعية من خالل تعزيز محاية حقوق اإلنسان -

  .االقتصادياالستقرار و
ومحاية ، الشعوب األصليةوخاصة النساء و احملرومة ، من الفئاتالتنمية للمنتجني فرص تشجيع -

  .اإلنتاج يف عمليةاألطفال من االستغالل 
قوم الشرائية بشكل  ممارسةتوجه ، حبيث على املنتجني الدولية للتجارة األثر السليبب املستهلك ةوعيت -

  .إجيايب
 التجارة العاملية قواعد وممارساتتغيري ل الطرق إلقناع اتمع الدويل بضرورةسعي بكل الوسائل وال -

 .احلالية

  للحد من الفقر التجارة العادلة بديل لسياسات التحرير التجاري: املطلب الرابع
تعدى األمر ذلك إذ العادلة كبديل للتجارة احلرة، و األخرية تعالت األصوات املطالبة بالتجارةيف السنوات   

 أصبحت االحتجاجات ترافق كل اجتماعات البنك الدويل، أو صندوق النقد الدويل، أو منظمة التجارة
  .غريهاما رأيناه سابقا يف سياتل وواشنطن وبراغ وغوتنربغ و هوالعاملية، يف كل مكان تقام و

  التجارة احلرةالفرق بني التجارة العادلة و: الفرع األول
ختتلف التجارة العادلة عن التجارة احلرة خاصة من حيث املبادئ اليت تقوم عليها أو من حيث األهداف اليت  

  .تطمح للوصول إليها، وهذا ما أدى إىل االختالف تأثريمها ومعاجلتهما لظاهرة الفقر

                                         
1 ـ   Fairtrade Labelling Organizations (FLO) & International Fair Trade Association: fair trade state of  play 

.Germany ,2008;P05 
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املنظمات لهذا السبب جند مبدأ التجارة العادلة فبعيدة عن  التجارية يف عامل اليوم حتكمها قواعدالتعامالت    
اليت متثل  التجارة العادلة عوضاً عن التجارة احلرة بادئحقوق اإلنسان تدعو إىل تبين ممجعيات غري احلكومية و

، فمن هذا املنطلق يتضح أن هناك فرق العاملي الراهنولنهج االقتصاد التجارة العاملية ملنظمة الركيزة األساسية 
  . كبري بني مفهوم التجارة احلرة ومفهوم التجارة العادلة

 مبادئ التجارة احلرةأنه ما مل يتجه العامل جبدية إىل االنتقال من حيث يرى أصحاب فكرة التجارة العادلة    
تعاظم فقر الفقراء إىل جانب أتساع ظاهرة الفقر وسوف يظل يشهد  ، فإن العاملإىل مبادئ التجارة العادلة

األسواق التجارة احلرة تعين فتح فالطبقة الغنية، ة وبالتايل تعميق الفجوة بني الطبقة الفقريو ،تعاظم غىن األغنياء
بني الدول حبيث تستطيع أي سلعة منتجة يف أي بلد  واملنتجات أمام انتقال البضائع إلغاء التعريفات اجلمركيةو

يف العامل أن تدخل أي بلد آخر من دون أن يزداد مثنها، وبالتايل تنافس املنتجات احمللية الشبيهة يف ذلك البلد 
واملعىن العملي هلذا املبدأ أن منتجات الدول الصناعية الكربى العالية اجلودة، تستطيع  ،على قدم املساواة

ول إىل أسواق الدول النامية وتنافس منتجاا املتدنية اجلودة بأسعار متقاربة األمر الذي يؤدي إىل اختفاء الدخ
يف املقابل فإن منتجات البلدان النامية تستطيع والشركات احمللية وزيادة البطالة، املنتجات احمللية وإغالق املصانع 

محائية من قبل  بإجراءاتناك، إن استطاعت من دون أن حتظى الدخول إىل أسواق البلدان الصناعية واملنافسة ه
وهذا كله من ناحية نظرية طبعاً، ألن مثة حتفظات واستثناءات كثرية خاصة فيما يتعلق باملنتجات  ،تلك الدول

ذلك خالصة  ،الزراعية اليت تنتج يف البلدان النامية وما زالت ممنوعة عملياً من الدخول إىل أسواق العامل الغريب
احمللية احملدودة وأكثر  األسواقسوقا أفضل بكثري من أ متعددة اجلنسيات أن التجارة احلرة توفر للشركات

  1 .رحبية
احملفز الرئيسي والوحيد بل ينظر إىل االعتبارات  دلة فهي مبدأ ال يتوجه إىل الربح باعتبارهأما التجارة العا  

رواد هذا التوجه، طرحها يهذه التجارة تأيت أفكار مبادئ ويف سياق  ،األخرى اليت يهملها مبدأ التجارة احلرة
للمجتمعات الفقرية  كبريهو الذي يتحكم يف التجارة فإننا سننتهي إىل دمار  تقول بأننا إذا تركنا الربحواليت 

تمعات احمللية على مبدأ املشاركة بني الشركات الكربى العمالقة وافكرم ترتكز  االجتماعية، وللبيئة وللقيم
 وتكون هذه األسس ،سرحبيث تقيم تلك الشركات مشروعاا على أسس تفيد منها اتمعات واألفراد واأل

  .عمل التجارييف الأساسياً  بدأأي خدمة اتمع احمللي م
فكرة عزل األخالق والقيم عن التجارة اليت سادت يف القرون األخرية أعطت  أنيقول ديفيد رانسو   
في التجارة احلرة إذا سألنا من هو ف ونشأ وضع يتميز بتناقض جوهري، سلطة ال ختضع ألي حماسبة،» السوق«

جمال غري  سلبية على اتمع أو البيئة أو أي انعكاساتاملستفيد األكرب، وإذا سألنا من حناسب يف حال حدوث 
                                         

. 02، ص8481العدد 2002فیفري  16، جریدة الشرق األوسط نقاد العولمة یدعون إلى التجارة العادلة بدل التجارة الحرة . كامبریدج ـ 1

www.aawsat.com   2011 / 01 / 27تم االطالع علیھ   
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رحبي آخر، فإننا جند أن جواب السؤال األول هو األقوياء واألغنياء، بينما جواب السؤال الثاين هو ال أحد أي 
عدم «أن  ردي األوضاع، ومنها يستنتج رانسواملستفيدين األول ال خيضعون للمحاسبة واملراقبة يف حال ت أن

يكون جمحفا يف حق الدول النامية و ال خيدم وهذا ، »التجارة احلرة«متضمن أصالً يف تعبري » العدالة
  1.مصاحلها

أن نظرية التجارة احلرة  ونير" الربوفسور بغوايت"وعلى رأسهم  التوجه احلر للتجارة الدولية أصحابغري أن  
حمدود،  عمليةمن الناحية األكادميية قد جتاوزت إىل حد كبري مرحلة التشكيك ولكن قبوهلا من الناحية ال

ن هناك من يرفض أن يقوم أ كماعوامل أمهها املشاعر املضادة للتجارة احلرة، إىل عدة  رجعون ذالكوي
الشخص مبا مييزه عن غريه انطالقا من أن الواجب أن يفعل املرء ما يرغب بعمله وجييده، وهناك من يرفض 

ن مناهضي أ رونكما ي ،ث املبدأمن يكره ويعارض التغيري من حيو هناك التجارة احلرة الشتماهلا على التغيري 
يار اخاصة بعد يفعلون ذلك ردة فعل على عدم توفر أيديولوجيات بديلة، ،التجارة احلرة من مناهضي العوملة

طرح نظرية لالبديل تبحث عن جعلت املناهضة  ،حول انتصار الرأمسالية والتجارة احلرةالشيوعية وظهور أفكار 
  2 .مضادة

  التجارة العادلة على الفقر يف الدول الناميةتأثري : الفرع الثاين
على قوة دور حترير التجارة يف دفع » تون وودزوبر«مؤسسات  سطراحترير التجارة الدولية واآلمال اليت   

من خالل مزيد من استقطاب االستثمار األجنيب املباشر  ،النمو االقتصادي وحل مشكالت البلدان النامية
بل  ،هارامث تأيت نقل للتكنولوجيا واخلربة، ملو توفري فرص العمل ية وما تؤمنه منوانتصاب الشركات العامل

   .زادت ميش مكانة هذه البلدان يف التجارة الدولية
قواعد التجارة العاملية، وإتاحة الفرصة ملنتجات  دف إىل تغيري اليت هلذا كان البديل يف التجارة العادلة،  

بدعم الدول  التجارة الدولية احلالية خاصة مبا يتعلقالغنية، وإاء قواعد  أسواق الدولالدول الفقرية لدخول 
إجياد آلية لفتح أسواق الشمال أمام و الغنية لصادراا الزراعية وكذلك حتسني معايري العمل والصحة والتعليم،

 ،سلعهم ومنتجام بأسعار عادلةالدول النامية لبيع  توفري فرص وسبل جيدة للمنتجني يفمع  ،منتجات اجلنوب
إتباع قواعد أكثر و املتقدم، وتقليل حاالت االستغالل اليت يتعرض هلا هؤالء املنتجون، خاصة من بلدان الشمال

على التكنولوجيا احلديثة، مبعىن آخر دف  عدالة فيما يتعلق برباءات االختراع لضمان حصول الدول الفقرية
   3 .التجارة الدولية إىل العمل خلدمة الشعوب الفقرية وليس ضدها التجارة العادلة إىل توجيه

                                         
1  ـ   David Ranson، No-none Sense Guide to Fair Trade, verso Landen ،2001  P 27 . 

2 ـ   jagdish bhagwati. Free Trade Today. New Jersey Princeton press University, New York , 2002, P38. 
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إضفاء املزيد من العدالة على  ، من خاللخلق تنمية مستدامةالفقر و ةإلزالالتجارة العادلة هي إستراجتية و  
الدول النامية، ما يف التنمية بني الدول الصناعية والقواعد املتعددة األطراف، مبعىن األخذ يف االعتبار التفاوت 

يعطي معاملة تفاضلية للبلدان النامية متكنها من اقتحام أسواق البلدان املصنعة، حيث اتضح انه من دون التمتع 
وهي أسواق تتمتع  ،مبثل هذا النظام يبقى منتوج البلدان النامية غري قادر على النفاذ إىل أسواق البلدان املصنعة

احملرومني الصغار يف الدول النامية لق فرص للمنتجني خت بالتايلقوي، وم محائي مجركي وغري مجركي بنظا
اقتصاديا واملهمشني من جانب النظام التجاري ومكنهم من التغلب على مشكلة الفقر واالعتماد على النفس 

العمل على استقرار و ،اإلنتاجيةمهارام حتسني قدرام و من خالل ،من العيش الكرمي أدىنوضمان حد 
أحد اآلثار الرئيسية للتجارة  الذي يعتربو األسواقنتيجة التقلبات يف  ضد خماطر التغريات يف األسعار األسعار
جمازاته بصورة صحيحة و عملالير ، كما تضمن تقدميع األطراف املعنيةتوفري املعلومات الكافية جلو ،العادلة
  1  .ال العرقيالتمييز اجلنسي و وعدم

والدراسات إىل أن املزارعني يف الدول النامية قد زادت أرباحهم من خالل التجارة العادلة تشري األحباث و  
مقارنة مع التجارة احلرة التقليدية، وهي تعترب حسب املنادون بفكرة التجارة العادلة  %30بنسبة جتاوزت 

  2.بع نشاطهممبثابة مكافئة مستحقة هلذه الطبقة، مقابل القيمة االجتماعية و البيئية اليت تط
الذي يعين متكني و، "بالعدالة يف التجارة الدولية"ف ما يعر مبدأأن تتبىن قد يكون من املفيد للدول النامية   

هذا ميكنها من ، وOMCالدول النامية من استخدام كافة السياسات التجارية حبرية دون أن تتقيد بقواعد 
  3 .كذالك الصناعات الوطنية الناشئةو الضعافالتدخل يف اقتصادها الوطين حلماية املزارعني 

إن تداعيات هذا الطرح اجلديد العدالة يف التجارة الدولية صار أكثر من ضروري وليشمل كل العالقات   
أفكارا ابتدعها  ، فهي تظل "السوق"و" التجارة احلرة" ال يعين إلغاء تام لكل مبادئ أنه غري االقتصادية الدولية،

أن واألهم من ذلك  على أا قوى غري متحكم فيها،ن تظل خاضعة إلرادته وأن ال ينظر إليها اإلنسان وجيب أ
فهي يف األساس تقوم على  ،ليست خيالية أو غري قابلة التطبيق " الدولية التجارةالعادلة يف  "النظرية البديلة 

، كما أن عدالة التجارة الدولية تتطلب وقف املمارسات الضارة اليت تقوم ا "التجارة تبادلية املنفعة"مبدأ 
احف  استغاللاإلغراق وسياسات الدعم الزراعي والتصاعد الضرييب و سياساتالدول املتقدمة مبا يف ذلك 
أنه  أي ،خالصة هذا الطرح تتجسد يف شكل جتارة عادلة وحرة يف نفس الوقتف، لشركات متعددة اجلنسيات

  .تعديل يف الرأمسالية وليس ثورة ضدها

                                         
 .9، مرجع سابق، ص عدالة النظام التجاري الدولي المعاصر. طالب عوض.ـ د  1

2 OECD2007، developments in the producer support estimate and related indicators;OECD,paris 5_6 July 
2007،P18. 

 .02مرجع سابق، ص نقاد العولمة یدعون إلى التجارة العادلة بدل التجارة الحرة، . كامبریدجـ  3
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   :خالصة
وفتح األسواق يكون حال مفضال من  هاحتريرو ،تعد التجارة وسيلة لتحقيق غايات وأهداف حمددة     

، حيث ميكنها أن تنتشل املاليني من الفقر، إال أن حترير التجارة الدرجة األوىل إذا ما توفرت شروط معينة
توزيع الدخل، وقد يؤدي إىل خفض رفاهية بعض األشخاص على األقل يف املدى القصري يصاحبه تغريات يف 

جيب حتليل آثار حترير التجارة الدولية، االجتماعية منها ، لذا الذين قد ينتمي بعضهم إىل الطبقات الفقرية
إىل ص ، ووضع برنامج للتكيف مع التحرير التجاري، تكون موجهة باخلصوواالقتصادية واملؤسساتية

  .القطاعات احلساسة بالنسبة للطبقات الفقرية
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یر التجاري على ظاھرة آثار التحر
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  دول املغرب العريبير التجاري على ظاهرة الفقر يف آثار التحر: الفصل الرابع

جمموعة دول املغرب العريب  واستراجتيات اإلقالل من الفقر يف لتقييم سياسات حتليلي إطار يتناول هذا الفصل  
، كما نستعرض أهم التوجهات احلديثة للتجارة فة كأساس للتقييمحيث نعتمد على مؤشرات الفقر املعرو

نعكف على دراسة سياسات حترير التجارة  حيث ،يف دول املغرب العريب الدولية وآثارها على ظاهرة الفقر
ل املبادالت التجارية وتأثري ذلك على يعاآلليات اليت تعمل من خالهلا لتفوالدولية يف دول املغرب العريب 

   .من دولة إىل أخرى ةتباينوم خمتلفةمستويات ومعدالت الفقر اليت تسجل أرقاما 
 ريقتص وال بعض،ا البعضه ىعل املختلفة الدول اقتصاديات انكشاف إىل يؤدي اخلارجية التجارة حترير إن 

 الدول فإن وبذلك، األسواق من واخلروج الدخول وحريةة املنافس زبل يتعداه إىل تعزي طفق على ذلك راألم
والتسويق بقدرة عالية، وتلك  اإلنتاج على القادرة تلك هيأكرب من حترير التجارة الدولية  بشكل املستفيدة

 الصناعية الدول إن وحيثاملرتفع،  االقتصادي العائد ذات األجنبية االستثمارات استقطاب على القادرة الدول
 منظمة قواعد إطار ويف أنظمة داخل والشروطهذه املعطيات  مع للتعامل والكفاءة القدرة لديها املتقدمة
قدرة الدول النامية ومنها دول املغرب العريب اليت تعتمد على  مدى حوليثار تساؤل  وهنا ،العاملية التجارية

النفط كمورد رئيسي للدخل بالنسبة للجزائر وليبيا وبعض الصادرات الزراعية والبحرية بالنسبة للمغرب 
     وتونس وكذلك موريتانيا
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  حترير التجارة الدولية يف دول املغرب العريب : املبحث األول 
، فهي تقع يف مشال إفريقيا وجنوب البحر املتوسط يف اهام امنطقة املغرب العريب موقعا جيوإستراتيجيحتتل   

إفريقية عربية ومتوسطية، ومما يزيد يف أمهية  امتداداتوذا يكون هلا  ،الضفة املقابلة لدول اإلحتاد األورويب
وقوة التكتل اإلقليمي  وعليه ميكن تصور أمهيةات كبرية، على ثرو احتوائهاهو هذه املنطقة إىل جانب موقعها 

  .يف حركة التجارة الدولية

   أهدافهالعريب و حتاد املغربا مشروع: املطلب األول
العامل، ظهر إىل الوجود احتاد املغرب العريب يف فرباير  ااالقتصادية الذي أصبح يتجه إليه تالتكتال على غرار 

، وكان اهلدف من إنشائه هو توحيد اجلهود من أجل إرساء قواعد التعاون والتكامل االقتصادي 1989
 . ومواجهة التحديات املقبلة اليت تفرضها املتغريات الدولية اجلديدة القائمة على أساس املنافسة

   لتأسيس إحتاد املغرب العريب لتارخييا سياقال :الفرع األول 
، لكن فكرة الوحدة 1989فيفري  17 يفمراكش املؤسسة إلحتاد املغرب العريب  اتفاقيةمت التوقيع على   

  .ر يف أذهان وعقول شعوب املنطقةذاجلديدة، بل هو مشروع قدمي ومتج املغاربية ليست بالفكرة
ما األوىل رحلة امل، أساسية حلامربثالث فكرة إنشاء املغرب العريب الكبري  فقد شهدت ومن الناحية التارخيية   

مراكش  اتفاقيةتتمثل يف خرية األ، املرحلة الثالثة وما بعد االستقاللالثانية مرحلة رحلة املقبل االستقالل و
  .وتأسيس إحتاد املغرب العريب

القدمي ظهور عدة دول تربعت على املنطقة بكاملها يف عرفة منطقة مشال إفريقيا  :تقاللسقبل اال مرحلة ما -1
لبناء املغرب العريب ن هذه احملاوالت لك ،أو على أجزاء كبرية منها كاملوحدين، الفاطميني، فاملرابطني

 ألا كانت مبنية على أساس قبلي، قائمة على القوة والغزو ،بذور فشلها يف طياا كانت حتملالكبري 
  1 .ة بغرض حتقيق مصاحل شعوب املنطقةواضحوليس على أساس أفكار 

 الوحدة الثقافية استعملت االستعماريةالفرنسي ويف أثناء الفترة  االحتاللفقد شهدت املنطقة  أما حديثا  
ففي سنوات العشرينيات ، االستعماركأسلحة يف حماربة  ،ومقومات الشعوب املغاربية، العربية واإلسالم خاصة
أسس يف  1926يف سنة  ،وبناء املغرب العريب االستقاللنسقت احلركات الوطنية عملها النضايل من أجل 

 وهو مجعية تضم العمال من أصل مشال إفريقي، ويف السنة املوالية أنشأ الطلبة مجعية» إفريقيا جنم مشال« باريس
ة عقد ممثلي احلركات الوطني 1945ويف سنةمشال إفريقي موحد،  إحتاد طلبة مسلمي مشال إفريقيا من أجل

                                                             
1_ Guechi djamel, l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique,casbah 
edition,alger,2002, p24. 
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وأوصت بتوطيد  الوطنيةتونس لقاء يف القاهرة درست من خالهلا وسائل تقوية املقاومة لكل من اجلزائر املغرب 
  1. وتقرر إنشاء مكتب املغرب العريب بالقاهرة ،العالقات بني احلركات الوطنية

لدستوري اجلديد التونسي وااملغريب  االستقاللو جبهة التحرير الوطين ممثلو اجتمع 1958أفريل  26ويف   
يف توحيد مصريها يف اجلزائر، وعرب املؤمتر عن إرادة الشعوب املغاربية  استقاللمن أجل توحيد اجلهود بغية 

  2  .ألول لتحقيق مشروع املغرب العريباملرجع ا االجتماعاملشتركة، وأعترب هذا  إطار املصاحل
جتسيد فكرة املغرب العريب مادام جزء منه خيضع  يف اإلمكانمل يكن  :االستقاللاملغرب العريب بعد  -2

ولكن  ،كل الدول املغاربية استقالل، وهلذا فقد أجلت كل اخلطوات الوحدوية حىت يتحقق لالستعمار
املغرب على  احتجتفقد  1960يف سنة  استقالهلا موريتانياسرعان ما ظهرت اخلالفات، فبعد إعالن 

سن  استقالهلاوهكذا بدأت أوىل اخلالفات، وبعد إعالن اجلزائر  ،ذلك بدعوى حقوقها يف الصحراء
رأت البلدان املغاربية  1964ويف سنة  ،ظهرت خالفات شديدة بينها وبني املغرب بسبب احلدود 1962
أربع دول  اقتصادوزراء  واجتمع ،االقتصادية سياسااأنه من صاحلها التعقل وتنسيق  االستقاللحديثة 

وتنمية مبادالا التجارية  اقتصادياجلزائر، املغرب، تونس، وليبيا، وأظهرت إرادا يف إرساء تعاون 
التجارية اجلهوية وتنسيق  للتفضيالتوقررت إنشاء جلنة تشاور دائمة ومتثلت مهمتها يف وضع نظام 

   3 : ذلك من خاللوسياسات التصنيع من أجل إضفاء التكامل على عمل هذه البلدان 
  .احلواجز أمام التبادالت التجاريةختفيض  -           

  .اال الصناعي، الزراعي واحلريفالتعاون يف  -          

  .التعاون يف جمال الدفع والتمويل -          

عدة عوامل أعادة املسرية  اجتمعتيف منتصف الثمانيات  :مراكش وتأسيس إحتاد املغرب العريب اتفاقية -3
 اليتوقوع خمططات التنمية بالدول األعضاء رهينة القيود  االقتصاديةالوحدوية إىل مسارها، فمن العوامل 

 اجلزائر(العاملية، فقد تضررت هذه البلدان من تدهور أسعار كل من احملروقات  االقتصاديةتفرضها األزمة 
كما عانت من ثقل  ،)اجلزائر(الغاز الطبيعي ) موريتانيا(احلديد ) املغرب، تونس(الفوسفات ) ليبياو

 عبةونقص املوارد من العملة الص 1990مليار دوالر سنة  58,2اربية املديونية حيث بلغت املديونية املغ
  .املوازين التجارية واختالل

                                                             
1 Guechi djamel, l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique op.cit,p26.  

,les editions toubkal,casablanca,1996,p8.apres barcelone,le maghreb et necessaireOulalou fathallah, 2  
op.cit,p28. l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique djamel,Guechi  3  
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العاملي كان له دور بعث املشروع املغاريب حيث متيز بظهور ثالثة أقطاب  االقتصاديكما أن الظرف    
 االقتصاديةت قوى يف العامل مرتبطة بقوة التكتالموازين ال وأصبحت ،وازدهارمن حوهلا مناطق رقي  شكلت
  .العاملي لالقتصادأصبحت مراكز قرارات  اليتاجلهوية 

 االقتصاديلقد وجدت البلدان املغاربية نفسها يف واقع دويل ال يعترف إال باملنافسة والكفاءة يف األداء و   
 االقتصاديةالتجمعات  اهتماممنفردة، كما أن  يفرض عليها سلسلة من التحديات يصعب عليها مواجهتها

يف  وي،م الذي تستطيع به أن تلتحم يف فضاء إقليمي فعال وقذه البلدان املغاربية يكون بنفس احلج األخرى،
جلنة سياسية للتشاور  وأنشئت ،لرؤساء الدول املغاربية 1988جوان  10لدة يف اقمة زر انعقدتهذه األجواء 

تفرع عن هذه اللجنة جلان خطوات البناء املغاريب و اقتراح والتنسيق على مستوى وزراء اخلارجية من أجل
جلنة الشؤون ، التربية والتعليمجلنة ، جلنة التنظيم واهلياكل ،جلنة الشؤون املالية واجلمركية :هي فرعية

  1 .واألمن االجتماعية

إحتاد املغرب « قادة املغرب العريب أعلن رمسيا عن ميالد اجتماعومبراكش ويف  1989فيفري  17ويف    
  » U M Aالعريب

   االحتاد املغريبأهداف و ستراجتيةإ: الفرع الثاين 
تبىن مشروع إحتاد املغاريب مجلة من األهداف يسعى لتحقيقها منها ما هو سياسي ومنها االجتماعي وكذلك   

هذه  ، وميكن تلخيصالتجاريةاألهداف االقتصادية وهو  يف دراستنا هذه بدرجة أوىل ناهمما ياألمين، و
  2  :يفاألهداف 

  .بني الدول األعضاء عالقاتالتقوية ووالتجاري وتنمية املبادالت تعميق التعاون االقتصادي  -
حتقيق الرفاهية والتقدم و والقومية العربية تنمية التعليم واحلفاظ على القيم الروحية وصيانة اهلوية -

  .للشعوب املغاربية
  .سياسات موحدة يف خمتلف امليادين إتباعو تنسيق السياسة التصنيعيةوالسياسة اجلمركية  توحيد -
  .ؤوس األموالرو ، والسلعاألشخاص انتقالالعمل التدرجيي لتحقيق حرية  -

بالرجوع إىل قرار الس الرئاسي املنعقد باجلزائر ذلك واضحة وجية املغاربية املوحدة للتنمية اإلستراتيكانت   
  3 :اتيجية إقليمية للتنمية دف إىلالكربى إلستروضعت اللجان الوزارية التوجهات حيث ، 1990يف جويلية 

  .حتقيق األمن الغذائي املغاريب -
  .ترقية املوارد البشرية واملادية -

                                                             
 .26، ص2004  ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  1، ط دراسات استراتیجیة . رواء زكي یونس، محمد علي داھشـ  1
 ـ المادة الثانیة من معاھدة التأسیس 2

op.cit,p145. apres barcelone,le maghreb et necessaire ,Oulalou fethallah 3 
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  .برامج تكثيف املبادالت التجارية تطبيقتسريع و -
  .إعداد سياسة موحدة يف كل القطاعات -

جمموعة  حددت املوحدة لدول االحتاد، اإلستراتيجية تفعيلملسطرة ملشرع االحتاد املغاريب ولتحقيق األهداف او 
مرحلة مبرحلة، وتتمثل هذه وتنفيذها خطوة خبطوة و إتباعهااملتتابعة واملتسلسلة، يتم  املراحلمن اخلطوات و

  :التايلاملراحل يف 
  .احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية بإلغاءإقامة منطقة التبادل احلر املغاربية وهذا  -
  . م هذه املرحلة باعتماد تعريفه مجركية موحدة وتنسيق النظم اجلمركيةتأسيس إحتاد مجركي وتترج -
سوق  تسمح حبرية تنقل األشخاص، السلع واخلدمات ورؤوس األموال، واليتمرحلة السوق املشتركة  -

  .االندماجمه من أجل  تقدمي مشروع حتك اليتة، توحيد القوانني داخلي موحد
بتوحيد السياسات  وهذا اقتصاديتسمح بالوصول إىل إحتاد  اليت االندماجاملرحلة الرابعة وهي مرحلة  -

  .برامج التنميةو االقتصادية
  حتاد املغاريبالا إطاريف  الدولية سياسات حترير التجارة :املطلب الثاين

إمكانية قيام منطقة للتجارة احلرة مث  من خاللالدولية يف دول املغرب العريب  تربز سياسات حترير التجارة   
إحتاد مجركي على املستوى املغاريب، ترتبط حبقيقة املبادالت التجارية بني الدول املغاربية فيما بينها، ومبادالت 

  .املغاربية ككتلة مع بقية العامل املنطقة
   الدوليةالتجارة مسامهة دول املغرب العريب يف  :الفرع األول

طبيعة ثرواته وحجمها، وتعكس أيضا املستوى الذي وصل إليه  بلد أو إقليمتعكس التجارة اخلارجية لكل 
إحتاد املغرب العريب من  دولبذلت يف  اليتالعاملي، وبالرغم من اجلهود  يف السوق اندماجهودرجة  اقتصاده

فقد متيزت أجل حتسني جتارا اخلارجية، فإن مشاركة دول اإلحتاد يف التجارة العاملية ما تزال جد ضعيفة، 
فحسب اإلحصائيات يظهر أن اإلحتاد سجل ما  بتراجع مستوى املبادالت، 2009 إىل 2005الفترة من 

، وهكذا تبقى مشاركة 2009يف سنة  100850.1مقابل 2005مليون دوالر سنة  107786.9مقدار
من التجارة   %0.13و 0.1املغرب العريب يف التجارة العاملية جد ضئيلة، حيث تراوحت قيمتها ما بني 

   .العاملية

  
  
  
  
  



 آثار التحریر التجاري على ظاھرة الفقر في دول المغرب العربي                                الفصل الرابع

 
120 

  2010 – 2008صادرات وواردات للدول املغاربية خالل الفترة :  )5( اجلدول رقم
     مليار دوالرالوحدة                                                                                   

    

 الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات 

  23.2  21.5  21.3  20.2  26.0  24.7  تونس

  50.4  61.2  47.8  50.0  47.5  82.6  اجلزائر

  29.1  49.5  26.9  38.8  25.4  63.1  ليبيا

  39.6  28.1  36.2  25.1  45.6  32.8  املغرب

  2.3  1.7  2.1  1.6  2.5  1.8  موريتانيا

  .2010سبتمرب  التقرير االقتصادي العريب املوحد،صندوق النقد العريب، : املصدر         
هيكل ولتحديد بشكل واضح مسامهة دول احتاد املغرب العريب يف التجارة الدولية، نعرج على دراسة طبيعة و  

  .جغرافية هذه املبادالت، وأي تشكيلة الصادرات وتركيبة الواردات هلذه الدول، يةدالت التجاراملب

إن هيكل الصادرات املغاربية تبني وبوضوح خصوصيات األنظمة اإلنتاجية يف الدول  لصادرات املغاربيةا -1
 جهة، ومن جهة أخرى تونس واملغرب من وموريتانيااملغاربية، حيث متيز بني كل من اجلزائر، ليبيا 

ل والغاز الطبيعية، البترو ثروااتتمثل يف وا تعتمد على تصدير سلعة وحيد فالثالث دول األوىل تتميز بك
  .ملوريتانيا ومعدن احلديد ومنتجات الصيد البحري بالنسبة ،بالنسبة للجزائر وليبيا

 مبكرة انفتاحيةسياسة  اتبعتتونس واملغرب أن تنوع صادراا، لكوا  استطاعتعلى عكس هذه الدول،   
األخرى  واالمتيازات اليد العاملة الرخيصة مستغلة توفرباشرة األجنبية امل لالستثمارات الستقطااوأيضا 

البلدان من زيادة نسبة صادراما من املنتجات املصنعة،  استطاعوهكذا  االنفتاح،املمنوحة يف إطار سياسة 
وبعض املنتجات ) إخل …الكروم، خضر وفواكه مبكرة، زيت الزيتون (باإلضافة إىل بعض املنتجات الزراعية 

  .)لفوسفات ومشتقاتها( واملنجمية  الصيدية
نسبة  ارتفاععرف هيكل الصادرات التونسي تغريات كبرية يف السنوات األخرية، وقد لوحظ ذلك يف كما   

 واإللكترونية امليكانيكيةالصادرات املصنعة منها املنتجات النسيجية واجللدية واألحذية ومنتجات الصناعات 
 كالرخويات والتمور ومنتجات الصيديةالفوسفات ومشتقاته وبعض املنتجات الغذائية منها زيت الزيتون و

  .والقشريات
 1986املغرب الذي غري من هياكله اإلنتاجية منذ السبعينات، فقد عرف هيكل صادراته بداية من سنة  أما   

منها املنتجات النسيجية واملالبس، األمحاض %8,5بنسبة نسبة املنتجات املصنعة ارتفعتتغريات مهمة، حيث 

    2008                2009                     2010  
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الفوسفات (نسبة الصادرات املنجمية  اخنفضتبينما  ،ة الغذائية، منتجات الصناعالفوسفاتيةاألمسدة الفسفورية، 
  .، كما جتدر اإلشارة إىل املداخيل السياحية)اخلام، الرصاص، النحاس

  هيكل الواردات املغاربية  -2
  .ات املغاربية  معرب عنها بالنسبةدهيكل الوار): 6(جدول رقم 

املواد األولية   املنتجات الغذائية  دوالر مليار اموع  دالـبـل
  الزراعية

مواد معادن و  زيوت ووقود
  منجمية

  مصنعة منتجات

  2005  2009  2005  2009  2005  2009  2005  2009  2005  2009  2005  2009  
  65,7  5  1,7  1,7  1,4  2,5  3,7  3,2  27,4  2,7  36,760  19.847  اجلزائر 

  72,9  77,7  1,0  1,0  0,4  0,7  2,0  1,3  23,8  19,3  25,941  12,626  ليبيا
  59,7  46,5  3,6  3,6  14,4  23,6  5,2  6,5  17,1  19,8  30,396  20,798  املغرب

  57,4  52,0  31,2  0,4  3,2  14,0  0,2  0,7  46,3  29,6  1,474  1,424  موريتانيا
  78  57,5  2,6  4,3  7,9  20,7  3,1  3,6  8,3  13,7  19,039  13,348  تونس

  .2010باعتماد بيانات التقرير االقتصادي املوحد، صندوق النقد العريب، : املصدر

مل تعرف الواردات املغاربية تغيريات هيكلية كبرية، حيث مثلت املنتجات  2009ـ 2005يف الفترة من   
يف املتوسط من  %24.43مثلت  اليتمن الواردات الكلية مث تلتها املنتجات الغذائية  %64 ،77الصناعية 

الواردات الكلية، وعلى خالف البلدان املغاربية األخرى جند املغرب الوحيد الذي يستورد نسبة معتربة من 
   .%14.4املواد الطاقوية ب 

  1: عاملني مهاإن هيكل الواردات املغاريب يرتبط أساس ب 
  .حاجياا من سلع التجهيز ارتفاعالدول املغاربية مما أدى إىل  اتبعتها اليتالسياسات التصنيعية  -
العرض من املواد  اخنفاضاملفرط يف الطلب على املواد الغذائية نتيجة النمو الدميغرايف ومقابل  االرتفاع -

  .الزراعية
إن حتليل املبادالت التجارية بني الدول املغاربية قبل قيام إحتاد املغرب العريب يبني  :التجارة املغاربية البينة -3

 .ضعفها الكبري من حيث القيمة إال أن الزيادة يف هذه التبادالت كانت حقيقية
  
  
  
  
  

                                                             
op.cit,p110. l union du maghreb arab,integration regionale et developpement economique , Guechi Djmel 1  
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                                                                                                                   .2009- 90غاربية للفترة حصة التجارة املغاربية البينية من التجارة اإلمجالية للدول امل: )7(جدول رقم     
  مليون دوال: لوحدةا

2005  2120,2  3,3 %  2800,2  2,77%  

2009  2925,3  4,56%  3419,7  3,39%  

l union du maghreb arab,integration regionale et  ,Djamel uechiG ـ  : المصدر
op.cit,p108 developpement economique   

  .2006بيانات التقرير االقتصادي املوحد  صندوق النقد العريب،ـ             

 1990سجلت املبادالت البينية زيادات ملحوظة، فقد كانت الصادرات البينية سنة  اإلحتادبعد تأسيس   
مليون دوالر كصادرات إمجالية للمنطقة، أي بنسبة  95896مليون دوالر من جمموع  914.49بقيمة 
من الصادرات اإلمجالية  %4.05مليون دوالر بنسبة  1035.2فقد وصلت  1994، أما يف سنة 0.95%

كانت الواردات املغاربية من  1990، ففي سنة االجتاهطقة، أما الواردات البينية فقد ارتفعت يف نفس للمن
من الواردات  %3.7من الواردات اإلمجالية لتصل % 2.84مليون دوالر بنسبة  802.88الدول املغاربية 
   .مليون دوالر 1052.8بقيمة  1994اإلمجالية سنة 

نتيجة لتعثر مسار مشروع االحتاد املغاريب مل تتطور املبادالت البينة لدول االحتاد كما و 1994وبعد سنة   
  .1994منذ بقية معدالت التبادل ثابتة نسبيا  2009و  2005كان مسطر له، فحىت سنوات 

 )تونس  –اجلزائر(أا ختضع ملنطق اجلوار أما حتليل املبادالت الثنائية داخل منطقة املغرب العريب، فيبني    
، كما أن كثافة املبادالت )املغرب –تونس(، )تونس –اجلزائر(أو التقارب والتفاهم السياسي ) ليبيا –تونس(

فأغلب مبادالا تتم مع  موريتانيااملغرب، أما  –اجلزائر –تتمحور حول البلدان املركزية للمغرب العريب، تونس
ا تونس مث اجلزائر مث املغرب، يف حني تبقى ضعيفة جدا مع تونس وليبيا، أما ليبيا فأغلب جتارا تتم مع جار

   .ايلواجلدول امل نوضحها من خالل يعتهااملبادالت وطب هذه أما عن هيكل ،املغرب

  

  

  

الواردات لنسبة من ا  الواردات البينية املغاربية  السنوات
  %    اإلمجالية

الصادرات النسبة من   الصادرات البينية املغاربية
  %   اإلمجالية

1990  802,88  2,84 %  914,49  0,95%  

1994  1052,8  3,7%  1035,2  4,05%  
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  .املغاربيةدالت التجارية البينية طبيعة املبا) : 8(اجلدول رقم 

  من بلدان االحتاد  االسترياد  التصدير  حنو بلدان االحتاد   البلد

  الغاز مكونة من  احملروقات و %50أكثر من : مواد أولية  ائر زاجل

  .الصناعي، مشتقات احلديد، كربيت، اجلبس لالستغاللمواد أساسية  

  :بدرجة أقلو

   فالحيهمعدات معدات نقل، و: منتجات مصنعة 

  )املرتيل  لالستغالل( منتجات الصناعات الكيميائية 

  .خيوط، نسيج :ية غري الغذائية وغري الطاقويةاملواد األول

   .مشتقات احلديدومنتجات مصنعة، إمسنت 

  .منتجات الصيد البحري 

 إىل(أدوية، أمسدة مصنعة، مالبس وأحذية  ،خيوط نسيج: منتجات مصنعة  املغرب 
  )تونس اجلزائر و

  )فواكهسردين، خضر و( مصربات ومعلبات ( غذائية مواد 

  )، فوسفات رصاص( مواد أولية : وبدرجة أقل

  بترول 

   فالحيه، جرارات إلكترومرتلية: منتجات تامة

 مشتقات احلديد إمسنت و: مصنعة منتجات نصف
   .بصلال

  منتجات مصنعة   تونس 

  ، النسيجمشتقات احلديد، معدات النقل

  .، مصرباتذائية، فرينة، عجائنغمنتجات الصناعة ال

  .مشتقات البترول و وقود

  بترول  ليبيا 

  إعادة تصدير مواد مصنعة

  .، نسيجسلع مصنعة، منتجات الصناعة الغذائية

  ، غاز بترول خام، برتين  نتجات الصيدية طازجة أو جممدة امل   موريتانيا

  سكريات مشتقات احلديد الصلب، سكر و

  )أدوية، أثاث(منتجات مصنعة 

  ، قطع غيار مالبس، أحذية، عطور

  .46، ص2008طرابلس،  05، جملة اجلامعة املغاربية، العدد العريب املغرب احتاد لدول البينية التجارةالزين،  شوشان الباري عبد :املصدر

ن إعداد يسمح لنا من معرفة طبيعة املنتجات املتبادلة بني البلدان املغاربية، كما ميكننا م )08(رقم  اجلدول  
  : املالحظة اهلامة التالية

خيتلف هيكل التجارة البينية املغاربية عن اهليكل العام للتجارة لكل بلد عضو، وهكذا تظهر املنتجات املصنعة  -
ال متثل نفس الثقل يف مبادالت إحتاد املغرب العريب مع باقي بلدان يف املبادالت البينية، بينما  أساسيكبند 

العامل، حيث تتميز بتصدير املواد األولية، وهذه الظاهرة جتد تفسريا يف كون أن املنتجات املصنعة املغاربية 
  .ليست تنافسية على املستوى العاملي
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، الزنك، احلديد ملغرب وتونس وتصدر التمور، اموريتانياتصدر اجلزائر البترول واملواد الطاقوية حنو  ـ 
تستورد األدوية واملواد الغذائية ميائية والبالستيكية حنو تونس، ووالصلب واألمسدة حنو املغرب، واملواد الكي

  .موريتانياونس، ومنتجات الصيد من اخلشب من ت ورق من املغرب، واإلمسنت اجللودوعجينة ال
واملواد الطاقوية من اجلزائر، اإلمسنت، الزيوت النباتية، النسيج والقطن، التمور أما املغرب فيستورد البترول  ـ 

 مسنت واجللود حنو كل من اجلزائرمن تونس، والبترول من ليبيا، أما تونس فتصدر املواد الكيميائية واإل
 وموريتانيادالت بني ليبيا أما عن املبا، وتغذية األنعام حنو ليبيا االستهالكيةاملغرب، واإلمسنت األبيض واملواد و

  .فتكاد تنعدم وال أثر هلا

   العريب بني دول املغرب االتفاقات التجارية :فرع الثاينال
تفحص السياسات التجارية واألطر  املبادالت البينية املغاربية إىل الضعف املسجل يف قيمة وحجم يدعو  

القانونية احلاكمة للتجارة بني الدول املغاربية، مما يساعدنا على إعداد تفسري ولو جزئي هلذا الضعف وإظهار 
معوقات التطور املتناسق للمبادالت يف املنطقة املغاربية، وعوائق االنتقال إىل منطقة التبادل احلر مث االحتاد 

  .يها يف اتفاقات االحتادملنصوص علاجلمركي ا
ائية، وتستمد التجارية البينية للدول املغاربية تسريها اتفاقات جتارية وتعريفية ثن بادالتامل:االتفاقات الثنائية -1

التفضيلية جلامعة الدول املغاربية والس االقتصادي العريب املؤسس يف  قواعدمن ال اعتمادهاهذه االتفاقات 
  1: االتفاقات عدة صيغوتأخذ هذه  1964
اء السلع املستوردة من الدول املغاربية فيبيا، حيث تلتزم بصفة منفردة بإعالصيغة املفتوحة اليت تتبعها ل -

  .وكل الدول العربية
 املغرب–تونس، تونس–املغرب، اجلزائر–الصيغة اليت أخذا االتفاقيات سنوات الثمانينات بني اجلزائر -

   .ام قاعدة املنشأالسلع معفاة من الرسوم اجلمركية مع احترهذه الصيغة تسمح بتبادل 
لنوف يف  برأسالتجارية والتعريفية املغاربية خالل القمة املغاربية املنعقدة  االتفاقيةوقعت الدول املغاربية على   

ل احلر بني تبني وتضع القواعد األساسية املنشئة ملنطقة التباد االتفاقية، هذه 1991مارس  11ليبيا، بتاريخ 
  2 : وقد  نصت علىمشروع اإلحتاد اجلمركي املغاريب إقامة والدول املغاربية، 

 اآلثارإعفاء السلع ذات املنشأ املغاريب من كل الرسوم واحلقوق اجلمركية والضرائب والرسوم ذات  -
  .يةم تعويضورس االقتضاءمتس اإلنتاج احمللي، وعند  اليتاملكافئة ما عدا الرسوم 

تستعمل مدخالت مستوردة من دول خارج اإلحتاد  اليتتوضح أن السلع ذات املنشأ املغاريب  6املادة  -
  .% 17 .5حتت نظام املستودع أو القبول املؤقت ختضع لرسم تعويض ب 

                                                             
,op.cit,p131 hreb est necessaireApres barcelone le magOULALOU Fethalla, 1  

تم  www.maghrebarabe.org من موقع االتحاد المغرب العربي  PDF، ملف وتعریفیة بین دول اتحاد المغرب العربي اتفاقیة تجاریةـ  2
  2011/ 03 /02االطالع علیھ بتاریخ 
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من اإلجراءات غري التعريفية، على أن توسع هذه  املعفاةالدول األعضاء مدعوة إىل إعداد قائمة بالسلع  -
  .صبح اإلعفاء اجلمركي حقيقي وفعالالقائمة تدرجييا حىت ي

يف أحد  حادة اضطراباتظهور   حالةيفاللجوء إىل اإلجراءات الوقائية  ميكن ألحد األطراف املتعاقد من -
  ). 11املادة(العامة االقتصاديةالقطاعات أو يف الوضعية 

يهة رتال قواعد املنافسة واختراق، اإلعانة للصادرات اإلغراقاألطراف املتعاقدة على كل إجراءات  امتناع -
  ).12املادة(

   : ويتعلق األمر ب) 3املادة (املعتربة كسلع أصلية  خصائص السلع االتفاقيةحيدد نص  -
 احليوانات احليةوية، السلع املنتجة يف أحد بلدان اإلحتاد مبا فيها السلع الزراعية واملنتجات الصيد 

  .مل تتعرض ألي حتويل اليتاملوارد الطبيعية و
 من قيمة السلعة أو أن تصل  %40فة، مبا ال يقل عنحتتوى على قيمة مضا اليتلصناعية السلع ا

  .من القيمة اإلمجالية من املواد األولية املستعملة %60نسبة املواد األولية األصلية احمللية إىل
  تشملها القائمة املعدة باتفاق األطراف واحملددة لدرجة التحويل املطلوبة  اليتالسلع املصنعة األخرى

  .اقتصاديايف كل سلعة على شرط أن يكون هذا الشرط كايف ومربر 
وهذا يف القمة  ،تبىن رؤساء الدول املغاربية اتفاقية متعلقة بتبادل املنتجات الزراعية بني الدول املغاربيةكما   

الدول املغاربية يف ترقية  إرادة، وقد أكد نص االتفاق على 1990جويلية  23املغاربية املنعقدة باجلزائر يف 
الزراعية وتسهيل تصريف املنتجات الزراعية يف املنطقة املغاربية من أجل حتقيق األمن الغذائي  اإلمكانيات

  . املغاريب
 املبادالت املغاربية وبسبب عدم قابلية عمالت الدول املغاربية للتحويل طويروحىت يتسىن هلذه االتفاقات ت   

ات التجارية اتفاقا بني ممثلي البنوك املركزية من أجل تسهيل تطبيق االتفاق 1992عقدت الدول املغاربية سنة 
  .والتعريفية املوجودة

ها قد عرف تطبيقعلى أرض الواقع، فمل يكن من السهل تطبيق هذه االتفاقيات  :االتفاقياتصعوبات تطبيق  -2
  : ومن هذه الصعوبات عقودالصعوبات مجة عكس ما كان تتضمنه أوراق هذه 

اخلالفات السياسية بني الدول اليت كانت عادة ما تؤدي إىل قطع العالقات وقد شكلت أهم املعوقات  -
  .والتجارية بني البلدان املغاربيةيف وجه تطور العالقات االقتصادية 

 خضوع هذه الدول للتعديل اهليكليف السياسات االقتصادية سنوات السبعينيات إال أنه وبعد اختال -
  .دية ا متقاربة ومتشاة تقريباأصبحت السياسات االقتصا

روح هذه خذ بعض اإلجراءات تكون متناقضة وصعوبات تسيري االتفاقات التجارية والتعريفية حيث تت -
  . االتفاقات
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فالغياب شبه التام خلطوط مباشرة للنقل الربي أو البحري يؤدي إىل  ،النقلضعف التنسيق يف جمال  -
  .نتجات املتبادلةملا تنافسية وحيد بشكل كبري من تكاليف إضافية

     .السلع القادمة من دول نامية أخرىمنافسة  -
 احلصار على ليبيا،(سياسية  اعتباراتالذي عرفه مسار اإلحتاد املغاريب والذي يرجع إىل  االنسداد -

  .، ما عطل سري مؤسسات اإلحتاد) اخل …اخلالف بني اجلزائر واملغرب، الوضع يف اجلزائر
  .االتفاقيةعدم مصادقة املغرب على  -
التطبيقية املتعلقة بالبنود املتخصصة من  الربوتوكوالتوهذا لعدم إعداد  االتفاقيةعدم إمكانية تطبيق  -

  .لربوتوكول املتعلق بشهادة املنشأوا املعفاة، كالربوتوكول احملدد حملتوى قائمة السلع االتفاقية

  سياسات حترير التجارة الدولية لدول املغرب العريب يف إطار الشراكة مع اإلحتاد األوريب :املطلب الثالث
حيث  ،األوريب اتفاقياا مع االحتادمن أوجه حترير التجارة الدولية لدول املغرب العريب الشراكة اليت مت إبرام   

 لدول املغرب العريب واخلارجي البيين التجاري التبادل حترير الذي يؤثر على املتغري تعترب الشراكة اتفاقيات أن
 أيضا دف بل االحتاد األورويب، مع التجاري التبادل معدالت زيادة إىل فقط ليس دف الشراكة فاتفاقيات

  .العريب احتاد املغرب لدول البينية التجارة ودعم املغاريب التكامل مستوى زيادة إىل

  االحتاد األوريبدول املغرب العريب و بني مـؤمتر برشـلونة وتأسيس الشراكة: الفرع األول
من أجل وضع إطار  95نوفمرب 28و 27مببادرة من االحتاد األورويب انعقد مؤمتر برشلونة يف الفترة ما بني 

نطقة للتبادل احلر م إنشاءدول جنوب املتوسط حىت الوصول إىل و التعاون بني االحتاد األورويب تجديد لعالقا
يف هذا املؤمتر أعلن االحتاد األورويب عن سياسته املتوسطية اجلديدة من أجل حتفيز مسار ، و2012يف آفاق 

مستوى التنمية يف أوروبا والدول ة لكافة دول املنطقة وتقليل الفجوة بني يالتنمية االقتصادية واالجتماع
  .أساسيني مها الشمولية والشراكة املتوسطية األخرى املبنية على مبدأين

فهذه السياسة اجلديدة تتصف بالشمولية كون ميثاق برشلونة يقترح إطار تعاون يشمل كل ااالت   
القائمة على الشق الف السياسة السابقة على خ واإلنسانيةالسياسية، األمنية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية 

ولتجسيد هذه السياسة فهي تعتمد على املبدأ الثاين وهو مبدأ الشراكة، الذي خيتلف عن  االقتصادي فقط،
  .ن يف إجناح وحتقيق األهداف املشتركةعدة، فالشراكة هي أن يساهم الطرفامبدأ اإلعانة أو املسا

 هوة تضيق أن أمل على األورويب، االحتاد مع شراكة اتفاقيات إبرام يف سباقة املغاربية الدول بعض كانت لقد 
 اتفاقية على وتصدق توقعمغاربية  عربية دولة أول تونس كانت فقد عليه، واألوروبيني جرياا مع التنمية
 متميزة بعالقات تونس وترتبط ، 17 /1995/7يف االتفاقية هذه أبرمت حيث األورويب، مع االحتاد شراكة

 1963الذي بدأ مفوضاته منذ  املغرب ذلك يف تلتها ،عام بشكل األورويب واالحتاد خاص بشكل فرنسا مع
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 -األورو الشراكة اتفاقیات
 مغاربیة

لشراكة ل، ومع إعالن برشلونة الذي أسس 1969سنة  جتارية تفضيلية بني الطرفني حيث أبرمت اتفاقية
     1 .2000حيز التطبيق يف ليدخل  1996قد شراكة مع االحتاد األوريب سنةمت توقيع املغرب عاألورومتوسطية 

تربم  مل وبالتايل األورويب، االحتاد مع مفاوضاا لتعثر نظرا الشراكة، قطار ركوب يف تأخرتف اجلزائر أما 
مرور  بعد أي 2005ليدخل حيز التنفيذ يف سنة  22-4-2002 يف إال األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاقية
  .االتفاقية لنفس تونس إبرام على سنوات عشر

 توقعا مل ليبيا وموريتانيا فإن ، 1995لعام برشلونة إعالن توقيع على عاما 15أكثر من  مرور من وبالرغم  
 شتوتغارت ملؤمتر حضورها منذ برشلونة عملية يف مراقب صفة محلت ليبيا إن حيث الشراكة، اتفاقيات على
 أما االحتاد األوريب قصد توقيع اتفاق الشراكة،اخنرطت يف مفاوضات مع  2008، ومنذ اية  1999عام

  2.األورومتوسطية الشراكة يف كعضو تقبل مل موريتانيا
  واخلارجية البينية والتجارة الشراكة اتفاقيات بني املتوقعة العالقة): 5(الشكل 

  
  
  

  
  

    
  

البينية لدول احتاد املغرب تأثريها على التجارة اخلارجية و اتفاقية الشراكة األورو ـ مغاربية ومصطفى عبد اهللا أبو القاسم اخلشيم،: املصدر
   .48، ص2009ليبيا،  املغاريب طرابلسمركز الحتاد  ،07لة اجلامعة املغاربية، العدد ، جمالعريب

  
  مع االحتاد األوريب املغاربية التجارية ملبادالتا: الفرع الثاين

 ما يسمى املغرب العريب يف إطار الشراكة مع االحتاد األوريب حتت غطاء تندرج املبادالت التجارية لدول 
   .مليون مستهلك 800 تضموأربعني بلدا تشمل حوايل و 2010يف آفاق  تهاإقام املزمع ،"منطقة التبادل احلر"
الشكل الذي مبوجبه يتم حترير التجارة بني جمموعة دول من كافة احلواجز اجلمركية ومنطقة التبادل احلر هي  

ولتسهيل إقامة منطقة  ،مع الدول األخرى خارج التكتل بتعريفااكل دولة  احتفاظوالقيود األخرى، مع 
  3  :ما يلي تقرر األورومتوسطية  التبادل احلر

                                                             
، اتفاقیة الشراكة األورو ـ مغاربیة و تأثیرھا على التجارة الخارجیة و البینیة لدول اتحاد المغرب العربيـ مصطفى عبد اهللا أبو القاسم الخشیم،  1

 .51ص، 2009، مرجع سابق
 .46ـ 45ص ص ، مرجع نفسھ،صطفى عبد اهللا أبو القاسم الخشیمـ م  2

  .231، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، االقتصاد الدولي .ـ أحمد فرید مصطفى،عبدالمنعم غفر 3

 مستوى زیادة
 التجارة

 الخارجیة
ـ ألوروا

 مستوى زیادة
 التجارة
 البینیة

المغاربیة"
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التدرجيي لقيود التعريفة على املنتجات الصناعية والتحرير التدرجيي للتجارة الزراعية وجتارة  اإللغاء -
  .اخلدمات

مناسبة فيما يتعلق بقواعد املنشأ والشهادات اخلاصة ومحاية حقوق امللكية الفكرية  إجراءاتاختاذ  -
  .نافسةمللكية الصناعية وسيادة املوا

سياسة مبنية على قواعد إحصائيات السوق وتكامل االقتصاد الوطين آخذا بعني االعتبار  إتباع -
  .احتياجات ومستويات التنمية

االقتصادية واالجتماعية مع إعطاء األولوية لتشجيع وتطوير القطاع اخلاص  األسسحتديث وتعديل  -
فيف اآلثار وإقامة إطار إداري مالئم القتصاد السوق إىل جانب العمل على خت ،والنهوض بقطاع اإلنتاج

  .رتبة على هذا التعديلتاملاالجتماعية السلبية 
  .املتوسطحوض األكثر تقدما إىل بلدان  من الدول اولوجيإقامة آليات لتشجيع نقل التكن -

 تهاتبعيمتتاز ب، يةارجاخلاملغاربية التجارية توزيع املبادالت  األوربية املغاربية يظهر أنونتيجة هلذه املبادرة   
اإلحتاد األوريب يعترب الشريك األول ف ،بدول اإلحتاد األورويب من جانب الصادرات والواردات معا وارتباطها

 %73(منها  %70 املغاربيةدول المن جتارة االحتاد األوريب ، حيث بلغ نصيب دول العريب رباملغلدول 
من جتارة دول اإلحتاد  العريب جمتمعة رباملغيف حني أن نصيب بلدان  )بالنسبة للواردات  %64صادرات و

 %1.75بالنسبة للصادرات   %1.17( الفترةيف نفس  %3، فلم يتجاوزالدول مع بقية باملقارنة األورويب
  1  ).بالنسبة للواردات

األوريب نتيجة للنظام التفضيلي الذي حتظى به بعض املنتجات وقد تزايدت الصادرات املغاربية حنو دول اإلحتاد  
  .من السلع الزراعية لكثريليضمن حرية الدخول للمنتجات املصنعة والتنازالت التعريفية  الذي املغاربية

مع اإلحتاد األورويب بالنسبة للتجارة مع العامل سيطرة  املغرب العريبويبني هيكل التجارة لكل بلد من بلدان   
من منتجاا واملكونة أساسا من احملروقات حنو  %84وهكذا تصدر ليبيا  ،هذه األخرية على جتارة كل بلد

من صادراا حنو اإلحتاد األورويب، يف  % 68توجه حنو  اليتبلدان اإلحتاد األورويب شأا يف ذلك شأن اجلزائر 
 احلوامض وزيت الزيتونكالنسيج وكذا املنتجات الزراعية والفوسفات  صدران لهأن تونس واملغرب يحني 

  2 .احلديد ومنتجات الصيد البحري موريتانياويستورد اإلحتاد األورويب من 
 اآلالتواردات الدول املغاربية من دول اإلحتاد األورويب فتتمثل يف املنتجات املصنعة، هيكل أما فيما خيص  

باقي  ، أما)إخل..، زبدة، حليب ومشقاته، سكروسلع التجهيز، ومعدات النقل، منتجات غذائية، حبوب

                                                             
1 ـ   Direction des Relations Economiques Extèrieur (DREE) :vers un espac èconomique euroـ mèditetirranèen; 

Mai 2002 . 
2 ـ    Direction de la Politique Economique Gènèrale (DPEG) : Enjeux sur le Maroc l èlargissement de l Union 

Europèenne a lEst ; document de travail N87 ; avrile 2003.  



 آثار التحریر التجاري على ظاھرة الفقر في دول المغرب العربي                                الفصل الرابع

 
129 

منها الربازيل  %13.4، وبلدان جنوب أخرى نسبة %10املعامالت التجارية فتتم مع الواليات املتحدة 
  .تركيا، الصني، األرجنتني

  األورويبقد الشراكة مع االحتاد تقييم ع :الفرع الثالث
 احلسبان يف يأخذ مقارن إطار يف بدراستها إال يكتمل ال مغاربية-األورو الشراكة اتفاقياتوتقييم  فهم إن 

 أبرز بعض إىل عموما)9 (اجلدول ويشري  "إسرائيل"و تركيا مثل برشلونة، عملية يف األعضاء الدول بقية
  .إسرائيلية-األورو الشراكة اتفاقية مع مغاربية-األورو االتفاقيات مالمح

  إسرائيلية-األورو الشراكة باتفاقية مغاربية-األورو الشراكة اتفاقيات مقارنة): 9( اجلدول
  اجلزائر  إسرائيل  تونس واملغرب  االختالفات

 السياسي احلوار تعزيز  األهداف
 االقتصادي والتعاون

  .والثقايف واالجتماعي

 االقتصادية العالقات تطوير
 اإلقليمي التعاون وتشجيع

  .املنطقة دول بني

 والتعاون السياسي احلوار تعزيز
 واالجتماعي االقتصادي

  .والثقايف
 ضرورة :سياسي حوار  السياسي احلوار

 لتعزيز مالئم مناخ توفري
  .احلضارات بني احلوار

 عدم مع منتظم سياسي حوار
 توفري ضرورة" عبارة ذكر
  "...للحوار مالئم مناخ

 توفري ضرورة :سياسي حوار
 بني احلوار لتعزيز مالئم مناخ

  .احلضارات
  التجارية العالقة ندية عدم  .التجارية العالقة وندية عمق  التجارية العالقة ندية عدم  التجاري التكامل
 التعاون

  االقتصادي
 تكييف مثل قيود، وضع

  .اإلصالح وضرورة القوانني
 وإصالحات هيكلة :قيود وجود  .قيود وجود عدم

  .قانونية
 بالقطاعات مشروط تعاون  املايل التعاون

  لإلصالح املستهدفة
 املادتان مشروط، تعاون  .شروط وجود عدم

81.80  
 ضمن فرعي كبند وردت  العلمي التعاون

  .االقتصادي التعاون
 دف مستقل كبند وردت
  .والعلمي التقين التعاون توطيد

 ضمن فرعي كبند وردت
  .االقتصادي التعاون

 التعاون
  االجتماعي

 احلضارات حوار
  والثقافات

 حوار على النص عدم
  .احلضارات

 احلضارات حوار
  والثقافات

  .165ص2006جويلية   42العدد الدولية، السياسة جملة ،دراسة مقارنة  :وإسرائيل العرب مع األوروبية الشراكة الغندور عبري،: املصدر

املغرب العريب مع االحتاد األوريب، واخلاصة باال التجاري شراكة دول عقد كن تقييم مي ن خالل اجلدولم  
 احلوار على ضرورة املغاربية الدول مع الشراكة اتفاقيات إذا ما قورنت مع إسرائيل، حيث يالحظ  تأكيد

 أمهها مواضيع حول النظر وجهات اختالف جيسدو املعنية، األطراف بني النظر وجهات إىل تباعد يشري وهذا
  .املنطقة دول بني والعمالة األفراد وانتقال واخلدمات، السلع تدفق حرية

 عاتق على امللقاة االلتزامات بطبيعة تتعلق كيفية كما أنه ممن املالحظ على هذه االتفاقية وجود اختالفات  
 أن مثال يالحظ حيث االتفاقية، حبجم تتعلق كمية بإسرائيل، إضافة إىل اختالفات مقارنة املغاربية الدول
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مادة  110 على اجلزائرية االتفاقية حتتوي بينما مادة، 96 على حتتوي واملغرب تونس من كل مع االتفاقية
 االقتصادية ااالت يف املرأة ومتكني التصحر، من واحلد اإلرهاب، كافحةإضافية تتعلق مب مشلت نصوص

  .والثقافية واالجتماعية

  لدول املغرب العريب يف إطار مفاوضات املنظمة العاملية للتجارة سياسات حترير التجارة :املطلب الرابع
ال متلك خيار االنضمام أو عدم االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ومؤسساا اليت  إن دول املغرب العريب  

كما أن عدم انضمام  من التجارة العاملية،% 95يزيد عن دولة وتسيطر على ما  124أصبحت تضم أكثر من 
فقد انضمت كل من املغرب وتونس  ،وسياساا ربية إىل االتفاق لن حيول دون تأثرها بأحكامهاالدول املغا

   . موريتانيا، يف حني تتفاوض اجلزائر من أجل االنضمام، وتبقى ليبيا حمايدةو

   OMCكيفية احلصول على عضوية املنظمة العاملية للتجارة:الفرع األول 
ولعل أمهها مبدأ حترير املبادالت الدولية وختفيض التعريفة  تقوم املنظمة العاملية للتجارة على مبادئ واضحة 

الذي  األطرافمتعدد  وباإلطار، فعلى الدولة الراغبة يف طلب عضويتها االلتزام الصارم ذه املبادئ، اجلمركية
   .إليهاينة مير ا البلد الطامح لالنضمام حيكم املفاوضات التجارية، ولقد سطرت املنظمة مراحل مع

مفاوضات السابق بل أصبح خاضعا إلجراءات وىل املنظمة العاملية للتجارة سهال كما كان يف إمل يعد االنضمام 
  1:هي ا وطويلة جيب على أي دولة ترغب باالنضمام إىل االتفاقية إتباعه

بإعداد مذكرة عن  يرفقو ،12طبقا للمادة ألمانة العامة للمنظمة يف جنيف التقدم بطلب رمسي إىل ا -   
  :السياسة التجارية تفصل فيها كل من النقاط التالية

  اخلارجية وسياسات الدعم املمنوح سياستها يف جمال التجارةاسة عن أوضاع البلد االقتصادية ودر*       
  .للمنتجني أو املصدرين        

  .التصدير املعمول ااألنظمة اجلمركية وأنظمة االسترياد و*      
  .اخلدماتجداول التعريفة اجلمركية للسلع و*      

اليت هلا عالقات جتارية مع الدول الطالبة عالم الدول األعضاء يف املنظمة وتقوم األمانة العامة للمنظمة بإ ـ  
ظمة فريق عمل مهمته املن ويشكل جملس ،إشراف املنظمةالعضوية دف عقد مشاورات بشكل ثنائي وحتت 

  .التجارية هلذه الدولةالسياسات االقتصادية واملذكرة املقدمة عن  دراسة وحتليل
  .الثاين متعدد األطرافن األول املشاورات الثنائية وجتري مفاوضات االنضمام على مساري  -
يتخذ الس الوزاري قرار العمل نتائج مفاوضات املسارين ويقدم تقريرا إىل جملس املنظمة و جيمع فريق -

  .قبول أو عدم قبول العضو
                                                             

  .56مرجع سابق ص . المنظمة العالمية للتجارة .ف نزار العبادي. ع ) 1(
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إذا حصل طالب االنضمام على موافقة ثلثي األصوات ميكن ملمثل الدولة طالبة العضوية أن يوقع على  -
يتم بعد ذلك تصديق و ،تاريخ التوقيع يوما من 30 افذا بعديصبح االنضمام نو ،بروتوكول االنضمام

  .الربوتوكول من السلطات الدستورية يف الدولة طالبة العضوية
ن حق العضوية يف املنظمة، حيث وموريتانيا ميلكواملغرب املغرب العريب فإن كل من تونس و وبالنسبة للدول  

وأرفقت الطلب مبذكرة االنضمام  وهو تاريخ ميالد املنظمة 1995عام  طلب االنظمام تونس أوال قدمت
مث تبتعتها املغرب سنة ، خمتلف جوانب اإلقتصاد التونسي والسياسة التجارية واليت تضمنت معلومات عن

القتصادية  زامها بتعديل سياسااتالوبعد بشروط املنظمة  هاكل من وبعد مناقشة الطلب والتزام 1996
  .يتمتع بكل صالحيات اليت ختوهلا املنظمة والتجارية، مت قبول الطلب لتصبح بذالك عضو

 ه املفاوضات بعدتمرت هذكما أن اجلزائر تفاوض من أجل االنضمام ومل حتصل على العضوية بعد، و
  : نقسمها إىل ثالث مراحل كما يلي ميكن أن جوالت

بعد  omc أول جولة من املفاوضات مباشرة بني اجلزائر والـ هي): 1998ـ1996( املرحلة األوىل -1
 170الو م أ : اجلزائر جمموعة من األسئلة من عدة دول وهي تلقت حيث ،تقدمي مذكرة السياسة التجارية

 ،أسئلة 08أستراليا  ،أسئلة 09اليابان  ،سؤال 33سويسرا  ،سؤال 124األورويب  دول اإلحتاد ،سؤال
  .ل كتايبسؤال كانت بشك 500كثر منأ هابلغ جمموعاليت اإلجابة على هذه األسئلة  أما

عن مالحظات وأسئلة  جمموعة تلقت اجلزائر يف هذه املرحلة :)2002ـ  2000(املرحلة الثانية  -2
 مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم2001جوانيف قدمت اجلزائر  حيث التجاريةسياساا االقتصادية و

كانت وتلقت اجلزائر بعد تقدميها للمذكرة اجلديدة جمموعة أسئلة  ،اإلصالحات اإلقتصادية اليت قامت به
 37حلوايل  ووجهت عدة انتقادات للجزائر بسبب احتواء امللف ،تتعلق يف جمملها باملنظومة التعريفية

  .قاعدة خترق املبادئ القانونية املنصوص عليها من قبل املنظمة
التركيز يف هذه املفاوضات على أهم  املفاوضات الثنائية حيث مت بدأت :2002أكتوبر  31املرحلة الثالثة -3

استرياد بعض املواد مثل وباإلضافة على تصدير  ،األسعار النقاط اليت مازالت عالقة بني الطرفني مثل حترير
اجلزائر تتحفظ على قواعد املنظمة  تاملواشي ذات اخلصوصية احمللية واليت لزال النفايات املعدنية وبعض

  .شأاب
  OMCالسياسات التجارية لدول املغرب العريب على ضوء قواعد  :الفرع الثاين

لدول املغرب العريب، على ضوء ما تنص عليه املؤثرة يف التجارة اخلارجية  يما يلي نقوم بعرض السياساتف  
يف حال  كل من تونس واملغرب وموريتانيا، وكذلك اجلزائر ، حيث تلتزم اقواعد املنظمة العاملية للتجارة

    .قوقجمموعة من املكاسب واحلالتزامات  ، كما يقابل هذهنضماماستكمال مفاوضات اال
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  1: لتزم الدولة الطلبة للعضوية بااللتزامات التاليةتحيث 
عدم التمييز  املبدأ األول أساسيةثالث مبادئ ن نلخصها يف اليت ميكن أوللمنظمة االلتزام باملبادئ العامة  -

  .اللجوء إىل التفاوضواملبدأ الثالث  إزالة كافة القيود على التجارةالثاين وبني الدول األعضاء 
املوافقة على نتائج جولة االورغواي وخباصة االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها يف مؤمتر الدار البيضاء  -

  ).اتفاقية 28(وعددها 
حمددة يف جمال جتارة السلع وخباصة ما يتعلق مبوضوع التثبيت اجلمركي وهذا يتم تقدمي التزامات  -

ربية التجاريني الذين يطالبون بإزالة القيود على املبادالت غافاوضات ثنائية مع شركاء الدول املمب
  .التجارية اخلارجية والتثبيت اجلمركي

املطلوبة فيها دخول اخلدمة األجنبية إىل ربية يف جمال اخلدمات بالقطاعات اغكما تلتزم الدول امل -
  .أسواقها

واالمتيازات  احلقوق لدول املغاربية بقواعد املنظمة العاملية للتجارة يف جانبلكما تتأثر السياسات التجارية   
الدخول إىل األسواق الدولية بأفضل معاملة من ق حبربية غاامل اتالسلع أو اخلدمحيث تتمتع  اليت متنحها هلا،
ربية باإللغاء غاتتمتع السلع امل كما املنخفضة، OMC ةلتعريفاجلمركية للواردات وفقاً  ةالتعريفحيث تطبيق 

   .تراخيص االستريادواملتزايد لإلجراءات التعريفية من أسواق الدول األخرى وخباصة احلصص الكمية، 
 املنظمة هذه إىل االنضمام أجل من حاليا وباعتبارها تتفاوض احلصر،ال على سبيل املثال إذا أخذنا اجلزائر و 

غري مباشر  متس بشكل مباشر أو إجراءات، عدة باختاذ قامت العملية، وتسريع تسهيل ودفالعاملية للتجارة، 
  2 :يف أمهها تتمثل سياساا التجارية

 فقد الصدد ويف هذا املنظمة، مستوى على ا املعمول القوانني وفق اجلزائرية القانونية املنظومة تعديلـ   
والتوقيع  اجلمركية التعريفة قانون مراجعة متت حبيث التشريعي، اإلصالح جمال يف كبرية خطوة اجلزائر خطت
  .بالتجارة املتعلقة الفكرية امللكية حبقوق اخلاصة االتفاقيةعلى 

 به جاء اخلارجية، التجارة حترير خبصوص ملموس رمسي إجراء أول إن :اخلارجية للتجارة اجلزئي التحريرـ   
 إلعادة البضائع باسترياد مسح حيث اجلملة، لتجار االعتبار أعاد عندما ،1990لسنة التكميلي املالية قانون
 فتح مت حيث اخلارجية، التجارة لتحرير تدابري عدةو ،والصرف التجارة مراقبة إجراءات من إعفاؤها ومت بيعها،

 عدة ظهور إىل أدى الصعبة، العملة على احلصول من اخلاص القطاع ومتكني وتنويعها، الصادرات لزيادة الا
     .االحتكار وإاء اخلارجية التجارة يف خواص متعاملني

                                                             
   29/  8/  2003 - 575: العدد -الحوار المتمدن ، اآلثار االقتصادیة النضمام الدول العربیة للمنظمة العالمیة للتجارة .مصطفى العبد اهللا الكفريـ  1

www.ahewar.org   2011/ 03 /21تم االطالع علیھ بتاریخ 
 .2004، 03، مجلة الباحث العدد األھداف و العراقیل: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة .محمد متناوي عدون، دادي ناصر .د ـ 2

 .73ص
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 كالسكر مواد عدة أسعار وحترير الربح، هوامش على الضوابط إلغاء ومت املواد، من العديد أسعار حتريرـ   
 املواد مجيع دعم ألغي  1996سنة اية ويف، 1995 سنة منتصف من ابتداء القمح، خبالف واحلبوب
 .الغذائية

حق الدول   OMCقواعدأقرت  حيث ،هذه الصفة متنحها امتيازات كثرية ،والدول املغاربية تعد دول نامية  
كافة الدول األعضاء على مراعاة ظروف التنمية يف هذه الدول، واحتياجاا املالية  تالنامية يف التنمية، وحث

إال أن ذلك ال يغري من حقيقة أن كافة االمتيازات اليت حصلت عليها الدول النامية يف االتفاقات  والتجارية،
حترير التجارة الدولية مع يف إطار  OMCككل، إمنا يهدف يف املقام األول تيسري التزام الدول النامية بأحكام 

  . ضمان عدم إخالهلا حبقوق البلدان األخرى األعضاء
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  الفقر يف دول املغرب العريبالتنمية و: املبحث الثاين
دول املغرب العريب فيما بينها عن طبيعة املوارد اليت متتلكها سواء كانت طبيعية أو  اختالفعلى الرغم من  

مشتركة، واليت من بينها اقتصادية واجتماعية تواجه حتديات و ،وحداتارخييا ممتلك إرثا ثقافيا و بشرية، إال أا
حتسني مستوى احلياة  حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، دف من خالهلا إىلالنمو و رفع معدالت

برناجما يف إطار إعالن أهداف تقليص معدالت البطالة والقضاء على ظاهرة الفقر، حيث سطرت هلذه األخرية و
  .2015معدالت الفقر إىل النصف يف حدود سنة الذي يقضي بتقليص لفية اإلمنائية لألمم املتحدة واأل

  التنمية يف دول املغرب الغريب :املطلب األول
تعترب عملية التنمية يف دول املغرب العريب وسيلة وغاية يف نفس الوقت، إذ تطمح هذه الدول لتحقيق    

مراعاة اجلوانب البيئية  ، معرفع مستوى الرفاه االقتصادي واالجتماعيلمعدالت منو معتربة تدفع بعجلة التنمية 
  .فقر اليت تنتشر بشكل واسع فيهامما ميكنها من القضاء على ظاهرة الوحتقيق تنمية شاملة مستدامة، 

  النمو والتنمية االقتصادية يف دول املغرب العريب :الفرع األول
 حادة يف معدالت النمو االقتصادي تقلبات العريباملغرب  دولخالل عقدي السبعينات والثمانينات واجهت  

فبعد حتقيق معدالت منو عالية يف النصف الثاين من عقد السبعينات بسبب الطفرة النفطية وارتفاع أسعار النفط 
 يف مستويات الدخول وتدين معدالت اداحلخنفاض االعانت من  إال أا، ليبيا واجلزائرواستفاد منها كل من 

  .منو االقتصاد العامليالنمو يف عقد الثمانينات نتيجة اخنفاض أسعار النفط وتراجع 
الدول، وبالنسبة  اقتصاد ملدى منو وتطور وفاعلية احمللي اإلمجايل أحد أهم املؤشرات االقتصادية يعترب الناتج 

حسب  2009ة لسندوالر مليار  340 ملنطقة املغرب العريب فقد مت تقدير الناتج احمللي اإلمجايل حبوايل
إىل  1995مستويات الناتج احمللي لدول املغرب العريب خالل سنوات واجلدول املوايل يبني لنا  ،األسعار اجلارية

2009.   

  لدول املغرب العريب اإلمجايل احمللي الناتج:)10(اجلدول رقم               
  )دوالر مليار(الوحدة 

  1995  2000  2004  2005  2006  2007  2008  2009       
  63,769  86,506  68,118  55,520  47,635  33,461  34,574  30,510  ليبيا

  43,551  44,924  38,967  34,419  32,256  31,181  21,459  18,050  تونس
  139,520  170,270  134,160  117,290  103,100  85,340  54,793  42,079  اجلزائر
  90,515  89,072  75,227  65,637  59,524  56,948  36,958  33,184  املغرب

  3,029  3,540  2,822  2,699  1,857  1,495  1,072  1,411  موريتانيا
   .306صندوق النقد العريب، ص ،2010التقرير االقتصادي العريب املوحد : املصدر 
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 كمجموعة العريب املغرب دولل اإلمجايل احمللي الناتجيتضح أن  )10( رقم اجلدول من خالل معطيات  
      حوايل إىل 2008 عام يف % 6.1 من منوه معدل متوسط تراجع فقد ، 2005للعام الثابتة باألسعار

 الطفرة بداية منذ منو معدل متوسط أقل كلك العريباملغرب  دول بذلك وسجلت 2009 عام يف 3% .9
 بداية عند دولة لك وضع باختالف حداكل على  ربيةاملغا الدول على األزمة تلك تأثري واختلف، النفطية
فكان  اآلثار، تلك ملواجهة املتخذة اإلجراءات طبيعة واختالف اخلارجية األسواق على انفتاحها ومدى األزمة
املغرب وتونس  كل من كانت نسبته ضئيلة يف حني يفليبيا،  بشكل كبري على كل من اجلزائر والتأثري

  .موريتانياو
القوة الدافعة للنمو ات مؤشر من مؤشريعد  والذي نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أما بالنسبة إىل 

ومع أنه ال يقيس  ،الكليونصيب كل فرد من اتمع من الناتج الوطين  حصةحيث يقيس مستوى  ،ياالقتصاد
  .هما من عناصر نوعية احلياةمنه ميثل عنصرا أ إال قياسا كامالالتنمية 

تغريات كبرية خالل السنوات األخرية متأثر  غاريب من الناتج احمللي اإلمجايلوقد شهد نصيب الفرد امل  
   )11(واجلدول رقم ،التركيبة السكانية من جهة أخرىرأ على الناتج اإلمجايل من جهة وبالتغريات اليت تط

   .يبني نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لدول املغرب العريب

 اإلمجايل لدول املغرب العريب احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط): 11(اجلدول رقم 
  200 52009و   1995 -2000

   )أمريكي دوالر(
  1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009  

     8469  1186  9642  8113  7186  6130   6340  ليبيا
  4174  4349  3811  3398  3216  2244  2015  تونس
     3959  4915  3940  3503  3133  1801  1500  اجلزائر
  2872  2857  2439  2152  1973  1258   1288  املغرب
  923  1105  902  884  623  405  618  موريتانيا

  .21، صندوق النقد العريب، ص2010التقرير العريب املوحد : املصدر

لدول  اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط تراجع جند أنه قد) 11( من خالل معطيات اجلدول رقم 
ليبيا يف لك بارزا وبشكل واضح ذوكان ، 2008سنة مقارنة بسنة 2009من  املغرب العريب كمجموعة،

 4% بنسبة تونس من كل يف للفرد الناتج كما اخنفضالنفطية،  عوائدها تراجع خلفية وبنسبة أقل اجلزائر على
  .%0.5، يف حني سجلت املغرب منو طفيف يف نصيب الفرد يقدر حبوايل 16.5%بنسبة وموريتانيا

فإن منو نصيب الفرد احلقيقي من الناتج احمللي اإلمجايل يف منطقة املغرب العريب من خالل العقدين يف الواقع   
خاصة إذا ما قارناه مع بقية دول العامل، حيث أن نصيب شكل الذي كان يطمح إليه واملاضيني مل يكن بال
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معدالت منو سنوية يف الناتج احمللي أا حتقق من رغم بالتوسط العام للدول النامية، فاملالفرد مازال بعيد عن 
، نتيجة زيادة النمو إال أن معدالت منو نصيب الفرد تبقى منخفضة % 1.5و %  3.8تتراوح بني  اإلمجايل

نسبة النمو يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل، كما أن السكاين حيث تفوق نسبة النمو السكاين يف دول املغرب العريب 
   .تتجاوز بكثري معدل النمو يف فرص العمل) لةاليد العام(منو قوة العمل 

وتعترب دول املغرب العريب من بني الدول اليت تتسم بالعالقة غري املتوازنة بني النمو االقتصادي والتنمية، فرغم   
حتقيق معدالت منو موجبة خالل العقود املاضية، إال أن معظم البلدان مازالت تواجه حتديات كبرية يف جمال 

يف تقارير ، وهو ما جعل غالبية الدول املغاربية تقع ضمن جمموعة الدول متوسطة أو منخفضة التنمية التنمية
مث تونس املرتبة  53التنمية البشرية الذي يصدر سنويا عن برنامج األمم املتحد اإلمنائي، حيث حتتل ليبيا املرتبة 

مث يف األخري مغاربيا تأيت موريتانيا يف املرتبة  114ة تليها املغرب يف املرتب 84عامليا مث اجلزائر يف املرتبة  81
136.  1  

  التنمية املستدامة يف دول املغرب العريب: الفرع الثاين
من من املالحظ أن استراجتيات التنمية يف أغلب دول املغرب العريب مل يكن باستطاعتها حتقيق الطموحات  

البشرية، وهو ما النمو و وفرة املوارد الطبيعية والبطالة رغم ما برز من تطور يف معدالت تقليص نسب الفقر و
  .معدالت االستهالك وطبيعة اخلدمات بني بلدان املغرب العريبمستويات الدخل وتربزه الفوارق املستمرة يف 

 يليبو يضمن ومتوازن شاملالنظرة من منوذج التنمية الكالسيكي إىل منوذج تنموي تغري  فأصبح من الضروري 
 ج، هذا النموذ، ويراعي من جانب آخر اجلوانب البيئيةاملطموح إليه ستوىاملباآلنية واملستقبلية  ات اتمعحاج

       .يتمثل يف التنمية املستدامة
 ، فهياملستدامةيف سبيل حتقيق التنمية جهودا  املغرب العريببلدان  بذلكما هو الشأن على املستوى العاملي، ت  
نشر تقارير سنوية حول الوضع االقتصادي على املستوى الشمويل وحول القطاعات املختلفة للتنمية، ومنها ت

غري أن املؤشرات املنشورة يف تلك التقارير ال حتيط  ،القطاع الدميغرايف، واالجتماعي، واالقتصادي، والبيئي
  .مةعموما بكيفية مناسبة ومالئمة، مبفاهيم االستدا

وضعت آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية يف عملية لجزائر فقد ل فبالنسبة  
 الستقالل املايل والسلطة العامةمديرية عامة تتمتع بالى اخلصوص كتابة الدولة للبيئة واختاذ القرار، منها ع

جهاز للتشاور املتعدد القطاعات ويرأسه رئيس احلكومة، والس والس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة وهو 
  2 .االقتصادي واالجتماعي الوطين، وهو مؤسسة ذات صبغة استشارية

                                                             
 .147برنامج األمم المتحد اإلنمائي، نیویورك ص ، ا2010تقربر التنمیة البشریة  الثروة الحقیقیة لألمم، ـ 1
المركز اإلنمائي دون ، وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبیق فیما یتعلق باألمن الغذائي والتنمیة المستدامة ـ منشورات األمم المتحدة، 2

 .9،ص2001اإلقلیمي لشمال أفریقیا، المغرب
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، بدعم مايل من برنامج األمم 1994للبيئة املستدامة يف أواخر عام  وقد انطلق مشروع املرصد التونسي  
التونسية بأداة ملراقبة حالة البيئة والقيود اليت تتعرض هلا املوارد  املتحدة اإلمنائي دف تزويد السلطات العامة

  1  .الطبيعية، وضمان متابعة مؤشرات التنمية املستدامة
وعلى غرار البلدان األخرى، وضع املغرب كذلك برنامج للتنمية املستدامة وشرع يف هذا السياق، بالتعاون   

دراسة يف  (UNESCO)مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
    2 .وطنية حلماية البيئة والتنمية املستدامة إستراتيجيةحول وضع 

 لتعزيز التنمية املستدامة فيهاوقد حققت دول املغرب العريب من خالل إطالقها هلذه املشاريع نتائج متقدمة   
حول  النتائج احملققةويبني اجلدول التايل نوعية  بالنتائج احملققةفيما يتعلق  وخيتلف الوضع حسب كل دولة

  .التنمية املستدامة على املستوى الوطين
  نوعية النتائج احملققة يف دول املغرب العريب يف سعيها لتحقيق التنمية املستدامة): 12(اجلدول رقم 

غري اجليدة ولكنها  النتائجبعض   جيدةونتائج  مؤشرات   الدولة
  كافية

  هزيلةمؤشرات و نتائج 

  حماربة الفقر ▪  اجلزائر
  تغيري أمناط االستهالك ▪
  مستوطنات بشرية ▪
  التخطيط واإلدارة املتكاملة للموارد األرضية ▪
  حماربة إزالة الغابات ▪
  حماربة التصحر واجلفاف ▪
  ستغالل املستدام للجبالاال ▪
  دعم التنمية الزراعية والريفية املستدامة  ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية ومواردها  ▪

  البيولوجية
  نفايات خطرة ▪
  التربية والتوعية العامة والتدريب ▪
  التعليم  

  الصحة 
  السكن

إدماج اإلشكالية البيئية و التنمية يف 
  عملية اختاذ القرار 

  محاية اجلو ▪
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪
  املوارد املائية ▪
  املواد الكيماوية السامة  ▪
  ضمان حقوق املزارعون ▪
  املوارد و اآلليات املالية ▪
  التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات  ▪
  العلم يف خدمة التنمية املستدامة ▪
التعاون الدويل من أجل بناء  ▪

  القدرات
  اإلعالم من أجل اختاذ القرارات ▪

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
احلفاظ على التنوع  ▪

  البيولوجي 
  املزارعون ▪
  الترتيبات املؤسسية الدولية ▪

  

  التجارة الدوليانالتعاون و  باملغر
  حماربة الفقر ▪
  الصحة ▪
  املستوطنات البشرية ▪

  تغيري أمناط االستهالك
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  ▪

  ومواردها البيولوجية
  املواد الكيماوية السامة ▪

إدماج اإلشكالية البيئية  ▪
  والتنمية يف عملية اختاذ القرار

  محاية اجلو ▪
  االستغالل املستدام للجبال ▪

                                                             
،مركز التحاد المغاربي طرابلس  02، مجلة الجامعة المغاربیة العدد مؤشرات التنمیة البشریة في تونس. ـ د محمد نجیب بوطالب،عائشة التائب 1

 .50، ص2006لیبیا، 
 .10، مرجع سابق،صوضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبیق فیما یتعلق باألمن الغذائي والتنمیة المستدامة . ـ ـمنشورات األمم المتحدة 2
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  التخطيط واإلدارة املتكامالن للموارد األرضية ▪
  حماربة إزالة الغابات ▪
  اجلفافحماربة التصحر و ▪
  دعم التنمية الزراعية والريفية املستدامة  ▪
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪
  املوارد املائية ▪
  النفايات الصلبة ▪
  املنظمات غري احلكوميةتفعيل  ▪
  السلطات احمللية ▪
  التجارة والصناعة ▪

  الدوائر العلمية والتكنولوجية
  التربية، والتوعية العامة والتدريب ▪
  التعاون الدويل وبناء القدرات ▪

  النفايات املشعة ▪
  دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪
  املوارد واآلليات املالية ▪
التكنولوجيا، والتعاون، وبناء  ▪

  القدرات
  العلم يف خدمة التنمية املستدامة ▪
  لدوليةالترتيبات املؤسسية ا ▪
  اإلعالم من أجل اختاذ القرار ▪

  البيوتكنولوجيا ▪
  النفايات اخلطرة ▪

  

  حماربة الفقر ▪  تونس
  الدينامية واالستدامة ▪
  الصحة ▪
  إدماج اإلشكالية البيئية والتنمية يف عملية اختاذ القرار ▪
  التخطيط واإلدارة املتكامالن للموارد األرضية ▪
  حماربة إزالة الغابات  ▪
  حماربة التصحر واجلفاف ▪
  تشجيع تنمية زراعية وريفية مستدامة ▪
  املوارد املائية ▪
  دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪
  املالية املوارد واآلليات ▪
  التكنولوجيا، والتعاون، وبناء القدرات ▪
  التربية والوعي العام والتدريب ▪
  التعاون الدويل من أجل بناء القدرات ▪

  التجارة الدوليان التعاون و ▪
  تغيري أمناط االستهالك ▪
  املستوطنات البشرية ▪
  محاية الغالف اجلوي ▪
  االستغالل املستدام للمناطق اجلبلية ▪
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪
  البيوتكنولوجيا ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  ▪

  ومواردها البيولوجية
  النفايات الصلبة ▪
  اإلعالم من أجل اختاذ القرار ▪

  السامة الكيماويةاملواد ـ 
  النفايات اخلطرة ▪

  .12ـ10،ص 2001املغرباملركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، األمم املتحدة  ـ :املصدر

  2006،مركز الحتاد املغاريب طرابلس ليبيا،  02العدد  يةربااملغاجلامعة جملة بيانات من ـ             

  واقع ظاهرة الفقر يف دول املغرب العريب :الثايناملطلب   
 املغرب العريب دولمن اقتصاديات  اقتصادلكل تعترب ظاهرة الفقر، ظاهرة جد مهمة يف حتديد املالمح العامة   

يف نسبة ومعدل انتشاره  اختالفوإن كان فيه  ،بشكل واسع فيهابل تنتشر وفهي ظاهرة ال ختلو أي دولة منها 
مألوفة ومتناولة من حيث أا ظاهرة ، وهي قضية فهي تشترك بشكل عام يف مسبباته من دولة إىل أخرى

  .اقتصادية، واجتماعية، جلميع الشعوب واحلضارات، واتمعات، ويف مجيع العصور
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   الفقر ومؤشر توزيع الدخل نسبة تطور :الفرع األول
وقد  تكتسب دراسة واقع الفقر يف دول املغرب العريب أمهية خاصة يف صياغة خطط وسياسات مكافحة الفقر، 

لقياس التغيريات اليت تدخل على حجم الظاهرة يف اتمع، وقياس  ضروريا ءحتديد خط فقر وطين إجراأصبح 
 الفقر باعتباره هدفا إستراتيجيا تضافرت جهود اتمع الدويل ملكافحة، وقد السنوات املقبلة حدا خالل

 على الفقر قائمة األهدافحيث تصدر القضاء  ،من خالل وضع خط فقر دويل حتقيقه يسعى اجلميع إىل
  .حلياة أفضل دول املغرب العريبالتنموية لأللفية الثالثة مبا يعكس تطلعات 

خالل سنوات منتصف يف دول املغرب العريب، ومعدالت تطوره اجلدول املوايل يبني تطورات ظاهرة الفقر و  
  .وكذلك خط الفقر الدويل، وفق مؤشر خط الفقر الوطين، 2007و  2005الثمانينات إىل غاية سنوات 

  العريب املغرب دول يف الفقر نسب طورت :)13(رقم جدول

 خط وفق الفقر نسبة  السنة  الدولة
  الوطين الفقر

 خط وفق الفقر نسبة
  *الدويل الفقر

 1988  اجلزائر
1995 
2000  
2005                                       

8.1       
14.1  
12.1  

5.4  

6.79  
6.61  

  ـ   
  ـ   

 1985     تونس
   1990 
  1995 
   2000  

2005  

7.7  
6.7  
6.2  
4.2  
3.8  

8.65  
5.87  
6.48  
2.55  

  ـ   
 1985/1984    املغرب

  1991/1990 
   1999/1998 
  2001/2000 

2004/2003 
  2007  

21.1  
13.1  
19.0  

18.0   
14.2  

9.0  

8.42  
2.45  
6.76  
6.25  

  ـ   
2.50  

 1987  موريتانيا
1990 

  1993 
   1996/1995 

   2000  
2004  

  ـ              
56.6  

  ـ   
50.5  
51.0  
46.7  

41.32  
  ـ    

42.79  
23.40  
21.16  

  ـ    
  .2005 للعام للدوالر الشرائي املكافئ على بناءاً باليوم دوالر 1.25 الفقر خط ٭

 لأللفية؛ اإلمنائية األهداف عن القطرية التقارير اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج العامل؛ يف الفقر مراقبة شبكة الدويل، البنكـ   :املصدر
 ,Bibi S. and M. Nabli, Poverty and Inequality in the Arab Region, PRR no. 33ـ          

(2010)Economic Research Forum.    
  .صندوق النقد العريب. 2009 لعام املوحد العريب االقتصادي التقريرـ          
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املوضحة يف  الوطنية الفقر خطوط إىل استناداو الفقر مؤشرات حول املتوفرة البيانات أحدث على ابناء  
 إمجايل إىل الفقراء عدد نسبة حسب مستويني إىل ريبعال املغرب دول تصنيف ميكن ،)13(اجلدول رقم

املستوى  وتضم ،موريتانيا وتشمل ، 40%الفقر معدالت فيها تفوق ااملستوى األول األشد فقر ،السكان
 رغمباإلضافة إىل ليبيا  واملغرب، واجلزائر تونس وتشمل ، 10%عن الفقر نسبة فيها تقل اليت الدول الثاين
  .اهفي الفقر مستويات حول دقيقة بيانات توفر عدم

 اليت السكانية الشرحية وهم اليوم، يف دوالرين عن دخلهم يقل الذين معدل أن إىل البشرية التنمية تقرير يشري  
   خالل السنوات وتونس واملغرب، واجلزائر، موريتانيا، يف وصل قد الدخل، فقر خط مستوى يف تعترب

السكان ومن  عدد إمجايل من  7.6%، 22.6%، 19%،63.1%إىل التوايل على1990 -2002
 عن دخلهم يقل الذين نسبة لتدين نظرا السياق، هذا يف غريها من حاال أفضل تعترب تونس أن الواضح
  1. األخرى العريب املغرب احتاد دول ببقية مقارنة اليوم يف دوالرين

بالنظر إىل مؤشر خط الفقر الدويل جند أن نسبة الفقر يف دول املغرب العريب هي النسبة األقل بني مناطق  
وهو ما يدفعهم  العامل، لذلك يعد هذا املقياس غري مقنع للكثري من الباحثني وصانعي السياسات الوطنية،

عريف الفقر نفسه داخل كل دولة العتماد خطوط الفقر الوطنية وإن كان فيه بعض التحفظات فيما خيص ت
، بينما تكون يف دولة أخرى قر تكون على أساس معدل الدخل فقطفبعض البيانات الوطنية لدولة ما ختص الف

غري أنه يبقى أقرب للعمل به من مؤشر خط الفقر الدويل الذي  ،شاملة ملؤشرات اجتماعية واقتصادية أخرى
ستوى الفقر بدوالر واحد لليوم غري متوفر يف مجيع دول املغرب العريب فقياس م ،العديد من االنتقادات لهيوجه 

وكذالك ما خيص تعادل القوة الشرائية ) وطنية ودولية( ف هذا املقياس حسب املصادرتلكما خي مثل ليبيا،
أو  2.5دوالر فإن نسبة الفقر تقفز مبعدالت معتربة من 2للدوالر، كما أن لو احتسبنا نسبة الفقر على أساس 

 اعتمادجيعل  ، كما أن هناك تفاوت يف مستويات التنمية والنمو يف دول املغرب العريب مما%31إىل  3.5%
     .قياس موحد غري علمي

 الدول يف احلديثة املسوحات بعض خالل من املتوفرة املفصلة البيانات على بناءا الدخل توزيع مؤشرات تطور
 ثحي ،اتمع فئات خمتلف ودخل املعيشي املستوى حتسني يف الدول هذه بني تباين وجود يتبني ربية،غاامل

 ملعظم بالنسبة سالبا الدخل منو انكو اتمع، يف الفئات بعض دخل مستوى رفع الدول بعض استطاعت
 مؤشرات هذا ما يقودنا إىل حتليل مؤشر له ارتباط مباشر بتفاقم ظاهرة الفقر وهو، واألخرى الدخلية الفئات
  .الدخل توزيع

 النمو معدالت ارتفاع أن حيث الدخل، توزيع هيكل وبتطور احملققة النمو مبعدالت الفقر نسب تطور يرتبط 
 الفقراء لصاحل الدخل توزيع إعادة النمو هذا صاحبت ما إذا إال الفقراء، وضع يف حتسن إىل حتما يؤدي ال

                                                             
  292-293.ص ،2006 المتحدة، نیویورك لألمم اإلنمائي المتحدة األمم برنامج منشورات2006 للعام البشریة التنمیة تقریرـ  1
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فكلما كان مؤشر توزيع الدخل عادال مع بقاء  ،الفقر معدالت على سلبا ويؤثر النمو يثبط الدخل توزيع فسوء
  1.  احملددات األخرى كلما اخنفض الفقر

 معامل متوسط يقدر حيث للدخل، نسبيا العادل التوزيع ذات النامية الدول من العريب املغرب دول تعترب امك  
 الدول من عديد يف  40%يفوق بينما ،39.5% حبوايل الدول ذههل الدخل توزيع حالة يقيس الذي جيين

 يف حتسنا الزمن عرب جيين معامل تطور بيانات توضح عام وبشكل ،اجلنوبية وأمريكا إفريقيا يف خاصة النامية،
إال أا تبقى غري  وموريتانيا واملغرب واجلزائر وتونس من يف كل متوفر مسح وأحدث أول بني الدخل توزيع
  .وهو كما يوضحه اجلدول املوايل كافية،

  العريب املغرب دول يف الدخل توزيعجين ل معامل مؤشر تطور  :)14(اجلدول رقم 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .القصوى العدالة عدم حالة100 % أو الصحيح والواحد الكاملة، العدالة حالة :الصفر بني املعامل هذا      *            
  ، صندوق النقد العريب2010املوحد  االقتصاديـ بيانات التقرير : املصدر                         

  2010 ) العامل، يف الفقر مراقبة شبكة الدويل، ـ البنك                                     
  
  

                                                             
 .87،ص 2007، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، تحلیل االستثمار األجنبي المباشرـ د أحمد  الكواز،  1

 (%) الدخل لتوزيع جيين مؤشر  السنة  الدولة 
* 

 1988              اجلزائر
1995 
2000  
2005                                       

40.14  
35.33  
36.90  

  ـ   
 1985     تونس

   1990 
  1995 
   2000  

2005  

43.43  
40.24  
41.66  
40.81  

  ـ    
 1985/1984    املغرب

  1991/1990 
   1999/1998 
  2001/2000 

2004/2003 
  2007  

39.19  
39.20  
39.46  
40.63  

  ـ    
40.88  

 1987  موريتانيا
1990 

  1993 
   1996/1995 

   2000  
2004  

43.94    
  ـ     

50.05  
37.29  
39.04  
39.30  

  ـ     ـ  ليبيا
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  الفقر يف دول املغرب العريب أسباب: الفرع الثاين
توسع رقعت الفقر يف دول املغرب العريب شأا يف ذلك شأن مجيع و اليت تقف وراء انتشارتتعدد املسببات  

وسنحاول التطرق إىل هذه صوصية املنطقة وتارخيها التنموي، خل ،أا ختتص ببعض األسبابالدول النامية، إال 
   .األسباب بشيء من التفصيل

 ومعدلاخنفاض معدل النمو السنوي يف نصيب الفرد من الناتج احمللي، الذي يؤدي إىل اخنفاض يف اإلنتاج ـ  
ارتفاع معدل النمو السكاين،  وعدم : ويرجع كل ذلك إىل عاملني أساسيني الدخل، ومن مث ارتفاع يف الفقر،

-1970خالل الفترة  فعلى سبيل املثال، )السياسة النقدية واملالية مثال ( سالمة سياسات االقتصاد الكلي 
سيطة كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي سالبا بنسبة ب 1999

عام   12،  ونتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة منتونسيف  3.2يف املغرب، و  1.5يف اجلزائر، وبلغ 
يف اجلزائر وكان الفقر واسع   30يف تونس و  1.5متراوحا ما بني  2000عام 18.8إىل  1990

  ب بينما جتمدت االنتشار خالل التسعينات،  فقد ازدادت حاالت تفشي الفقر فعال يف كل من اجلزائر واملغر
  1 .على حاهلا يف تونس

، من األسباب ، احلروب ونقص التعاون اإلقليمي والدويلاخلارجي تدهور شروط التجارة، وعبء الدينـ  
  اليت تزيد من عمق ظاهرة و اليت تؤثر يف إمكانية احلصول على املوارد على مستوى الدولةالعوامل اخلارجية و

  2 .الفقر يف املغرب العريب
 اإلنتاجية احلدية للعمال واألجور، وتتأثر إنتاجية  مع حيث ترتبط وبشكل مباشراخنفاض إنتاجية العمالة  -

  .)اخلدمات الصحية توفر ،التعليممستوى ( اهمنعوامل بعدة العمال 
هناك ف ،معدل عبء اإلعالة، والذي يشري إىل عدد األفراد الذين يعوهلم كل عامل يف املتوسط ارتفاع -

، بافتراض ثبات إنتاجية عالقة مباشرة بني قيمة معدل عبء اإلعالة يف الدولة وبني مستوى الفقر فيها
  .العمل

توزيع  سوء ميكن تلخيصه يف دول املغرب العريبئيسي وراء تفاقم ظاهرة الفقر يف رلسبب الا ولعل -
  .الدخل

النقاط التالية واليت تعترب أسباب غري  ةعوسابق ميكن أن ندرج جمم أوردناهااألسباب والنقاط اليت ضافة إىل باإل
  3: مباشرة

 يف الدول املغاربية حيث أن صانعي السياسات االقتصادية هليكلي الذي كان أمر ال مفر منه،التصحيح ا -
 نيا الفعلية،  ختفيض سعر الصرف،ختفيض األجور الد(طبقوا خمتلف السياسات االنكماشية النموذجية 

                                                             
 .26ص ،4، العدد38، مجلد2001مجلة التمویل والتنمیة، دیسمبر ، إستراتیجیة نمو لمنطقة شمال إفریقیا، نھج إقلیمي .بول شابرییھ - 1
 .413ـ  412ص ، ص2005مصر  ، المجلس األعلى للثقافة،مصر والدول العربیة ولمة،دراسات في الفقر والع  .كریمة كریم- 2
 .24ص ،4،العدد38،المجلد2001دیسمبر ، مجلة التمویل والتنمیة، ا یحدث للفقراء خالل فترات الركودذما .آخرونامانویل بالداتش وـ  3
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وحتسني كفاءة  ات اليت ميلكها القطاع العام،مع خصخصة الشرك ،)يادة معدالت الفائدة احلقيقية ز
 .اخلدمات العامة

فان  ما بعد احلرب العاملية الثانية، خالل فترة ،ربغامل دولكل ه توضع احلرب الذي عاشاالستعمار   -
قد برر مستويات عالية  ، وتدهور األوضاع األمنية وعدم االستقرار السياسي،اخلوف من احلروب

 .ةاملنتج ات،  واالستثمارة والبىن التحتيةاإلنفاق العسكري على حساب القطاعات االقتصاديللغاية من 
 اإلنفاقويؤثر منو السكان على  ،تسجل معدالت منو سكاين مرتفعةربية ففي الدول املغا ،النمو السكاين  -

 .االجتماعي
الفساد والبريوقراطية واليت تنتشر بشكل ملفت لالنتباه يف دول املغرب العريب كما تشري إليه التقارير   -

مباشر ألنه يعرقل النمو فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غري الصادرة عن منظمة الشفافية العاملية، 
ومن خالل قنوات أخرى  ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام، ويكرس عدم املساواة، االقتصادي،

 .عديدة فإنه يقف عائقا أمام ختفيف حدة الفقر
وأمهها بالنسبة للفقراء سوق العمل وأسواق  ادية على الفقر من خالل األسواق،االقتص السياساتوتؤثر   -

  .ينتجها ويستهلكها الفقراءالسلع اليت 
خاصة يف كل من اجلزائر وليبيا اللذان يعتمدان بشكل  ،ايار أسعار النفط وبالتايل تراجع وترية التنمية  -

ر على االستثمار واأليدي وهو الشيء الذي أث يف متويل عملية التنمية،شبه تام على العائدات النفطية 
  .العاملة

، ولعل أبرزها وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا ،تؤدي إىل تعميق الفقر واالقتصادية األزمات املالية  -
لبترول بالنسبة للجزائر والذي كان من أرز نتائجها التراجع احلاد ألسعار ا 2008األزمة املالية األخرية 

          .السياحة لكل من تونس واملغرب تراجع عائداتوليبيا و
  وآثاره الفقر يف دول املغرب العريب مظاهر: الثالث املطلب

على مستوى كل  ، خملفة بذلك آثارغرب العريب وتشترك يف العديد منهاتتعدد مظاهر الفقر يف دول امل 
     .األصعدة، اجتماعية كانت أو اقتصادية وحىت السياسية واألمنية

  مظاهر الفقر يف دول املغرب العريب: الفرع األول
بني دول املغرب العريب كما ال ختتلف عنها تلك املوجودة على مستوى دول العامل  ال ختتلف مظاهر الفقر 

  :النامي، فهي تشترك يف العديد منها وإن اختلفت يف حجمها، ومن بني هذه املظاهر ما يلي

عن معدالت والواقع احلديثة  اإلحصاءاتعدم تطابق أو اتفاق ما هو متاح من على الرغم من  :البطالة -1
فمعدل ، خاصة بني الشباب إال أا تعرب بشكل عام عن ضخامة ظاهرة البطالة، ،غاربيةيف الدول املالبطالة 

، أي مبعدل عام %30وحنو %9.1يتراوح مابني حوايل املغاربيةالبطالة الكلية احلالية للقوى العاملة 
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ومن الطبيعي أن تتباين ، عترب هذه من أعلى معدالت البطالة يف العاملوت 16.12للدول جمتمعة بـ 
موريتانيا بينما يف  % 30فمثال يصل املعدل إىل حوايل منفردة، املغاربيةمعدالت البطالة مابني الدول 

   .ملغرب حسب بيانا اجلدول رقماجلزائر وا يف كل من %10.2إىل  %9يتراوح بني 

  املغرب العريب دول يف البطالة معدالت:  )15(رقم  جدول

 %  معدل البطالة   السنة  الدولة
  10,2  2009  اجلزائر
  13,3  2009  تونس 
  9,1  2009  املغرب

  18,02  2007  ليبيا
  30,0  2009  موريتانيا

  .315،ص 2010صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي املوحد : املصدر                

إىل أن غالبية العاطلني عن العمل من  ،2000يف عام  شري وقائع مؤمتر العمل العريب ملنظمة العمل العربية،وت  
أما معدالت البطالة ...واجلزائر املغربحيث تزيد نسبتهم إىل إمجايل العاطلني عن الثلثني يف كل من  الشباب،

 يف كل % 40 فقد جتاوزت ،)24-15فئة العمر من( بني الشباب اخلرجيني نسبة إىل القوى العاملة الشابة
شري بيانات منظمة العمل العربية إىل أن ظاهرة بطالة محلة الشهادات تكما  ،جلزائرامن تونس واملغرب و

ثالثة أضعاف حيث بلغت معدالت بطالة هذه الفئة إىل  ،املغاربيةالتعليمية قد استفحلت يف العديد من الدول 
  1. يف اجلزائر األمينيمعدالت بطالة 

لعريب نتيجة لسوء اتنتج الفجوة بني األغنياء والفقراء يف دول املغرب : اتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء -2
أين ، الدخل لدول املغرب العريب جين لتوزيع مؤشر معامل تطور) 14(توزيع الدخل كما ينب اجلدول رقم 

     .عدالة التوزيع الدخلبعد دول املغرب العريب عن ا املؤشر يظهر هذ
الكثري من الدول املغاربية أن فئة كبرية من اتمع وكثري من الشباب من املالحظ يف  :التهميش واحلرمان -3

هذا اإلمهال وعدم  ،الزال يعاين من التهميش السياسي والبطالة واحلرمان من الظروف املالئمة للعيش الكرمي
الضياع االهتمام بالشباب يؤثر ال حمالة على بناء املستقبل ويهدد احلاضر حيث يضيع الشباب بني احلرمان و

  .من جهة واملغريات اخلارجية من جهة أخرى
 الفساد والبيورقراطية مكرسا يف احلياة اليومية يف دول املغرب العريب أصبح  فقدان الدميقراطيةالفساد و -4

عامليا يف ما خيص انتشار الرشوة وتأيت املغرب  59فحسب تقرير منظمة الشفافية العاملية  حتتل تونس املرتبة 

                                                             
 ،2006 ،الجزائر ،جانفي07،مركز البصیرة للبحوث والدراسات اإلنسانیة،عمجلة دراسات اقتصادیة ،البطالة واإلقصاء االجتماعيـ زكیة ستي ، 1

 .126ص
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وأخريا بالنسبة لدول املغرب العريب ليبيا يف  143وبعدها موريتانيا  105مث اجلزائر يف املرتبة  85يف الرتبة 
 الدولية عن بعض احلقائق، وحتذر الدول الصادرة عن املنظمات احمللية و وتكشف التقاريرعامليا،  146املرتبة 

  1 .عية واالقتصاديةاألوضاع االجتما والفاعلني االقتصاديني من خماطر تدهور
ليت ميكن إدراجها كأسباب للفقر باإلضافة إىل الكثري من أوجه الفقر اليت تنتشر يف دول املغرب العريب واهذا و 
   .تدهور الوضع الصحي، كاالحنرافات االجتماعية وأخرى ندرجها كآثار لظاهرة الفقر يف دول املغرب العريبو

  يف دول املغرب العريب آثار الفقر: الفرع الثاين 
، حيث أنه عامل سليب يؤدي إىل تفاقم دول املغرب العريبإن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبرية على  

الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إىل ظهوره، فإنه يؤدي إىل تعقيد هذه األسباب، 
  .أو القضاء عليه وبالتايل ارتفاع تكلفة احلد منه

  :يلي ميكن مالحظة ما فمن اجلانب االجتماعي -1
ففي األثر كاد الفقر أن يكون كفرا،   لى مستوى سلوك األفراد وأخالقهم،ظهور احنرافات كبرية ع -

وبالتايل تظهر سلوكيات جديدة ختالف العادات والتقاليد، والدين، حيث أن الفقري غري املتعفف، جييز 
  .لنفسه كل األمور اليت متكنه من احلصول على لقمة العيش

و من أسباب الفقر عدم متكني األطفال من التمدرس، أو التمدرس اجليد، فارتفاع عبء اإلعالة الذي ه -
يؤدي باآلباء إىل التخلي عن مسؤوليام يف تعليم أطفاهلم، وتوفري الظروف املالئمة لذلك، مما يؤدي إىل 

 انتشار األمية بني األطفال
 .بروز ظاهرة عمالة األطفال، وآثارها السلبية على اتمع واالقتصاد -
، وقلة العناية م، وتنطبق  كذلك )لوفيات ارتفاع ا( تدهور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة لألطفال  -

 .على الكبار، وبالتايل التعرض بدرجة عالية لألمراض، وللعدوى املزمنة
ثار االقتصادية للفقر يف آلميكن أن نربز جمموعة النقاط األساسية اليت تتعلق با :أما من اجلانب االقتصادي -2

  :دول املغرب العريب كما يلي
بشكل يؤدي إىل تعطيل املصاحل االقتصادية للبلد، فرغم أن الفساد يف تسيري ظهور الفساد وانتشاره  -

، إال أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إىل تنميته وظهوره ية ميكن اعتباره من مسببات الفقرالشؤون االقتصاد
، فاملوظف الذي ال متكنه وظيفته احملظوراتللعيان بشكل ملفت لالنتباه، حيث أن مع الفقر تزول كل 

، يصبح موظفا فاسدا، وبالتايل يؤثر على مؤسسته )ويف ظروف معينة( ن تلبية حاجياته وحاجيات أسرتهم
  .وعلى االقتصاد ككل

 . تدهور معيشة األفراد -
                                                             

 . 2011 /02 /11  تم االطالع علیھ بتاریخ  www.transparency.orgـ تقرير منظمة الشفافية العاملية، املوقع الرمسي للمنظمة  1
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ودية األفراد، وضعف مستوى نشاطهم االقتصادي، الشيء االجتماعية، يؤدي إىل قلة مردظهور اآلثار  -
 .الذي يؤدي إىل اخنفاض دخل الدول

احلاكمة وزعزعة  األنظمة إسقاطليبيا من شهدته األحداث األخرية يف تونس ووهو ما  :اجلانب األمين -3
 .املغرباالستقرار السياسي واألمين، واحلركات العمالية واإلضرابات يف كل من اجلزائر و

  يف دول املغرب العريب اإلمنائية األلفية أهدافالفقر و: املطلب الرابع 
نربز من خالل هذا املطلب مستوى ووترية التقدم يف دول املغرب العريب بالنسبة للعديد من األهداف التنموية   

 اهتمامنا نركزخاصة وأن املدة الزمنية لتحقيقها تشرف على االنقضاء، و ،لأللفية، ومسار حتقيق هذه األهداف
  .  ن يعانون من اجلوع الشديد إىل النصفالذيفض عدد الفقراء واملتعلق خبوعلى اهلدف األول 

  توطني أهداف األلفية يف دول املغرب العريب: الفرع األول
 األهداف حتقيق اجتاه يف املحوظ تقدما كمجموعة ربيةغاامل الدول حققت االجتماعية، بالتطورات يتعلق فيما 

 دول أن من بالرغم اجلنسني، بني املساواة وتعزيز الصحية والرعاية بالتعليم واملتعلقة الثالثة، لأللفية اإلمنائية
 التطورات من الرغم وعلى ،األهداف هذه لك حتقيق عن بعيدة زالت ماكموريتانيا  منوا األقل العريباملغرب 
 يف تتمثل رئيسية حتديات تواجه الدول هذه تزال ال االجتماعية، املؤشرات من عدد على طرأت اليت االجيابية
 الصحية اخلدمات ونوعية مستوى يف واضح تباين ووجود والبطالة، واألمية السكاين النمو معدالت ارتفاع

 املناطق سكان وبني ،نفسها الدول داخل وأ ربيةغاامل الدول بني ، سواءالصحي والصرف املياه وخدمات
املوايل يوضح تطور  ، واجلدولاالستيعابية طاقته وزيادة التعليم نوعية تطوير إىل واحلاجة واحلضرية، الريفية

   .بعض األهداف يف دول املغرب العريب

  أهداف األلفية يف دول املغرب العريب بعض حتقيق حنو التقدم: )16( جدول

  نسبة حتقيق اهلدف  الدولة  اهلدف
1995  2007  

  تونس  خفض معدالت الفقر
  اجلزائر

ليبيا                                 
  املغرب

  موريتانيا

6.2  
14.1  

  ـ     
13.1  
56.6  

3.8  
5.7  

  ـ   
9.0  

46.7  
  املساواة بني اجلنسني

  
حسب تقرير التنمية البشرية 

2010 * 

  تونس
  اجلزائر

ليبيا                                 
  املغرب

  موريتانيا

0.515  
0.621  
0.504  
0.693  
0.738  

   %199,  9,49  تونس  تعميم التعليم االبتدائي 
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  اجلزائر
  املغرب

  موريتانيا

93.6  
68،60  

85.5  

96.8  
5،93  

90  
  خفض معدل الوفيات 
  )العمر املتوقع عند الوالدة( 

  تونس
  اجلزائر

ليبيا                                 
  املغرب

  موريتانيا

70.3  
67.2  
68.5  
64.3  
49.1  

74.5  
75.7  
69.5  
67.0  
57,5  

  العناية باألمهات
 لكل األمهات وفيات معدل(

  )حي مولود 100,000
2008 -2000  

  تونس
  اجلزائر

ليبيا                                 
  املغرب

  موريتانيا

17.8  
87.0  
27.0  

227.0  
686.0  

  .حالة املساواة التامة 0متاما حالة عدم املساواة التامة و  1املؤشر حمصور بني   *ـ           
  .، صندوق النقد العريب2010التقرير العريب املوحد ـ باالعتماد على بيانات :   املصدر          
  .2010تقرير التنمية البشرية ـ  .، ومصادر وطنية أخرىـ بيانات صندوق النقد الدويل                     

 2 - 1995009الفترة  خاللحققت  ربيةغاامل الدول غالبيةجند أن  )16(رقم من خالل معطيات اجلدول  
 الصحية والرعاية التعليم تعميم جماالت يف خاصة ،الثالثة لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق باجتاه معتربا تقدما

 من املؤشرات من لعدد املنتظم اإلجيايب التطور من ذلك ويتضح ،الفقر ومكافحة اجلنسني بني املساواة وتعزيز
 االبتدائي التعليم مبراحل االلتحاق ومعدالت والشباب، البالغني بني والكتابة بالقراءة اإلملام معدالت بينها

 الصحي والصرف النقية الشرب مياه على حيصلون الذين السكان ونسبة الوالدة، عند املتوقع العمر ومتوسط
 يعيشون الذين السكان نسبة وتراجع االجتماعية، املؤشرات معظم يف اجلنسني بني الفجوة وتضييق املالئم،

 نوعيتها وحتسني االجتماعية اخلدمات من املستفيدين نطاق لتوسيع تتوجيا التقدم هذا ويأيت ،الفقر خط حتت
   .املاضي القرن تسعينيات منذ العريباملغرب  دول حققته الذي

   التقدم حنو حتقيق اهلدف األول يف الدول املغاربية :الفرع الثاين
 الفقر معدالت بأن األسرة دخل مسوحات خالل منغاربية امل الدول يف الفقر عن املتوفرة البيانات أحدث تفيد

 اهلدف من األوىل الغاية حتقيق على قادرة تكون أن يتوقع واليت ربيةغاامل الدول من متزايد عدد يف تراجعت
 دوالرا اليومي دخلهم يتجاوز ال الذين السكان نسبة ختفيض يف املتمثل لأللفية اإلمنائية األهداف من األول
   .1990 العام يف سائدة انتك اليت النسبة نصف إىل ، 2015عام حلول مع واحدا

 أال املتوقع فمن الغاية، تلك حتقيق يف واضحا تقدما العريباملغرب  دول بعض حققت حني يف فإنهاملقابل  يف  
 أهداف من األوىل الغاية حتقيق أن إىل اإلشارة وجتدر ،الغاية تلك حتقيق على قادرة الدول كل هذه تكون

 مرونات تقديرات وباعتبار ،املائة يف 2.7 حوايل يبلغ سنوي مبعدل الفقر نسب تراجع يتطلب لأللفية، اإلمنائية
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 على للفرد سنوي دخل منو ومعدل منوا األقل ربيةغاامل الدول لبعض املتاحة الفقر نسب إىل بالقياس الدخل
 الغاية لتحقيق املطلوب املتوسط من أقل متوسط حققت موريتانيا أن يتبني ،1990 -2009 الفترة امتداد
 الفقر نسب ختفيض عليها يصعب سوف اأ يعين وهذا ،لأللفية اإلمنائية األهداف من األول اهلدف من األوىل

 فمن املغاربية الدول بقية أما ، 2015عام حلول قبل 1990 يف عام سائدة انتك اليت النسب نصف إىل
 حققت قد واملغرب وتونس اجلزائركل من  أن عن ناهيك الغاية، تلك حتقيق يف صعوبات تواجه أال املتوقع

 حيث جديد، من ترتفع لن الدول هذه يف الفقر نسب أن بالطبع يعين ال وهذا ،احملدد التاريخ قبل الغاية هذه
  1 .دولة لك يف املتبعة الدخل توزيع وسياسات احملقق االقتصادي النمو على يتوقف النسب هذه تطور أن
، % 6.2كانت   1995جند أن معدالت الفقر لسنة  )16(رقم فمن خالل معطيات اجلدول    
، والغاية األوىل للهدف رقم واحد من اجلزائر واملغرب على التوايليف كل من تونس و 13.1%و  14.1%و

نسبة السكان الذين يعانون من الفقر  فإىل النص خفضأشرنا إىل  أهداف األلفية اإلمنائية ترمي كما سبق وأن
 املغرب معدالت فقر تعادل على التوايلو ما يتطلب أن حتقق كل من تونس واجلزائر و، وه2015حبلول سنة 

جند أن معدالت الفقر يف ) 16(، وباللجوء دائما إىل معطيات اجلدول رقم  %6.55و %7.05و 3.1%
 5.7%و 3.8% كانت على التوايل )ف األلفيةهي منتصف مرحلة أهداو( 2007هذه الدول لسنة 

  .هو ما يبني أا حققت تقدما ملموسا يف سبيل حتقيق هذا اهلدفو 9.0%و

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .2011 /02 /11 تم االطالع علیھ بتاریخ  www.imf.orgـ بيانات صندوق النقد الدويل  1
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  دول املغرب العريبيف  حترير التجارة الدولية وتطورات ظاهرة الفقر :املبحث الثالث

من الناحية االقتصادية  وتكاليفمكاسب  سيترتب عليه حترير التجارة الدوليةمن املتفق عليه أن  إن  
إىل  استناداسيتفاوت من دولة ألخرى  ربيةغااسب والتكاليف بني الدول امل، وان توزيع هذه املكواالجتماعية

اربية خيتلف من طبقة إىل كما أن توزيع هذه املكاسب والتكاليف داخل جمتمعات الدول املغ ،ااقتصادياعة طبي
وبصفة خاصة سنحاول يف هذا املبحث إبراز آثار برامج حترير التجارة الدولية على التنمية بصفة عامة أخرى، و

كيفية استغالل املكاسب اليت تتيحها هذه الربامج للتخلص من يف دول املغرب العريب، وعلى الطبقة الفقرية 
  . ة الفقرظاهرة الفقر، وباملقابل جتنب اآلثار السلبية اليت تزيد يف توسعة رقع

  دول املغرب العريبالتنمية يف التجارة اخلارجية و: ملطلب األولا
ة هلذه الدول مع تعترب من أهم صور العالقات االقتصادي لدول املغرب العريب دوليةمن املسلم به أن التجارة ال  

نه من خالهلا األخرى أل ربية كما هو حال الدول الناميةزداد أمهية هذه التجارة للدول املغاوتالعامل اخلارجي، 
واستخدام عوائدها يف متويل  -احملدودة العدد  -تصدير الفائض من منتجاا السلعية تستطيع هذه الدول 

  .الالزمة لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها -الشديدة التنوع  -مستورداا 

  يف الناتج احمللي اإلمجايل الدوليةمسامهة التجارة : الفرع األول
التجاري واملسامهة يف  إىل زيادة التبادللدول املغرب العريب  التجارة الدولية وحترير تنميةمن املتوقع أن يؤدي  

من شأا أن تؤدي إىل زيادة  الدوليةلتجارة ا حترير ، فسياساتالناتج احمللي اإلمجايل حتقيق معدالت منو أعلى يف
وأن تعزز قدرات  ،أمام الواردات اجية بسبب إزالة أو ختفيض القيود اجلمركية وغري اجلمركيةالطاقات اإلنت يف

أن يؤدي فتح أسواق الدول املتقدمة إىل  املتوقع أيضاومن ، على املنافسة يف األسواق العامليةاملغرب العريب دول 
  .سبيةامليزة النالدول للتخصص يف اإلنتاج والتصدير على أساس هذه أمام  إتاحة الفرصة

، حيث على العامل انفتاحامن حترير التجارة الدولية هي األكثر  استفادة تشري الدراسات أن الدول األكثر  
تربز أمهية هذا املؤشر يف أنه يدلنا على مدى و ضع مؤشر لقياس مدى انفتاح دولة ما على التجارة الدولية،وي

ربية، وبتعبري للدول املغا اإلمجايليف تكوين الناتج احمللي ) االسترياد والتصدير(بشقيها  دوليةمسامهة التجارة ال
آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشاط االقتصادي ألية دولة على الظروف السائدة يف أسواق التصدير 

  1 .واالسترياد هلذا الدولة
ارة الدولية ، أو بعبارة أخرى مساهم التجالعريبلدول املغرب التجاري  اجلدول املوايل ينب درجة االنفتاحو  

  .اإلمجايل الناتج احمللي لدول املغرب العريب يف

  
                                                             

مصر، ، دار الرشد للنشر،االقتصادیة في الدول العربیة وعالجھا في االقتصاد اإلسالميالتبعیة  .عمر بن فیحان المرزوقي. دـ  1
 

            .9، ص2005
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  درجة االنفتاح التجاري لدول املغرب العريب ): 17(اجلدول رقم 

   %النسبة       *معدل االنفتاح   الدولة 
  33.9  اجلزائر
  35.7  تونس

  25.9  املغرب
  49.8  ليبيا

  58.7  موريتانيا
  2008لسنة  نسبة الصادرات والواردات من الناتج اإلمجايل*                    

  .2010صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد بيانات  ـ  :املصدر                 

وبنسبة معتربة أن التجارة الدولية لدول املغرب العريب تساهم بشكل كبري ) 17(رقم معطيات اجلدول  تبني  
 25ما بني  حيف كل من ليبيا وموريتانيا بينما تتراو %50يف الناتج احمللي اإلمجايل، فهي تعادل أو تزيد عن 

   .املغرب وتونسيف كل من اجلزائر و %36إىل 
ويعمل على ختفيض تكاليف  إن حترير املستوردات يؤدي إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية وتطويرها وحتديثها،  

ربية أن تتقيد باملعايري الدولية غااملنتجات األجنبية، وعلى الدول امل اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية والنوعية ملنافسة
كما إن  ،النطاق الدويل به على أصبح مقبوال ومعترفا  الذي) 9000إيزو (واملواصفات وخاصة نظام  للجودة

 يدفع املنتجني يفتح أسواقها للمنافسة اخلارجية وهو مالبنود حترير التجارة الدولية، ربية غاتطبيق الدول امل
االجتماعية والتنمية االقتصادية  على م اإلنتاجية وهذا سينعكس إجياباإىل اإلسراع يف تطوير مشروعااحملليني 

   .القومي وزيادة حجم التصدير وبالتايل زيادة الدخل
وواردات معا، هلا وزا املؤثر يف النشاط االقتصادي  وميكن القول بشكل عام أن التجارة اخلارجية، صادرات 

من الناتج احمللي اإلمجايل يف السنوات % 50حيث بلغت نسبتها معا أكثر من  العريب، دول املغرب مجيعيف 
    .املذكورة

  مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف الناتج احمللي اإلمجايل: الفرع الثاين
 خلدمة التجارة اخلارجية وحتريرهاإن دور االستثمارات األجنبية املباشرة يف دول املغرب العريب تأيت   

، كما أن حترير التجارة له أثره على فاالستثمارات األجنبية تساهم بشكل فاعل يف حتقيق النمو االقتصادي
إذ يرى البعض أن اخنفاض معدالت االدخار احمللى تتطلب بالضرورة البحث عن  ،جذب االستثمارات األجنبية

املدخرات األجنبية عن طريق تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة ومن مث فان غلق األسواق سوف يؤثر 
  .بالسلب على إمكانية تدفق هذه األموال إىل داخل البالد

عطاء قوة دفع لالقتصاد احمللي بتحسني قدرته على التفاعل مع االقتصاد إن أمهية االستثمار األجنيب تتمثل يف إ  
من الرافعة اليت تنقل  حبيث يكون هذا االستثمار جزء أساسيا ،ليةالعاملي واملشاركة يف العملية اإلنتاجية الدو
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أما إذا كان  ،وليةاالقتصاد إىل اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط باالقتصاد العاملي ومساهم يف العملية اإلنتاجية الد
 دوداحملثر األاهلدف من االستثمار األجنيب املباشر هو احلصول فقط على موارد مالية فيظل، على أمهيته، ذات 

ومن هنا تأيت أمهية السياسة االستثمارية للدولة وأمهية أن تكون هذه السياسة جزء من السياسة االقتصادية 
الكلية وضمن إستراتيجية التمويل االقتصادي وااللتحاق بركب االقتصاد العاملي، وليس سياسة حمدودة 

  1. تهااألهداف متواضعة تنحصر يف توفري املوارد املالية، على الرغم من أمهي
دول املغرب ميثل تدفق االستثمار األجنيب املباشر أهم عنصر من عناصر التمويل اخلارجي للتنمية يف  كما 

أي أنه فاق يف األمهية  ،، حيث احتل املرتبة األوىل ضمن مكونات هذا التمويل خالل السنوات املاضيةالعريب
    .التمويل من خالل البنوك واملساعدات الرمسية للتنمية

تربز أمهية االستثمار األجنيب املباشر لدول املغرب العريب على غرار مجيع الدول النامية يف جمموعة النقاط و
  : التالية

اإلدارية، وخاصة بالنسبة لتونس وموريتانيا اليت تفتقر إىل الثروات اخلربات يعترب أحد مصادر رأس املال وـ  
  . النفطية

  .النفاذ إىل األسواق العامليةالتكنولوجيا وكأحد وسائل توطني  ـ ويعترب كذلك 
  .ـ أكرب مصدر للمواد املالية اخلارجية الالزمة لعملية التنمية 
  يوفر مناصب العمل للمختلف فئات اتمعات املغاربية و خاصة فئة الشبابـ  

  احمللي اإلمجايل كنسبة من الناتج حجم صايف االستثمار األجنيب املباشر): 18(اجلدول رقم 
  2007العريب لعام  املغربلبلدان  

  2004  
2005 2006 2007 

 نسبة االستثمار
من الناتج اجلمايل 

2007  
  1.24 1665 1795 1081 882  اجلزائر
  4.15 1618 3312 782 639  تونس 
  3.42 2577 2898  2946  1070  املغرب

  3.73 2541 1734 1038 357  ليبيا
  5.42 153 155 814 392  موريتانيا

  UNCTAD, World Investment Report, 2008, Annex Table B1ـ  : املصدر       
  .306، صندوق النقد العريب، ص2010ـ  التقرير االقتصادي العريب املوحد                 
هذا االستثمار يف تعكس نسبة رصيد االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي اإلمجايل مدى أمهية تدفق    

وبالتايل مدى األثر الذي حيققه على اقتصاد البلد املضيف هلذا االستثمار واألرقام السابقة  ،النمو االقتصادي

                                                             
 .2005 1، االستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقلیمي في دول منطقة اإلسكو)2005(اإلسكوا  1
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وتونس وهي موريتانيا، مثل  ت االقتصاد الصغري نسبياربية ذاكرب املسامهات حتققت يف الدول املغاتشري إىل أن أ
نفط، حيث تعدت نسبة االستثمار األجنيب املباشر إيل الناتج احمللي دول يف جمملها غري مصدرة رئيسية لل

  .2007لعام  %4.15و  5.42 على التوايل اإلمجايل
إىل أن التوزيع القطاعي لتدفق إحصاءات مشروع االسكوا حول االستثمار األجنيب املباشر تشري نتائج و 

حيث أن قطاع اخلدمات أصبح  من دولة إىل أخرى،خيتلف يف دول املغرب العريب االستثمار األجنيب املباشر 
وخاصة  ،من القطاعات الرئيسية اجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر يف كل من املغرب واجلزائر وتونس

خاصة يف اجلزائر كما أن قطاع احملرقات له نصيب وافر من لالستثمار األجنيب املباشر  ،االتصاالت والسياحة
  .وليبيا

املواطنني إجراء الدرجة اليت ميكن ا لألجانب و الذي يعرف بأنهو(راسات إىل أن االنفتاح التجاري تشري الد  
زيادة منو و اإلنتاجيةيساهم بدرجة كبرية يف رفع ) املعامالت بدون أي تكلفة إضافية مفروضة من احلكومة

يف دول املغرب املعرفة والتكنولوجيا، وق استراد عن طري اإلنتاجيةدخل الفرد، كما أن زيادة منو التجارة يعزز 
امها التجاري على غرار كل إذ أن أغب هذه الدول حررت نظ العريب تتباين النظم التجارية من دولة إىل أخرى

غري مجركية مرتفعة تبقى ليبيا حتتفض برسوم مجركية وا وبدرجة أقل اجلزائر واملغرب وموريتانيتونس ومن 
جة تقييد التجارة الدولية لدول املغرب العريب مازالت أقل من املتوسط العام اخلاص ، ونتيجة هلذا فإن درنسبيا

  1.  بالدول النامية

  غرب العريبيف دول امل ةريتأثري سياسات حترير التجارة الدولية على الطبقة الفق: يناملطلب الثا
تؤثر السياسات حيث ، املغرب العريب بقة الفقرية يف دولتفرز برامج حترير التجارة العديد من اآلثار على الط  

وأسواق السلع   )العمالة واألجور( التجارية على الفقر من خالل األسواق، وأمهها بالنسبة للفقراء سوق العمل
كما تؤثر من خالل توزيع الدخل  ،)أسعار السلع القابلة للتجارة الدولية( اليت ينتجها ويستهلكها الفقراء

  .اإلنفاق احلكوميو

  أسعار السلع القابلة للتجارة الدوليةالتأثري على : الفرع األول 
 ليةتتأثر أسواق سلع وخدمات الطبقة الفقرية يف دول املغرب العريب بربامج وسياسات حترير التجارة الدو 

معظمها مواد زراعية اليت يف و لسلع اليت ينتجها أو يستهلكها الفقراء،اأسعار وذلك من خالل تأثريها على 
أسعار املواد  ارتفاعإلغاء الدعم الزراعي وحترير التجارة يف املنتجات الزراعية سوف يؤدي إىل ف ،مواد غذائيةو

مع مالحظة أن هذه % 8و % 3وتقدر بعض الدراسات الزيادة يف أسعار باقي املنتجات ما بني  ،الغذائية
الزيادة يتوقع حدوثها بعد عشر سنوات من حترير التجارة وستكون الزيادة يف األسعار املتوقع أن تسود آنذاك 

                                                             
 .14،ص 2003مارس التنمیة ، صندوق النقد الدولي، ، مجلة التمویل ووعد لم یتحققـ جورج ت عابد،  1
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منظمة  اتفاقياتدثتها فيما لو مل حيدث حترير للتجارة وميكن مواجهة ذلك من خالل السياسات اليت استح
  1.  التجارة العاملية لتعويض الدول النامية املتأثرة واملتمثلة يف شكل منح ومشتريات ميسرة

 تكون االقتصادية ألوضاعها ونظرا ،يف دول املغرب العريب الفقر على الغذاء أسعار الرتفاع كبري األثرإذا ف  
 تنتجه وال الغذاء تشتري اليت األسر متثلو ،الغنية األسر من الغذاء أسعار يف بالتغريات تأثرا أشد الفقرية األسر
 يف يتمثل حقيقي خطر مثة هنا ومن ،املدن فقراء من العظمى الغالبية وميثلون العريب، دول املغرب فقراء معظم

 على قادرة غري ستكون املاضية السنوات يف الفقر من اهلروب إىل سعت اليت احملرومة الفئات من كبرية نسبة أن
  2 .الفقر دائرة إىل أخرى مرة وستعود الغذاء أسعار يف السريع االرتفاع صدمة مواكبة

 واأللبان والسكر واللحوم تستورد وخباصة احلبوبإذ  وتعترب دول املغرب العريب مستوردا صافيا للغذاء،  
الرفاهية االجتماعية بسبب حترير التجارة ربية يف مؤشر تحدة أن تبلغ خسارة الدول املغاوتتوقع مصادر األمم امل

من غري احملتمل أن تؤدي التغريات يف  ،مليون دوالر سنويا 900عية حوايل اخلارجية الدولية يف السلع الزرا
للسلع الزراعية يف دول املغرب  األسعار العالية بسبب االتفاقية إىل تغيري السلوك العام للمنتجني أو املستهلكني

  3 .العريب

  العمالة واألجور على الدولية التجارة حترير أثر :لفرع الثاينا 
من وجهة نظر املنظمة العاملية للتجارة أن العالقة بني التجارة والعمل عالقة معقدة، فالتجارة احلرة يف بيئة  

إلجياد فرص للعمل وبالتايل اإلسهام يف تقليص  األمر الذي ميهد، املناخ املالئم للنمو االقتصاديمستقرة توفر 
فهي تنادي بتحرير متدرج يعطي  ق إىل هذه القضايا بأسلوب التدرجهامش الفقر، واملالحظ أن املنظمة تتطر

 ة هلا عليها وال هي من صالحياافرصة زمنية للتكيف الالزم، وتعترب أن هناك عديد العوامل األخرى ال سلط
وكذلك على معدل  ،وهذه العوامل هي املسئولة عن التغريات احلاصلة على مستوى املداخيل أو الرواتب

البطالة، فاالقتصاديات املتقدمة تعتمد على تكنولوجيا تتطلب يدا عاملة ماهرة وذات كفاءة عالية لذلك 
ها إضافة إىل عوامل أخرى متعلقة فالتغريات اليت تطال مستوى األجور تعود إىل التغريات التكنولوجية وتسارع

ا كالعرض والطلب على تلك اخلدمات، وأخريا تعترب املنظمة أنه إذا كان هنالك مليار ونصف من البشر 
يعيشون يف حالة فقر، فإن حترير التبادل التجاري ابتداء من احلرب العاملية الثانية قد أسهم يف انتشال ثالثة 

  4. قرمليارات من البشر من حالة الف
ن حترير التجارة سوف يكون له اثر اجيايب علي خلق فرص العمل وزيادة إوفقا لالعتبارات النظرية، ف  

 فتحرير التجارة يف  ،اتمع يفورفع مكانتها  الطبقة الفقريةعلى متكني  إجيايبمما ينعكس بشكل  املعروض منها،

                                                             
 .24، ص2003، معھد التخطیط للدراسات العلیا، لیبیا، اآلثار االیجابیة والسلبیة لمنظمة التجارة العالمیة. ـ فھیمة الھادي الشكشوكي1
 .38، ص2008، القاھرة الدول العربیة نحو مقاربة بدیلةتحدیات التنمیة في  .ـ تقریر مشترك جامعة الدول العربیة وبرنامج المم المتحدة اإلنمائي 2
عولمة التجارة الدولیة : ، للندوة الدولیة حولاآلثار االقتصادیة النضمام الدول العربیة للمنظمة العالمیة للتجارةـ مصطفى العبداهللا الكفري،  3

 .2001أكتوبر  24 – 23والتوثیق، القاھرة ومركز البحوث العربیة للدراسات العربیة واألفریقیة ، ومصالح الجنوب
  .15مرجع سابق، ص، منظمة التجارة العالمیة وعولمة االقتصاد والمالخلیل حسین، .د ـ 4
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مزاياها التنافسية يف الصناعات التصديرية كثيفة  من أن تستفيد بشكل أكرب منمكنها دول مثل تونس واملغرب 
االستخدام للعمالة كصناعة املنسوجات واملالبس، وأدى هذا النمط لإلنتاج إىل تطورات مهمة يف هيكل 

كل من بذلك توصلت ، والعمالة واألجور يف القطاع الصناعي مع تطور حمدود يف قطاعي الزراعة واخلدمات
وبقى مستوى  ،ادراا واالستفادة من انفتاح األسواق العاملية خالل الفترة املاضيةتونس واملغرب إىل تنويع ص
من الناتج احمللي اإلمجايل  % 5، ويقل عن لنفطية يف اجلزائر وليبيا منخفضا جداالصادرات من السلع غري ا

الدول هلذه مل يؤد إىل زيادة ملحوظة يف القدرة التصديرية  الدوليةاألمر الذي يشري إىل أن حترير التجارة 
  .وبالتايل كان له تأثري حمدود يف زيادة فرص العمل

دول  فاجتاه ،علي إجياد فرصة عمل يف القطاعات التصديرية املغاربيةيف الدول  الفقراءوقد ساعد حترير التجارة  
وخاصة يف  الطبقة الفقريةجل التصدير يزيد من الطلب علي عمالة التصنيع واإلنتاج من أ إيل العريب املغرب

اعات الصن أنالبيانات املتاحة إىل تشري  ،اعد على خلق املزيد من فرص العملقطاع الصناعات التصديرية مما يس
يع التصن إستراتيجيةربية اليت تبنت الة يف الدول املغايف تشغيل العم املوجهة للتصدير حققت توسعا ملحوظا

، شكلت صناعات املنسوجات واملالبس املوجهة للتصدير يف تونس واملغرب احملرك املوجه للتصدير، فمثال
من حجم العمالة  % 46الرئيسي لنمو الصادرات فيهما، حيث بلغت العمالة املوظفة يف هذه الصناعات حنو 

 الناتج احمللي اإلمجايل التونسيمن  % 5. 7 يف القطاع الصناعي يف تونس، وتساهم بقيمة مضافة تقدر بنسبة
من إمجايل الصادرات التونسية، ويف املغرب، تشكل  % 32وتقدر حصة املنسوجات واملالبس اجلاهزة بنحو 

من إمجايل العمالة يف القطاع الصناعي، وتساهم بقيمة  %42العمالة يف صناعات املنسوجات واملالبس حنو 
من  %34احمللي اإلمجايل، وتشكل حصة املنسوجات واملالبس حوايل من الناتج  %4. 2مضافة تقدر بنسبة 

وذكرت انه من خصائص هذه الصناعات أا وظفت عمالة غري ماهرة، وغالبيتها  ،إمجايل الصادرات املغربية
  1 .بقة الفقرية يف اتمعات املغاربيةطثل ال متواليت من النساء ومن القطاع الريفي،

ل أفرز خالل عقدين اإلصالح االقتصادي الشام اخلارجية يف دول املغرب العريب اليت تبنتإن حترير التجارة  
يقوم على صناعات موجهة للتصدير بالكامل وصناعات أخرى تغذي السوق احمللية  من الزمن منطا إنتاجيا

را اخلارجية باملصنوعات املنافسة للواردات، فمعظم دول املغرب العريب اليت قامت بتحرير أو إصالح جتا
شهدت قيام عدد من الصناعات احمللية، حيث أدت  ص دورا أكرب يف اإلنتاج السلعي،وإعطاء القطاع اخلا

التخفيضات اجلمركية على مستلزمات اإلنتاج من سلع أولية وسلع شبه مصنعة إىل قيام صناعات حملية يف 
دة، وتشري دراسة قياسية حلالة تونس أن السلع االستهالكية، وسامهت هذه الصناعات يف توليد وظائف جدي

التخفيضات اجلمركية على السلع الوسيطة أدت إىل توسع التشغيل يف القطاع الصناعي املنافس للواردات 
وذلك بتخفيض تكاليف اإلنتاج وبالتايل زيادة الطلب على العمالة، يف األجلني القصري واملتوسط، ولقد 

                                                             
1 Fontana  Marzia, Susan Joekes and Rachel Masika "Global Trade Expansion and Liberalization: 
Gender Issues and Impacts" BRIDGE Report No. 42, (Brighton: Institute of Development Studies (IDS)) 
1998، P42. 
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والبالستيك أكرب توسع يف تشغيل العمالة شبه املاهرة واملاهرة يف هذا  سجلت صناعات األغذية والكهربائيات
  1 .القطاع

ومن جهة أخرى أدى حترير التجارة اخلارجية إىل تعرض املنتجني احملليني لضغوطات لتسريح العمالة خاصة   
يف أغلب احلاالت ذات يف الصناعات الوطنية املنافسة للواردات واليت ال متلك القدرة على املنافسة، واليت هي 

نه أاليت تتلقاها من حكوماا، غري  ، حبيث يعتمد استمرارها على الدعم واإلعانات الرمسيةاتكاليف عالية نسبي
مل تشهد أوضاع الصناعات الوطنية واملنافسة للواردات يف دول املغرب العريب اليت قامت بتحرير التجارة 

للعمالة فيها بأعداد ضخمة، كما حصل يف بعض الدول  ل تسرحياار سياسات اإلصالح الشاماخلارجية يف إط
لتحرير  إىل تبين الدول املغاربية أسلوبا تدرجيياالنامية األخرى مثل الربازيل واألرجنتني وميكن إيعاز ذلك 

التجارة اخلارجية مع إبقاء احلماية اجلمركية عالية أمام استرياد السلع االستهالكية املنافسة لإلنتاج احمللي املماثل 
  2.قد ساهم يف احلد من تسريح أعداد ملحوظة من العمالة

   التأثري على اإلنفاق احلكومي وتوزيع الدخل: الفرع الثالث    
لية لدول املغرب العريب أن يكون له تأثري على اإليرادات احلكومية ومن مث على من شأن حترير التجارة الدو

اإلنفاق احلكومي وتوزيع الدخل، إذ أن اإليرادات الناجتة عن التعريفة اجلمركية متثل مصدر مهم لتعزيز اخلزينة 
ة، وهو ما يفرض العمومية، فتخفيض التعريفة اجلمركية أو إلغاؤها ميس بشكل مباشر التحصيالت احلكومي

االجتماعي  من النفقات العامة ذات الطابع فهو يقتطع جانبا ،على الفقراء من زوايا عديدة ؤثرتبرامج تقشفية 
االستهالكية والتعليم واخلدمات  اليت يستفيد منها الفقراء بالدرجة األوىل، وخباصة ما يتعلق بدعم السلع

  .الصحية اانيني
الناتج عن حترير التجارة على مستوى إيرادات امليزانية العامة للدول املغاربية أكثر حدة قد يكون االختالل   

من التأثري على مستوى األنشطة اإلنتاجية، وهذا باعتبار أن املداخيل اجلمركية حتتل مكانة هامة يف ميزانية هذه 
 لتونس% 65ريبية للمغرب، ومن املداخيل الض% 43الدول وخاصة الدول غري املنتجة للنفط، فتمثل نسبة 
إذا مل يرافقه حتسن  تجارياإللغاء اجلمركي والتحرير الوبالتايل فقد تتضرر اقتصاديات هذه الدول نتيجة 

متوسطية سينجر عنه  إنشاء منطقة للتبادل احلر األورووعليه فإن ، حقيقي يف التوازنات االقتصادية الكلية
للدول املغاربية مما جيربها البحث عن موارد مالية بديلة أو ختفيض تقلص وتراجع يف موارد اخلزينة العامة 

مستوى إنفاقها، وبالتايل تلجأ إىل تعويض التنازل عن احلماية اجلمركية بتحسني القدرة التنافسية للنظم 
الداخلية تقوية اإلصالحات الضريبية بتعبئة املوارد  اإلنتاجية املغاربية والبحث عن موارد مالية جديدة من خالل

                                                             
 . 36، مرجع سابق، صسیاتل لمنظمة التجارة العالمیة إجتماع. مجال الدين زروق. دـ  1
 .37سابق، صمرجع . إجتماع سیاتل لمنظمة التجارة العالمیة، جمال الدین زروق. دـ  2
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وهذا ما قد ينعكس على الفئات  ،حجم االقتصاد املوازي غري املنظموتوسيع الوعاء الضرييب وتقليص 
  1 .االجتماعية نتيجة املزيد من تطبيق السياسات التقشفية املتبعة سابقا من طرف هذه الدول

اليت تعتمد على   الدول وإذا كان اإللغاء التدرجيي للرسوم اجلمركية خيتلف تأثريه حبسب الدول جند أن
املداخيل اجلمركية املتأتية من الرسوم اجلمركية املفروضة على املنتوجات الصناعية األوروبية سيكون هلا أثر 
معترب على ميزانيتها، فإذا أخذنا على سبيل املثال اخلسارة املباشرة الناجتة عن هذا اإلعفاء أو هذا التنازل عن 

من الناتج احمللي اإلمجايل، باإلضافة إىل % 3.2من إيراداا أي % 15ر بـ احلماية يف تونس جندها تقد
اخلسائر غري املباشرة املتعلقة ذه اإليرادات اجلبائية أو اجلمركية واملتمثلة يف تفضيل املستهلكني القتناء 

، وبالتايل فإن كل هذه وهذا يؤدي إىل فقدان رسوم داخلية أيضا نبية بدال من املنتوجات احمللية،املنتوجات األج
  2  .اخلسائر هي نقص يف إيرادات امليزانية العامة للدول

جتدر اإلشارة أن حتسني املداخيل اجلبائية عن طريق الرسوم على املنتوجات االستهالكية يبدو صعبا وغري  
الضرائب مع الوقت مقبول اجتماعيا يف الدول ذات املداخيل املتوسطة أو الضعيفة، وعليه حىت وإن ارتفعت 

عمال فقط أكثر مما متس املؤسسات وخاصة يف دول املغرب العريب فإا تبقى حمدودة وسوف متس أجور ال
  .دي إىل حتسني اإليرادات اجلبائيةوبالتايل ال تؤ

أصحابه إىل  له آثار تضخمية، برغم أنه يسعى على حد زعم حترير التجارة الدوليةأضف إىل ذلك أن برنامج  
 خالل ختفيض الدعم أو إلغائه من(على رفع مباشر وغري مباشر  ـكما أسلفناـفحة التضخم فهو ينطوي مكا

طريق إطالق العنان لقوى السوق يف حتديد  عن يض سعر صرف العملة احمللية وأيضاوكذلك من خالل ختف
ويهبط  إىل األغنياءيعيد توزيع الدخل من الفقراء  - كما هو معلومـ من السلع، والتضخم األسعار للعديد

يستطيعون عادة أن  فاألغنياء، األجور احلقيقية ومستوى معيشة أصحاب الدخول الثابتة واحملدودة مبستوى
  3. يزيدوا دخوهلم مبعدالت تزيد علي معدل ارتفاع األسعار، والفقراء دخوهلم النقدية ثابتة أو شبه ثابتة

إذ يكفي أن تشتري  ،علي املضاربة واالستثمارات غري املنتجةالتنمية ألنه يشجع سار عملية أنه يضر مبكما  
كمصنع أو  جديدة يعها بعد حني، دون أن تنشئ أصوالجاهزة، كأرض أو بيت أو جموهرات، وتب أصوال

التصدير ويزيد ميله إيل  ىدفوعات إذ خيفض من قدرة البلد علا، وأن التضخم يضر مبيزان املتستصلح أرض
  4  .االسترياد

  

                                                             
1 ـ   Remy Leveau. Le Partenariat Euro- Méditerranéen , La Dynamique de l’intégration régionale, Rapport 
du groupe de travail. La documentation française, Paris, 2000, p90. 
2 ـ   Remy Leveau , om, P91  . 

، 2004المعھد العربي للتخطیط، الكویت،  2العدد 6والتنمیة، المجلد ، مجلة السیاسات االقتصادیة السیاسات االقتصادیة والفقر  .ـ علي عبدالقادر 3
 .8ص
مت  www.almasry-alyoum.com. 3ص 2008ـ04ـ18تاريخ  1038جريدة املصري اليوم  مصر العدد   كيف تعاجل التضخم بالبطالة جالل امني.دـ  4
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  البدائل املتاحة لدول املغرب العريب للقضاء على الفقر يف ظل حترير جتارا: ثالثاملطلب ال
تجنب أو على األقل ختفيض اخلسائر املتوقعة نتيجة حترير إن البدائل املتوفرة واملتاحة لدول املغرب العريب ل  

ومن  تعزيز التجارة البينية منتتلخص وجتتمع يف تفعيل مشروع االحتاد املغاريب  ،إىل احلد األدىنالدولية التجارة 
  .خفض معدالت درجات اخلطورة على الطبقات الفقريةمشتركة دف إىل  خالل إعداد سياسات

  تفعيل مشروع االحتاد املغاريب وتعزيز التجارة البينية: الفرع األول
ويبدوا هذا  ،ليس اختياريااالنضمام إليها و مة التجارة العاملية أمرا واقعياقيام منظو حترير التجارة الدولية أصبح 

ألهدافه إىل حتقيق الصاحل العام لكافة الدول األعضاء يف املنظمة، دون  من الوهلة األوىل انه يرمى وفقا الواقع
، والعمل على فض لمفاوضاتملية، ويئة السبل لحتيز وضمان تطبيق ما يتم االتفاق بشأنه يف جمال التجارة العا

ت التجارية لمباداللانسياب  أفضلوتسوية الرتاعات يف القضايا املتصلة بالتجارة العاملية وكل ذلك دف توفري 
، وفق أسس من التنافس تضمن توجيه للموارد االقتصادية العاملية وغريها ومن مث تعظيم على املستوى العاملي

  1. اإلنتاج على األصعدة احمللية واإلقليمية والدوليةمعدالت الكفاءة وحتسني مستويات 
 الدولية يف ظل حترير التجارة لتخفيض معدالت الفقرريب غاحتمية التعاون املوويف هذا اإلطار تربز أمهية   

السياسية منها  الصراعات خاصةوترك إجياد أفضل صيغة مشتركة للتعامل مع هذا الواقع اجلديد وذلك ب
واآلخذ بعدد من احلقائق واالعتبارات اليت يأيت يف مقدمتها القضاء على ظاهرة الفقر واحلد منها، وذلك 
بالتوجه حنو التكامل االقتصادي والتجاري، إذ أضحت التكتالت اإلقليمية من أهم اآلليات وأكثرها فاعلية يف 

رات التفاوضية والتنافسية للدول وتفعيل األداء للتنمية تعزيز املقومات السياسية واالقتصادية ودعم القد
االقتصادية ورفع معدالت الرفاهية االجتماعية، وجتدر اإلشارة أن واقع التجارة العاملية اجلديد مينح التكتالت 

ية ربغامن األمهية القول إن إمجايل حجم التجارة املو ،دون ذلك ااالقتصادية واإلقليمية مزايا ال ميكن بلوغه
الكلية مبا فيها الصادرات النفطية متثل أمهية حمدودة متواضعة للغاية بالقياس إىل إمجايل التجارة العاملية ألا ال 

ربية سنجد إن كل دولة على حده غاوبتقسيم هذه النسبة املتواضعة على عدد الدول امل% 4تكاد تتجاوز حنو 
بأي حال  من دول املغرب العريبال ميكن أن يكون ألي دولة  من التجارة العاملية وبالتايل نسبة مهمةمتثل ال 

من األحوال أي قدرة على التفاوض أو املساومة أو التأثري يف جمموعة املبادالت التجارية العاملية أو معترك 
  2 . املعامالت الدولية

فبالرغم من التحسن النسيب يف التبادل  ،رحلة صعبة وحرجةمباليوم  مير احتاد املغرب العريبوبصفة عامة   
سنة على معاهدة تأسيس االحتاد املغاريب فإن  20التجاري بني دول املغرب العريب فإنه وبعد مرور أكثر من 

العالقات االقتصادية بصفة عامة والتجارة اخلارجية مل ترق إىل املستوى املناسب واملطلوب يف ظل العوملة 

                                                             
 .25ص ،1377 سبتمبر العدد26صحیفة  ، تأثیر تحریر التجارة العالمیة على الدول النامیة. شبیر عبداهللا الحرازي. ـ د 1
 .  39، صمرجع سابق، التجارة البینیة لدول اتحاد المغرب العربي. ـ عبدالباري شوشان الزني 2
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اري الذي يشهده العامل، فال تزال اتفاقية االحتاد املغاريب يف حالة سبات وتنتظر من والتطور التجاري واالستثم
يفعلها ويدفع ا حنو التطبيق، وإقامة منطقة جتارة حرة تدفع حنو التكامل و بناء فضاء مغاريب تكون له مكانته 

  .نطقة ويف العاملوقوته بني التكتالت اإلقليمية والدولية ويكون شريكا فعاال مع نظرائه يف امل

   آليات تفعيل التجارة البينة املغاربية: الفرع الثاين 
برامج تفعيل  يستوجب ،للحد من الفقر عريبالاملغرب دول حترير التجارة الدولية جهود دعم برنامج حىت ي

  1 :وتشمل ما يلياالحتاد تستهدف جماالت أساسية حيددها  مغاربية ةيومشاريع ومبادرات إقليم

 التكتالت تأثري حول اآلراء تعارض رغم للتجارة النهائي التحرير حنو خطوة :ريباملغا االقتصادي التكامل -1
 احلماية ضد التجارة لتحرير اانتصار يعترب إقليمية تكتالت تكوين أن إال ية،الدول التجارة حترير على اإلقليمية
 غري األخرى الدول التكتالت تدفع سوف أخرى ناحية ومن إقليمي، إطار يف ذلك كان ولو حىت التجارية،
 تالية مرحلة ويف الدول، من عدد مع - أوىل مرحلة يف - جتارا حترير إىل األطراف متعدد النظام يف األعضاء

 التحرير إطار يف العامل دول كافة مع اجتار حترير نفقات حتمل على ومقدرة قابلية أكثر الدول تلك تصبح
 االقتصادي التكامل ملسار دفعها ليكون العريب املغرب دول به ننصح أن ميكن ما وهو األطراف، متعدد

  .احتديا من للتخفيف ضرورية وخطوة العاملية، التجارة ملنظمة االنضمام على وحمفزا مشجعا
 استقرار على املغاريب االقتصاد التكامل يعمل :الداخلية السياسات وإصالح الكلي االقتصاد استقرار -2

 أن على االقتصاديني بني الرأي يف توافق فهناك عام، بوجه الداخلية السياسات إصالح وعلى الكلي االقتصاد
 االقتصادي االستقرار أن ورغم إمنائية، إستراتيجية أية إلجناح ضروري أمر الكلي االقتصادي االستقرار

 احتماالت أن إال ،مغاريب  اقتصادي تكامل دون يتحققا أن ميكن الداخلية السياسات وإصالح الكلي
 يف والتوسع احلجم وفورات وحتقيق الكفاءة وحتسني التكنولوجيا، ونقل األجنيب االستثمار من املكاسب
 الضرورية التدابري تطبيق األعضاء الدول على ميلي والذي االقتصادي، التكامل ظل يف تتضاعف األسواق

 إصالح حنو وخطوة الكلي االقتصادي االستقرار لتحقيق عوامل بدورها وهي واالستثمار، التجارة لتيسري
    .الداخلية السياسات

مليون دوالر  3447إن التجارة البينية لدول احتاد املغرب العريب تصل إىل  :البينيةاملغاربية  التجارة تفعيل -3
من التجارة العربية البينية، وجتري العمليات داخل % 12.7من جتارا اخلارجية و% 5.1أي ما يعادل 

ة ضعيفة فهي نسب ،االحتاد باستثناء بعض املبادالت كالواردات النفطية املغربية من اململكة العربية السعودية
 من جمموعة وال تعزز مشروع االحتاد املغاريب هلذا جيب تعزيز التجارة املغاربية البينية وتفعيلها من خالل

 2  :أمهها من اآلليات

                                                             
 .  64ص. 2008ورقلة  جامعة ،6، مجلة الباحث العددللتجارة العالمیة المنظمة وتحدیات العربي االقتصادي التكامل ،سلیمان بلعورـ  1
 .65، صنفسھ، مرجع للتجارة العالمیة المنظمة وتحدیات العربي االقتصادي التكامل ،سلیمان بلعورـ  2
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  .املعلومات لتبادل البعض ببعضها للدول املغاربية التجارية الغرف مجيع ربط  -
 .ا اجلميع التزام وضرورة ربيةغاامل املواصفات توحيد عملية استكمال  -
 .ا وااللتزام العريب الغرب دول بني موحدة تفصيلية منشأ قواعد باعتماد اإلسراع على العمل  -
  .الدول بني تنشأ اليت اعاترتوال القضايا يف السريع للفصل مغاربية حتكيم هيئة إنشاء  -
 .العريب املغرب دول بني والواردات الصادرات ائتمان بضمان تقوم اليت املغاربية املالية املؤسسات دعم  -
 املنافذ جانب من ابشأ عليه االتفاق يتم ما وتنفيذ املغاربية الدول بني اجلمركية الرسوم إلغاء ترشيد  -

 .السلع انسياب تسهيل بغرض وذلك ربيةاملغا اجلمركية
   .االحتاد دول أسواق داخل دول املغرب العريب للمنتجات بالترويج خاصة مغاربية منطقة إنشاء  -

 الناتج يف تزايد حتقيق جمرد بالتنمية هنا نعين ال :التجاري التحرير مع باملوازاة الشاملةاملستدامة و التنمية -4
 وتنويعها، ربيةاملغا لالقتصاديات الطاقات اإلنتاجية زيادة ا نعين بل منه، الفرد نصيب ويف اإلمجايل احمللي

 ومستهدفة العريب، دول املغرب يف لألفراد املتطورة األساسية احلاجات إشباع أساسا ذلك يف مستهدفة
 الباب تفتح اليت هي املستدامة التنمية هذه إن للخارج، التبعية قيود من ربيةاملغا االقتصاديات ختليص أيضا
الفقر، تتيح  وتقلص من معدالتنمو المعدالت  ترفعو ،العريب دول املغرب بني التجاري التبادل تزايد أمام

يقف على رأس التحديات التنموية لكافة الدول املغاربية نظرا التشغيل الذي من خالهلا فرصا لإلنتاج و
حيث أن  الرتفاع معدالت البطالة وخلطورة التداعيات االقتصادية واالجتماعية املترتبة على انتشارها،

العمل يف دول املغرب العريب فاجلزائر جيب أن حتقق معدل منو يعادل  حتديات اة للنمو املطلوب املعدل
 أدى كلما مبكرا التنمية ذه البدء كان وكلما ،%7,27واملغرب   %10تونس و  % 8أو يفوق 

    1 .املستقبل يف وأقوى أسرع حنو على التجاري التبادل توسيع إىل ذلك
  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . 31، ص2008ـ تقرير مشترك جامعة الدول العربية وبرنامج املم املتحدة اإلمنائي، حتديات التنمية يف الدول العربية حنو مقاربة بديلة، القاهرة  1
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  :خالصة الفصل

مبا يسمح تاج إىل إعادة هيكلة هذه الدول حت اقتصاديات فإن املغاريب االحتاد دول عن املتاحة للبيانات طبقا 
احمللية ومبا ميكنها من الدخول الدخل، وتنمية قدرا التنافسية ملنتجاا احمللية يف أسواقها لتنويع مصادر اإلنتاج و

جانب التعامل بكفاءة مع قواعد املنظمة النفاذ إىل السواق الدولية وحتقيق فوائض يف موازين مدفوعاا إىل و
 . التفاوض من منطق قوةبيئية اليت متكنها من االنضمام وويئة الظروف االقتصادية والقانونية والفنية وال

 قفائية اليت تنفذ من خالل املواأن تصب اهتمامها على االستراتيجيات اإلمناملغرب العريب ينبغي على دول   
وتوحيد اإلستراجتية ، مسار االحتاد املغاريب بني البلدان أو عن طريق ثنائيةات يعن طريق اتفاق إمااملشتركة، 

لألفراد  يالتجارية ودجمها يف اإلستراجتية العامة للتنمية واليت دف يف املقام األول إىل حتسني املستوى املعيش
االحتاد  مؤسساتوذلك عن طريق تفعيل  ،على كل من املستويات احمللية واإلقليميةوتقليص ظاهرة الفقر 

بني  هي اليت تستند إىل املشاركة والتفاوض والتنسيق والتنظيمومة، االيت يئ األساس للتنمية املستد املغاريب
   .دول االحتاد ويف عالقات االحتاد اخلارجية
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  : اخلامتة
حد  على والنامية املتقدمة البلدان االقتصادي يف للنمو الدافعة القوة هي التجارةيتضح من هذه الدراسة أن   

هو ما جيعلها أداة قوية للتنمية يف الدول أن يساهم يف منوها وتوسعها، ونه ، ومن مث فإن حتريرها من شأسواء
أهداف حيث تتيح هلا الفرصة كي ترفع مستويات الدخل واملعيشة وحتقق  ،يف العامل أفقر البلدانيف النامية و

  .على رأسها ختفيض معدالت الفقر يف العاملالتنمية لأللفية اجلديدة و

العادة أكثر قدرة على املنافسة وحتقق معدالت  أمام التجارة الدولية تكون يف أكثر انفتاحا هيالبلدان اليت ف  
واجه عقبات كبرية ت تزالن العديد من البلدان النامية ماإال أ ،سبيل احلمايةمنو أسرع من البلدان اليت تسلك 

يف (العرض  ها احملدودة يف جانباملكاسب املتاحة من جراء زيادة حجم التجارة، وذلك بسبب طاقت أمام حتقيق
  .، وضعف مناخ االستثمار)البنية التحتية، على سبيل املثال

جتد نفسها  من قيام العديد من البلدان النامية مبضاعفة جهودها ملعاجلة أوجه القصور هذه، فإا وعلى الرغم 
لذي يؤدي إىل استمرار بقاء ا يف أغلب األحيان حمرومة من دخول أسواق البلدان املتقدمة الكربى، األمر

يف ااالت اليت تتمتع فيها تلك  خاصةاملنخفضة الدخل،  احلواجز التجارية الرئيسية أمام الصادرات من البلدان
  .)بسن والسكر واملنسوجات واملالالقط( على سبيل املثال، البلدان مبيزة تنافسية

متشعبة ا عالقة فمن خالل الدراسة يتضح أ ،معدالت الفقربني حترير التجارة الدولية والعالقة  فيما خيص أما  
ومعقدة فاآلثار املباشرة لتحرير التجارة تعمل من خالل تغيري األسعار أو توفري السلع واخلدمات اليت تنتجها أو 

على االقتصاد ككل تعود على آثار عديدة غري مباشرة لتحرير التجارة تستهلكها الطبقات الفقرية، إال أن هناك 
  .والنمو واالستقرار االقتصادي التجاري على السياسات املالية للدولة اإلصالحالطبقات الفقرية مثل أثر 

    :بحثالاختبار فرضيات ونتائج 

وحتليل العالقة بني حترير ملوضوع ا ةمعاجلمن خالل  نافروض، وتوصل ستلقد بنيت الدراسة على أساس   
، واليت من خالهلا جنيب عن التساؤالت اليت طرحنها يف مقدمة النتائج جمموعة من إىل التجارة ومعدالت الفقر

  :الدراسة، وننفي بذلك أو نثبت صحة الفرضيات املتعلقة ا
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، فقد تبني الدولية حتد من ظاهرة الفقر يف الدول النامية ةسياسات حترير التجار تعترب أن واليت الفرضية األوىل
التجارة وسيلة لتحقيق الغاية واهلدف األول من خالل حتليل العالقة بني حترير التجارة الدولية وظاهرة الفقر أن 

ع أن يرف هتحرير التجارة من شأنف الفقر،دائرة ألهداف األلفية اإلمنائية، حيث ميكنها أن تنتشل املاليني من 
من  هإال أن دخل الطبقات الفقرية، خلق فرص اقتصادية أكثر وزيادةعنه  مما ينتجمعدالت النمو االقتصادي 

تحرير ف ،واملالية للدول النامية االقتصاديةاملغاالة تصوير حترير التجارة العاملية بأا الدواء السحري للمشاكل 
املدى التجارة يصاحبه تغريات يف توزيع الدخل، وقد يؤدي إىل خفض رفاهية بعض األشخاص على األقل يف 

إىل حدوث خسائر يف  التجاري التحرير، كما يؤدي القصري الذين قد ينتمي بعضهم إىل الطبقات الفقرية
ة اهلامة لصاحل الطبقات خفض يف اإلنفاق العام على اخلدمات االجتماعي مما يترتب عنه اإليرادات العامة للدولة

  .الفقرية

، جدية وفعالية الربامج املصاحبة لربامج التحرير التجاريصحة هذه الفرضية تتوقف على مدى تبقى  وذا  
وضع برامج خاصة للفقراء ختفف عنهم اآلثار السلبية املتوقعة من ميكن  فباإلرادة السياسية والتخطيط احملكم،

  .خاصة املوجه للطبقات الفقرية االستمرار يف اإلنفاق االجتماعيكما ميكن برامج التحرير التجاري، 

مـن   نستنتج الدولية حمرك قوي وفعال يف عملية النمو والتنمية ةحترير التجار اليت تعترب أن لثانيةالفرضية ا
، لتغريات االقتصادية واالجتماعية والبيئيةيف اقوي  حمرك ومنو وحترير التجارة الدولية هن أ خالل ما مت دراسته

ها التارخيي كمحـرك للنمـو   التجارة الدولية بدورتقوم وحىت  فهي متغري أساسي يف عملية التنمية املستدامة،
نمية وحتسني شـروط  نظام جتاري عاملي مساند لعملية التبيئة اقتصادية عاملية مناسبة، و التنمية ال بد من توافرو

 .التبادل الدويل، وهو ما يؤكد صحة الفرضية

املنظمة العاملية التجارة، يساعدها ذلك واليت تعترب أن كل دولة متضي على اتفاقية العضوية يف  الفرضية الثالثة
  :جند أن على حماربة الفقر لديها، فمن خالل نتائج الدراسة

شبكة املصاحل الدولية  إىلبنشأة املنظمة والظروف اليت رافقتها، وكذلك  أحاطالواقع الذي  إىلالنظر مبوضوعية 
  : ومهاإليه متعلقني بعمل املنظمة وما وصلت  أساسيني أمرين إىلاملتعارضة فيما بينها، تقودنا  أواملتقاطعة 

ال  أوليست مربرة زائدة يقابلها هواجس لكن و ،اليت تطلقها الدول النامية هي حمقة ةاملخاوف الكثري أن :أوال 
   .يزاتامل وإظهار املساوئ إبرازوقائع جادة، بل هناك مغاالة يف  إىلتستند 
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املتنفذون فيها على حساب غالبية  إليه هو اندفاع املنظمة بشكل غري معقول باجتاه تنفيذ ما يهدف :اثاني 
وهي حقيقة  ،احلد من مساوئهامعاجلتها وظاهرة للعيان جيب  ةقيحق عن أبان األمر الذي، إليهااملنضمني 

 أو ،الواحدةالدولة  بني أفرادوضوحا  أكثرباتت  حيث ،وعامل الفقراء األغنياءظاهرة اتساع الفجوة بني عامل 
 إىلالذي يوجب على املنظمة االلتفات بشكل جدي  األمركدول الشمال ودول اجلنوب،  املختلفةبني الدول 

يتخذ  أندور املنظمة جيب  أنمبعىن آخر  أيهذه الظاهرة ووضع احللول هلا واحلد من انتشارها واتساعها، 
  .الضرورية فعال ال قوال األمهية وإعطائهكرب يف اجلانب االجتماعي أحيزا 

، نظرا لالتفاقات الشاملة العاملية للتجارة املنظمة إىلاالنضمام " حتمية"ال مفر منه هو  أنهالذي يبدو  األمر أما 
معزولة عن شبكة  إليهادولة غري منضمة  كلالذي جيعل  األمر، تنشئهاف اليت اطروالواسعة واملتعددة األ

  :ومن هنا فإن صحة الفرضية الثالثة تتوقف على أمرين على مجيع الدول، ية اليت فرضت نفسهاالتجارة العامل

البيئة املناسبة  وإجياد للدول النامية غري املنظمة إىل املنظمة العاملية للتجارة، االستعداد الكايف وجوب هو :أوال
  .على العضوية يف املنظمة تفاوضيف عملية القبل الشروع  هلا عرب التشريعات الداخلية وغريها

 والقوى املتنفذة فيها االستعداد لسماع اآلخرين والعمل على مبدأ التعددية أيضاكما على املنظمة  :اثاني
  .واحترام قيم وظروف اآلخر والشفافية

التحرير التدرجيي وعرب مراحل يسمح بتكيف الطبقات الفقرية مع أن  واليت تنص على الفرضية الرابعة
 :دراستنا للموضوع تبني أنمن خالل فاإلصالح التجاري ويقلل من اآلثار السلبية، 

  على تعزيز عمليةيساعد التجاري بالتدريج وعلى مراحل يف القطاعات احلساسة  اإلصالحتنفيذ 
تأثري اجلداول الزمنية املمتدة ى صانعي السياسات مراعاة عدم ولكن يتعني عل ،التكييفالتغيري و

  .باإلصالحللتنفيذ على مصداقية التزامها 
  اإلصالحاتالطبقات الفقرية حباجة للمشاركة يف األسواق لالستفادة من حترير التجارة، لذلك تعود 

جيب أن يتم تنفيذها  اإلصالحاتاليت تعمل على تعزيز مشاركة هذه الطبقات بالنفع عليها، هذه 
ل على تسهيل الربط بني املناطق بالتزامن مع أو قبل حترير التجارة، تشمل توفري بنية حتتية تعم

بقات الفقرية أنواع أخرى من التدريب تسمح للطالفنية، وتقدمي اخلدمات واألسواق وتقدمي املعونة و
 .احة يف السوقباستغالل الفرص املت

  .ة الرابعة صحيحةومن هذا يتضح أن الفرضي 
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  : خالل الدراسة جند أنهمن ف واملتعلق بالتأثري على وظائف وأجور الطبقات الفقرية، الفرضية اخلامسة

  أن أثبتتالوقائع  إن، بل أكثرخلق وظائف  إىلؤدى ي الدوليةحترير التجارة  أناملغاالة القول من 
  .نوعية معينة من الوظائف ذات مردود عال نسبيا إىلؤدي يف النهاية ي أنحترير التجارة ميكن 

  جتارة  تحريرة يف ختفيض معدالت الفقر نتيجة ليعد قطاع اخلدمات أحد أهم القطاعات املؤثركما
 زيادة ملموسة يف الطلب على العمالة غري املاهرة أو ذاتإىل ، فتحرير هذا القطاع قد يؤدي اخلدمات

طلب الطبقات الفقرية على السلع ن للتوظيف أثره يف زيادة حجم املهارات املتوسطة، وبالتايل يكو
 .اخلدماتو

 إىل الريف باخلصوص املغرب العريب ويف دول  عموما الناميةدول الأغلب الطبقات الفقرية يف  تسكن
وتعمل بالزراعة بصفة رئيسية، لذلك فإن أي إصالح جتاري يعمل على زيادة النمو الزراعي سيعود 

ذه الطبقات، ويعزز منو القطاعات األخرى، ويرجع السبب يف ذلك إىل أمهية القطاع بالنفع على ه
   .ومستهلك للمنتجات للمدخالتالزراعي كمورد 

كما ال يوجد مربر للمخاوف من أن يكون لتحرير التجارة آثار سلبية عامة على توظف أو أجور الطبقات  
الفقرية، وذلك على الرغم من احتمال ظهور بعض احلاالت يف املدى القصري، وهو ما جيعل من الفرضية 

   .أمرا نسبيا وليس مطلقا اخلمسة

ادلة بديل للتجارة احلرة من أجل القضاء على ظاهرة الفقر يف التجارة العواليت تعترب أن  الفرضية السادسة
قواعد التجارة العاملية، وإتاحة  دف إىل تغيريالتجارة العادلة  جند من خالل حتليلنا للموضوع أن الدول النامية،

خاصة مبا  التجارة الدولية احلاليةالغنية، وإاء قواعد  الفرصة ملنتجات الدول الفقرية لدخول أسواق الدول
وإجياد آلية لفتح  بدعم الدول الغنية لصادراا الزراعية وكذلك حتسني معايري العمل والصحة والتعليم، يتعلق

الدول النامية لبيع سلعهم  توفري فرص وسبل جيدة للمنتجني يفمع  ،أسواق الشمال أمام منتجات اجلنوب
، ولكن لعادلة تؤمن مببدأ حرية التجارة وفتح األسواق، ومن هنا نستنتج أن التجارة اومنتجام بأسعار عادلة

 .  يف ظل قواعد أكثر عدالة، إذا هي مكمل ملبدأ حرية التجارة وليست بديل له كما تنص عله الفرضية السادسة
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  :واقتراحات توصيات
 يلي فيما وترد ،سياسات حترير التجارة الدوليةب وثيق بشكل يرتبط الفقر أن تبني الدراسة نتائج من 

إجيايب على الطبقات الفقرية يف الدول وأثر وذات وقع  استدامة أكثر التجارية السياسات جلعل حمددة توصيات
  :النامية

ـ جيب حتليل آثار حترير التجارة الدولية، االجتماعية منها واالقتصادية واملؤسساتية، دف حتديد األطراف 
الفرص اجلديدة وذلك ألن حتديد اموعات اليت يتوقع أن تعاين من اليت يتوقع عدم قدرا على االستفادة من 

زانية أضرار حترير التجارة على املدى القصري، يساعد يف تصميم شبكات أمان مناسبة وحتديد خمصصات من امل
  .الالزمة هلا

 إذ ،واإلعانات اجلمركية التعريفات بشأن تقدم وإحراز األسواق إىل النامية البلدان وصول إمكانية حتسني ـ

 .الصادرات وإغراق املدعوم الزراعي اإلنتاج يف اإلفراط تدرجييا الصناعية البلدان تلغي أن ينبغي

 بال أسواقها فتح إىل الفقرية البلدان تضطر اليت للشروط الدويل والبنك الدويل النقد صندوق استخدام إاءـ 

  .والبيئة الفقراء على ذلك أثر عن النظر بغض قيد،

 نزيهة مستويات إىل األسعار رفع أجل من األساسية، للسلع الزائد للعرض حد ووضع التنويع تشجيع ـ

  .الفقرية البلدان يف للمنتجني بالنسبة وعادلة

 اجلديدة التكنولوجيا اقتناء على القدرة من النامية البلدان لتمكني الفكرية امللكية قواعد وإصالح ـ استعراض 

 أو هاادخار على القدرةالبذور و لتوفري وافية نظم من االستفادة من املزارعني ومتكني األساسية واألدوية

  .بيعها أو استبداهلا

 للطبقات بالنسبة احليوية األساسية اخلدمات خصخصة أو حترير على احلكومات جترب اليت القواعد حظر ـ 

  .العام الصاحل أو ةريالفق

   .، وإرساء مبادئ احلكم الراشدالعاملية التجارة منظمة علىوالشفافية  الدميقراطية ـ إضفاء

 حتترم أن ينبغي إذ واالجتماعية البيئية والنظم التجارة أنظمة بني القائم التوتر احلكومات تعاجل أن ـ ينبغي 

   .بالفقر املتعلقة واالجتماعية البيئية األهداف التجارة قواعد

 ملنظمة جديد اتفاق أي حول التفاوض قبل والبيئية واالقتصادية اآلثار االجتماعية لتقييم آليات ـ وضع 

  .العاملية التجارة
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السماح لتحركات سعر الصرف بدعم حترير التجارة وتعزيز مرونة أسواق العمل يقلل من أثر التغيري  ـ
اإلصالح  والتكيف على الطبقات الفقرية، وخاصة إذا كانت هذه الطبقات ترتكز يف القطاعات اليت يؤثر عليها

  .بشدة

، فما النفع من الصادرات هاتطالقعلى  األمورخذ أالصادرات جيدة والواردات سيئة، و إنمن الوهم القول ـ 
ر يف استرياد التكنولوجيا روما الض ،األجنبيةمناسبة وجلب العمالت  بأسعاركالتصريف  أهدافهامل حتقق  إن

التجارة الدولية يف اإلستراجتية العامة حملاربة ، وعلى هذا األساس ميكن دمج واستخدامها يف تطوير جمال معني
                                                                                                                                                                                                                                                           .الفقر

    :آفاق البحث
ويف ضوء ما تقدم نشري إىل أن برامج حترير التجارة الدولية ال تزال حتتاج إىل إصالح يف آلياا وطريقة عمل   

يف الدول النامية  الفقرمن انتشار تنفيذها، وإعادة النظر يف قواعدها حىت تساهم يف التنمية املستدامة واحلد 
حيث الزال البحث قائما ومستمرا إلقامة نظاما جتاريا عامليا أكثر عدالة ووضوحا يف آلياته وقواعده يف ظل 

أن هناك حاجة ملحة إىل تزويد العوملة والنظام التجاري العاملي  أي مبعىن آخر ،سياسات منظمة التجارة العاملية
   .وشاملة كانت تفتقر إليها يف املاضياجلديد حبوكمة فعالة 

  :اليت من املمكن تناوهلا يف األحباث والدراسات املقبلة شكالية التاليةاإل تربز يف هذا الصدد،و  
ـ هل ميكن من خالل حوكمة النظام التجاري العاملي وعلى رأسه املنضمة العاملية للتجارة، أن يساهم يف 

  وحل مشكلة الفقر والتقليل من معدالته؟تنمية حقيقية للمجتمعات النامية 
  ؟الفقر يف الدول الناميةظاهرة يف سياسات التجارة الدولية على إدماج املسائل البيئية ـ كيف تؤثر قضايا 
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 16 األوسط الشرق جريدة ،احلرة التجارة بدل العادلة التجارة إىل يدعون العوملة نقاد كامربيدج )144
 01 / 27مت االطالع عليه  www.aawsat.com. 02،ص 8481العدد 2002 فيفري

/ 2011    

مت االطالع عليه   api.org-www.arab ، الكويت للتخطيط العريب املعهد )145
 2010ـ12ـ02
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 /02مت االطالع عليه بتاريخ   www.maghrebarabe.org العريب املغرب االحتاد موقع )146
03 /2011  

مت  www.transparency.org للمنظمة الرمسي املوقع العاملية، الشفافية منظمة تقرير )147
 2011 /02 /11 االطالع عليه بتاريخ

 .2010 /12/ 11مت االطالع عليه  www.imf.org الدويل النقد صندوق )148

.            3ص 2008ـ04ـ18تاريخ  1038جريدة املصري اليوم  مصر العدد  )149
www.almasry-alyoum.com 11 /12/ 2010. 

 ،للتجارة العاملية للمنظمة العربية الدول النضمام االقتصادية اآلثار. الكفري اهللا العبد مصطفى )150
مت االطالع عليه  www.ahewar.or   29/  8/  2003 - 575: العدد - املتمدن احلوار

  2011/ 03 /12بتاريخ 

تاريخ  1038جريدة املصري اليوم  مصر العدد   كيف تعاجل التضخم بالبطالة جالل امني.د )151
 /18 مت االطالع عليه بتاريخ www.almasry-alyoum.com. 3ص 2008ـ04ـ18
03/ 2011 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفهرس
 



 : فهرس اجلداول

  الصفحة  عنوان اجلدول   الرقم

  GATT  39تطورات ونتائج جوالت   ملخص   01

  GATT  41و   OMCاإلختالفات  بني   02

  87  2008حسب املناطق لسنة قيمة السلع يف التجارة العاملية   03

  105  فجوة الدخل بني الدول املتقدمة والدول النامية  04

  120  2010 – 2008صادرات وواردات للدول املغاربية خالل الفترة   05

  121    هيكل الواردات املغاربية  معرب عنها بالنسبة   06

  122  94-90غاربية للفترة املحصة التجارة املغاربية البينية من التجارة اإلمجالية للدول   07

  123  طبيعة املبادالت التجارية البينية املغاربية   08

  129  إسرائيلية-األور الشراكة باتفاقية مغاربية-األورو الشراكة اتفاقيات مقارنة  09

  134  لدول املغرب العريب اإلمجايل احمللي الناتج   10

       1995 -2000اإلمجايل لدول املغرب العريب احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط   11

 200 52009و

135  

  137  نوعية النتائج احملققة يف دول املغرب العريب يف سعيها لتحقيق التنمية املستدامة   12

  139  العريب املغرب دول يف الفقر نسب تطور   13

 141  العريب املغرب دول يف الدخل توزيعجين ل مؤشر معامل تطور   14

  144  املغرب العريب دول يف البطالة معدالت  15



  147  أهداف األلفية يف دول املغرب العريب بعض حتقيق حنو التقدم  16

  150  درجة االنفتاح التجاري لدول املغرب العريب  17

  حجم صايف االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل لبلدان   18
  2007العريب لعام  املغرب

151  

  

 : فهرس األشكال

  الصفحة   العنوان  رقم الشكل
01  
02  
03  
04   
05  

  العاملية للتجارة اهليكل التنظيمي للمنظمة
  منحىن جيين
  املستدامة أبعاد التنمية

  أهداف التنمية املستدامة
  واخلارجية البينية والتجارة الشراكة اتفاقيات بني املتوقعة العالقة

43  
61  
77  
77  

127  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  :فهرس احملتويات

  الصفحة                          العنوان

  ح ـ أ  مقدمة
  07    التجارة الدولية واألساس التارخيي لسياسات حتريرها: الفصل األول 
  08  مفاهيم أساسية حول التجارة الدولية و نظرياا: املبحث األول 
  08  مفهوم التجارة الدولية وأمهيتها: املطلب األول 

  08  مفهوم التجارة الدولية: الفرع األول   
  09   أمهية التجارة الدولية: الفرع الثاين   

  10    التخصص الدويل وقيام التجارة الدولية: املطلب الثاين 
  10    أمهية التخصص الدويل: الفرع األول
  11    أسباب التخصص الدويل: الفرع الثاين

  12   الدولية يف الفكر االقتصادي الكالسيكينظريات التجارة :  املطلب الثالث 
  12   "آدم مسيث " نظرية امليزة املطلقة ل: الفرع األول
  13  دافيد ريكارد" نظرية التكاليف النسبية ل: الفرع الثاين

  13    جون ستورت ميل"نظرية القيم الدولية ل: الفرع الثالث
  14    اإلقتصادي احلديث نظريات التجارة الدولية يف الفكر:  املطلب الرابع 

  15    نظرية هيكشر وأولني: الفرع األول
  16    نظرية التحليل الديناميكي: الفرع الثاين 
  18      نظرية التبادل الالمتكافئ: الفرع الثالث

  20    النظام التجاري الدويل وسياسات حترير التجارة الدولية: املبحث الثاين 
  20   نشأة النظام التجاري الدويل اجلديد وتطوره: املطلب األول 

  20    تعريف النظام التجاري الدويل: الفرع األول
  21    تطور النظام التجاري العاملي: الفرع الثاين

  22   سياسات حترير التجارة الدولية وصندوق النقد الدويل: املطلب الثاين 
  23    النقد الدويل ماهية ونشأة صندوق: الفرع األول
  24    دور سياسة الصندوق يف حترير التجارة الدولية: الفرع الثاين

  25    حترير التجارة الدولية والبنك العاملي لإلنشاء والتعمري سياسات: املطلب الثالث 



  25    نشأة جمموعة البنك الدويل: الفرع األول
  26    التجارة الدوليةالبنك العاملي ودوره يف حترير : الفرع الثاين

  27     التكتالت االقتصادية وسياسات  حترير التجارة الدولية: املطلب الرابع
  27    ماهية التكتالت االقتصادية   : الفرع األول
  28    تأثري التكتالت االقتصادية على  سياسات التجارة الدولية: الفرع الثاين

  30  وسياسات حترير التجارة الدولية    GATT: املبحث الثالث 
  30    نشأا و تطورها  GATT: املطلب األول 

  GATT        30نشأة : الفرع األول
  GATT    31اإلطار العام ل : الفرع الثاين
  GATT    32مبادئ : الفرع األول
  GATT     32أهداف : الفرع الثاين

  33  يف حترير التجارة الدولية    GATTدور: املطلب الثاين 
  34     جولة كندي وتأثريها على سياسات التجارة الدولية: الفرع األول
  35   جولة طوكيو وتأثريها على سياسات التجارة الدولية : الفرع الثاين

  37    جولة األورغواي تأثريها على سياسات التجارة الدولية: املطلب الرابع 
  37    دوافع عقد اجلولة: الفرع األول 

  37      سري وحمتوى جولة ألورغواي: الفرع الثاين 
 38   نتائج جولة ألورغواي وتأثريها على سياسات التجارة الدولية: الفرع الثالث

  40  وسياسات حترير التجارة الدولية  OMCاملنظمة العاملية للتجارة : املبحث الرابع 
  40     نشأا  وتطورهاOMC: املطلب األول 

  OMC     40ماهية و نشأة  :الفرع األول
  41   اهليكل التنظيمي للمنظمة: الفرع الثاين

  43    يف حترير التجارة الدولية OMCدور : املطلب الثاين 
  OMC    44 مهام: الفرع األول
  OMC    44أهداف : الفرع الثاين

  45   كأداة ملراجعة السياسات التجارية OMC: املطلب الثالث 
  46   جهاز مراجعة السياسات التجارية  : الفرع األول
  47    إجراءات املراجعة: الفرع الثاين



  47   املؤمترات الوزارية للمنظمة وتأثريها على السياسات التجارية: املطلب الرابع 
  47      1996ديسمرب األول يف سنغافورة يف  املؤمتر الوزاري: الفرع األول
  48     مؤمتر جنيف الوزاري: الفرع الثاين

  48               1999مؤمتر سياتل "املؤمتر الوزاري الثالث  :الفرع الثالث
  49      2001مؤمتر الدوحة "املؤمتر الوزاري الرابع : الفرع الرابع

  49    مؤمتر هونغ كونغ :الفرع اخلامس
  51          خالصة الفصل
  52        الفقر والتنمية املستدامة يف الدول النامية :الفصل الثاين
  53          األساس النظري لظاهرة الفقر: املبحث األول
  53        مفهوم الفقر وأنواعه: املطلب األول 

  53        مفهوم الفقر: الفرع األول
  54       أنواع الفقر: الفرع الثاين

  55    الفقر يف الدول الناميةمظاهر : املطلب الثاين 
  55     املظاهر االقتصادية واالجتماعية: الفرع األول
  56        املظاهر السياسية واألمنية: الفرع الثاين 

  57     أسباب وعوامل تفشي ظاهرة الفقر: املطلب الثالث 
  57      واالجتماعيةاألسباب االقتصادية : الفرع األول
  58       األسباب السياسية واألمنية: الفرع الثاين

  58    طرق ومؤشرات قياس الفقر : املطلب الرابع 
  58         الفقر خط أسلوب:الفرع األول
  59     مؤشرات قياس الفقر: الفرع الثاين

  61    طرق قياس ظاهرة الفقر على الصعيد العاملي: الفرع الثالث
  62    يف الدول الناميةالتنمية وحماربة الفقر : املبحث الثاين 
  62    النمو والتنمية االقتصادية: املطلب األول 

  62     مفهوم النمو االقتصادي: الفرع األول
  63       مفهوم التنمية االقتصادية : الفرع الثاين  

  64    الفرق بني النمو والتنمية االقتصادية: الفرع الثالث
  65    الناميةالتنمية يف الدول :  املطلب الثاين 



  65      النامية التنمية يف الدول أمهية ومتطلبات: الفرع األول
  66     النامية للدول اخلصائص التنموية املشتركة: الفرع الثاين

  67     الفقر وأهداف األلفية اإلمنائية: املطلب الثالث 
  67     األمم املتحدة لأللفية إعالن :الفرع األول 

  68         توطني أهداف األلفية يف الدول النامية :الفرع الثاين
  69     حماربة الفقر يف ظل اإلستراجتية العامة للتنمية: املطلب الرابع 

  69     األطراف املشاركة يف وضع اإلستراجتية العامة للتنمية: الفرع األول
  70     دمج سياسات مكافحة الفقر يف السياسات العامة للتنمية خطوات: الفرع الثاين

  72     التنمية املستدامة والفقر يف الدول النامية: املبحث الثالث 
  72     اخللفية التارخيية لظهور مفهوم التنمية املستدامة:املطلب األول 

  72     نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة: الفرع األول
  73    املستدامة  التنمية مفهوم:الثاين الفرع 

  74    أبعاد وأهداف التنمية املستدامة: املطلب الثاين 
  74     أبعاد التنمية املستدامة: الفرع األول
  77      املستدامة للتنمية الدويل املؤسسايت البعد :الفرع الثاين

  78      واقع التنمية املستدامة يف الدول النامية: املطلب الثالث 
  79      املستدامة   التنمية قياس مؤشرات: الفرع األول
  80     املستدامة يف الدول النامية اختبار مؤشرات التنمية: الفرع الثاين

  81     مسامهة التنمية املستدامة يف حماربة الفقر يف الدول النامية: املطلب الرابع 
  81       النامية املستدامة يف الدول التنمية لتحقيق الدولية اجلهود: الفرع األول
  82     النامية للقضاء على الفقر الدول يف املستدامة التنمية متطلبات: الفرع الثاين 

  84  خالصة الفصل       
  85    حترير التجارة الدولية واحلد من الفقر يف الدول النامية: الفصل الثالث

  86  حترير التجارة الدولية والتنمية يف الدول النامية  : املبحث األول 

  86     دور الدول النامية يف التجارة الدولية واملشاكل اليت تعاين منها: املطلب األول 
  86      موقع الدول النامية يف التجارة الدولية: الفرع األول
  88     مشاكل التجارة اخلارجية للدول النامية: الفرع الثاين 

  89      اختيار اإلستراجتية التجارية لتحقيق التنمية يف الدول النامية:  املطلب الثاين 



  89      إستراجتية تشجيع الصادرات لتحقيق التنمية: الفرع األول
  90       إستراجتية إحالل الواردات لتحقيق التنمية: الفرع الثاين

  91      التنمية االقتصادية يف الدول الناميةآثار حترير التجارة الدولية على : املطلب الثالث
  91    اآلثار االقتصادية واآلثار على عجز املوازنة:الفرع األول 
  92  اآلثار االجتماعية لسياسات التحرير التجاري: الفرع الثاين

  93     مسامهة حترير التجارة الدولية يف التنمية املستدامة يف الدول النامية: املطلب الرابع 
  93     تسهيل نفاذ الدول النامية إىل األسواق العاملية: الفرع األول
  95     التكامل االقتصادي والتجاري لتعزيز التنمية املستدامة: الفرع الثاين

  97     العالقة بني سياسات حترير التجارة الدولية والفقر يف الدول النامية: املبحث الثاين 
  97     العالقة بني حترير التجارة الدولية وظاهرة الفقرماهية وطبيعة : املطلب األول 

  97        التجارة والنمو وكسر حلقة الفقر: الفرع األول
  98       حتقيق العالقة يف بعض الدول النامية: الفرع الثاين

  100     حمددات العالقة بني حترير التجارة الدولية والفقر يف الدول النامية: املطلب الثاين 
  100        العوامل الداخلية: الفرع األول
  101     العوامل اخلارجية: الفرع الثاين

  102     تأثري سياسات حترير التجارة الدولية على الطبقة الفقرية يف الدول النامية:  املطلب الثالث 
  102    تأثري على األسعار السلع القابلة للتجارة الدولية: الفرع األول

  103     العمالة واألجور على الدولية التجارة أثر حترير: الثاينالفرع 
  104      التأثري على اإليرادات احلكومية واإلنفاق احلكومي: الفرع الثالث 

  104        التأثري على توزيع الدخل: الفرع الرابع
  105     التأثري بالصدمات واألزمات العاملية : الفرع اخلامس

  106    البدائل املتاحة للدول النامية للقضاء على الفقر يف ظل حترير جتارا :املبحث الثالث 
  106     التمهيد للتحرير والتحرير التدرجيي: املطلب األول 

  106     االستقرار االقتصادي وإصالح التجارة اخلارجية: الفرع األول
  107         النهج التدرجيي: الثاين الفرع

  107      ملواجهة متطلبات حترير التجارة الدولية وضع سياسات خاصةاملطلب الثاين 
  107     السياسات التعويضية :الفرع األول
  108      السياسات التكميلية:الفرع الثاين



  108    تبين منهج التجارة العادلة: املطلب الرابع 
  109  مفهوم التجارة العادلة: الفرع األول
  110      مبادئ التجارة العادلة:الفرع الثاين

  110     التجارة العادلة بديل لسياسات التحرير التجاري للحد من الفقر: املطلب الرابع
  110     الفرق بني التجارة العادلة والتجارة احلرة: الفرع األول
  112      الفقر يف الدول الناميةتأثري التجارة العادلة على : الفرع الثاين

  114  خالصة الفصل     
  115     آثار التحرير التجاري على ظاهرة الفقر يف دول املغرب العريب: الفصل الرابع 

  116    حترير التجارة الدولية يف دول املغرب العريب: املبحث األول
  116       مشروع احتاد املغرب العريب وأهدافه: املطلب األول
  116       السياق التارخيي لتأسيس إحتاد املغرب العريب: الفرع األول
  118       إستراجتية وأهداف االحتاد املغريب: الفرع الثاين

  119    سياسات حترير التجارة الدولية يف إطار االحتاد املغاريب: املطلب الثاين
  119      مسامهة دول املغرب العريب يف التجارة الدولية: الفرع األول
  124    االتفاقات التجارية بني دول املغرب العريب:الفرع الثاين

سياسات حترير التجارة الدولية لدول املغرب العريب يف إطار الشراكة مع : املطلب الثالث
    اإلحتاد األوريب

126  

  126  األوريبمـؤمتر برشـلونة وتأسيس الشراكة بني دول املغرب العريب واالحتاد : الفرع األول
  127      املبادالت التجارية املغاربية مع االحتاد األوريب: الفرع الثاين

  129      تقييم عقد الشراكة مع االحتاد األورويب: الفرع الثالث
سياسات حترير التجارة لدول املغرب العريب يف إطار مفاوضات املنظمة العاملية : املطلب الرابع

     للتجارة
130  

  OMC      130كيفية احلصول على عضوية املنظمة العاملية للتجارة:األولالفرع 
  OMC      131السياسات التجارية لدول املغرب العريب على ضوء قواعد : الفرع الثاين

  134    التنمية والفقر يف دول املغرب العريب: املبحث الثاين
  134     التنمية يف دول املغرب الغريب: املطلب األول
  134     النمو والتنمية االقتصادية يف دول املغرب العريب: الفرع األول
  136      التنمية املستدامة يف دول املغرب العريب: الفرع الثاين



  138    واقع ظاهرة الفقر يف دول املغرب العريب: املطلب الثاين
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 :ملخص البحث

وسياسات حتريرها، وتأثري هذه السياسات على ظاهرة الفقر التجارة الدولية دراسة  عرجنا يف حبثنا هذا على 
، وال الدول مجيع من املعامل األساسية لعملية التنمية االقتصادية يفالتجارة الدولية يف الدول النامية، حيث تعترب 

ها وحترير هاونمف يف التنمية جيعلها حتتل املكانة األوىل يف النظام االقتصادي الدويل، تؤديهشك أن الدور الذي 
وبالتحديد الرفاه االقتصادي باجلوانب االجتماعية منها خاصة ما يتعلق ، يف عملية التنمية أساسي متغري

 وتطويرها وحتديثها، ويعملن التحرير التجاري يؤدي إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية حيث أ املستوى املعشي،و

 كما أن إمكانية استرياد وعية ملنافسة املنتجات األجنبية،على ختفيض تكاليف اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية والن

ورغم كل  ،الرفاه االقتصادي التكنولوجيا احلديثة تعطي الصناعات احمللية فرصة أكرب لتحسني اإلنتاجية وزيادة
يؤدي إىل ختفيض جزئي أو كلي كما  التجارة يصاحبه تغريات يف توزيع الدخل، إال أن حترير، هذه اإلجيابيات

أسواق للسلع  كما تؤثر على ،للتعريفات اجلمركية، واليت تعد مورد أساسي لإليرادات احلكومية للدول النامية
خاص على يؤدي إىل خفض رفاهية بعض األش وهذا ما ،واخلدمات اليت تنتجها أو تستهلكها الطبقات الفقرية

 ليل آثار حترير التجارة الدوليةجيب حتلذا  ،الذين قد ينتمي بعضهم إىل الطبقات الفقرية ،األقل يف املدى القصري
، ووضع برنامج للتكيف مع التحرير التجاري، تكون موجهة االجتماعية منها واالقتصادية واملؤسساتية

  .الفقريةباخلصوص إىل القطاعات احلساسة بالنسبة للطبقات 
Summary of the Research : 

The international Trade is one of the most important bases in the economic 
development in all the countries ,there is no doubt that the role which it plays in 
the progress gives it the first place in the international economic system,its 
devlopment  is a fundamental change in the development process particularly 
the social sides especially  the economical and the living level, when we free 
trade it enlarges the quantity of the production and it reduces the cost of the 
production, it also improves the productivity and the quality. Despite of all of 
these advantages, and to free trade which is followed by changes in the  income 
distribution, and it leads to a partial or entire decrease of the custom taxes 
,which is a pricipal source to the income of the government in the developing 
countries and it has a great impact on the market of goods and services which 
produce or consume by the poor class and this leads to the decrease of the 
prestige of the individual . Therefore we must analyse the effects of freeing  the 
international trade concerning the social and economical sides, ana to put a 
programme which is adapted to the free of trade, it is particularly directed to 
sensitive sectors concerning the poor class . 


