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  ��ــــــــــداء

حفظها اهللا حبا يف عطاءها وطمعا يف رضاها، أدامها اهللا منارا فوق  أميإىل 

  .رأسي

  .عله يل سندا يف احلياة، وجالعزيز أطال اهللا يف عمره أبيإىل 

  

  .، حفظهم اهللاسند احلياة ومبعث إبتساميت ومحاييت يف هذه احلياة إخوتيإىل 

  .الكبرية عائلتيإىل 

  

  .األفاضل وأصدقائي وزمالئي أساتذتي الكرامإىل 

  

  أهدي هذا العمل

 

  

  

عا�ي�وليد



 

II 

 الشكر�والتقدير

 

، وال يسعين يف هذا لبحثهذا اأشكر اهللا عز وجل على توفيقه يل على إمتام 

املقام إىل أن أتقدم وأتوجه بعظيم الشكر واإلمتنان إىل أستاذي الفاضل واحملرتم 

، وعلى هذا البحثوالذي قبل اإلشراف على " األستاذ الدكتور األخضر عزي"

نصائحه القيمة وتشجيعه املستمر، وتوجيهاته اجلادة، وحرصه على إمتام العمل، 

  .حرتام أستاذيواإل التقدير كلفلك مين  

  

  .ساندينإىل كل من كما ال يفوتين يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر واإلمتنان 

  

  .أعضاء لجنة المناقشةكما أتوجه بالشكر اخلالص إىل األساتذة األفاضل 

  

  

  

...وشكرا  
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 مقدمة



  مــــــــــــــــــقـــــــــــــــدمـــــــــــــــــــة

 

 ب 

 مقدمة: 

سواء يشهد العامل عدة حتوالت من حيث التطور التكنولوجي، وثورة املعلومات واالتصاالت، وانفتاح األسواق العاملية، 

عددة اجلنسيات يف ترسيخ ظاهرة العوملة، واليت أصبحت ميزة املت أسواق املال أو التجارة اخلارجية، والدور الذي تقوم به الشركات

العصر وسامهت يف زيادة التبادل التجاري، وحترير قطاع التجارة اخلارجية، حيث برزت إيديولوجيات وأفكار جديدة، وبرزت أفكار 

  . املتعدد األقطاب واالستدامة البيئية، وعامل ما بعد العوملةمغايرة عن العامل

ناك توافق وإمجاع دويل حول ضرورة احلرية االقتصادية، وجعل آليات السوق هي اليت حتدد التوازنات دون صبح هكما أ

لتجارية بني الدول، وهذا ما تدخل الدول واحلكومات، وكذا حترير التجارة اخلارجية من كل القيود اليت تعيق انسياب املبادالت ا

اخلارجية، والسعي إىل إقامة نظام جتاري متعدد األطراف وهذا ما جتّسد يف إبرام  تجارةنادى به أغلب مفكري النظريات املفسرة لل

  1947سنة  GATTدولة على إبرام اتفاقية مسيت باالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة  23الدول املتعاقدة واليت عددها 

ال رفض الكونغرس األمريكي، حيث سعت اجلات إىل حترير س، لو كبديل للمنظمة الدولية للتجارة اليت كان من املفرتض أن تؤس

يف  %30يف جولة كيندي و %50التجارة اخلارجية من كل القيود املفروضة، واليت استطاعت أن ختفض من نسبة الرسوم بنسبة 

  . وغري اجلمركيةركية رير التجارة اخلارجية من القيود اجلمور البارز التفاقية اجلات يف حتجولة طوكيو، وهو ما يبني الد

تعترب منظمة التجارة العاملية املؤسسة املسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ مجيع االتفاقات التجارية متعددة األطراف، اليت مت 

ومت توسيع هذه  تنبثق من أهداف اجلاتنظمة التجارة العاملية واي، ومن املعروف أن أهداف مغور األالتوقيع عليها يف جولة 

كز اهلدف الرئيسي ملنظمة التجارة العاملية يف دفع التنمية االقتصادية العاملية، وذلك بتوسيع التجارة العاملية الذي ويرت األهداف،

نمو الكبري املؤثر يف وضمان العدالة الكاملة وال لرفع مستوى املعيشة والدخل،من القيود الكمية والكيفية، يتأتى من خالل حتريرها 

لب الفعال وزيادة اإلنتاج وتوسيع التجارة يف السلع واخلدمات، وهذا ما جتسد يف عقد مؤمترات والط حجم الدخل احلقيقي،

سي يف النمو واالزدهار املنظمة العاملية للتجارة لدراسة املسائل املتعلقة جبانب حترير التجارة اخلارجية، وأن حتريرها عامل رئي

 .قتصاد العاملي والدول األعضاءلال

التجارية والذي تدعمه املنظمة العاملية للتجارة، إنعكس إجيابًا على حجم املبادالت بني الدول، وزيادة  ادالتحترير املب

ل البيئية، أثر سلبًا على نوعية معدالت النمو للدول األعضاء، يف مقابل ذلك شهد العامل العديد من التغريات املناخية، واملشاك

اخلطر، وفرضت بذلك البيئة على مستوى النقاشات واملؤمترات الدولية، وبالتايل سعت  ناقوساحلياة على الكرة األرضية، مما دقس 

ن التحرير هناك من يدافع عالدول إىل محاية البيئة، وبالتايل مت طرح إشكالية عالقة حترير التجارة اخلارحية على البيئة، حيث 

احملافظة عليها، وعلى اجلانب اآلخر، هناك من يرى أن حترير يئة و ري للمبادالت وأن ذلك سيفضي إىل تزايد االهتمام بالبالتجا

ة التجارة اخلارجية وما ينتج عنه من ارتفاع اإلنتاج والتنقل واالستغالل اجلائر للموارد؛ يؤدي إىل إحلاق أضرار كبرية بالبيئة والتنمي

  .دويل اجلديدام الستدامة، كما أصبحت محاية البيئة واحملافظة عليها إحدى أهم مسات النظامل

ضحت السياسات التجارية والبيئية متداخلة على حنو نظامي ومتعارضة بطريقة متزايدة، كما يعد هذا الوضع نتيجة أ 

ة لتحرير التجارة ومحاية البيئة يف آن واحد، وكذلك عدم وجود نظام دويل حلماية القيم البيئية والتوفيق بني األهداف املتعارض

اجلات �دف زيادة النمو  اتفاقيةالتجارية والبيئية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، حيث مت وضع اسات للتنسيق بني السي

مكانة يف  ألتجارة بالبيئة مل يتبو االقتصادي وحتسني الرفاهية االقتصادية عن طريق التوجه حنو حترير التجارة اخلارجية، إال أن ربط ا
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اليت يعتقد البعض اختاذها كأساس ومربر و  ،ض البنود اليت تشري إىل محاية البيئة والصحةاك بعومن ناحية أخرى هن، تفاقيةتلك اال

ستثناءات لعشرين من االيف املادة ا 1947لربط التجارة بالبيئة، ولقد جاءت اإلشارة الوحيدة وغري املباشرة املتعلقة بالبيئة يف اجلات 

يعترب املوقف األساسي ألعضاء املنظمة العاملية و  .وأن ال تكون وسيلة محائيةمها، العامة لالتفاق، شريطة عدم التمييز يف استخدا

لتنمية للتجارة فيما يتعلق بالعالقة بني محاية البيئة وحترير التجارة اخلارجية أن اهلدفني يكمالن بعضهما البعض من أجل حتقيق ا

  .ةاملستدام

واملتضمن  1996هو ما جتسد يف تقدمي طلب االنضمام يف جوان و  ارةلالنضمام إىل املنظمة العاملية للتج �دف اجلزائر

بعد ختلي السلطات عن احتكارها  التطورات احلاصلة يف االقتصاد العاملي،تطمح اجلزائر يف أن تواكب  حيث، مذكرة لسياسا�ا

ية اخلارجية يف اجلزائر ذات بعد لتجار القوانني اجلديدة لإلصالحات االقتصادية أصبحت املبادالت ا ومع رجية،لنشاط التجارة اخلا

  .حتقيق التنمية االقتصاديةهدفها جديد وتوجهات حديثة، والدخول يف ما يسمى باالقتصاد احلر وحرية التبادل كلها عوامل 

الذايت والقيام باالسترياد لتغطية  اظ على مدخرا�ا وحتقيق االكتفاءلتحقيق التنمية املستدامة باحلف اجلزائر تسعى 

أدركت ضرورة محاية البيئة كغريها من دول العامل، وكذا حماولة االلتزام باالتفاقيات البيئية الدولية اليت صادقت  جات السوقاحتيا

يات واختذت عدة إجراءات، وذلك بتوفري القاعدة عليها اجلزائر، وكذا املشاكل البيئية اليت تعاين منها، قامت بوضع عدة آل

ية البيئة، وإنشاء جمموعة من اهليئات اليت تسهر عل تنفيذ ومتابعة هذه التشريعات، واستحداث صناديق حلما القانونية واملؤسساتية

طويل، كما مت استحداث معايري بيئية لتمويل الربامج البيئية، وكذا تبين إسرتاتيجيات مع بداية األلفية الثالثة على املدى املتوسط وال

جلودة الوطنية وحماولة مطابقتها للمعايري الدولية واليت �دف إىل محاية املستهلك والبيئة، إال يري اتضمن تطابق املنتج احمللي مع معا

  . أ�ا ال تزال تعاين من نقائص يف هذا ا�ال، وعدم اخلروج من التبعية لقطاع احملروقات

ة االنضمام للمنظمة يرتتب عملي ظمة سيرتتب عليه انعكاسات على التجارة اخلارجية، وذلك أنجلزائر للمنإن انضمام ا

عليه املصادقة على اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة، وبالتايل ستنعكس على قطاع الصناعة والزراعة، واخلدمات ووحقوق امللكلية 

  .املرتبطة بالتجارة

 إشكالية الدراسة:  

ات  املنظمة العاملية للتجارة املتعلقة، فاقياتظل كالية الدراسة يف حماولة حتليل تطور حترير التجارة اخلارجية يف د إشتتحد

واملؤمترات الوزارية  اتتفاقياجلات وكذا املنظمة العاملية للتجارة من خالل املبادئ واال اتفاقيةوكذا أهم آليات محاية البيئة يف 

ذا آليات محاية البيئة والوضع البيئي، ة، وك، وحتليل تنظيم وتطور التجارة اخلارجية اجلزائريالبيئةاحملافظة على اليت تناولت  للمنظمة

  .وكذا مسار مفاوضات اجلزائر لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية، وانعكاسات االنضمام على قطاع التجارة اخلارجية

  :  التايل سيالسؤال الرئي تتجسد إشكالية الدراسة يفومنه  

وماهو واقع ذلك في  البيئة وأهداف تحرير التجارة الخارجية؟ حمايةما مدى مساهمة منظمة التجارة العالمية في التوفيق بين 

  الجزائر؟

   :التايل التساؤالت الفرعية ضمن هذه اإلشكالية الرئيسيةوتندرج  
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  خلارجية؟إىل أي مدى سامهت منظمة التجارة العاملية يف حترير التجارة ا -

  العاملية للتجارة يف محاية البيئة؟ املنظمةكيف سامهت  -

  كاسات املتطلبات البيئية على تنافسية صادرات الدول النامية؟عي انما ه -

  .؟ما هو واقع التجارة اخلارجية اجلزائرية يف ظل حترير التجارة اخلارجية -

  ما هو واقع البيئة يف ظل سعي اجلزائر حلماية البيئة؟ -

  ة؟ارجيالتجارة العاملية على قطاع التجارة اخل ملنظمةاجلزائر  انضمامات اسعكانما هي  -

 فرضيات�الدراسة:  

  :املطروحة، وملعاجلة املوضوع بصفة دقيقة مت صياغة الفرضيات التالية التساؤالتلإلجابة على     

يل جوهري يف هيكل املبادالت التجارية أرست املنظمة العاملية للتجارة دعائم وأسس النظام اجلديد للتجارة الدولية، بتعد -

  .وغري اجلمركية مركيةمن خالل حتريرها من القيود اجل

ا�ا ومبادئها، يف مقابل ذلك فقد سامهت بشكل مباشر يف اتفاقيمحاية البيئة من خالل املنظمة العاملية للتجارة إىل  �دف -

  .تدهور البيئة من خالل حترير التجارة اخلارجية

ر التجارة اخلارجية من القيود حتري كأداة محائية ضد صادرات الدول النامية يف ظل ات البيئيةيري واملتطلبتستخدم املعا -

  .الكمية

  .يعاين قطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر من العديد من املشاكل رغم جهود الدولة يف ترقية القطاع من خالل حتريره -

  .مرر مستأن الوضع البيئي يف تدهو  وانني واهليئات واالسرتاتيجيات املتخذة إالرغم سعي اجلزائر حلماية بيئتها من خالل الق -

املبذولة  اإلصالحات واجلهودعلى على قطاع التجارة اخلارجية تتوقف آثار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  -

  .ملواكبة التطورات يف االقتصاد العاملي

 أ�مية�الدراسة: 

  :لموضوع يف الوقت الراهن من خاللعلمية لمهية التتجلى األ 

  .القتصاد الدويل، كعوملة االقتصاد وحترير التجارة اخلارجية ومحاية البيئةعلى اتتبع التغريات اليت ظهرت  -

 تعترب املنظمة العاملية للتجارة املؤسسة الوحيدة املشرفة على التجارة اخلارجية اليت تعمل على جتسيد مستويات عالية من - 

  .يةالتنافسية، مما ترتب عن ذلك تزايد التوجه اإلقليمي والتكتالت الدول

  .ئة يف اجلزائراألمهية البالغة لتحرير التجارة اخلارجية واحملافظة على البي -

لتجارة إجياد موقع اجلزائر يف النظام االقتصادي الدويل خصوصا يف ظل سعيها إىل االنضمام إىل املنظمة وما يتبعه من حترير ا - 

  .ب على تطوير املنظومة االقتصادية للتماشى مع متطلبات االنضماميستوجوااللتزام حبماية البيئة واملتطلبات البيئية، مما  ،اخلارجية

 أهداف الدراسة : 
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 ه 

 :نوجز أهداف الدراسة يف اآليت

  .ية للتجارةة اجلات واملنظمة العاملاتفاقي تحرير التجارة اخلارجية يف ظللحتليل التطور التارخيي  -

  .املتبعة يف ذلك ياساتالتعرف على أهم املشاكل البيئية وأساليب محايتها، والس -

  .ات اجلات واملنظمة العاملية للتجارةاتفاقيتطور محاية البيئة يف ، وتبيان حتليل العالقة واالرتباط بني التجارة والبيئة -

  .قات املؤمترات الوزارية للمنظمةمعاجلة دور جلنة التجارة والبيئة يف محاية البيئة عرب حل -

  .وأهم املعايري البيئية الوضع البيئي وسياسات محايته يف اجلزائر، و ارجية يف اجلزائررة اخلالتجاوواقع التطرق إىل مسار حترير  -

  .ات احملتملة من االنضمامنعكاس، واالأهم اخلطوات املتبعة النضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة -

 عيار�املوضو م��رات�اخت:  

  :نوجزها يف اآليت، دوافع الشخصيةىل الإضافة إ هناك عدة مربرات دفعتنا إىل اختيار املوضوع   

نظرا ملا للتجارة اخلارجية من أمهية بالنسبة لالقتصاد من ناحية، ونظرا لتزايد البعد التجاري الدويل يف قضايا البيئة، ومن ناحية  -

 .علية بني البيئة والتجارة اخلارجية مل حتظ بالدراسة الكافيةأخرى ألن موضوعات العالقات التفا

رة والبيئة من بني القضايا املطروحة على مستوى املفاوضات والنقاشات على مستوى املنظمة العاملية للتجارة، التجاموضوع  -

 .اميةوالنقاشات العلمية األكادميية نظرا خلطورة التدهور البيئي وأثره على اقتصاديات الدول الن

لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة إلجياد مستوى  سعيهاأمهية املوضوع بالنسبة ملتخذي القرار يف اجلزائر خاصة يف ظل   -

 .توافقي بني التحرير التجاري واحملافظة على البيئة

 حدود�الدراسة  

للدراسة باإلضافة إىل  وضع حدود ، يدفعنا إىلالفرضيات صحة اختباراالشكالية املطروحة، و  نإن حماولة اإلجابة ع

  :محاية البيئة وحترير التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، فقد مت وضع احلدود التاليةحول  احلدود املوضوعية والتمثل يف البحث

ما أ�ا قامت بالعديد من مت دراسة اجلزائر كو�ا دولة نامية، وتسعى إىل االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، ك: الحدود المكانية -

 .ضعت العديد من اآلليات بغرض محاية البيئةة، وو اإلصالحات بغرض حترير قطاع التجارة اخلارجي

، وفق فرتات زمنية خمتلفة حسب 2017إىل غاية سنة  1962مت التطرق إىل الفرتة منذ استقالل اجلزائر سنة : الحدود الزمانية -

                                                                                                                                                                                               .ناتمتطلبات الدراسة، وكذا توفر البيا

 من���الدراسة: 

عدة  التساؤالت املطروحة، وبغرض إثبات صحة أو خطأ الفرضيات اليت مت صياغتها، مت االعتماد على نلإلجابة ع

ام التجارة اخلارجية، وكذا التطور التارخيي مناهج، من بينها املنهج التارخيي من خالل عرض لتطور النظريات واألساليب املفسرة لقي

جي ومحاية البيئة يف إطار اجلات واملنظمة العاملية للتجارة، وكذلك مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي  لتحرير التجارة اخلار 

بيعة املوضوع املعاجل من خالل وصف وحتليل كل مكوناته وأجزائه، وقد اطلعنا على دراسات سابقة على شكل الئم طكونه ي

وكذا مجع ، مات الدولية لكو�ا عنصر استقطاب وتوجيه ملسار السياسات البيئيةو على مستوى املنظأكادميية منجزة حمليا أحباث أ
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 و 

احلالة واليت من خالهلا مت التطرق إىل كل ما يتعلق بالتجارة  االستعانة بأسلوب دراسةانات وحتليلها، كما مت ياملعلومات والب

 .ا للمنظمة العاملية للتجارةانضمامهات املرتقبة من نعكاساخلارجية والبيئة يف اجلزائر، وحتليل اال

 الدراسات�السابقة� 

ولكن يف غالبيتها تتم معاجلة متغري  ،لتجارة اخلارجيةمحاية البيئة وحترير امن الدراسات اليت تناولت موضوع  توجد العديد

سرد مجلة من الدراسات ن وفيما يلي واحد يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، سواء تعلق األمر بتحرير التجارة أو محاية البيئة،

 :السابقة اليت تقرتب منهجيا وموضوعيا من املوضوع، ومنها جند

مذكرة ، "النظام التجاري العالمي وعالقته بالمعايير المتعقلة بالبيئة"حتت عنوان  خولة مرداسي،لباحثة قامت �ا ا :الدراسة األولى -

  .2007 /2006دي مرباح، ورقلة، ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة قاص

  محاية البيئة؟ هل تتعارض قواعد حترير التجارة العاملية ومتطلبات: اإلشكالية التاليةعاجلت الباحثة 

  :وتوصلت الباحثة من خالل الدراسة إىل مجلة من النتائج، نذكر منها

 .هناك نصوص وردة يف اتفاقيات املنظم مل تذكر محاية البيئة صراحة يف اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، إال أن -

 .الستغالل اجلائر للموارد الطبيعيةيؤدي حترير التجارة إىل انعكاسات سلبية على البيئة من خالل أمناط اإلنتاج وا -

 .تعترب املعايري البيئية أداة محائية ضد صادرات الدل النامية -

 .ة العبء على املؤسساتيؤدي اخلضوع لتنفيذ السياسات واملعايري البيئية إىل زياد -

مدخل -ق أبعاد التنمية المستدامة دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقي"بعنوان  كمال ديب قام �ا الباحث: الثانيةالدراسة  -

  .2009، جامعة اجلزائر، نقود ومالية: فرع غري منشورة،  علوم يف العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه، "بيئي

اليت تتمحور حول كيف أن ملنظمة التجارة العاملية التوفيق بني احلرية التجارية اليت االشكالية بدراسة  الباحثحيث قام 

اظ على بيئة نقية يف وبني احلفاظ على حق األجيال القادمة يف االنتافاع من املوارد املتاحة لنا يف الوقت احلايل باحلفترفع شعارها 

  :نذكر منها جملة من النتائجوخلصت الدراسة إىل . ملستدامةالوقت، وبالتايل حتقيق التنمية انفس 

 ،رفاهية االجتماعية لكافة شعوب العاملنهما ضروريني لتحقيق المها هدفان متنازعان ولك أن حترير التجارة ومحاية البيئة.  

 مباشر ا�ا سواء بشكل مباشر أو غرياتفاقيهتمت املنظمة العاملية للتجارة باجلانب البيئي يف خمتلف ا.  

 يةجياد احللول للمشاكل البيئتعترب املنظمة العاملية للتجارة احملفل الدويل الذي من خالل يتم التفاوض فيه إل.  

  لباً على البيئةستشجيع املبادالت التجارية من شأنه أن يزيد من حجم النشاط االقتصادي وبالتايل ينعكس.  

اتها على قطاع التجارة انعكاسالمنظمة العالمية للتجارة و "بعنوان ، ولحسانآيات اهللا م الباحث قام �ا :الدراسة الثالثة -

اقتصاد التنمية، جامعة احلاج : غري منشورة، فرععلوم يف العلوم االقتصادية كتوراه وحة د ، أطر "دراسة حالة الجزائر ومصر ،الخارجية

   .2010/2011خلضر، باتنة، 
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 ز 

ما هي انعكاسات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة على : شكالية التاليةحاول من خالهلا الباحث حماولة معاجلة اإل

  :ئر ومصر؟ وتوصل الباحث من خالل الدراسة إىل مجلة من النتائج، نذكر أمههاقطاع التجارة اخلارجية يف كل من اجلزا

 ستبعاد جماالت تتمتع فيها الدول ال، ومت خذ مبجاالت تتفوق فيها الدول املتقدمة كالتكنولوجيا ومعايري البيئة والعممت األ

  .النامية ومنها اجلزائر كاحملروقات، والصناعات البرتوكميائية

 حمددة وواضحة لالنضمام هلا، بل يتم ذلك عن طريق مفاوضات  اة اليت ال تشرتط شروطيدلتجارة الوحالعاملية ل تعد املنظمة

  .لدول األعضاء �اتتم بني الدولة الراغبة يف احلصول على العضوية وا

 بقى تكيف االقتصاد صالح االقتصادي، وعلى رأسها حترير قطاع التجارة اخلارجية، ورغم ذلك يسعت اجلزائر إىل حتقيق اإل

  .الوطين مع بيئة التجارة العاملية حمدوداً 

  ضمام حتميةم، ولكن تبقى عملية االنئل ومتشائات انضمام اجلزائر للمنظمة بني متفاانعكاسختالف حول ايوجد. 

 ،"ة التجارة العالميةالحماية الدولية للبيئة في إطار منظم" حتت عنوان محمد فايز بوشدوب قام �ا الباحث: الدراسة الرابعة -

 .2012/2013، 1 ، جامعة اجلزائرغري منشورة أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه علوم يف القانون

هل ساهم حترير التجارة الدولية يف محاية البيئة بشكل فّعال أم أنه أدى : تاليةشكالية الاإلوهدفت الدراسة إىل معاجلة 

  ا هي النتائج اليت حققتها منظمة التجارة العاملية يف إطار محاية البيئة؟بطبيعته إىل تعجيل تدهور البيئة؟ وم

  :وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج، نذكر من أمهها

  تطور األنشطة االقتصادية ساهم يف تدهور البيئة التجارة والبيئة، كما أنهناك تداخل كبري ومعقد بني. 

 الالزمة حلماية البيئةد تناقض بني التحرير التجاري واإلجراءات ترى املنظمة العاملية للتجارة أنه ال يوج. 

 ية البيئة، وهو األمر الضروري تفرتض كل من جلنة التجارة والبيئة وجهاز تسوية املنازعات بأن التدابري البيئية هدفها محا

 .1994من اتفاقية اجلات  20إلعمال االستثناءات الواردة يف املادة 

مذكرة ماجستري يف  ،"التجارة الدولية وتأثيرها على البيئة" بعنوانخديجة، بن قطاط  قامت �ا الباحثة: ةالخامسالدراسة   -

  .2014/ 2013، ية دولية، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامنقانون دويل وعالقات سياس: ختصصالقانون غري منشورة، 

ستنزاف املوارد الطبيعية و�ديد البيئة؟ وإىل أي ادولية االستمرار دون هل ميكن للتجارة ال: التالية اإلشكاليةعاجلت الباحثة 

  مدى ميكن لقواعد النظام التجاري متعدد األطراف األخذ باالعتبارات البيئية؟

  :نذكر منها جملة من النتائج،لباحثة إىل توصلت ا

 يستحيل قيام مبادالت جتارية دون االعتماد على البيئة. 

 تتسبب الدول املتقدمة والنامية يف التدهور البيئيكما   عىن حبماية البيئة،غياب منظمة دولية ت. 

  تسبب يف تدهور البيئةنتج عن توسيع حترير التجارة منو إيرادات الدول املتقدمة ولكنه أدى يف املقابل.  
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مذكرة ضمن متطلبات ، "ية الجاتالتدابير البيئية في إطار اتفاق"  بعنوان رمزي مقراني،: قام �ا الباحث: الدراسة السادسة -

 .2015/2016، 1، فرع قانون البيئة والعمران، جامعة اجلزائر غري منشورة نيل شهادة املاجستري يف احلقوق

ري الدويل يف محاية البيئة؟ وما هو دور كل من االتفاق اهل ساهم النظام التج: اإلشكالية التاليةحاولت الدراسة معاجلة 

  :، نذكر منهاجملة من النتائجوتوصلت الدراسة إىل  مركية والتجارة ومنظمة التجارة العاملية يف محاية البيئة؟العام للتعريفات اجل

 ة احلقيقية لالهتمام مبوضوع التجارة والبيئة، وذلك بإدراج البعد البيئي يف تعترب فرتة التسعينات من القرن املاضي البداي

 .تخصصة تعىن بالبيئة وهي جلنة التجارة والبيئةمفاوضات جولة األورغواي، وإنشاء جلنة م

 تبين املنظمة العاملية للتجارة البعد البيئي كأحد أبعاد التنمية املستدامة ضمن العديد من مؤمترا�ا. 

  الدول املتقدمة لفرض معايري بيئية على الدول النامية اليت ال تتحكم بالتكنولوجيا النظيفة والسيطرة على أسواقهاتسعى. 

  م أن املشرع اجلزائري أرسى ترسانة من القوانني البيئية، إال أن الوضع البيئي يف اجلزائر يف تدهور مستمرغر.  

، أطروحة دكتوراه "المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دراسة مقارنة" بعنوان، نيأمبارك علواقام �ا الباحث : لسادسةالدراسة ا -

  .2016/2017العالقات الدولية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  :علوم يف احلقوق غري منشورة، ختصص

برامج وروادع هل يوجد يف قانون العالقات الدولية خطط و : حاول الباحث من خالل الدراسة معاجلة اإلشكالية التالية

املختلفة والتنوعة، واليت متكن من سياسية وقانونية حتقق األمن البيئي الفاعل الذي يوفر احلماية والوقاية والرعاية للبيئة من امللوثات 

  ختلفة التنموية واالقتصادية والسياسية؟حتديد املسؤولية الدولية امللقاة على عاتق أخاص ا�تمع الدويل يف عالقا�م امل

  :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

 وا�تمع الدويل عدد هائل من  تحدةمم املمن أجل محاية البيئة من التلوث واحلفاظ على األوساط املعيشية، صدر عن األ

  .ات واملعاهدات هدفها محاية البيئةتفاقياال

  َىل املكانة املنوط �ا وحتقيق أهدافهاإ لعبت املنظمات الدولية دور فّعال يف الدفاع عن البيئة، إال أ�ا مل ترق.  

  نتهاك البيئةامرونة قواعد القانون الدويل البيئي سهل على الدول واألشخاص.  

 ات واملؤمترات الدولية اخلاصة بالبيئة كان هلا دور فّعال يف التأثري على القوانني الداخلية للدولتفاقيإن اال.  

 ات الدولية املصادق عليهاتفاقين االستمد املشرع اجلزائري القوانني البيئية ما . 

عيل السياسات االقتصادية لمواجهة التلوث فت" حتت عنوان، طريق صدارمسعودة دراسة قامت �ا الباحثة : السابعةالدراسة  -

  .2017/2018، 03، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة اجلزائر "ئرالبيئي في الجزا

كيف ميكن تفعيل السياسات االقتصادية ملواجهة التلوث البيئي يف : الباحثة من خالل الدراسة اإلشكالية التالية عاجلت

  :طيات األوضاع االقتصادية والبيئية يف اجلزائر؟ وتوصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج، نذكر أمهها يف اآليتظل مع

  اً وتكنولوجياً انعكس سلباً على البيئةصناعية تقدماً تقنيالأفرز العامل منذ الثورة.  

  ىل احملافظة على البيئةإذج بديل يسعى تطورت العالقة بني االقتصاد والبيئة وظهرت ضرورة الدعوة إىل البحث عن منو.  



  مــــــــــــــــــقـــــــــــــــدمـــــــــــــــــــة

 

 ط 

  نقطة حتول هامة فيما خيص محاية البيئة، وذلك بصدور قانون محاية البيئة ريف اجلزائ 1983تعترب سنة.  

يتبني أن أغلب الدراسات السابقة تتشابه مع دراستنا يف قضية معاجلة أحد املتغريين محاية البيئة أو  من خالل ما سبق

ئة غري أن الدراسة احلالية ختتلف عن باقي الدراسة كو�ا تعاجل موضوع التجارة والبي. يف إطار املنظمة العاملي للتجارةحترير التجارة 

ملية �دف بالدرجة األوىل إىل حترير التجارة اخلارجية، ومع ظهور املشكالت البيئية مت ضمن موضوع واحد، كون أن املنظمة العا

دئ املنظمة واليت تسعى إىل حتقيق التنمية املستدامة، مت تناوله ضمن أطر املنظمة العاملية للتجارة، األخذ حبماية البيئة ضمن مبا

 . املنظمةالة اجلزائر كو�ا تسعى إىل االنضمام إىلباإلشارة إىل ح

 ي�ل�الدراسة� 

تقسيم البحث  ، متوعلمي، و�دف حتقيق البحث يف إطار منهجي األسئلة الفرعيةوكذا  للدراسةطبقا لإلشكالية الرئيسة 

  :مخسة فصول، وهي على النحو التايلإىل 

 .الجوانب النظرية للتجارة الخارجية وسياساتها: الفصل األول -

إىل ماهية التجارة اخلارجية وأسباب قيامها، واملبحث الثاين إىل  النظريات املفسرة  يف املبحث األول التطرقمن خالل  

 .فتم تناول سياسات التجارة اخلارجية الثالثحث لقيام التجارة اخلارجية، واملب

 .تحرير التجارة في الجات والمنظمة العالمية للتجارة :الفصل الثاني -

، واملبحث )اجلات(ل بعنوان االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة املبحث األو : ثالثة مباحث وهي على انطوى

ة العاملية للتجارة واتفاقيا�ا، واملبحث الثالث عن املفاوضات التجارية يف إطار املؤمترات الثاين يشري إىل اإلطار القانوين للمنظم

 .الوزارية للمنظمة

 .ت والمنظمة العالمية للتجارةة الجااتفاقيحماية البيئة في  :الفصل الثالث -

واملبحث الثاين  وحلوهلا،البيئة مشكال�ا  حيث كان عنوان املبحث األول: مت تقسيم الفصل إىل ثالثة مباحث، وهي

 .محاية البيئة يف املنظمة العاملية للتجارةواملبحث الثالث يشري إىل ة اجلات، اتفاقيمحاية البيئة يف ظل بعنوان 

 ليل تنظيم وتطور التجارة الخارجية في الجزائرتح :الفصل الرابع -

ل مرحلة التقييد، واملبحث ة اجلزائرية يف ظالتجارة اخلارجي عنوان حتت مباحث وهي، املبحث األول ةحيتوي على ثالث

ئرية يف ظل التحرير إىل مرحلة حترير التجارة اخلارجية، واملبحث الثالث مت التطرق فيه إىل واقع التجارة اخلارجية اجلزايشري الثاين 

 .التجاري

 لتجارة الخارجيةات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية على اانعكاسحماية البيئة و : الفصل الخامس -

املبحث األول بعنوان آليات محاية البيئة يف اجلزائر : حيث مت التطرق من خالل هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، وهي

شري إىل مفاوضات انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة واملتطلبات البيئية، واملبحث الثالث يشري ومشكال�ا، واملبحث الثاين ي

 .ت املرتقبة من انضمام اجلزائر للمنظمة على التجارة اخلارجيةإىل االنعكاسا
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  :تم�يد

كرين االقتصاديني األوائل، حيث تناولتها خمتلف النظريات بالطرح شكلت التجارة اخلارجية حمورًا أساسيًا يف أحباث املف

سس اليت تقوم عليها قيام وحتاول نظريات التجارة اخلارجية حتليل األ ،اروالتحليل، وال تزال تشغل فكر الباحثني وأصحاب القر 

ريات بتجريد احلدث االقتصادي، وذلك التجارة اخلارجية، وكذا حتليل املكاسب املتوقعة من التبادل التجاري، حيث تقوم النظ

  .وتفسريهؤ بعزل املتغريات القليلة اليت تؤثر يف عملية التبادل حىت يتمكن املفكر من التنب

ة للتخصص يفسرت النظريات الكالسيكية قيام التجارة اخلارجية عن طريق اختالف التكاليف املطلقة والتكاليف النسب

من اختالف أسعار  نطالقاً اريات النيوكالسيكية فقد حاولت تفسري قيام التجارة اخلارجية وتقسيم العمل بني الدول، أما النظ

الثانية نظراً للتطور  العامليةالعاملي بعد احلرب االقتصاد  ، ومع تطوراإلنتاجبالنسبة لعوامل  اإلنتاجف السلع املرتبط باختالف تكالي

رفع احلواجز والقيود على املبادالت التجارية،  إىللوجي احلاصل واجلهود الرامية الذي شهدته التجارة اخلارجية، بفضل التقدم التكنو 

ن جارة اخلارجية، وذلك لسد النقائص املوجودة يف النظرية النيوكالسيكية واليت عجزت عظهرت أساليب حديثة مفسرة لقيام الت

من  هاماً  ية الكاملة، ولكن ميكن أن تفسر جزءاً مستوى النظرية العلم إىلتفسري بعض احلاالت، إال أن حماوال�م ال ترقى 

سس اليت تقوم عليها التجارة بني الدول، وكذا ة يف األبشكل عام تبحث نظريات التجارة اخلارجي .التدفقات السلعية بني الدول

  .ة فيها بني الدولحجم املكاسب والسلع واخلدمات اليت تتم املتاجر و  ،املكاسب اليت حتققها الدول املتاجرة مع بعضها البعض

على  أيضاتركز فرض القيود التجارية وما ينتج عنها، و  إىلساليب اليت تؤدي تقوم السياسات التجارية بفحص األكما 

تراوحت السياسات حيث آخر،  إىلاحلماية التجارية وسياسات التكامل االقتصادي، وختتلف السياسات التجارية من بلد 

آخر بغرض حتقيق أهدافها االقتصادية بني احلرية  إىلومات من أجل تنظيم العالقات اخلارجية من بلد التجارية املتبعة من قبل احلك

  . ، ولكل سياسة مؤيد ومعارض)التقييد( التجارية واحلماية

 أن وحترير املبادالت التجارية الدولية، من هذا كله يتبنياالقتصاد  أما يف العقود األخرية من القرن املاضي انتشرت عوملة

  . لنظرية والتطبيقيةالتجارة اخلارجية متثل أمهية كربى يف االقتصاديات الوطنية والدولية، والزالت موضوع حبث العديد من الدراسات ا

ألمهية التجارة اخلارجية مت دراسة اجلوانب النظرية والفكرية للتجارة اخلارجية، وذلك بدراسة كل األدبيات املتعلقة �ا،  نظراً و 

  :كاآليت  مباحث، وهي ةثالث إىلتقسيم الفصل  حيث مت

 .ماهية التجارة الخارجية وأسباب قيامها: المبحث األول - 

 .الخارجيةنظريات التجارة : المبحث الثاني - 

 .سياسات التجارة الخارجية: المبحث الثالث - 
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  ما�ية�التجارة�ا��ارجية�وأسباب�قيام�ا: املبحث��ول�

ن القطاعات احليوية لكل البلدان سواء املتقدمة أو النامية على حد سواء، فالتجارة اخلارجية متعترب التجارة اخلارجية  

بعضها البعض، ويعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة ال يتصور العامل من غريه اليوم، فال ميكن بمعات تربط بني الدول وا�ت

اعتبارها اجلسر الذي يربط بني الدول وتسمح هلا بتصريف الفائض من  نلدولة ما أن تستقل باقتصادها عن بقية العامل، كما ميك

    . ىاألخر  الدول إنتاجها واسترياد حاجيا�ا من فائض إنتاج

  مف�وم�التجارة�ا��ارجية�وأ�مي��ا: املطلب��ول 

كل الدول، سواء املتقدمة  تعترب التجارة اخلارجية ذات أمهية بالغة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، والنهوض �ا أولوية

ني التجارة الداخلية، وكذا تبيان أمهية من خالل هذا املطلب نبني مفهوم التجارة اخلارجية والفرق بينها وبوالنامية على حد سواء، 

  .يف حتقيق التنميةالتجارة اخلارجية 

  مف�وم�التجارة�ا��ارجية: أوال

  :ومن أهم التعاريف نذكراهلدف من دراستها،  ىعل تعددت الصيغ لتعريف التجارة اخلارجية بناءً  

قتضاها تبادل السلع واخلدمات يف شكل صادرات أهم صور العالقات االقتصادية اليت جيري مب"تارخييا بأ�ا متثل  ُعرفت

 هالً اعلى توضيح العالقات التارخيية املتمثلة باجلانب االقتصادي متج من خالل التعريف هو اقتصارهاملالحظ  1."وواردات

  .مكونات التجارة اخلارجية، حيث ركز على اإلطار العام ملفهوم التجارة

ة انتقال السلع واخلدمات بني الدول واليت تنظم من خالل جمموعة من عملي" بأ�ا أيضاالتجارة اخلارجية  عرفتكما   

يبني التعريف مكونات  2."طراف التجارةنظمة اليت تعقد بني الدول �دف حتقيق املنافع املتبادلة ألالسياسات والقوانني واأل

كما يوضح اهلدف الرئيسي من خالل ،  نتاجإلامدخالت  إىلضافة إ ،الصادرات والواردات حبيث تشمل السلع واخلدمات النهائية

  .حتقيق املنافع املختلفة من التجارة اخلارجية

رية الدولية يف صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع ااملعامالت التج"للتجارة اخلارجية هو أ�ا متثل  التعريف األشملأما 

منظمات  بني ون يف وحدات سياسية خمتلفة، أو بني حكومات أوواخلدمات، واألفراد، ورؤوس األموال، تنشأ بني أفراد يقيم

  4:جية كما يلير وميكن تصنيف الصفقات التجارية اليت تتضمنها التجارة اخلا  3."اقتصادية تقطن وحدات سياسية خمتلفة

 .نعة والسلع الوسيطيةية واملواد األولية والسلع نصف املصاإلنتاجتشمل السلع االستهالكية والسلع  :تبادل السلع المادية -

 .ة وغريهاياليت تتضمن خدمات النقل، والتأمني والشحن، واخلدمات املصرفية والسياح: تبادل الخدمات -

موال ألغراض االستثمار سواء على املدى القصري أو الطويل، كما تشمل القروض ألتشمل حركة رؤوس ا :تبادل النقود -

 .الدولية

                                                           
 .13: ، ص2002تجارة اخلارجية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، اقتصاديات ال: علي داود وآخرون حسام، -  1
 .9: ، ص2015رة اخلارجية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، التجا: عطا اهللا، علي الزبون - 2
 .11: ، ص2006التجارة الدولية، مركز الكتاب األكادميي، عمان، : مجال، جويدان اجلميل -  3
 14-13: ص .، ص2001التجارة اخلارجية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، : سعيد مطر وآخرونموسى،  -4
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  .اهلجرة إىلآخر، باإلضافة  إىلالعاملة من بلد  ليدنتقال اويشمل ا :تبادل عنصر العمل -

  .ر ااملالحظ من خالل التعريف أنه أدخل تبادل النقود واملتمثلة يف حركة رؤوس األموال ألغراض االستمث

ة يف حركة ص بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية، املتمثلخيت ذيالاالقتصاد  أحد فروع علم"تعترب التجارة اخلارجية  كما

عن السياسات التجارية اليت تطبقها كل دولة من دول العامل للتأثري على  األفراد، فضالً السلع واخلدمات ورؤوس األموال، وهجرة 

  1".هذه الظاهرة

القول بأن التجارة اخلارجية هي تلك املعامالت التجارية يف شكل انتقال السلع واخلدمات ورؤوس األموال واألفراد  ميكن

  .خمتلف الدول واألقاليم، وكذا خمتلف السياسات التجارية املطبقة من طرف كل دولة بني

  الفرق�ب�ن�التجارة�الداخلية�وا��ارجية: ثانيا

ارة اخلارجية والتجارة الداخلية تقومان على أساس االعتماد املتبادل بني األطراف اليت يتم جعلى الرغم من أن كل من الت 

  2:حيث يفرق االقتصاديون بني التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية من خالل. هناك اختالف بينهما بينها التبادل، إال أنه

قد تنتقل بسهولة نسبية داخل  اإلنتاجن عوامل أالسيكيون كيعتقد ال: على االنتقال اإلنتاجاالختالف في قدرة عوامل  -1

 .ة للدولةالدولة الواحدة، يف حني يصعب حدوث ذلك عرب احلدود السياسي

بني  األسواقن اختالف إثر يف التجارة اخلارجية، وعلى ذلك فكبري األ  تعترب السوق عامالً : األسواقاالختالف في طبيعة  -2

 :وذلك لألسباب التالية ،نشاطات التجارة اخلارجية يف قوياً  الدول يؤثر تأثرياً 

  خمتلفة أسواقاالختالف يف طبيعة املستهلكني املتواجدين يف. 

 ختالف يف مستوى الدخلالا. 

 االختالف يف طريقة االنفاق. 

 االختالف يف العادات والتقاليد السائدة يف ا�تمع. 

  .عن بعضها البعض األسواقاليت تفصل : ة والسياسيةياالختالف في مجموعة الحواجز الطبيعية واالدار  -3

ية إنتاجاسة لية ذات مرونة طلب معينة، يتبع سيفاملنتج الذي يعمل يف ظل سوق حم: االختالف في طبيعة المنافسة -4

  .وتسويقية تتفق وطبيعة هذا السوق

جارة الداخلية واخلارجية يف استخدام العملة تيتمثل االختالف الرئيسي بني ال: االختالف في الوحدات النقدية والمصرفية -5

اختالف يف النظم املصرفية سواء  أيضا هناكخلارجية، و الوطنية يف التجارة الداخلية، ويف استخدام عمالت خمتلفة يف التجارة ا

  .أو بالنسبة لعملية الودائع ومنح االئتمان اإلصداربالنسبة لعملية 

م حدود سياسية واحدة، وخيضعون لقانون هلفراد ووحدات أتقوم التجارة الداخلية بني  :ختالف وتباين الوحدات السياسيةا -6

  .دول خمتلفة إىلفراد ووحدات تنتمي أن التجارة اخلارجية تقوم بني أيف حني  داخلي واحد ولنظم جتارية واحدة،

                                                           
 .18: ، ص2016إسرتاتيجيات التجارة اخلارجية، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، : عبد الرزاقوزي، ف -  1
 .22 -18: ص .، ص2010وت، التجارة الدولية يف عصر العوملة، دار املنهل اللبناين، بري : حممد، دياب -2
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حتقيق بعض  إىلقتصادية املتبعة واهلادفة لكل دولة سياستها اال: وطنيةاالختالفات في السياسات االقتصادية والنزاعات ال -7

عن التجارة الداخلية نفس االهتمام لتلك الناجتة عن واحلكومات عادة ال تعطي عوامل الربح واخلسارة الناجتة . وطنيةاألهداف ال

 .رة اخلارجيةالتجا

رة اخلارجية على عكس التجارة اهذا فضًال عن قيود اللغة والعادات املختلفة اليت ختتلف من دولة ألخرى يف حالة التج 

 1.الداخلية

  أ�مية�التجارة�ا��ارجية: ثالثا

للنمو االقتصادي  احمللي والدويل، ويعترب مستوى التجارة اخلارجية مؤشراً د قتصااال للتجارة اخلارجية دور كبري على مستوى

ساسي للتجارة اخلارجية هو ويعترب اهلدف األ .لةو والذي ينعكس على خمتلف النواحي االجتماعية والعلمية والسياسية يف الد ،فيها

ئد تنعكس بدورها على الدول املستوردة، ويرتتب عنها فواوذلك بسبب الندرة لتلك السلع يف  ،تبادل السلع واخلدمات بني الدول

  2:ما يلي جياد أو توفريإتلخص يف قدر�ا على ها يبرز أخمتلف اجلوانب االجتماعية والسياسية يف ا�تمعات، ولعل 

  .ي اخلارجيموال اليت تنتج من خالل العمل التجار موال وزيادة رؤوس األالتجارة اخلارجية تعمل على حتريك وتنمية األ -

مما يعزز قدرة الدولة من  ،جنبية الرئيسية أو النادرة منهايف احلصول على العمالت األ ساسياً أ تعد التجارة اخلارجية مصدراً  -

 .يت تعد من مرتكزات العمليات االقتصادية خصوصا عمليات التمويل واالستثمارلالسيولة النقدية ا

ويتم ذلك من  ،اخلدماتية ماالستهالكية أ مية أاإلنتاجنشطة االقتصادية سواء منها مية األتعمل التجارة اخلارجية على تطوير وتن -

  .عمليات التصدير أو استريادها خالل تفعيل احلركة التجارية يف تلك املصادر االقتصادية الناجتة عن

أو اخلدمات اليت  ،شاريع التنمويةينجم عن التجارة اخلارجية من الصادرات عائد مايل ميكن استخدامه كمصدر متويلي للم -

  . الدولة ما يسمى باإلنفاق اجلاريها حتتاج

زادت فإ�ا  إذان الصادرات أادي، فال شك صجياد نوع من التوازن يف وضعها االقتإحتاول الدول من خالل التجارة اخلارجية  -

  .شكل مضطردكانت تلك الواردات تنمو وب  إذا توازن مع الواردات خصوصاً  إحداثتعمل على 

 ،متطلبات من التوازن يف ميزان املدفوعات من خالل ما يرتتب على الدولة إحداثكما أن التجارة اخلارجية املتوازنة تعمل على   -

  .توازنت مع الصادرات إذات تعمل على ختفيض العجز وعدم التوازن ايرادإوما حتققه من 

ولوجيا، ومصادر العمالت اسية للتنمية االقتصادية، مثل رؤوس األموال والتكنتأمني احتياجات الدول النامية من املتطلبات األس -

 3.يف االقتصاد الوطين األجنبية واإلدارة احلديثة، اليت تساعد على تنشيط القطاعات االقتصادية املختلفة

لديها،  اإلنتاج ختتلف أمهية التجارة اخلارجية من دولة ألخرى حسب مستوى تقدمها االقتصادي ومدى توافر عناصر 

اجلانب األكرب من  إنتاجحيث تنخفض أمهية التجارة اخلارجية يف الدول كبرية احلجم ذات اإلمكانيات الضخمة أل�ا تتمكن من 

ولكن ميكنها رفع مستوى رفاهية أفرادها من خالل احلصول على كمية أكرب من السلع اليت ينتجها غريها من  ،احتياجا�ا حملياً 

                                                           
 .9: ، ص2008احلديث، اإلسكندرية، امعي الدويل، املكتب اجلاالقتصاد  مبادئ: حممد عمارة ،هشامو   إميان، عطية ناصف -  1
 .19- 17: ص.مرجع سابق، ص : عطا اهللا، علي الزبون -  2
 .25:، ص2017، اجلزائر امعية،ديوان املطبوعات اجل التجارة اخلارجية، إىلاملدخل : فطيمة، حاجي -  3



 �ا��وانب�النظر�ة�للتجارة�ا��ارجية����                                                                      �ول��������������������الفصل�

 
6 

عدد  إنتاجوعلى العكس من ذلك تزداد أمهيتها يف الدول صغرية احلجم، لذلك فهي تتخصص يف . ة أقل نسبياً الدول بتكلف

د اجلانب األكرب من السلع واخلدمات اليت حتتاجها، كما ختتلف أمهية احمدود من السلع واخلدمات، وتعتمد على اخلارج يف استري 

  1.السياسة التجارية اليت تطبقها جتاه العامل اخلارجيالتجارة لنفس الدولة من فرتة زمنية ألخرى حسب 

 مدمات لعدبرزت التجارة اخلارجية كحل ملشكلة عجز الدول عن القيام مبفردها بتحقيق االكتفاء الذايت من السلع واخل

أو اإلدارة احلديثة لدى  هذه السلع، إما ألسباب تعود لطبيعة السلع أو عدم توافر رؤوس األموال أو التكنولوجيا، إنتاجقدر�ا على 

   2.ها بتكلفة أقلنتاجبعض الدول إل

العالقة  ما توضحه، وذلك يلالناتج احمللي االمجا إىلمهية التجارة اخلارجية يف الدولة بنسبة التجارة اخلارجية �ا أتقاس و 

   :التالية

  100*  = أهمية التجارة الخارجية في الدولة 

وقد ازدادت . ية التجارة اخلارجية يف الدولة، والعكس صحيحأمهن هذا يدل على ارتفاع إالنسبة، فلما ارتفعت هذه ك  

السبعينات  سنواتو التجارة اخلارجية على املستوى الدويل خالل ر معدل منقدّ  إذمهية التجارة اخلارجية على املستوى العاملي، أ

، ومبا يفوق بكثري معدل منو الناتج العاملي احلقيقي، وبالتايل مل اً وسط سنوييف املت % 6.5حبوايل  العشرينوالثمانينات من القرن 

 ،يف النشاط االقتصادي العاملي أيضاتها النسبية ييزد احلجم املطلق للتجارة اخلارجية على املستوى العاملي فقط، ولكن ازدادت أمه

  3.أخرى إىلمهية التجارة اخلارجية من دولة أوختتلف 

  التجارة�ا��ارجية��قيام�فأسباب�وأ�دا: املطلب�الثا�ي

   أسباب�قيام�التجارة�ا��ارجية�: أوال

ملشكلة االقتصادية، وذلك بسبب االسبب الرئيسي املتمثل يف جذور  إىليرجع تفسري أسباب قيام التجارة اخلارجية 

جانب االستغالل  إىلنسانية املتجددة واملتزايدة حمدودية املوارد االقتصادية قياساً باالستخدامات املختلفة هلا يف إشباع احلاجات اإل

  4:يف اآليتإضافة إىل أسباب أخرى أمهها . األمثل للموارد املوجودة

بني دول العامل املختلفة، مما ينتج عنه عدم قدرة الدولة على حتقيق االكتفاء الذايت من  اإلنتاجعدم التوزيع املتكافئ لعناصر  -

  .السلع املنتجة حمليا

للسلعة يف دولة ما،  اإلنتاجاخنفاض تكاليف  إىلواألسعار احمللية لكل دولة مما يؤدي  اإلنتاجتكاليف وأسعار عوامل اوت تف -

 .فس السلعة يف دولة أخرىن نتاجمقارنة بارتفاع هذه التكاليف إل

 .خارجية لتسويقه أسواقاحمللي، مما يتطلب البحث عن  اإلنتاجالفائض يف  -

                                                           
 .10-9: ص.، ص2009شر والتوزيع، اإلسكندرية، والن اقتصاديات التجارة اخلارجية، مؤسسة رؤية للطباعة: السيد، حممد أمحد السرييت -  1
، خمرب الدراسات االفريقية للعلوم االنسانية 11العدد ، جملة احلوار الفكري، 2016 – 2001تطور حجم التجارة اخلارجية باجلزائر خالل الفرتة : بالل، بومجعة وعثمان، ملوك - 2

 .152: ، ص2016ديسمرب  30واالجتماعية، جامعة أدرار، أدرار، 

 .24: ، ص2015التجارة الدولية والتكتالت االقتصادية، دار التعليم اجلامعي، االسكندرية، : حممود، يونس وآخرون -  3
 . 17- 16: ص .مرجع سابق، ص: حسام، علي داود وآخرون -  4
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 .، اعتماداً على الدخل احملقق من التجارة اخلارجيةوطينلدخل الدة ازيا إىلالسعي  -

 .واق الناجتة عن التفضيل النوعي للسلعة ذات املواصفات العامليةذاختالف امليول واإل -

  .جرة �ا عاملياً األسباب االسرتاتيجية والسياسية املتمثلة يف حتقيق النفوذ السياسي من خالل الندرة النسبية للسلعة املنتجة واملتا -

من دولة ألخرى، مما ينتج عنه تفاوت االستخدام األمثل للموارد  اإلنتاجاختالف مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف  -

  1.ع واخلدمات دون غريهالواق املستهلكني وتفضيلهم لبعض السإذميول و  فاختال أيضااالقتصادية، و 

الدول األخرى واليت تتمتع  إنتاجها مبيزة نسبية، واستبداهلا بسلع أخرى من إنتاج السلع اليت تتمتع يف إنتاجالتخصص الدويل يف  -

تقليل التكلفة نتيجة وفورات  إىلبرية مما يؤدي كها، وهذا التخصص ينجم عنه إنشاء املشروعات الإنتاجفيها تلك الدول مبيزة 

  2.احلجم الكبرية

  أ�داف�التجارة�ا��ارجية: ثانيا

  3:حتقيقها التجارة اخلارجية يف اآليت إىل ف اليت تسعىبراز األهداإميكن 

الة، وتوفري السلع مزيادة الناتج الوطين مما ينعكس على وضع الع إىلالتصدير يؤدي  إذ، اإلنتاجلقصوى من فائض ااالستفادة  - 

مسامهة الدولة خسارة يف الناتج الوطين وختفيض  إىلن ضعف التصدير يؤدي أ إذ .والعكس صحيح ،ساسيةالضرورية واأل

 .دهور املستوى املعيشي لألفرادوزيادة البطالة وت

د اآلالت واملعدات الضرورية اها حمليا لسبب ما، فعلى سبيل املثال ميكن استري إنتاجاسترياد السلع الضرورية اليت ال ميكن  - 

 .لتنميةااملسامهة يف عملية  ن يوفر هذا املصنع العديد من فرص العمل، وبالتايلأكن مي إذع نسيج، نالالزمة لبناء مص

ن مثل هذا إبتكاليف معقولة، ف ها حملياً إنتاجكانت السلع ميكن   إذاحالل الواردات، وهذا يتوقف على عنصر التكلفة، فإ - 

نه يساعد على ترويج السياسة أ الَّ إ، أيضاً دارية ورأمسالية ومشاكل يف القدرات الفنية إن يسبب مشاكل أن كمي اإلنتاج

 .وبالتايل ميكن من القيام بعمليات التصدير املهمة ،ةالتجاري

 .عادة هيكلة البىن التحتية للدولةإنقل التكنولوجيا والتقنية لبناء و  - 

وتضييق الفجوة القائمة بني  للعبور اآلمن،مام الدول النامية أعتبارها السبيل الوحيد اب االستفادة من تكنولوجيا املعلومات - 

 .النامية البلدان املتقدمة والبلدان

 .سعار الصرف فيها ومعاجلة االختالف يف موازين املدفوعاتأدراسة موازين املدفوعات للدول، ونظم  - 

 .يف جمال التجارة اخلارجية كسياسة احلماية أو احلرية وغري ذلك لدراسة السياسات التجارية املتبعة من قبل تلك الدو  - 

  .ومسا�ا املميزة طار التكتالت الدوليةإدراسة العالقات الدولية يف  - 

  التخصص�الدو���وقيام�التجارة�ا��ارجية: املطلب�الثالث

                                                           
 .42: ، ص2004زيع، عمان، و ار احلامد للنشر والتية، داألسس، العوملة والتجارة االلكرتون-  التبادل التجاري: عبد العزيز، عبد الرمحان سليمان -  1

 .11: ، ص2008التجارة اخلارجية، مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، : نداء، حممد الصوص -  2
 .22-21: ص. ص، 2015، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 2التمويل الدويل ونظريات التجارة اخلارجية، ط : وري موسى وآخرونشقريي، ن -  3
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و جمموعة معينة من السلع أسلعة  إنتاجالتخصص الدويل، حيث تتخصص كل دولة يف  إيقوم التبادل أساسًا على مبد 

  .بادهلا مع غريها من الدول، وترتبط ظاهرة التخصص بالتجارة اخلارجية ارتباطاً وثيقاً توت

  أ�مية�التخصص�الدو��: أوال

توجد عالقة تبادلية بني التجارة اخلارجية والتخصص الدويل، حيث ترتبط التجارة اخلارجية ارتباطاً وثيقاً بظاهرة التخصص 

السلع واخلدمات بكميات  إنتاجعمل على املستوى الدويل، فلوال قيام التجارة اخلارجية ملا ختصصت بعض الدول يف لوتقسيم ا

لوال وجود التخصص ألنتجت كل دولة ما يلزمها من السلع واخلدمات املختلفة، وملا قامت عن حاجيا�ا، ومن ناحية أخرى تزيد 

  1.التجارة اخلارجية

تباع سياسة االكتفاء الذايت أل�ا ال اتكن طبيعة النظم السياسية للدول، فإ�ا ال تستطيع  مهماأنه  امن احلقائق املسلم �

أن الدول ال تستطيع أن تنتج كل ما حتتاج إليه من سلع وخدمات، وإمنا  إذش يف معزل عن الدول األخرى، تستطيع أن تعي

ها بتكاليف أقل وبكفاءة أعلى، نتاجروفها الطبيعية واالقتصادية إلظتلك السلع اليت تؤهلها  إنتاجيقتضي األمر أن تتخصص يف 

ع أن تنتجها هي داخل حدودها، أو ميكن أن تنتجها ولكن بكميات أقل مث تبادل الفائض منها مبنتجات دول أخرى ال تستطي

  .و بتكاليف مرتفعةمن حاجيا�ا أ

عىن آخر فإن ظاهرة التخصص وتقسيم العمل بني الدول مباألساس الذي تقوم عليه التجارة اخلارجية، و  يعترب التخصص

ختصص يف  إذالنظرية التخصص اليت نادى �ا آدم مسيث فإن الفرد  قاً فوف .املختلفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بظاهرة التجارة اخلارجية

ا آدم مسيث وأتباع املدرسة الكالسيكية عيته ورفاهية الفرد، حيث دإنتاجأداء عمل واحد وأتقنه فسرتتفع درجة مهارته وتزيد بالتايل 

  إذانفسه، ف إوم على املبدراد، والتخصص الدويل يققيام التبادل بني األف إىلاألخذ �ا، ويؤدي التخصص بطبيعة احلال  إىل هبعد

مث تقوم مببادلة  أنواع معينة من السلع، إنتاجال تتخصص دول يف  ذااكان الفرد يستفيد من ختصصه ويرفع من مستوى رفاهيته، فلم

  2.ما يفيض عن حاجا�ا بسلع أخرى من دول أخرى

  العوامل�املؤثرة����قيام�التخصص�الدو���: ثانيا

  3:جمموعة من العوامل وأمهها ما يلي إىلالتخصص الدويل جع ير  

اد األولية أو يف و بعض امل إنتاجأن تتخصص يف  إىلقد تؤدي الظروف الطبيعية السائدة يف دولة ما  :الظروف الطبيعية -1

  .النشاط الزراعي أو الصناعي

املتوفرة يف الدولة بكثافة، حيث تقوم  اإلنتاجعناصر يعة بطب يعترب هذا العامل مرتبطاً  :التفاوت في عرض العمل ورأس المال -2

  .ي املتوفر بكثافةاإلنتاجها العنصر إنتاجالسلع اليت يستخدم يف  إنتاجالدول بالتخصص يف 

من  اإلنتاج، حيث أن قرب اإلنتاجيرتبط هذا العامل مبدى اتساع السوق للسلعة املنتجة، وكذلك بتكلفة  :النقل تكاليف -3

 .للسلعة وبالتايل خيفض فاتورة الصادرات اإلنتاجتكلفة  فضلشحن خيمواقع ا

 إنتاجح يف وضع يسمح ببديدة تصجلاملقصود هو أن الدولة هلا السبق يف استخدام التكنولوجيا ا: توافر التكنولوجيا الحديثة -4

  .سلع وخدمات مرتفعة الكفاءة

  

                                                           
 .12: مرجع سابق، ص: السيد، حممد أمحد السرييت -  1
 .13-12: ص .مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  2
 .15- 13: ص.، ص2007سكندرية، اقتصاديات دولية، الدار اجلامعية، اإل: حممود، يونس -3
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  نظر�ات�التجارة�ا��ارجية: املبحث�الثا�ي

تفسري األسباب والعوامل اليت حتكم تبادل السلع واخلدمات بني الدول وكان معظمها  إىلارجية التجارة اخلسعت نظريات 

الطرفني املتبادلني،  كالبادل التجاري بني الدول الذي يفيد  عن أسس التلق بالكشف املتعرئيسي السؤال ال نيدور حول اإلجابة ع

من خالل التعرف على أسباب قيام التجارة اخلارجية  ليت تتم املتاجرة �ا بني الدولواملكاسب املتوقعة من ذلك والسلع واخلدمات ا

  .أسباب قيام التجارة بني الدول سريتف إىلسعت ، وتعترب النظرية الكالسيكية أول النظريات اليت ومكاسب التخصص

  النظر�ات�الكالسيكية����التجارة�ا��ارجية: �ول املطلب�

حيث ظهرت يف الربع األخري  ،سة النظريات احلديثة يف التجارة اخلارجيةية األساس النظري لدراتشكل النظرية الكالسيك

توضيح السبب الرئيسي لقيام التجارة  إىلة الكالسيكي عت النظريةمن القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حيث س

جاءت كرد فعل ملذهب التجاريني الذين نادو بضرورة  إذجية، اخلارجية، حيث تعترب كأساس يف حتليل تطور نظرية التجارة اخلار 

التحرير على مبدأ  الكالسكية دافعت النظرياتتقييد التجارة اخلارجية للحصول على أكرب قدر ممكن من املعادن النفيسة، 

  . التجاري، وترى فيه أنه ضروري لتطور الدول وحتقيق النمو االقتصادي

  1:هيو  ،ضيات التاليةالفر ى تقوم النظرية الكالسيكية عل

 .االقتصاد يف حالة التشغيل التام وسيادة حالة املنافسة التامة - 

 .اإلنتاجي الوحيد احملدد لتكلفة تاجاإلنلعنصر االعتماد على نظرية القيمة يف العمل أي أن العمل هو ا - 

 .داخل الدول وليس خارجها اإلنتاجحيادية النقود وحرية حركة عوامل  - 

مسيث، ودافيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل، أهم منظري املدرسة الكالسيكية، وفيما يلي  د هيوم وآدمويعترب دافي

  .ية املفسرة للتجارة اخلارجيةة الكالسيكيات املدرسنتطرق إىل أهم أفكار املدرسة التجارية، وكذا نظر 

  ف�ار�التجار��ن����التجارة�ا��ارجيةأ: أوال

سبانيا وفرنسا إو  إجنلرتاديثة والوحدة القومية يف كل من السابع عشر بظهور الدولة احل ظهر املذهب التجاري يف القرن 

يكتبون املقاالت عن التجارة  Mercantilistاريون تجالق عليهم أطل الباحثنيوالربتغال وبلجيكا وهولندا، وبدأت جمموعة من 

هدافها يف مجع املعادن النفيسة واملتمثلة يف أيت تلخصت ويدافعون عن فلسفة اقتصادية عرفت باملذهب التجاري وال ،اخلارجية

الذهب ما مناجم صدرين، أوهلمم وعظمتها، وميكن احلصول عليها من مساس ثروة األأيعتربو�ا  االذهب والفضة، واليت كانو 

ن تقوم الدولة بالتدخل أون وانطالقا من ذلك فقد اقرتح التجاري. والفضة وهي موجودة يف بلدان حمددة وثانيهما التجارة اخلارجية

، القطاع اإلنتاجي(ويرى الفكر التجاري أن النظام اإلقتصادي يتكون من ثالثة قطاعات رئيسية وهي  2.يف الشؤون االقتصادية

  .، وأن طبقة التجاريني هي الطبقة املهمة يف عملية النمو االقتصادي)-املستعمرات –طاع اخلارجي ألويل، القالقطاع ا

ي أن عنصر العمل هو أهم عناصر اإلنتاج يف عملية النمو، وقد استخدم التجاريون نظرية القيمة يف كر التجار يفرتض الف

ساعات عمل  3تاجها من ساعات عمل، فالسلعة اليت حتتاج يبذل يف إنديدها مبا العمل، والذي يعين أن قيمة السلع يتم حت

 رى حتتاج إىل ساعة عمل واحدة إلنتاج وحدة واحدة منها، كذلك الإلنتاج وحدة واحدة منها تكون أعلى قيمة من سلعة أخ

                                                           
جتارة : ، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري غري منشورة، فرع2014 - 2005الدولية، الفرتة جارة تنافسية اقتصاديات الدول العربية يف ظل حترير الت: عبد القادر، عبيديل - 1

 .3: ، ص2016/2017دولية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .33: ، ص2015 عمان، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،4نظريات وسياسات، ط  –الدويل االقتصاد  :تاح أبو شرارعلي، عبد الف -  2
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ويرتبط هذا األمر  .االقتصادييف النشاط يؤمن الفكر التجاري مببدإ احلرية االقتصادية، بل يؤكد على ضرورة التدخل احلكومي 

ن وجود موارد عاطلة، وبالتايل فإن بافرتاض أن االقتصاد يعمل عند مستوى أقل من العمالة الكاملة، أي أن االقتصاد يعاين م

 يزيد التوظيف وال ينعكس يف ارتفاع مستوىزيادة العرض النقدي من خالل تدفق النقد من اخلارج سوف حيفز اإلنتاج و 

  1.األسعار

  2:ساسية للتجارة اخلارجية يف مفهوم التجاريني، واليت تقول بأن على الدولة العمل علىقامت املبادئ األ كما

 إىلن تضمن التدفق املستمر للذهب والفضة أفائض يف امليزان التجاري، ألنه يف مثل هذه احلالة فقط ميكن للحكومة لاتأمني  - 

 .البالد

داري، دوات التأثري اإلأمن خالل فرض التعريفات واحلصص وغري ذلك من  ة اخلارجيةعلى التجار فرض رقابة حكومية صارمة  - 

 .ريوذلك لضمان الفائض يف امليزان التجا

يف حال عدم توفر بديل هلا يف (، ويف املقابل استريادها من دون رسوم )يف حال توفرها يف البالد( ولية منع استرياد املواد األ - 

سعار التصديرية للمنتجات بقي األاحتياطي الذهب، ويف الوقت نفسه يُ  تراكمن يساعد يف أمر ينبغي هذا األ). الداخل

 .اجلاهزة يف مستويات متدنية

 .أخرىع املستعمرات التابعة للدولة من ممارسة أي جتارة مع أي دولة نم - 

اطق حمددة من العامل ينة ويف منلشركات مع فرض االحتكار على التجارة اخلارجية، منح أو منع حق ممارسة التجارة اخلارجية - 

 .)كشركة اهلند الشرقية على سبيل املثال(

 .عانات التصديرية، أو فرض الرسوم اجلمركية على الواردات وما شابهاإل استخدام وسائل السياسات التجارية، مثل منح - 

ة احلصول على تكفل للدوللسبل اليت كان للتجاريني الفضل يف تطوير مفهوم امليزان التجاري يف سياق اهتمامهم با

املعادن عن طريق التجارة  فإن مل تكن الدولة متتلك مناجم للذهب والفضة، فال مفر من احلصول على هذه. املعادن النفيسة

ائضا دىن حد ممكن حىت حتقق فأ إىلقصى حد ممكن، وتقليص واردا�ا أ إىلن تسعى لزيادة صادرا�ا أولذا فعلى الدولة . اخلارجية

  .ارييزان التجيف امل

بأن كمية  واحد علماً يف امليزان التجاري يف وقت  ن ختلق فائضاً أن مجيع الدول اليت تتم املتاجرة بينها ال تستطيع أمبا  

 ،خرىن بعض الدول حتقق مكاسب من املعادن النفيسة على حساب الدول األإوعليه ف ،الذهب والفضة ثابتة يف وقت معني

ن التجاريني يقيسون ثروة أوهكذا نالحظ  ،مور اهلامةن دعم الدولة من األأذهب قومي يرى تجاري هو ماملذهب ال نأوهذا يثبت 

مم تقاس مبا يتوافر لديها من سلع وخدمات ن ثروة األأالحظ يف عصرنا أن املفضة يف حني لديها من ذهب و مم مبا يتوافر األ

  3.اإلنسانيةإلشباع احلاجات 

 جانب الصواب يف البيئة اليت كانأنه أ حسب التحليل املعاصر، ولكن ذلك ال يعين ابة واخلطتسم بالغر ي املذهب التجاري

ن اخنفاض هذا إساسي يف عملية التطور االقتصادي، ولذا فنفيس كان العامل األالدولة من املعدن الفرصيد . فيها آنذاك اً سائد

قف على سرعتها وجناحها قوة الدولة وعظمتها، ويرجع ة اليت تتو ة التصديرين يعرقل العمليأالرصيد بسبب العجز التجاري البد و 

 هم النظري، هي فكرة كون التجارة اخلارجية غري متكافئة بطبيعتها نظراً سبب االعتقاد لدى التجاريني رغم بدائية حتليلهم وقصور 

                                                           
 .32: مرجع سابق، ص: شقريي، نوري موسى وآخرون -  1
 .87:مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  2
 .34: مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  3
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رباح على حساب ن األصة األسد مقدمة على ححصول الدول املت إىللتفاوت التطور االقتصادي بني الدول، األمر الذي يؤدي 

  .الدول املتخلفة

  1:، وهيلتحقيق امليزان التجاري املالئم من حيث السياسات اليت ينبغي اتباعها بثالث مراحلالفكر التجاري  مرّ 

العمل و  ،مطلقاً  اليت تقضي حبظر تصدير الذهب والفضة حظراً  Bullionism السياسة المعدنيةسادت : المرحلة االولى - 

 .عمليات التصدير واالستريادعلى  من املعادن من خالل الرقابة املباشرة  ةالدول زيادة رصيدعلى 

، واكتفت بالرقابة املباشرة على ىدأ الرقابة املباشرة على كل عملية تصدير واسترياد على حدلدولة مبنبذت ا: المرحلة الثانية - 

 .ان جتاري مالئم معهاحتقيق ميز  للتأكد من ىجمموع املعامالت التجارية مع كل دولة على حد

لتحقيق فائض جتاري مع كل دولة على تبنت الدولة املفهوم احلديث للميزان التجاري، فلم يعد هناك حجة : المرحلة الثالثة - 

واردات، كرب من جمموع الأمجالية ن تكون قيمة الصادرات اإلأ، بل يكفي جيابياً إي العام انفراد لكي يكون امليزان التجار 

 .ن التوزع اجلغرايف للتجارة اخلارجيةرف النظر عبص

  مانرو وتوماس  ،)Anne Stafford )1571-1612 ستافورد. أاملدرسة التجارية االقتصاديان االجنليزيان  ممثلي برزُ أ

Thomas Roman)1571-1641( نطوان دي مونكرتيانأ، واالقتصادي الفرنسي A . Montchretian )1576-1621 (

ضرورة تدخل الدولة يف  اولقد اقتضى منطق التجاريني الذين وضعو ، السياسياالقتصاد  مصطلح من استخدم ذي كان أولال

عانة الصادرات ومنع استرياد إيف الضرائب على الواردات و  تواليت متثل ،خضاع التبادل الدويل لبعض القيودبإة التجارة اخلارجي

  2.لتجاريامليزان ا بعض السلع وغريها بقصد حتقيق فائض يف

 واليت نادت حبرية النشاط االقتصادي وفقاً  Physiocrats مدرسة الطبيعيينحىت ظهرت  سائداً  ظل املذهب التجاري

فراد مر الذي دفع األاأل ،"Laisser-passer دعه يمر Laisser-faire دعه يعمل"والقاعدة املعروفة  ،للقوانني الطبيعية

وعلى التجارة  ،عن القيود والعقبات اليت كانت تفرضها الدولة عليهم عيداً دي حبرية بها االقتصاممارسة نشاط إىلواجلماعات ا

مجيع  االذين هامجو  ميلجون ستيوارت ريكاردو و فيد ادصاديني التقليديني أمثال هور أفكار االقتا مهد الطريق لظهذا م. اخلارجية

  3.ةأشكال احلماية والتدخل والقيود على التجارة اخلارجي

 آدم سميثأن أثبت  إىلواليت عانت من تناقض فكري  ،رتنت برتكيز كبري على املصاحل الشخصية االقتصاديةرية اقفالتجا

والتدخل املفرط من قبل الدولة يف  ،الرأمسالية صارت القيود اليت فرضت على االسترياد يف املرحلة املريكانتيلية فمع تطور بطال�ا،

الوطين، وتنظيم منو العالقات االقتصادية االقتصاد  إعاقة لتطور ، تشكلية والتجارية اخلاصةاجاإلنتركات ط الشا نشيفاالقتصاد، و 

دور التجارة  إىلالرأمسايل، ولذا طرحت أفكار التجارة احلرة اليت نظر أصحا�ا نظرة مغايرة  اإلنتاجنطق تطور الدولية، وتتناقض مع م

   4.دوليةاخلارجية يف العالقات االقتصادية ال

                                                           
 .89- 88:ص.ع سابق، صمرج: حممد، دياب -  1
والتبادل يف  اإلنتاجيف ظل الركود االقتصادي ونشوب الثورات يف كثري من الدول العربية وتعطل  قبلهانظرية التجارة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومست: نسرين، عبد احلميد نبيه -  2

 .117: ، ص2012هذه الدول، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، 
 .34: مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  3
 .26: مرجع سابق، ص: فوزي، عبد الرزاق -  4
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قد قرون السابقة، ولكن يف العال أهم مساتوالسياسة احلمائية املتشددة  حترير التجارة اخلارجيةمسألة اخليار بني  تربتعا

، وهو ما نادى به أغلب املفكريني مع تزايد ظاهرة العوملة، أخذت تربز غلبة واضحة ملبدأ التجارة احلرةو خري من القرن العشرين األ

  .من التبادل التجاري بني الدولاملتوقعة  لك للمنافعواملنظرين، وذ

  ديفيد��يوم����التجارة�ا��ارجية أف�ار�: ثانيا

بسبب انتهاء عهد االقطاع، وتناقص حجم االحتكارات احلكومية  الثامن عشريف بداية القرن فكار التجاريني أ تراجعت 

دي األسس اليت بين عليها الفكر التجاري مسيث يف حتثال هيوم و مأاملفكرون الكالسيك  أوبد ،والنمو والتطور للنظام السوقي

  1:نذكر ما يليالتجاري هب ذاملاهلجمات اليت شنها الفكر الكالسيكي على  أهموتقدمي بديل له، و 

ن يتسبب يف زيادة العرض أكنتيجة الستمرار الفائض التجاري من املمكن ) الذهب والفضة( ز املعادن النفيسة ن تركّ إ - 

 .جور، وبالتايل اخنفاض القدرة التنافسيةمما يتسبب يف ارتفاع االسعار واأل ،دي احملليالنق

 .ساسي للفكر التجاريوهذا االفرتاض يتعارض مع االفرتاض األ اإلنتاج ظروف التوظيف الكامل لعناصر هيومافرتض  - 

وبالتايل  ،العرض النقدي احمللي نم سوف يقللتناقص الذهب النقدي بالنسبة للدول اليت تعاين من العجز يف امليزان التجاري  - 

 .جور احمللية مما يزيد من القدرة التنافسية هلذه الدولسعار واألتنخفض األ

بد من خالل االستمرار يف األ إىلرصدة الدولية ن تستمر يف تركيم األأية دولة أنه من املستحيل على إف هيوملتحليل  وفقاً  - 

الفائض خيلق بذاته آلية تعمل على  أو ن العجز التجاريأ إىلرجع ب يف ذلك ياري، والسباالحتفاظ بفائض يف امليزان التج

سعار لية تظهر على املستوى احمللي يف صورة تغريات يف العرض النقدي واأله اآلهذ. الفائض بصورة تلقائية أولغاء العجز إ

 .توازن يف امليزان التجارياستعادة الت حىت تتم جور، وعلى املستوى الدويل تظهر يف تغريات يف الصادرات والوارداواأل

  :اليت تتضمن ساسيةالفرضيات األيف بناء أفكاره على جمموعة من  هيوماستند   

 ففي ظروف التوظيف الكامل وثبات الناتج الوطين دائماً  ،سعار بالتغريات يف عرض النقودتبط التغري يف املستوى العام لألر ي - 

ي أن إفرتاض ثبات سرعة دوران النقود حيث ال تطلب النقود اال لتمويل املعامالت فاالكامل، وبالتوظيف  إنتاجعند مستوى 

 .املستوى العام لألسعار بنفس النسبة وبنفس االجتاهري تغ ىلإتغري يف كمية النقود سيؤدي 

 حتتويه من ناء على ماحيث تتحدد قيمة كل عملة ب ،ارتباط قيم املعامالت ببعضها البعض من خالل سيادة قاعدة الذهب - 

 .داخل الدولة يعين زيادة عرض النقود داخل الدولة والعكس صحيح إىلن زيادة تدفق الذهب إولذلك ف ،ذهب

يف ميزا�ا التجاري  و عجزاً أ ي دولة فائضاً أن حتقق أنه ال ميكن أ هيوموضح أعلى االفرتاضات السابقة  لتجارة، وبناءً ة احري - 

 2.بصورة دائمة

ي تغري أن أأكانت الصادرات أو الواردات هو طلب مرن، والذي يعين  يف التجارة سواءً الداخلية  على السلعةن الطلب إ - 

 . يف الكمية املطلوبة منهاأكربتغري  إىلو الواردات يؤدي أت سعار الصادراأنسيب يف 

باشر بني ة الربط امليعين ببساطعناصر اإلنتاج، وهذا االفرتاض  أسواقالسلع و  أسواقاملنافسة الكاملة يف  هيومافرتض  - 

االجتاه  كل من  جور يفسعار واألمرونة كل من األ أيضا هيومجور، حيث يفرتض سعار السلع ومستوى األأالتغريات يف 

 3.الصعودي واهلبوطي

                                                           
 .34-33: ص .مرجع سابق، ص: ى وآخروني موسشقريي، نور  -  1
 .23-22: ص .مرجع سابق، ص: اميان، عطية ناصف، هشام حممد عمارة -  2
 .35- 34: ص.مرجع سابق، ص: شقريي، نوري موسى وآخرون -  3
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  .ما حتققت االفرتاضات السابقة فإ�ا تضمن آلية تصحيح امليزان التجاري إذاو 

  م�سميثنظر�ة�امل��ة�املطلقة�آلد: لثاثا

 Wealth"" ثروة األمم"فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية، فقد كان لكتابه املشهور سميث قليل الذي كتبهال رغم

Nations " ومباشرة حرية التجارة يف أوربا  ،أكرب مما كان ألي كتاب آخر يف القضاء على قيود التجارة اخلارجية اً ، تأثري 1776سنة

ية وليس لقدر�ا على تراكم األرصدة اإلنتاجانعكاس لقدر�ا "ألمة على أ�ا ريف ثروة ايث بدأ بتعح. الغربية يف القرن التاسع عشر

   1."الدولية واملعادن النفيسة

قيام التجارة اخلارجية بني الدول، حيث ركزت على جانب العرض  فسرتأول نظرية  سميث آلدمامليزة املطلقة  تعد نظرية 

 2.النظرية أن وظيفة التجارة اخلارجية هي التغلب على ضيق السوق احمللي ول، وتعتربية بني الديف تفسري أسباب الفوارق السعر 

، أن الدولة جيب أن ترفع يدها عن النشاط االقتصادي، انطالقًا من فلسفة "اليد الخفية" يف فكرته الشهرية آدم سميثأوضح و 

بصورة  األسواق�يئة البيئة االقتصادية لكي تعمل  للدولة هو ة األساسيةاحلرية االقتصادية ألنه يعترب الدولة منتج سيء وأن الوظيف

والدخل  اإلنتاجخنفاض يف ا إىلمل بني األفراد والتخصص يف العمل يؤدي فقد بني أن اإلكتفاء الذايت وعدم تقسيم الع 3.تنافسية

 جمال التجارة اخلارجية ا، وكذلك يفصادية عمومومستوى املعيشة، والنتيجة هي خسارة الدولة كلها، ولذلك نادى باحلرية االقت

ال يف األساس األول والعامل الفعّ  آدم سميثعتربه وإزالة مجيع القيود اليت نادى �ا التجاريون لتنظيم التجارة اخلارجية، والذي ي

  4.وزيادة ثروات األمم اإلنتاجوفرة 

يف أن ثروة الدولة تقاس مبا تنتجه من  آلدم سميثة ليف املطلقتتلخص الفكرة العامة لنظرية امليزة املطلقة أو نظرية التكا

الداخلية، وتقوم مببادلة الفائض مع العامل اخلارجي مقابل  السلع واخلدمات، حبيث تنتج منها أكثر مما حتتاجه إلشباع حاجا�ا

اليت تتمتع بالنفقة  أن الدولة ي تقوم على، أها أبداً إنتاجها غري مالئم هلا، أو اليت ال تستطيع إنتاجاسترياد السلع اليت يكون 

هلا من ناحية منافسة  حباً ة سيكون مر هذه السلع إنتاجختصصت يف  إذاسلعة معينة، ف إنتاجاملطلقة األقل عن بقية العامل يف 

ود وذلك عة ألية قيوجوب ترك التجارة اخلارجية بني البلدان املختلفة حرة غري خاض إىلاملطلقة  تكما تدعو نظرية النفقا. األسعار

الدولة قييد أن ت آدم سميثأجل حتقيق املكاسب من التبادل الدويل واملشاركة فيه، ورغبة يف زيادة ثروة األمم، ويفرتض  من

  5.للواردات من الدول األجنبية غرضه األساسي محاية الصناعات الناشئة

اخلارجية بني الدول هو اختالف م التجارة اسي يف قياتقوم نظرية امليزة املطلقة بتوضيح فرض مفسر يقرر أن السبب األس

   6:، نذكر منهاتالفرضيامن السلع املختلفة، وذلك بناًء على عدد  إنتاجاملزايا املطلقة بني الدول يف 

ائرة اتساع د إىلوعلى غرار التجارة الداخلية، تؤدي التجارة اخلارجية  ،على التنقل بني الدول املختلفة اإلنتاجقدرة عناصر  - 

 .ع اليت ختصص �ا الدولة وفقا لقاعدة النفقات املطلقةأمام السل السوق

                                                           
  ):30/01/2015( ، متاح على املوقع17: ، ص2010التجارة الدولية، مركز التعليم املفتوح، جامعة نبها، : مريندا، زغلول رزق -  1

http://olc.bu.edu.eg/olc/images/tgaradwlia.pdf 
 .33 :مرجع سابق، ص: حسام، علي داود وآخرون -  2
 .23 :ص ،2006اجلامعية، اإلسكندرية،  الدويل، الداراالقتصاد  :عبد الرمحن، يسرى وآخرون -  3
 .18: مرجع سابق، ص: مريندا، زغلول رزق -  4
 .28: سابق، ص مرجع :فوزي، عبد الرزاق -  5
 .95-94: ص.مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  6
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ن الفائدة اليت تعود من اتساع نطاق السوق أأي  ،ني يف التبادل الدويلالتجارة اخلارجية ترجع بالفائدة على مجيع املشارك - 

 .وزيادة تقسيم العمل تعم كافة الدول املشرتكة يف التبادل الدويل

 والتايل ،ية جلميع الدول املشرتكة يف التبادل الدويلاإلنتاجيق وزيادة الرتاكم الرأمسايل والقدرة اهم يف حتقخلارجية تسالتجارة ا - 

 اإلنتاجمثل لعناصر يف التوزيع األ ذلكويتمثل . ثر اجلوهري لقيام التجارة اخلارجيةكمية إحدى موارد الثروة هو األيادة  فإن ز 

 .على االستخدامات املختلفة

أي يكفي شرط اختالف النفقات املطلقة لكل  ،النفقات املطلقة، وليس على النفقات النسبية لكل سلعة ظرية علىتركز الن - 

 .الدولتني لكي تقوم التجارة اخلارجيةسلعة بني 

فقط سلعتني  إنتاجوالربازيل كل منهما يستطيع  األمريكيةولتوضيح ذلك نفرتض وجود دولتني مها الواليات املتحدة  

  :يف كل منهما كانت على النحو التايل الواحد ية اهلكتارنتاجإن أح والنب، وبافرتاض ط مها القمللتبسي

  وال��از�ل�الواليات�املتحدة��مر�كيةية�ال�كتار�بالطن����إنتاج): 01 - 01(جدول�رقم�

  السلعة

  الدولة

  القمح  البن

  4  1  الواليات المتحدة األمريكية

  2  3  البرازيل

  .32: مرجع سابق، ص: حممد أمحد السرييت، السيد: صدرالم

  :من اجلدول يتضح

 .كرب من الربازيلأية اهلكتار فيها إنتاجن القمح، أل إنتاجلديها امليزة املطلقة يف  الواليات املتحدة األمريكيةن إ - 

 .م أكرب من الو أية اهلكتار فيها إنتاجن النب، أل إنتاجن الربازيل لديها ميزة مطلقة يف إ - 

 وتصدير القمح، إنتاجلدولتني جتارة خارجية، بسبب اختالف املزايا املطلقة بينهما، حيث تتخصص الو م أ يف بني اتقوم  - 

 .وتصدير النب إنتاجازيل يف ص الرب وتتخص

 ميثآدم سوأوضح . ها بتكلفة أقل من الدول األخرىإنتاجمتكنت من  إذاتتحقق امليزة املطلقة لدولة ما يف سلعة معينة 

عمل رة متنح البلد االستفادة من مزايا تقسيم العمل أل�ا توسع حجم السوق، وانتقد كل ما من شأنه إعاقة تقسيم الة التجاأن حري

  .سواء داخل الدولة الواحدة أو ما بني خمتلف الدول

على ، وجتربها عمل الدويلكما أوضح أن املزايا اليت تنتج عن تقسيم العمل داخل الدولة الواحدة تتحقق نتيجة تقسيم ال

ض عن حاجتها دل ما يفيها مث تباإنتاجالسلع اليت متكنها ظروفها الطبيعية من أن يكون هلا ميزة مطلقة يف  إنتاجأن تتخصص يف 

   1.مبيزة مطلقة أيضاها إنتاجمن هذه السلع مبا يفيض عن حاجة الدول األخرى من سلع تتمتع يف 

  2:أمهها ،اتانتقادعدة  إىلتعرضت النظرية  

 .ن املسألة أكثر تشعبا وتعقيداً أأ�ا مفرطة يف التبسيط، فهي حتصر التبادل بني دولتني فقط يف حني  - 

                                                           
 .24 :مرجع سابق، ص: حممود، يونس -  1
 .97 – 96 :ص.مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  2
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ن هذه الدولة ال تستطيع أ آدم سميثوهذا يعين وفق نظرية  ،أي سلعة إنتاجفوق مطلق يف ض الدول بأي تقد ال حتظى بع - 

السترياد من اخلارج لعدم قدر�ا على الدفع، مما يؤدي عاجزة عن اجتد نفسها تصدير أي سلعة إىل العامل اخلارجي، وباملقابل 

 .إىل انكماش حجم التجارة اخلارجية

 .اخلارجية هي امتداد لنظريته يف التجارة الداخلية، يف حني مثة فوارق واختالفات جوهرية بينهايث يف التجارة ن نظرية آدم مسإ - 

جتارة العامل وهي بعض التجارة بني الدول املتقدمة والنامية، لكنها من  فقط جزءاً  يالحظ أن نظرية امليزة املطلقة تفسر

املطلقة يف التجارة  ةاليت اتسمت �ا نظرية امليز  نقائصال هيف ضوء هذ. مع بعضهاتعجز عن تفسري التجارة بني الدول املتقدمة 

ساس فكرة التفوق النسيب أية، اليت تقوم على ارة اخلارجته يف التجنظري فيد ريكاردوادا، وضع هل املوجهةنتقادات اال وكذااخلارجية، 

  .للنظريات الكالسيكية يف التجارة اخلارجية غدت أساساً  واليتساس، السلع والتخصص على هذا األ إنتاجأو امليزة النسبية يف 

  نظر�ة�املزايا�ال�س�ية�لدافيد�ر��اردو: را�عا

دون إجابة  الة للتجارة احلرة، إال أن حتليل مسيث يرتك سؤاالً فعّ حالة جارة ميثل للمنفعة املشرتكة للت سميثآدم تفسري 

أواخر القرنني الثامن  بنيكلتا السلعتني، ف  إنتاجحدى الدول ميزة مطلقة يف لدى إكان   إذاحول أسباب حدوث التجارة بني الدولة 

معظم السلع، ويف ظل هذه احلياة، مالذي  إنتاجة يف مبيزة مطلق عشر والتاسع عشر، كانت اململكة املتحدة أكثر دول العامل تقدماً 

 بناءً  ،عن هذا السؤال جواباً  دافيد ريكاردو؟ قدم األمريكيةت ية مثل املستعمراإنتاججيعل اململكة املتحدة تتاجر مع مناطق أقل 

  1.(comparative adventage) "سيةنظرية الميزة التناف"على دراسة آدم مسيث املبين على امليزة املطلقة، صاغ ريكاردو 

دم امليزة املطلقة آل بالرد على نظرية) 1823-1772"(  دافيد ريكاردو"يف القرن التاسع عشر قام االقتصادي االجنليزي 

الفصل السابع منه عن قانون يف  ".والضرائب السياسي االقتصاد" 1817مسيث، وذلك يف كتابه املشهور عن التجارة اخلارجية 

، ففي  اإلنتاجكل الدول أن تكون لديها ميزة مطلقة يف   تذه النظرية فإن ريكاردو يؤكد بأنه ليس باستطاعوطبقًا هل ة النسبية،امليز 

ل وخاصة الدول النامية منها قد ال يتوفر لديها ميزة مطلقة يف أي من سلعها، ويف هذه احلال ال ميكن استخدام  من الدو كثري

ري، ويعترب ريكاردو أن السبب الرئيسي يف قيام التجارة اخلارجية هو اختالف املزايا بادل التجا قيام التنظرية امليزة املطلقة لتفسري

  2.لة ألخرىمن دو  السلع نتاجالنسبية إل

ضرورة ما يسمى بالتكاليف النسبية يف عملية  ريكاردومن أجل تصحيح اخللل القائم يف نظرية التكاليف املطلقة ارتأى 

ها مبيزة نسبية إنتاجالسلعة أو السلع اليت تتمتع يف  إنتاجتؤكد على ضرورة ختصص دولة ما يف ف النسبية ية التكاليالتبادل، فنظر 

مقارنة بالتكاليف النسبية للسلع املنتجة يف الدول األخرى، أما يف حالة عدم متتع دولة ما بأي ميزة نسبية " نةة ممكأقل تكلف"أي 

عن طريق التبادل التجاري على السلع األخرى اليت يكون درجة تفوقها  أكرب فتحصلجة تفوقها السلعة اليت تكون در  إنتاجيف 

   4:أمهها ،اضاتجمموعة من االفرت يف حتليله على  ريكاردو اعتمدو   3.أقل

                                                           
  .36 – 35: ص.ص، 2015مؤسسة صائغ عاملية ناشرون، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، : الدويل، ترمجةاالقتصاد  :ريتشارد ل، سربينكلدبليو، تشارلز سوير و  -  1

2 - Jamal, Naji : Commerce international : Théories techniques et applications, Editions du Renouveau Pédagogique Inc. 

Québec, Canda, 2005, p : 21. 

 .31: مرجع سابق، ص: فوزي، عبد الرزاق -  3

 .87- 86: ص .مرجع سابق، ص: الزبونعطا اهللا، علي  4- 
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مر ليس صحيحا فهناك العديد من الدول اليت تدخل يف مضمار جل التبسيط، وهذا يف واقع األأوجود دولتني فقط من  - 

 .عملية التبادل التجاري بني الدوليتني يفواليت سوف تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر  ،يادل التجار التب

ية اإلنتاجسلعتني فقط ولكن يف حالة  إنتاجوافرتض أن الدولتني تقومان ب ،بني تلك الدول ن التبادل التجاري يقوم فقطإ - 

وىل املتعامل معها يف باع يف الدولة األشمرحلة اال إىلصول  حالة الو ثر من دولة يفأ إىلالتصدير  إىلالكبرية فقد حتتاج الدولة 

 .التبادل التجاري

حدى الدولتني بشكل كبري فمن املمكن أن يلغي أية إيف  اإلنتاجفلو تغري مستوى  ،ال يوجد تغيري على مستوى التكنولوجيا - 

 .ياً تمح قة أمراً حسب النظرية املطل اإلنتاجمما جيعل  ،خرىميزة نسبية يف الدولة األ

لسلعة مة افقي ،سلعة معينة نتاجها ويتم حتديده بعدد الوحدات الالزمة إلإنتاجاحملدد لقيمة السلعة هو العمل املنفق يف  - 

 ّال إثر التكنولوجيا أ إىلورغم أن ريكاردو أملح يف فروض نظريته  ،هاإنتاجمع عدد الوحدات املستخدمة يف  تتناسب عكسياً 

 .يمة السلعةيث حتديد قمطلق من ح أنه جتاهله بشكل

لنظرية و بذلك مع فروض اوقد اتفق ريكارد ،ال توجد نقود بل تتم عملية التبادل للسلعتني بني الدول على أساس املقايضة - 

 . املطلقة

كن أن حبيث مي ،السلع إنتاجاملالحظ أن التقدم الذي جاءت به النظرية النسبية هو عدم جتاهل القدرة النسبية للدول يف 

 اإلنتاجذا األمر الذي يؤسس ملبدأ التخصص يف ه ،للسلع من خالل اتفاق الدولتني على من ينتج اإلنتاجالتخصص يف يتم 

سلعتني فقط  إنتاجوالربتغال، كل منهما يقوم ب إجنلرتاوضرب ريكاردو مثاًال لذلك وهو وجود دولتني فقط مها  .العملم على القائ

للقيمة، أي تكلفة السلع تقاس بساعات أو وحدات العمل املبذول فيها،  ظرية العملعتمد على نمها املنسوجات واخلمور وا

  .يوضح ذلك وايلواجلدول امل

  عرض�توضي���لنظر�ة�ر��اردو:) 02 -01(قم�ا��دول�ر 

 السلعة         

 الدولة 
 التكاليف النسبية للخمور التكاليف النسبية للمنسوجات الخمور المنسوجات

 1,2=   120/100  0,83=  120/100 120 100 راإنجلت

 0,89=  80/90 1,125=  80/ 90 80 90 البرتغال

  .32: مرجع سابق، ص :أمحد السرييت حممدالسيد، : المصدر

اخلمر من  إنتاجالسلعتني، لكن هذا التفوق أعظم يف  إنتاجيف  إجنلرتااملالحظ من خالل اجلدول أن الربتغال يتفوق على 

 نتاج، وهي أقل من التكلفة النسبية إل0,89اخلمر مقارنة بالنسيج وهي إنتاجذات ميزة نسبية يف  ن الربتغالنسيج، أي أال إنتاج

النسيج مقارنة باخلمور وهي  نتاجذات ميزة نسبية إل إجنلرتا، على العكس من ذلك، فإن 1,125وهي رنة باخلمر النسيج مقا

ني الدولتني، لذلك تقوم بينهما جتارة خارجية، وعليه يكون من النسبية ب يف املزاياويتضح مما سبق، أنه يوجد اختالف .  1,2

وحدتني من النسيج، ويتم  إنتاجأن تتخصص يف  إجنلرتامصلحة ور، ومن وحدتني مخ إنتاجمصلحة الربتغال أن تتخصص يف 

  :وايلاجلدول املك من خالل ويتضح ذل. التبادل وحدة بوحدة، وتستفيد كال الدولتني من قيام التجارة بينهما
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  وال���غال�قبل�و�عد�قيام�التجارة�ا��ارجية�إنجل��اوضع�): 03- 01(ا��دول�رقم�

  وضع البرتغال  وضع إنجلترا  بيان

وحدة مخور بتكلفة + تقوم إجنلرتا بإنتاج وحدة منسوجات   قبل قيام التجارة الخارجية - 1

  ساعة عمل 220 = )100+120(قدرها 

وحدة مخور بتكلفة + تة منسوجانتاج وحدتقوم الربتغال بإ

  ساعة عمل 170= )80+90(قدرها 

تني منسوجات بتكلفة تتخصص إجنلرتا يف إنتاج وحد  بعد قيام التجارة الخارجية - 2

  ساعة عمل 200 = )2*100(قدرها 

تتخصص الربتغال يف إنتاج وحدتني مخور بتكلفة قدرها 

  ساعة عمل 160= )2*80(

لى يتم التبادل الدولي ع - 3

  حدة بوحدةمبادلة و اساس 

بعد قيام التجارة اخلارجية يصبح لدى إجنلرتا وحدة 

ساعة  200وحدة مخور بتكلفة قدرها + منسوجات 

  ملع

بعد قيام التجارة اخلارجية يصبح لدى الربتغال وحدة 

  ساعة عمل 160وحدة مخور بتكلفة قدرها + منسوجات 

المكسب المتوقع من قيام  - 4

  التجارة الخارجية

  ساعات عمل 10  عملساعة  20

  .35 :مرجع سابق، ص: حممد أمحد السرييتالسيد، : المصدر

  :ييتضح ما يل )03 -01(رقم  اجلدولخالل من  

 .قبل قيام التجارة قامت كل دولة بنتاج السلعتني بغض النظر عن تكلفة كل منهما - 

يتها مبيزة نسبية، أي تنتجها بتكلفة إنتاجتمتع يف ة اليت تالسلع إنتاجبعد قيام التجارة اخلارجية ختصصت كل دولة بالكامل يف  - 

 .نسبية أقل

وهذا افرتاض حتليلي مبسط، ولذا يتحقق مكسب لكل  وحدة بوحدة،ساس مبادلة أتتم التجارة اخلارجية بني الدولتني على  - 

  .من الدولتني من قيام التجارة اخلارجية

ية إنتاجالبلد الذي يتميز ب إىلية رأس مال عالية إنتاجيتميز بلد الذي أن انتقال رأس املال يكون من البريكاردو يرى  

يستخلص ريكاردو مما تقدم أنه ليس من و  ،البلدينملال متساوية يف ية احلدية لرأس ااإلنتاجأن تصبح  إىلرأس مال منخفضة 

، ألن إجنلرتاه املطلقة يف تاجنإتكلفة  املنسوجات، رغم أ�ا تنتجه بتكلفة مطلقة أقل من إنتاجمصلحة الربتغال أن تتخصص يف 

فاالختالف يف  ،ة املطلقةبية، وليس بالتكلفهي بالتكلفة النس إذافالعربة . التكلفة النسبية له أكرب من التكلفة النسبية للخمور

كليهما   ستفادةمنا الإو التكلفة النسبية هو الذي يعترب الشرط الضروري  وليس الكايف لقيام التبادل التجاري بني الدولتني فحسب، 

 إجنلرتاتتخصص نسبيا، و ها أكثر إنتاجالسلعة اليت يكون تفوقها يف  إنتاجأي بتعبري آخر، تتخصص الربتغال يف . من هذا التبادل

  1.ها أقل نسبياإنتاجالسلعة اليت يكون ختلفها يف  إنتاجيف 

 إىلاألمام بالنسبة  إىل، وهي خطوة كربى بوجه عامخلارجية إن نظرية امليزة النسبية إمنا متثل اجتاهًا صحيحًا يف التجارة ا

  : فيما يلي االنتقاداتات وميكن إجياز هذه اآلراء اليت أوىل �ا آدم مسيث، إال أن نظريته ال ختلو من انتقاد

ض �ا تفرت انتقدت للتبسيط املعيب الذي اتسمت �ا فروضها فهي مل تأخذ بعني االعتبار إدخال العامل النقدي، كما أ -

  .بني الدول اإلنتاجة تنقل عوامل استحال

  2.األخرى اإلنتاجهي العمل وأمهلت عناصر  اإلنتاجاعتربت أن تكاليف  -

                                                           
 .102: صمرجع سابق، : حممد، دياب -  1
 .38 :مرجع سابق، ص: موسى، سعيد مطر وآخرون -  2
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  .وهذا غري واقعي اإلنتاجاض ثبات تكاليف عناصر فرت ا -

  .تتجاهل النظرية تكاليف نقل السلع من دولة ألخرى -

 1.يعجز النظرية عن حتديد معدالت التبادل الدو  -

حصر معدل التبادل الدويل الذي حيقق نفعاً للبلدين بني معديل تبادهلما الداخليني قبل التجارة، لكنه  إىلريكاردو  توصل

 الدولتني، وهذا ما تطرق  يوضح الكيفية اليت تتحدد �ا نسبة التبادل الدويل وال الكيفية اليت �ا تتوزع فوائد تقسيم العمل بنيمل

  .يته القيم الدوليةنظر  يف" ميل جون ستيوارت"إليه 

  J.S.MILLنظر�ة�القيم�الدولية���ون�س�يوارت�ميل�: خامسا

مع بعض تطبيقا�ا على " مبادئ االقتصاد السياسي"من خالل كتابه )  1878-1806(  لجون ستيوارت ميللقد كان 

القيم الدولية دور كبري يف اخلاص ب ثامن عشريف بابه السابع عشر اخلاص بالتجارة الدولية، وال) 1848( الفلسفة االجتماعية 

وفقًا هلذه النظرية فقد بني و  .ليلههلا ريكاردو يف حتواليت مل يتعرض  ،حتليل قانون النفقات النسبية يف عالقته بنسبة التبادل الدويل

يتحدد وفقاً  ميلحسب  وأن سعر التبادل ،هاإنتاجأن القيمة الدولية للسلعة ال تتحدد على أساس نفقة جون ستيوارت ميل 

أن  ميلأوضح حيث ). املتبادل(لقانون العرض والطلب، وذلك على املستوى الذي جيعل صادرات كل بلد تغطي حجم إيراداته 

ونسب التبادل الدولية، بل وعلى منط الطلب ومرونته  اإلنتاجتعتمد فقط على تكاليف  نسب التبادل الدولية بني سلعتني ال

حيث يتوقف حتديد معدل التبادل الدويل عند ميل على قوة . تني اليت جيري التبادل بينهمايف الدوللسلعتني السعرية لكل من ا

  2الدولة األخرى ومرونة هذا الطلب، ولكن كيف يتحدد معدل التبادل هذا ؟ طلب الدولة على ناتج

قع بني املعدلني بينهما يالتجاري كان معدل التبادل   إذاأن التجارة بني البلدين تقوم  جون ستيوارت ميل يوضح 

 التجاري املتفق عليه بني الدولتني مقداره هو الفرق بني معدل التبادل وحيقق كل من البلدين مكسباً  ،الداخليني السائدين فيهما

دولتني جون ستيوارت ميل أن معدل التبادل التجاري الفعلي بني ال بّني وكذلك  ،ومعدل التبادل الداخلي السائد يف كل دولة

  : مها ،أساسني تحدد علىي

 .شدة طلب كل من الدولتني على السلعة اليت تنتجها الدولة األخرى - 

   3.لى أساس الطب املتبادلمعدل التبادل الفعلي يتم عمرونة الطلب، أي أن حتديد  - 

 التجارة دولة من ، وبالتايل نسبة الكسب الذي حتققه كلحول األساسني املذكورين يتوقف حتديد معدل التبادل الدويل

  4:االفتراضات التاليةعلى  ميلاخلارجية عند 

لطلب الدولة األوىل على السلعة اليت تنتجها الدولة الثانية  عند قيام التجارة بني دولتني على سلعتني فإن القيمة الكلية -

 .ستتساوى مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثانية على السلعة اليت تنتجها الدولة األوىل

 .بادل الدولية ستقع بني معدالت التبادل الداخلية يف كلتا الدولتنيت التمعدال -

 .ونة هذا الطلباملتبادل يف كلتا الدولتني، وكذلك على مر سيعتمد موقع معدالت التبادل على الطلب  -

                                                           
 .30: سابق، ص: نداء، حممد الصوص -  1
 . 105 :مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  2
 .40: مرجع سابق، ص :ي، عبد الفتاح أبو شرارعل -  3
 .106 :مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  4
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زيادة تكلفة الواردات،  إىللفة إن لنفقات النقل تأثري مزدوج على التجارة اخلارجية، فمن ناحية يؤدي حسا�ا يف سعر التك -

، ومن ناحية أخرى تعد تكلفة تغيري الطلب املتبادل بسبب اختالف املرونات، ومنه تغري معدل التبادل إىلوالذي سيؤدي بدوره 

ها حمليًا أفضل من إنتاجلنفقات يزيد من تكلفة السلعة املستوردة، مما جيعل النقل من التخصص الدويل للعمل ألن وجود ا

  .تريادهااس

األخرى االجتاه يف صاحل الدولة اليت يكون طلبها على السلع الدولية  إىلأن نسبة التبادل متيل  جون ستيوارت ميلاستخلص  - 

  . السعر والعكس يف حالة السلع اليت يكون الطلب عليها مرنقليلة املرونة، هذا معناه أن حجم الطلب ال يتأثر بتغري

ند افرتاضها لتكافؤ أطراف املبادلة، ففي حالة تبادل دويل بني دول غري الواقع عرتاب من مل تتمكن النظرية من االق 

ب املتبادل دور يف حتديد نسبة التبادل الدويل، أي بإمكان الدول الكربى أن متلي شروطها متكافئة فمن املمكن أن ال يكون للطل

بني الدول سيأيت بالنفع على الدول الصغرية فيمكن أن  املتكافئادل غري ذلك فإن الفكرة املتعلقة اليت مفادها أن التب إىلباإلضافة 

لب للبلد الصغري بسبب إشباع السوق الناتج عن ضيق سوقه ونة الطعدم مر  إىليكون غري حمقق، حيث ميكن أن يؤدي التبادل 

حل لكون أن إتباعه من  غري صاا التفسريالداخلي، أما احلالة املعاكسة فإ�ا صاحلة بالنسبة للبلدان ذات طلب داخلي واسع، وهذ

  1.عدم وجود دول غري متطورة إىلاملفروض أن يؤدي 

  ر�ة�التجارة�ا��ارجيةتقييم�النموذج�الكالسي�ي�لنظ�:سادسا

 إىلالنظريات الكالسيكية أن قيام التجارة اخلارجية أفضل من عدم وجودها، حيث يؤدي قيام التجارة اخلارجية  تعترب

من خالل الفوائد  أيضا، و )ختفيض السعر(التخصص وتقسيم العمل من خالل الفوائد اإلستهالكية ة نتيجة والرفاهيزيادة الدخل 

، كما أن فوائد التجارة اخلارجية توزع بالتساوي وأنه كلما زادت )ملوارد لصاحل القطاعات األعلى كفاءةة توزيع اإعاد( ية اإلنتاج

لكن يالحظ على النموذج الكالسيكي أنه يشوبه العديد من  2.رة اخلارجيةئد التجازادت فواالفروق التكنولوجية بني الدول كلما 

  :يصعب إنطباقه على الواقع العملي فيما بعد، ومن بني االنتقادات نذكر مثالياً  االنتقادات جعلت منه منودجاً 

املستخدمة  اإلنتاجة على عوائد اخلارجي التجارة عجز النظرية يف تفسري أسباب اختالف املزايا النسبية بني الدول، وماهو تأثري - 

 3.يف الدول صاحبة التبادل

خيضع يف ظروفه لقانون الغلة الثابتة، غري أن هذا اإلفرتاض بعيد  اإلنتاج يفرتض النموذج الكالسيكي يف التجارة اخلارجية أن - 

 .قصةة املتنانون الغلقا إىلخيضع يف غالب األحيان  اإلنتاجيالحظ أن  إذعن الواقع العملي  جداً 

ها نتاجالالزمة إلالنموذج الكالسيكي يركز على أن القيم التبادلية للسلع داخل الدولة تتحدد على أساس مقدار كمية العمل  - 

واليت تدخل بشكل مباشر يف حتديد قيمة السلعة،  ،)األرض، رأس املال، التكنولوجيا(األخرى  اإلنتاجبذلك عوامل  مهمالً 

  4.ري من العناصر الواقعية للتحليل االقتصادي وبالتايل إبتعدت كثريا عن الواقع العمليليل الكثبعد التحوبالتايل إست

                                                           
يري، جامعة اجلزائر، نمو والتجارة الدولية يف الدول النامية، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسال: يصدر الدين، صواليل -  1

 .66 :، ص2005/2006
2-  Thomas, A. Pugel : International Economics, 12 édition, Mc Graw compies, New-York, 2004, p : 60. 

 .40 – 39: ص.مرجع سابق، ص: فوزي، عبد الرزاق -  3
احلديثة، دراسة حتليلية تقيميمة للتجارة الدولية لدول جملس التعاون اخلليجي  حركة التجارة الدولية يف إطار التكامل االقتصادي يف ضوء املتغريات اإلقتصادية: عبد الرمحان، روابح -  4

إقتصاد دويل، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، :  العلوم اإلقتصادية غري منشورة، ختصصتري يف، مذكرة ماجس)2010 -2000(

 .114: ، ص2013/ 2012
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ألن الواقع العملي  وأنه عنصر متجانس غري واقعي، نظراً  اإلنتاجاحملدد لتكلفة ل هو العنصر الوحيد افرتاض أن عنصر العم - 

 1.رية يربر ارتفاع األجو اإلنتاجأن ارتفاع  إىليشري 

 .ي واملواد املتاحة يف ظل التقدم التكنولوجياإلنتاجرتاض ثبات الفن ة افصعوب - 

ظرية أن الدولة اليت تتخصص يف سلعة معينة تستهلك قعي، حيث تفرتض النسلعة معينة غري وا إنتاجالتخصص الكامل يف  - 

للسلع  مشا�ة سلعاً ول تنتج بعض الد أن إىلجزء وتصدر الباقي وتسورد السلعة األخرى، يف حني أن الواقع العملي يشري 

نموذج مل يوضح أسباب الن أض ومواجهة فائض الطلب، كما عر ال صاليت تستوردها، وتكون الكمية املستوردة لتعويض نق

 2.ية بني دول ومناطق العاملاإلنتاجاختالف 

لكن الواقع العملي  ،ختلفةاملية نتاجاإلفيما بني األنشطة  اإلنتاجإمكانية انتقال عناصر  إىليشري النموذج الكاللسيكي  - 

 .يوضح صعوبة ذلك االنتقال

بني الدول وتزداد املكاسب كلما زادت الفروق التكنولوجية  افرتضت النظرية الكالسيكية أن مكاسب التجارة توزع بالتساوي - 

ويعترب ارتباط تشا�ة، وجيا املني الدول، وهذا غري واقعي ألن اجلزء األكرب من جتارة العامل يتم بني الدول ذات التكنولب

 .املكاسب بالتفوق التكنولوجي أمرا منطقيا

بية لبعض السلع، وبالتايل تعديالت سعر التبادل تؤثر على حتديد امليزة النس صعوبة حتديد امليزة ألي دولة وافرتاض ثبا�ا، ألن - 

جتعل بعض الدول مصدرة بعد ان  بادل قد سعر الت هناك قدر من املرونة يسمح بتغيري امليزة النسبية، وبالتايل فإن حتركات

 .كانت مستوردة

 .خلارجية وهذا غري واقعيمل تأخذ النظرية الكالسيكية يف االعتبار أية معوقات للتجارة ا - 

ري الكب اإلنتاجمهلت اجلوانب الفنية املرتتبة على أالنسبية واملطلقة من دولة ألخرى، و  اإلنتاجمل حتدد أسباب اختالف تكاليف  - 

  3.العاملية األسواقجم يف ظل ظروف املنافسة يف اديات احلواقتص

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .139: ، ص2003إقصاديات التجارة الدولية، مطبعة اإلسراء، عمان، : سامي، عفيفي حامت -  1

2 - Stephen, Husted & Michel, Melvin : International Economics, 7 édition, Addison Wesley, New-York, 2007, p: 75. 
، ، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، كلية التجارة)دراسة مقارنة(لتنمية البشرية يف مصر آثار حترير التجارة الدولية على ا: كرمي، مصطفى على حسن جوهر  - 3

  .6-  5: ص.، ص2010عة عسن مشس، القاهرة، جام
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  ا��ارجيةالنظر�ات�النيوكالسيكية����التجارة�: �ياملطلب�الثا

يف  نتاجأوضحت النظرية الكالسيكية يف التجارة اخلارجية أن التبادل الدويل يقوم عندما ختتلف النفقات النسبية لإل  

ية مل توضح أسباب اختالف النفقات النسبية بني هذه البلدان، أي أن النظرية الكالسيكية ظر لنالبلدان املختلفة، لكن هذه ا

ظهور عدة حماوالت من  إىلتقوم هذه التجارة، وقد ألزم هذا الوضع  إذااخلارجية ولكن مل تفسر مل حددت لنا مىت تقوم التجارة

ية السويدية بتقدمي هذا التفسري بواسطة االقتصاديني السويديني ظر لنالبحث قصد تفسري أسباب قيام التجارة اخلارجية، وقد قامت ا

  .أولينوتلميذه  هكشر

  بديلةنظر�ة�ت�لفة�الفرصة�ال: أوال

الوحيد، كما أنه ال يتكون من وحدات متجانسة، وهو معيار تعرض  اإلنتاجمن غري املقبول أن يكون العمل هو عنصر 

الذي أعطى مفهوم جديد للنفقات النسبية  Gottfried Haberler "هابرلر. غ"  ينالكثري من النقد من قبل االقتصادي األمل

قانون امليزة النسبية، من خالل تقدمية لنظرية  1933يف كتابه سنة " هابرلر"بديلة، شرح يعتمد عل فرضيات نظرية تكلفة الفرصة ال

ويسمح لنا مفهوم تكلفة الفرصة البديلة بتطوير نظرية  1.قةابكبديل للنظريات الس  اإلنتاجتكلفة الفرصة البديلة ومنحىن إمكانيات 

كمية السلعة اليت يتعني "هي  البديلة الفرصةتكلفة  تعترب ا الصدد هذ، ويفاإلنتاجعامة تتعلق بامليزة النسبية تشمل مجيع عناصر 

 2."سلع أخرى نتاجالتخلي عنها لتوفري موارد كافية إل

هي اليت تتمتع مبيزة نسبية يف  اسب مع نفقات التكلفة النسبية، فالدولة األكثر كسباً تنت أن أمثان السلع" هابرلر"يعترب 

أن معدل التبادل يتحدد بواسطة تالقي قوى العرض  إذدافع لقيام التبادل، األمثان النسبية هو ال أحد السلع، وأن إختالف إنتاج

 إنتاجإستطاعت دولة معينة  إذا، يف أنه لفة الفرصة البديلةتكة لنظريوبعبارة أخرى تتلخص الفكرة العامة . والطلب للدولتني

ب التنازل اليت جي) ع(هي عبارة عن كمية السلعة األخرى ) س(للسلعة ، فإن تكلفة الفرصة البديلة )ع(أو السلعة ) س(السلعة 

 3).س(عنها أو التضحية �ا للحصول على وحدة إضافية من السلعة 

ري ألسباب قيام التجارة اخلارجية غري أ�ا مل تسلم من االنتقادات، أمهها عجز النظرية يف فست رغم ما تقدمه النظرية من

املستخدمة يف الدول صاحبة اإلنتاج زايا النسبية بني الدول، وما هو تأثري التجارة اخلارجية على عوائد تفسري أسباب اختالف امل

  .التبادل

  �نولأ�–ل�يكشر���نتاجنظر�ة��سب�عناصر�: ثانيا

أسباب  ملا يقرب من مائة عام استطاع االقتصاديون تفسري التجارة املرتكزة على امليزة النسبية، ولكن مل يستطيعو تفسري

 Bertil وبيرتل أولين Eli Heckscher إيلي هيكشرامليزة التنافسية، ويف مستهل القرن العشرين، قام اقتصاديان سويديان، ومها 

Ohlinبول صامويلسونالنسبية، وقد قام  زةي، بتفسري أسباب امل Paul Samuelson  ًبتنقيح أفكارها األساسية، واليت  الحقا

وتنص النظرية على أن امليزة التنافسية للدولة تتحدد عن طريق ما متنحها الطبيعة . اإلنتاجنسب عناصر يشار إليها كذلك نظرية 

 4.من موارد

                                                           
 .39: مرجع سابق، ص: فوزي، عبد الرزاق -  1
 .40: ص مرجع سابق، :دبليو، تشارلز سوير وريتشارد ل، سربينكل -  2
 .40 -  39: ص.مرجع سابق، ص: الرزاق فوزي، عبد -  3
 .78: مرجع سابق، ص :دبليو، تشارلز سوير وريتشارد ل، سربينكل -  4
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،  1933سنة  أولينيرها فيما بعد على يد و ، ومت تط1919سنة نتاج إلا نسب عناصراألسس األوىل لنظرية  هيكشرصاغ 

أن ميزج بني  ولينأللتوازن يف دولة واحدة، وحاول  اقتصادياً  د منوذجاً ي قالذ ) (Gustay Cassel كاسل هذاكما تأثر أولني بأست

وى الدويل بني دولتني يف ضوء أسباب ستملحدوث التوازن على ا ةلتوضيح كيفي ،كشر يف التجارة الدوليةيونظرية ه كاسلنظرية 

 1.وأمناط التجارة اليت أوضحها هكشر

سباب اليت حتدد اجتاهات وبنية أسس التصورات املعاصرة حول األ أولين أيلي هيكشر وبرتلوضع العاملان السويديان 

، 1933عام " والدولية االقليمية تجارةلا"يف كتابة  برتل أولينوقدم  ،فضليات املمكنة يف التبادلالنفقات السلعية الدولية واأل

وضح أن الكثري من القضايا املطروحة يف  أكما   للتقسيم الدويل للعمل وللقانون الكالسيكي اخلاص بالتكاليف النسبية، تفسرياً 

يزية عام لجناال إىلأن ترجم  إىليف طي النسيان  ظل عملياً  1919ه ومواطنه إيلي هيكشر الذي صدر عام إذكتابه تفسر مقال أست

 2.اإلنتاجأولني، أو نظرية التوافر النسيب لعوامل  -وعرفت هذه النظرية منذ ذلك الوقت بنظرية هيكشر ،1950

لنظرية النفقات النسبية، ذلك أن نظرية النفقات النسبية فسرت سبب قيام التجارة  اً امتداد أولين -هيكشرتعد نظرية  

أولني فإ�ا توضح تفسري أسباب  - السلع، أما نظرية هيكشر نتاجالنسبية إلت قااختالف النف إىلرجعت ذلك أاخلارجية و 

 3.لة هلاأولني مكملة لنظرية النفقات النسبية وليست بدي -حيث تعترب نظرية هيكشر اختالف النفقات النسبية للسلع املختلفة،

 4:مها نظريتين مترابطتين إىل) أولني –هكشر (تنقسم نظرية 

السلع بني الدول  نتاجوختتص بتفسري أسباب اختالف املزايا النسبية إل ،هبات عناصر اإلنتاجاملعروفة بنظرية : ىولاألالنظرية  -

  . اإلنتاجرجة الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل لفة، على أساس اختالف داملخت

 التغريات اليت ميكن أن حتدثها التجارة يريفس، وحتاول تبنظرية تعادل أسعار عناصر اإلنتاج ألوليناملعروفة : الثانيةالنظرية  -

  .اإلنتاجاخلارجية على االسعار النسبية لعناصر 

  5:هي) أولني -هكشر( اإلنتاجوم عليها نظرية نسب عناصر  تقاليت الفتراضات األساسيةا

  .خمتلفاً نسبياً بني الدولن كو متجانسني مستوامها املبدئي ثابت، ويفرتض أن ي إنتاجوجود دولتني وسلعتني متجانستني، وعنصرا  -

 .يل الكاملالسلعتني ومن مث ال يوجد ما يُسمى بالتخصص الدو  نتاجتزايد تكلفة الفرصة البديلة إل -

 .للسلعتني يف الدولتني اإلنتاجثبات تكنولوجيا  -

ا السلعة األخرى يتم نمبيإحدى السلعتني بطريقة مكثفة لعنصر العمل،  إنتاجللسلعتني، حيث يتم  اإلنتاجاختالف طريقة  -

 .ها بطريقة مكثفة لرأس املالإنتاج

 واق املستهلكني للدولتني؛إذثبات  -

 .اإلنتاجالسلع  وعوامل  أسواقة الكاملة يف سيادة ظروف املنافس -

  .على املستوى احمللي اإلنتاجاحلركية التامة لعوامل  -

  .ة اجلمركيةيفعر عدم وجود سياسات تقيد حركة السلع بني الدولتني كالت -

  6:يةل التالالعوام إىلأخرى  إىلالسلعة من دولة  نتاجيرجع هيكشر أسباب اختالف النفقات النسبية إل :مساهمة هيكشر -1

                                                           
1-  Thomas, A. Pugel : Op .Cit, p : 62. 

 .113: صمرجع سابق، : حممد، دياب -  2
 .75: صمرجع سابق، : السيد، حممد أمحد السرييت -  3
 .97 :مرجع سابق، ص: ةحممد عمار  ،هشامو إميان، عطية ناصف  -  4
 .186-185 :ص.، ص2010نشر والتوزيع، عمان، يث للالنظرية وتطبيقا�ا، عامل الكتب احلد - التجارة الدولية : خالد، حممد السواعي -  5
 .94- 93: ص.مرجع سابق، ص: شقريي، نوري موسى وآخرون -  6
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 .قيام التجارة اخلارجية إىلبني الدول هي اليت تؤدي  اإلنتاجن االختالفات يف الوفرة النسبية لعوامل إ - 

ية اإلنتاجية هذه الدول، وأن هذه إنتاجني دولة وأخرى مرتبط باختالف ب يةعترب هيكشر أن اختالف التكاليف النسبإ - 

 :تتوقف على عاملني

 سعار النسبية اختالف األ إىل، وهذا يؤدي اإلنتاجو الندرة النسبية لعوامل ها بالوفرة أمن حيث متتع اختالف الدول

 من دولة ألخرى؛ اإلنتاجلعوامل 

  بدرجة  اإلنتاجتوفر بعض عوامل  إىلالناحية الفنية حتتاج بعض السلع  منف ،السلع المختلفة إنتاجاختالف دوال

 .أكرب من العوامل األخرى

ها بالنسبة لغريها من إنتاجستكون من السلع اليت تكون هناك وفرة نسبية يف عوامل إن صادرات كل دولة عند قيام التجارة ف - 

بني دوليتني هو امكانية احلصول على السلعة من اخلارج بتكلفة  ويلساسي لقيام التبادل الدوبالتايل فإن السبب األ ،الدول

 .ها حملياإنتاجأقل من تكلفة 

  1:، ما يلييكشرر هيقر على ما سبق  بناءً  

سلع كثيفة العمل بتكلفة نسبية أقل، مثل سلع  إنتاجأن الدولة اليت تتمتع بوفرة نسبية يف عنصر العمل ستتمكن من  - 

 .حذيةت واألجاسو الصناعات اخلفيفة كاملن

قل، مثل الصناعات سلع كثيفة رأس املال بتكلفة أ إنتاجأن الدولة اليت تتمتع بوفرة نسبية يف عنصر رأس املال ستتمكن من  - 

 .يارات واآلالتالثقيلة كالس

الزراعية  ع سلسلع كثيفة االرض بتكلفة نسبية أقل مثل ال إنتاجأن الدولة اليت تتمتع بوفرة نسيب يف عنصر االرض ستتمكن من  - 

 .كالقمح والنب

املتوافرة فيها، حيث  اإلنتاج اصرعن إىلها إنتاجعندما تقوم التجارة اخلارجية ستتكون صادرات كل دولة من السلع اليت حيتاج  - 

 .هذه السلعة بتكلفة نسبية أقل إنتاجيف هذه الدولة، ومن مث تستطيع  تكون أسعار هذه العناصر منخفضة نسبياً 

ليست متوفرة لديها، أو تعاين من ندرة نسبية  إنتاجعناصر  إىلها إنتاجدولة من السلع اليت حيتاج  كلت  ستتكون واردا - 

 .ا من الدولباملقارنة بغريه

ئي، يتفق أولني نهاعمل أولني على توضيح أفكار هيكشر، واستطاع بذلك أن يصيغ النظرية يف شكلها ال :مساهمة أولين -2

 إىليف دولة ما هي اليت حتدد نوع السلعة اليت تنتجها الدولة، ولكنه أضاف  اإلنتاجل امتوافر عو  به يف أن سبذامع أست

ن السبب املباشر يف قيام التبادل تقوم التجارة اخلارجية، وذلك أل ذاالدول ال يفسر ملختالف هذه النسب بني اإذلك أن 

وعليه، فلكي تفسر قيام التجارة جيب . هاإنتاجة الدويل هو امكانية احلصول على السلعة من اخلارج بتكلفة اقل من تكلف

سعار السلعة الواحدة بني أوبالتايل ليف النسبية، اختالف التكا إىل اإلنتاجيؤدي اختالف نسب توافر عوامل  إذان يفسر ملأ

  2.الدول املختلفة

السلعة  إنتاجد أولني بذلك أن قصوي، "تماثل دوال اإلنتاج للسلعة الواحدة بين الدول المختلفة" منه  بدالً  أولين افرتض  

أخرى بالنسبة  إىلن ختتلف من دولة ، وهذه النسبة من غري املنطقي أاإلنتاجي دولة يتطلب نسبا معينة من عناصر أيف  )س(

                                                           
 .79-78: ص.مرجع سابق، ص: السيد، حممد أمحد السرييت -  1
 .116: صمرجع سابق، : ، ديابحممد -  2
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 واليت حتدد مع ظروف العرض لألسعار النسبية ،أما بالنسبة للعوامل اليت تؤثر على جانب الطلب على السلع. للسلعة الواحدة

  1:لع، فهي كما يليلسل

واق من جانب ذريات يف اإلسعار النسبية للسلع قد تتأثر ارتفاعًا أو اخنفاضاً بالتغويقصد بذلك أن األ: واق المستهلكينإذ - 

 ؛اإلنتاجكما تتأثر بالندرة أو الوفرة يف عناصر   املستهلكني متاماً 

مبا يؤثر على  ،الدخل بني املستهلكني واملنتجنيع زيوهذه الظروف حتكم تو : اإلنتاجالظروف التي تحكم ملكية عناصر  - 

 .حجم الطلب من السلع

سعار من خالل تأثريها على ظروف واق على األذتغريات الدخول واإلخالصة هذين االفرتاضني هو الدور الذي تلعبه 

    .على امليزة التنافسية هاثر وافرتاض عدم تغريها حىت ميكن أن تلغي أ ،واق والدخولذالطلب ومن مث وجوب افرتاض تثبيت اإل

  2:، نذكر ما يليتوصل إليه أولينأهم ما 

 .النادرة اإلنتاجالوفرية مقابل عوامل  اإلنتاجمباشر لعوامل  أن التبادل الدويل حسب أولني، سيكون تبادل غري - 

 .ا حنو التعادلدهلباتعمل التجارة اخلارجية يف املدى القصري على توجيه أو دفع سعر كل سلعة من السلع اليت يتم ت - 

 .حنو التعادليف خمتلف الدول  اإلنتاجتعمل التجارة اخلارجية يف الفرتة القصري على توجيه أو دفع أسعار عوامل  - 

 .يف الدول املختلفة اإلنتاجزيادة عرض عناصر  إىلتؤدي التجارة اخلارجية على املدى الطويل  - 

جانيب العرض  إىلية معتمدة على فكرة التوازن اليت تستند سبلنحاولت هذه النظرية تفسري أسباب اختالف املزايا ا

ما يعاب على الكثري من مربرات قيام التجارة اخلارجية، لكن بنجاح تفسر  نظرية هيكشر وأولني ،مثان السلعأوالطلب يف حتديد 

  .ال تنطبق يف الواقع على مجيع جوانب التجارة اخلارجيةأ�ا النظرية  هذه

 اإلنتاجتعترب نظرية التوافر النسيب لعوامل : أولين والنظرية الكالسيكية في التجارة الخارجية- كشرهية الفرق بين نظري -3

وعليه فإن ما تقول به . الكالسيكية، أل�ا بدأت من حيث انتهت النظرية الكالسيكيةمكملة للنظرية  أولني، -هليكشر

لكن  .أولني-لنظرية هيكشر صحيحاً  النسبية يعترب افرتاضاً ا اين التخصص الدويل يقوم على أساس اختالف املز أخرية من األ

 3:الكالسيكية، نذكر منهاأولني والنظريات  -هناك بعض االختالفات بني نظرية هيكشر

 .اإلنتاجأولني أن هناك عوامل أخرى غري العمل هلا تأثري يف عملية –ترى نظرية هيكشر  - 

ولكن أضاف فكرة  ،كما هو يف النظرية الكالسيكية  اإلنتاجفقات يف لنا أولني يفرتض ثبات - يف عملية التحليل هليكشر - 

 .تزايد النفقات أو تناقص الغلة

يف النفقات كما هو يف النفقات املطلقة عند آدم مسيث أو النفقات النسبية لريكاردو  ظرية الكالسيكيةن التخصص يف النإ - 

وليس  اإلنتاجأولني أن وفرة عوامل -يف حني يرى هيكشر ،ولقاس بساعات العمل هو السبب يف عملية التبادل بني الدي

 .ي سبب التبادل التجاريهندر�ا 

يف  ،عند ريكاردو هو معرفة العائد املتحقق للدول املختلفة من عملية التخصص يكية وخصوصاً إن اهلدف من النظرية الكالس - 

 .ة الدولية كما هي واقعةار تجتقدمي توضيح منطقي لعملية ال إىلأولني -حني استهدفت نظرية هيكشر

                                                           
 .43: ص، 2011ناشرون وموزعون، عمان، لفكر النظرية والسياسات، دار ا –الدويل االقتصاد  :متويل عبد القادر ،السيد -  1
 .91-89: ص.مرجع سابق، ص : حممود، يونس -  2
 .113-112: ص.مرجع سابق، ص: عطا اهللا، علي الزبون -  3
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يف عدم واقعية فروضها، أولني -مجال أهم االنتقادات اليت قدمت لنظرية هيكشرإميكن : أولين- انتقادات نظرية هيكشر -4

  1:يف وحتديداً 

 ؛ أي ندر�ا أو وفر�ا مهملة االختالف النوعي يف عرض هذه العناصر؛اإلنتاجتركز على االختالف الكمي يف عرض عناصر  - 

يف السلع الداخلة يف التجارة اخلارجية، يف حالة وجود أكثر من عاملني من عوامل  اإلنتاجحتديد كثافة عناصر  بةعو ص - 

 .اجاإلنت

 .يغلب عليها طابع السكون، أل�ا مل تتعرض إلمكانية تغري املزايا النسبية - 

ة دون االهتمام مبا حيدث خالل االنتقال ار تجحتليلها استاتيكي مقارن، أي أ�ا تقارن وضع ما قبل التجارة بوضع ما بعد ال - 

 .وضع آخر وضع إىلمن 

يف كل الدول من حيث مرونته  متشابهتفرتض أن اهليكل االقتصادي ا أ� إذال تفرق بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة،  - 

 .وقدرته على التكيف، والواقع يشري خبالف ذلك

 .يب ملركز بعض الدول يف التجارة العامليةنسالألسباب التغري  ال تستطيع أن تقدم تفسرياً  - 

، وهذا معناه استبعاد أثر البحوث والتطوير وما يؤدي تفرتض النظرية تشابه دوال اإلنتاج للسلعة الواحدة يف البلدان املختلفة - 

 فةثيلوجي، جيعل تلك الدول تتمتع مبزايا مكتسبة تؤهلها للتخصص يف إنتاج وتصدير السلع كإليه من تقدم تكنو 

 2.التكنولوجيا

ن مل يُقدر هلذه صحة النظرية، ولك نأن يقدم العديد من االقتصاديني حملاوالت تطبيقية للتأكد م ولذا مل يكن عجيباً 

 االقتصاد األمريكي ومنذ أن نشر ليونتيف نتائج التحليل الذي قام به عن هيكل. حملاوالت أن تكتسب الشهرة ألنه كانت جزئيةا

  .أولني -ى صحة نظرية هيكشرمدل ثارت الشكوك حو 

  ) HOSسامولسون�-أول�ن�-�يكشر( �نتاجنظر�ة��عادل�أسعار�عوامل�: ثالثا

وقد  اإلنتاج،أولني، فنظرية هيكشر حتتوي على بعض العالقات السعرية بني عوامل  -ة هيكشرينظرية بنظر ترتبط هذه ال 

هم النتائج املرتتبة على التجارة اخلارجية أيعترب من  اإلنتاجة لعوامل لقطسعار املأن التعادل يف األ إىل 1917أشار هيكشر يف عام 

ثر الذي ميكن أن ترتكه حرية التجارة على توزيع على األ 1933م د أكد أولني يف عاومن ناحية أخرى فق. واليت الميكن انكارها

واليت تتماثل فيها تقنيات  ،ل املشاركة يف التجارةدو السعار النسبية بني االجتاه حنو تعادل األ إىلالدخل بني الدول، حيث ستؤدي 

واحلاصل على جائزة نوبل  -  P. Samuelson ونامولسبول س األمريكي، طور العامل االقتصادي 1948يف عام و  3.اإلنتاج

ي اإلنتاجر نصلعارتفاع أجر ا إىل أن ارتفاع سعر سلعة ما ميكن أن يؤدي بّني  إذ. أولني -نظرية هيكشر -  1976لالقتصاد عام 

  4.هاإنتاجالذي يستخدم بكثافة 

نموذج تعادل أسعار العناصر  مولسوناسأولني صاغ  - ساسية الواردة يف نظرية هيكشرباالعتماد على الفرضيات األ

ر اصتعمل التجارة اخلارجية على تساوي العوائد النسبية واملطلقة للعن: كما يلي) H-O-Sسامولسون  -أولين -هيكشر( اإلنتاجية

يعين هذا؟ جتعل  إذام. دوليا اإلنتاجعن انتقال عناصر  ية املتجانسة بني الدول، وعليه فإن التجارة اخلارجية تعترب بديالً اإلنتاج

                                                           
 .93- 92: ص.، صمرجع سابق: حممود، يونس -  1
 .31 – 30: ص.مرجع سابق، ص: فطيمة، حاجي -  2
 .103 :مرجع سابق، ص: شقريي، نوري موسى وآخرون -  3
 .120 :مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  4
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ية بني مجيع الدول املتاجرة، وباملثل اإلنتاجمتساوية من حيث مستوى التدريب واملهارة و  ةالتجارة اخلارجية أجور العمال املتجانس

 جور يفية واملخاطرة بني مجيع الدول املتاجرة، أي أن التجارة اخلارجية جتعل األاإلنتاجب املال املتجانس متساوياً  أسر  جتعل عائد

سعار النسبية واملطلقة وكذلك سعر الفائدة هو نفسه يف كال الدولتني، كما أن األ ،وىل مساوية لألجور يف الدول الثانيةولة األالد

  1.ساويةمتن ية ستكو اإلنتاجللعناصر 

 وفرة نسبيةوىل بوجود تتمتع الدولة األ). س، ص(وتنتج كل منهما سلعتني ) 2، دولة 1دولة ( افرتضنا وجود دولتني  إذاو 

. وىل منها يف الدولة الثانيةيف الدولة األ أقل نسبياً ) جراأل(يف عنصر العمل، ويف ظل العزلة االقتصادية يكون سعر عنصر العمل 

أما الدولة الثانية فيفرتض ا�ا تتمتع . وىل منها يف الدولة الثانيةيف الدولة األ كثيفة العمل تكون أقل نسبياً   )س( وكذلك سعر سلعة

يف الدولة  ل نسبياً أق) معدل الفائدة(سعر عنصر رأس املال بوجود وفرة نسبية يف عنصر رأس املال ويف ظل العزلة االقتصادية يكون 

  .الكثيفة برأس املال يكون أقل نسبياً  )ص(وكذلك سعر سلعة  ،ىلو الثانية منها يف الدولة األ

سلعة  إنتاجكثيفة العمل، وتقلل من واليت تكون  ) س(سلعة  تاجنإوىل يف بعد قيام التجارة اخلارجية تتخصص الدولة األ

جر، بينما ينخفض الطلب أليف معدل ا الكثيفة برأس املال، وهذا بدوره يرفع الطلب النسيب على العمل ويسبب ارتفاعاً  )ص(

  )ص(السلعة  إنتاجيت تتخصص يف والعكس حيدث يف الدولة الثانية ال. يف معدل الفائدة اخنفاضاً  النسيب على رأس املال، مسبباً 

يف معدل األجر، بينما  اخنفاضاً  حيث ينخفض الطلب على عنصر العمل مسبباً  )س(السلعة  إنتاجكثيفة رأس املال، وتقلل من 

الف تقليل االخت إىلن التجارة اخلارجية تتجه أيثبت على ما وهذا . يف معدل الفائدة ارتفاعاً  لب على رأس املال مسبباً لطا يرتفع

الفائدة وأجر العمل السائدتني يف الدولتني يف فرتة العزلة االقتصادية، ومنه فالتجارة اخلارجية هي عامل من عوامل يف معدل 

  2.الد املختلفةلبا القضاء على الالمساواة بني

عمالة مرتفعة أثر ملحوظ على التعاون الدويل، فالشركات اليت تقع يف دول حيث ال لنظرية تكافؤ سعر عناصر اإلنتاج

، ميكن أن تستفيد عن طريق استرياد السلع من شركات تقع يف بلدان حيث العمالة منخفضة التكاليف، فقد التكاليف نسبياً 

كانت األرباح املتوقعة أعلى بفعل املنتجات   إذات يف بناء مصانع يف دولة تتصف باخنفاض األجور يانستفكر الشركات متعددة اجل

افرتض  إذاسنة،  30 إىل 10 ترتاوح ما بنيملدة  ذلك، بناء مصنع وشراء معدات يف العادة يكون إستثماراً ومع . املصنعة هناك

الة بني الدول املوجودة اآلن ستستمر لعقود، قد يكونون خمطئني عمالمديرو الشركات متعددة اجلنسيات أن الفرق يف تكاليف 

االخنفاض عرب الزمن ويؤثر يف على أرباح االستثمار  إىللعمالة سيميل فرق النسيب يف تكلفة اللجزئيا، يف ظل احلد األدىن 

  3.املتوقعة

وة كبرية يف الدخول بني دول العامل فجد وجو  إىليشري  إذاملالحظ لواقع التطور االقتصادي العاملي يالحظ عكس ذلك، 

خرى أو ) فقرية(دول متخلفة  إىل واضحاً  نقساماً فالعامل املعاصر ينقسم ا. ن هذه الفجوة تزداد مع مرور الوقتأ إىلاملختلفة، و 

متدنا بنموذج ميكن  ال ، فإن هذه النظرية يف التجارة اخلارجية"ميردال"، ووفق ما ذكره وهذا االنقسام يتفاقم دائماً ) غنية(متقدمة 

  4.التزايد إىلاستخدامه لتفسري ظهور الالمساواة االقتصادية بني الدول واجتاه هذه الالمساواة 

  

                                                           
 .198: مرجع سابق، ص: خالد، حممد السواعي -  1
 . 119-118: ص.مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  2
 .87: ص مرجع سابق، :سوير وريتشارد ل، سربينكلدبليو، تشارلز  -  3
 .70 :، ص2007اجلديدة، اإلسكندرية، امعة الدويل املعاصر، دار اجلاالقتصاد  :جمدي، حممود شهاب -  4
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  سامولسون��-نظر�ة�ستو�لر: را�عا

أثر تغير أسعار السلع على دخول عوامل " Stolper – Samuelson Theory سامولسون -ستوبلر نظريةتدرس   

بنحو  اإلنتاج، أي أ�ا تسبق الدراسة اليت نشرها سامولسون عن تعادل أسعار عوامل 1941ظرية عام نلوضعت هذه ا. "اإلنتاج

ثر الذي ميكن أولني، ولكنها تبحث يف األ –سس اليت قامت عليها نظرية هيكشر ة على نفس األت النظريلقد بين ،سبع سنوات

ها، إنتاجاملستخدمة يف  اإلنتاجلع، وبالتايل على عوائد عوامل سلتلك ا إنتاجأن يؤدي اليه التدخل يف أسعار السلع على حجم 

  1.وذلك يف منوذج للتوازن العام

جور اليت قد بعني االعتبار أن دخل الشخص يعتمد على ما يقدمه لالقتصاد، فيكسب العمال األ حليل آخذاً تيبدأ ال

رض الريع، لذا فإن املال الربح، ويربح مالك األ سأتكون مرتفعة أو منخفضة اعتمادا على مستوى مهار�م، ويكسب مالكو ر 

الطب على مدخالت معينة بالطلب  إىلوضة، ويشار مقدار الدخل املكتسب لكل عنصر يعتمد على الطلب على مدخالته املعر 

ع سيكون فتوسعرها مر  كان الطلب على املنتجات مرتفعاً   إذا، فاإلنتاجنه مشتق بطريقة غري مباشرة من الطلب على املشتق أل

يؤثر عليه املنتج  يغري سعراالقتصاد  بشكل عام فأي تغري حيدث يف. ملردوده املرتفع نظراً  مفيداً  اإلنتاجالعنصر املستخدم يف 

مباشرة، وتؤثر التجارة اخلارجية يف تغيري أسعار املنتجات، فعلى سبيل املثال ترتفع أسعار الصادرات وتنخفض أسعار الواردات 

تغري العائد املدفوع لكل عنصر وبالتايل تؤثر التجارة على  إىلوتقود  ،بسبب التغري يف الطلب على تلك العناصر رسعاوحترك األ

  2.الدخل توزيع

 اإلنتاجزيادة الدخل احلقيقي لعامل  إىلحدى السلع سوف يؤدي سعار النسبية احمللية إللقد أثبتت النظرية أن زيادة األ

خرى أن ارتفاع السعر احمللي هلذه السلعة مقارنة بالسلع األ إىلويعود السبب يف ذلك  ،السلعة إنتاجالذي يستخدم بكثافة يف 

 اإلنتاجثابت، فإن  اإلنتاجمن استريادها املكلف، ومبا أن حجم العرض من عاملي  ها، بدالً إنتاجدة سيحفز املنتجني على زيا

وىل، ولكي السلعة األ إىلاملستخدم يف صناعة السلعة الثانية  اإلنتاج لمسعار يستلزم حتول قسم من عوااالضايف املرتافق بزيادة األ

  .ر العامل اآلخر، ومن مث سوف يزداد دخلهيتم ذلك ال بد من زياد سعر هذا العامل مع سع

، وذلك من حيث تساوي هناك العديد من احملاوالت اليت أجريت لتعميم هذه النظرية وقد ثبتت امكانية التعميم نظرياُ 

  3.اإلنتاجالسلع مع عدد عوامل  ددع
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 )LEONTIEF PARDOXلغز�ليون�يف�( أول�ن�-نظر�ة��يكشر�اختبار : خامسا

جعل  إىليف بدايات القرن العشرين، أدى غياب البيانات االقتصادية  اإلنتاجية نسب عناصر تطوير نظر عندما مت 

نات االقتصادية اليت تقدم بطريقة روتينية يف وسائل اإلعالم مل البياات التجريبية للنظريات االقتصادية شبه مستحيلة، و ختبار اال

النظرية االقتصادية ووسائل معاجلة البيانات  ختباراإلحصائية املستخدمة ال وباملثل، األدوات. 1945تصبح متاحة حىت ما بعد 

كانت تبدو شديدة   اإلنتاجب عناصر ية نس، ومبا أن نظر اضيمل تكن متاحة حىت حقبيت مخسينات وستينات القرن امل) الكمبيوتر(

  1.ريبياها جتاختبار املنطقية، تقبلها معظم االقتصاديني باعتبارها حقيقة قبل أن يتم 

وذلك مبقارنة النتائج اليت تقول �ا  ،صحتها ختبارأولني، ظهرت العديد من احملاوالت ال –منذ صياغة نظرية هكشر 

هي ) أولني-كشريه(والنتيجة األساسية لنظرية  ،ة اخلارجية وبني ما هو مشاهد يف الواقعلتجار النظرية فيما يتعلق باجتاه وتكوين ا

لعمل، والبلد الذي يتمتع بوفرة نسبية يف رأس املال سينتج السلع  رة نسبية يف العمل سينتج السلع كثيفة اأن البلد الذي يتمتع بوف

  .كثيفة رأس املال

وقد قام فيها بتقدير كمية  ،تلك احملاوالت اليت قام �ا ليونتيف) أولني-شركيه( صحة نظرية ختبارأبرز احملاوالت ال

قيمته مليون دوالر من سلع الصادرات والسلع املنافسة للواردات يف الواليات املتحدة، ا م نتاجالعمل ورأس املال املطلوب إل

  :وتتلخص النتائج يف اجلدول اآليت 2.م1947لعام  األمريكيواستخدم يف التقدير جدول مدخالت وخمرجات لالقتصاد 

  .1947لعام���قتصاد��مر��ي�مدخالت�ومخرجات): 04 -01(ا��دول�رقم�

 الواردات الصادرات إلنتاجعوامل ا

 3091,339 2550,78 )1947بالدوالر بأسعار (رأس المال 

 170,004 182,213 )بالرد كل سنة (العمل

 18,184 13,992 )والر ألف دألقرب (نسبة رأس المال إلى العمل 

  .75 :مرجع سابق، ص :حممود، يونس: المصدر

 14أن كثافة رأس املال بالنسبة للعمل يف الصادرات هي تقريبا ) 04 – 01(املالحظ من خالل قراءة أرقام اجلدول رقم 

الواردات املنافسة  إنتاجذلك أن  ومعىن. ألف بالنسبة للواردات املنافسة 18ألف دوالر للفرد يف السنة، يف حني أ�ا بلغت حوايل 

السلع املخصصة للصادرات، مبعىن  إنتاجيتطلبه  يتطلب من رأس املال لكل وحدة من العمل أكثر مما األمريكيةللواليات املتحدة 

  . آخر فإن ما قيمته مليون دوالر يف املتوسط من الصادرات حتتوي على قليل من رأس املال وكثري من العمل

، األمريكيةاحمللي حمل الواردات املنافسة يف الواليات املتحدة  اإلنتاجإحالل ) حسب ليونتيف(يكون ضروري فلن  ومن مث

السلع كثيفة العمل، وليست كثيفة  إنتاجة أمريكا يف التقسيم الدويل للعمل إمنا تقوم على أساس التخصص يف ن مسامهحيث أ

  3.توفر رأس املال وتتصرف يف فائض العمل لديها ة لكيولذا فهي تقوم بالتجارة اخلارجي ،رأس املال

مفادها أن أمريكا تقوم بتصدير السلع كثيفة  يجةنت إىل، وأوصلته 1951قام ليونتيف بعمل حسابات أخرى خاصة بعام 

من هذا ، "يفلغز ليونت" سم إالعمل وتستورد سلع كثيفة رأس املال، ولقد عرف هذا التناقض بني النظرية والبحث االستقرائي ب

                                                           
 .94 – 93: ص.ص مرجع سابق، :دبليو، تشارلز سوير وريتشارد ل، سربينكل -  1
 .64 :صمرجع سابق،  :شهابجمدي، حممود  -  2
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باب قد ال يكون هلا ها عنصر رأس املال بالرغم من أ�ا غنية يف هذا العنصر ألسإنتاجيغلب يف  يتبني أن أمريكا تستورد سلعاً 

هلذه النظرية قال أنه خالفاً ملا هو شائع  حماوًال تفسري هذا اللغز، وحىت يظل وفياً . هاإنتاجالداخلة يف  اإلنتاجعالقة بنسب عوامل 

يز تعادل وبنفس التجه األمريكيية العامل إنتاجبوفرة نسبية يف العمل مقارنة ببقية دول العامل، وفسر ذلك بكون  كا تتميزأمري فإن

ية العامل األجنيب بفعل التنظيم والتسيري الفعال، ولذلك إن أردنا احلصول على تقدير دقيق لعدد العمال يف إنتاجث مرات ثال

مريكا سوف تتمتع بوفرة يف عنصر العمل وهو ما أن أا يعين مب ،أضعاف عدد العمال املوظفني ثالث ن العدد سيصبحإامريكا، ف

   1.ولنيأ-ة هكشريتناقض مع مضمون نظري

ولني، فقط ظهرت تفسريات عديدة لنتائج دراسة ليونتيف السابقة، أ -كشر هيألن هذه النتيجة تعين هدم نظرية  نظراً 

  :2واليت نستعرض منها ما يلي

اءة أن كف إىل ية من العامل األجنيب، فلقد حاول ليونتيف نفسه تفسري هذا اللغز استناداً إنتاجأكثر  األمريكيلعامل أن ا - 

 .ية العامل االجنيب مبقدار ثالث أضعافإنتاجتفوق كفاءة و  األمريكيية العامل إنتاجو 

ولني تقرر أن الواليات املتحدة أ-ة هيكشرنظري كانت  إذايستهلك أكثر السلع كثيفة رأس املال، ف األمريكيأن املواطن  - 

يف رأس املال تفضل ) أ.م . الو(ت الدولة الغنية انك  إذاوتصدير هذه السلع كثيفة رأس املال، ف إنتاجتتخصص يف  األمريكية

تصدير  من �ا تصدر السلع كثيفة العمل بدالً إاستهالك املزيد من السلع كثيفة رأس املال فإنه ال يبقى فائض للتصدير، ف

 .سلعة امليزة، ويطلق يف هذه احلالة اصطالح انعكاس أو حتيز الطلب

ولني تقوم الواليات املتحدة أ-سلع كثيفة رأس املال والعكس، طبقا نظرية هيكشر إىلقد تتحول السلعة من كثيفة العمل  - 

ومن مث قد تتحول بعض السلع   ،رخصه األالوفري وهو رأس املال ألن اإلنتاجوتصدير السلعة كثيفة عنصر  إنتاجب األمريكية

السلعة من  فة أعلى مما كانت عليه، تتحولاستخدام عنصر رأس املال بكثا إىل األمريكيةكثيفة العمل يف الواليات املتحدة 

مر لكن يتوقف األ. اإلنتاجسلعة كثيفة رأس املال أو العكس وهو ما يعرف بأثر انعكاس كثافة عوامل  إىلسلعة كثيفة العمل 

 .اإلنتاجي حمال آخر يف إنتاجلى درجة أو سهولة إحالل عنصر ع

ري على حجم ومنط اجلمركية وغري اجلمركية اليت يتم استخدامها للتأث هيكل احلماية، يقصد �يكل احلماية جمموعة التدابري - 

تفسري لغز  1971عام  راستهيف د Travis تريفزالتجارة اخلارجية للدولة، وبالتايل تؤثر على حرية التجارة، وقد حاول 

مر الذي حد تدفق العمل، األفة اجلمركية، واليت لوحظ تشددها يف مواجهة الواردات كثيفة يليونتيف من خالل سياسة التعر 

 .الواردات كثيفة العمل حنو أمريكا

ن الدول كاألفراد أ إىلات رأس املال البشري كتفسري ألسباب قيام التجارة اخلارجية وكتربير للغز ليونتيف، خلصت عدة دراس - 

 .بشري كالتعليم والتدريبباإلنفاق على رأس املال ال أيضاولكن  ،تستثمر للمستقبل ليس فقط برتاكم رأس املال املادي

ثر البحوث والتطوير، وهنا يتم الربط بني االنفاق على أنشطة البحوث والتطوير وكفاءة أداء الصادرات، فلقد أشارت أ - 

وجود سلع رأمسال املعرفة تنتج عن البحث والتطوير،  إىل Keesing وكيسنج Gruber جروبرمن ا كل الدراسات من أمهه

                                                           
 .105: مرجع سابق، ص :عبد الرمحن، يسرى وآخرون -  1
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ولذلك نلحظ دور رأس مال . املشتق من مقدار معني من املواد اخلام واملوارد البشرية اإلنتاج قيمة زيادة يف إىلويؤدي ذلك 

  . و أمور مل يأخذها ليونتيف يف دراستهوه يةاألمريكاملعرفة ورأس املال البشري يف حتديد منط التجارة 

خرى تقدم العوامل املتعاونة األ إىلترجع  ريكياألمارتفاع كفاءة العامل  أن أن ليونتيف أكد على Haberler هابرلر يرى 

مر، لواقع من األا. يةني، واملوارد الطبيعاألمريكيالتنظيم وأداء املؤسسات، وروح املشروع بالنسبة للمديرين : خبالف رأس املال، مثل

  1:أن هذا التفسري يثري العديد من املالحظات واليت أمهلها، وهي

  .أية دراسة تطبيقية إىلليونتيف، حيث مل يستند  ربير النتيجة اليت توصل إليهاال ميكن االعتماد عليه يف ت -

 .غري مقنع األمريكيالتفسري الذي قدمه خبصوص تفوق العامل  -

ولكن على أساس السلع الوطنية املنتجة  ،ساب كثافة رأس املال يف الواردات الفعلية املستوردة من اخلارجيف حبمل يـَُقم ليونت -

 .واليات املتحدة واملنافسة للواردات احملليةداخل ال

 .لعترتكز يف العمل ورأس املال فقط، وقد يكون ذلك صحيحاً فقط بالنسبة لبعض الس اإلنتاجاعترب ليونتيف أن عوامل  -

ب والذي مل يأخذ يف حساباته رأس املال البشري، واملقصود به هو كل ما ينفق من أموال داخل الدولة على التعليم والتدري -

بسبب االفرتاضات البعيدة عن واقع احلياة  اإلنتاجهذه العناصر، وعدم تأييده لنظرية التوافر النسيب لعوامل  إىلجيب إضافته 

  .االقتصادية

اللغز خالل اخلمسينات من القرن العشرين، فاليابان وفرية عنصر العمل لكن صادرا�ا كثيفة رأس ذلك  كما ظهر مثل

�ا أقل تعترب اليابان أكثر تقدما يف جمال الصناعة مقارنة بدول معينة كما أ: كثيفة العمالة، ومت تفسري اللغز كما يلياملال وواردا�ا  

من الناحية  كثيفة رأس املال للدول األقل تقدماً   صللنظرية السويدية تصدر سلعا بقاً مقارنة بدول أخرى، وبالتايل ط تقدماً 

  2.من الناحية الصناعية لة للدول األكثر تقدماً العما كثيفة  الصناعية، كما تصدر سلعاً 

 ألدلةببعض الثقة، وتشري أغلب ا اإلنتاجاستخدام نظرية نسب عناصر  ميكن -نتيجة هلذا البحث - على ذات الصعيد

ع اليت حيتاج متيل الدول لتكون ذات ميزة نسبية وتصدر السلحيث . أن املنطق األساسي املتجسد يف النظرية صحيح إىلالتجريبية 

، وميكن استخدام اإلنتاجتاج لألخذ به يف االعتبار هو ما يشكل عنصر حيالوفري، وما  اإلنتاجدام كثيف من عنصر خها استإنتاج

ساس كما مت وصفه يف النسخة البسيطة من النظرية، لكن ال يصلح األمر ذاته فيما يتعلق بالعمالة،  األرأس املال املادي، يف

منفصال، ونفس األمر  إنتاجاليت متتلكها القوى العاملة حتتاج أن تعامل باعتبارها عنصر ) رأس املال البشري(ارات فاملعرفة وامله

صحيح، فكل ما حنتاج له هو توسيع  اإلنتاجملتجسد يف نظرية نسب عناصر سيط اواملنطق الب ،صحيح فيما يتعلق بالتكنولوجيا

  3.الالف العمالة ورأس املليتضمن عناصر أخرى خب اإلنتاجمفهوم عناصر 

مهما يكن فإن حماولة ليونتيف قد فتحت الباب أمام العديد من الدراسات اليت أسفر معظمها عن عدم تأييدها لنظرية 

  . احية صحتها ولكن من حيث انطباقها عملياً واملبنية على افرتاضات بعيدة عن الواقع االقتصاديمن ن أولني، ليس–كشريه
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  �تجا�ات�ا��ديثة����تفس���التجارة�ا��ارجية�: ثثالاملطلب�ال

لعاملية احلرب ا العاملي، ومنظومة العالقات الدولية يف مرحلة ما بعداالقتصاد  أدت التغريات اجلوهرية والتطور املستمر يف

انتقادات  إىلليت تعرضت ظهور عدد من العوامل واليت ال تندرج يف سياق النظرية الكالسيكية والنيوكالسيكية، وا إىلالثانية، 

عديدة، خاصة أ�ما تستخدمان أسلوب التحليل الساكن املقارن يف توضيح األثر الناتج عن قيام التجارة بني الدول، كما أن كلتا 

بني كل هذا فإن النظريتني مل تفرق   إىلق بني الدول املتبادلة من حيث درجة التقدم االقتصادي لكل منهما، إضافة  مل تفر النظرتني

حيث وضع بعض االقتصاديون افرتاضات عديدة وقدموا حتليالت خمتلفة تتعلق بتطور . جارة اخلارجيةأنواع السلع الداخلة يف الت

ج أو املناهج الفكرية بشأن التجارة إذ وفيما يلي سيتم عرض هذه النم. اخلارجيةالتجارة ظروف الطلب والعرض وآثاره على 

  .اخلارجية

  ا��ديدة��نتاجونظر�ة��سب�عناصر�  ليمار�اختبار : أوال

هليكش وأولني يف تطوير الفكر االقتصادي يف جمال التجارة اخلارجية، حيث قامت  اإلنتاجسامهت نظرية نسب عناصر 

 صياغة فرضيات النظرية مبا يتالئم وواقع االقتصاد، ومن بني ةعادإ، وكذا ليمار اختبارالنظرية مثل  اختبارت بالدراسا العديد من

  .نسب عناصر اإلنتاج الجديدة لجوزنزأهم النظريات جند نظرية 

يات صادرات اعدة معطإمكانية التنبؤ يف منوذج هيكشر وأولني لق اختبارب 1987سنة  (Lemar)ليمار قام : ليمار اختبار -1

ك أسباب جمموعة من القطاعات واحتساب نسبة رأس املال مؤشر العامل البشري وهذا وفق جدول، حيث وجد أن هنا

 1:وهي ،يتالشى (HOS)ساموليلسون  –أولني  –رئيسية جعلت منوذج هيكشر 

اري يقوم على وجود اختالف بني ادل التجأن التب ، حيثاإلنتاجأنه منوذج جتاري يقوم بني دول هلا مزايا نسبية يف عناصر  - 

 .هاإنتاجول املتشا�ة ومن مث ال يقوم التبادل بني الد اإلنتاجالدول فيما متلكه من ثروة يف عناصر 

توسع التجارة وإدارة توزيع الدخل، وهذه األسباب مل تصمد أمام وقائع أفرزت لنا  إىلتغيري نسيب لسعر السلعة يؤدي  - 

يف الدول متشا�ة  اإلنتاجالوقائع هو تفاوت التبادل التجاري يف العامل املتقدم، وأن عناصر  هذهأبرز ومن  ،نظريات حديثة

أما التغري النسيب لسعر السلعة بعد قيام التجارة . تجارة املواد األوليةاملتخلفة اليت تواصل أو تكتفي ب على عكس الدول

 -ستوبلر(إعادة توزيع الدخل حسب نظرية  إىلي بالضرورة يؤد ا الوهذ ،زيادة الطلب على سلعة ما إىلاخلارجية فيؤدي 

تعرف كثافة عنصر العمل يرتفع، فقد تتنافس الدول يف حتقيق أكرب  أن الدخل احلقيقي للعمال يف الدولة اليت) سامويلسون

  .ا العمل الرخيصمبا فيه اإلنتاجفة ومن مث اإلبقاء أو التوسع حنو الدول اليت �ا عوامل املكاسب عن طريق ختفيض الكل

جات متباينة من املهارة، تعترب النظرية أن عنصر العمل غري متجانس وحيتوي على در : الجديدة اإلنتاجنظرية نسب عناصر  -2

من وفرة نسبية يف رأس  األمريكيةما تتمتع به الواليات املتحدة  إىله النظرية السويدية يرجع وترى أن لغز ليونتيف الذي واج

 2.من مث يصبح عنصر رأس املال البشري حمددا هاما للميزة النسبيةلبشري، و املال ا

تفسري أمناط التجارة اخلارجية وذلك يف  نصر رأس املال البشري يفإمكانية اإلعتماد على ع 1987 عام جونزيرى 

أسباب قيام التجارة اخلارجية، تفسري  يف كبرياً   املنتجات اليت تعتمد على العمالة املاهرة، كما أن حركات رؤوس االموال تلعب دوراً 

                                                           
 .36: ، ص2015الدويل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، االقتصاد  مدخل: كمال، سي حممد  -  1

2 - Stephen, Husted & Michel Melvin : op. cit, p : 133 . 
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عار أقل من مثيال�ا يف السوق الداخلي فالنتيجة ما بأسسلعة  إنتاجأمكن للدولة استرياد السلع الوسيطية الداخلة يف  إذاألنه  نظراً 

   1.السلعة إنتاجهي زيادة القدرة التنافسية هلذه الدولة يف  أيضا

أن أي تغري تكنولوجي سيؤدي  إىللوجي على منط التجارة اخلارجية، وتوصل  التكنو كما اهتم النموذج بدراسة أثر التغري

واق إذيف  غري املخرجات، أي حتسن يف جودة املنتج وهذا ما سيقابله تغري يف الطلب ممثالً تايل ت، وبالاإلنتاجتغري أسعار عناصر  إىل

  2.املستهلكني

  �ن�الصناعاتارة�ما�بوالتج  نظر�ة�معدل�التبادل�الدو���لليندر: ثانيا

وفحوى هذه ، 1961 التجارة ما بني الصناعات سوف نلم بنظرية معدل التبادل لدويل لشافني ليندر سنة إىلقبل التطرق 

مضمون نظرية معدل  إىلوفيما يلي نتطرق . (HOS) اإلنتاجتأيت من خالل رفضه للنظرية السويدية لنسب عامل  واليت النظرية

  .التجارة ما بني الصناعاتدر وكذا التبادل الدويل للين

باملزايا النسبية، ولكن  خلارجية ترتبطأن التجارة ا 1961سنة  ليندريرى االقتصادي السويدي : نظرية معدل التبادل لليندر -1

ال  تاجاإلن، وال يعين هذا أن اختالف نسب عوامل اإلنتاجمنشأ هذه املزايا ال يوجد يف االختالف بني اهلبات املبدئية لعوامل 

ويف تفسريه  ،يمة له يف تفسري التبادل الدويل، ولكنه يعين أن قيمته حمدودة، ولذا فإن األمر يتطلب البحث عن موارد أخرىق

  .بني جتارة املنتجات الصناعية ومنتجات املواد األولية للتبادل الدويل فقد فرق ليندر

زة النسبية، وأن امليزة النسبية تتحدد بنسب عناصر بقا للميأن تبادهلا يتم ط ليندرفبالنسبة للمنتجات األولية، يرى  

ر أكثر تعقيداً، فهناك جمموعة عوامل الصناعية فريى ليندر أن األم أولني، أما بالنسبة للسلع-كشري، وهو نفس تفسري هاإلنتاج

واملبدأ األساسي يف . ليلطلب احملأخرى حتدد الصادرات الفعلية والواردات الفعلية، ومن أهم حمددات الصادرات احملتملة حجم ا

ون هذه السلع صادرات حمتملة، وعليه نظرية ليندر هو أن وجود طلب حملي على السلع يعترب شرطًا ضروريًا وليس كافيًا لتك

  تتشابهنتيجة لذلك تكون التجارة اخلارجية أكثر كثافة بني الدول اليت 3.فالطلب احمللي يعد شرطًا ضروريًا لتحقيق امليزة النسبية

ة بني الدول اليت كان الدخل الفردي هو احملدد األساسي للطلب، فإن التجارة اخلارجية تكون أكثر كثاف  إذاهياكل الطلب فيها، و 

4:األسباب التاليةيتفاوت مستوى الدخل فيها ولتدعيم هذا املبدأ األساسي قدم ليندر 
  

ية اإلنتاجحل املشاكل اليت قد توجد عند استخدام أحد الفنون  ك يستطيعحملياً، وبذل اإلنتاجالطلب الداخلي ميكن املنتج من  -

  .السوق اخلارجي إىلاجلديدة مث ينطلق بعد ذلك 

 .كان ا�ال الصناعي متقدماً بدرجة كافية  إذاحتقيق وفورات احلجم، خصوصاً  إىلقد تؤدي  اإلنتاجزيادة حجم  -

 .السوق احمللي ة إال يفال ميكن تعديل نوع السلع أو تطوير سلع جديد -

هلذا السوق فقد تتاح  اإلنتاجرتة يف استجابة املنظمني لفرص الربح اليت يكونون على دراية �ا يف السوق احمللي، وبعد املضي لف -

 .اخلارجية األسواقفرص البيع يف 

-كشريرية هإليه نظ من املمكن أن ال تكون واحدة يف كل الدول على عكس ما تذهب اإلنتاجخالصة ذلك أن دوال  

قويا إال لدولة تكون على  أولني، ومع ذلك فإن الدولة لن تقوم بتصدير السلعة أو السلع اليت يكون فيها الطلب الداخلي عليها
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حد كبري، ومنه فالسلعة ال  إىليشة ومستوى األجور استعداد الستهالكها، ألن الكمية املستهلكة وطبيعتها تعتمد على مستوى املع

  : وخالصة حتليل ليندر ما يلي. اإلنتاجإال لدول تتشابه فيها مستويات األجور ودخل األفراد ومن مث هبات عناصر تصديرها ميكن 

واق، مث أثر هذا األخري على التكنولوجيا، مث أثر هذه ذيُلغى افرتاض الطلب املمثل بنظرية إمجالية عن أثر الدخل على اإل -

  .جيةالتكنولوجيا على التجارة اخلار 

أولني -شرلما تشابه هيكل الطلب بني دولتني كلما كانت التجارة احملتملة بينهما أكثر كثافة، وهذا ما أمهلته نظرية هكك  -

  . واق املستهلكني يف الدول املختلفةإذبافرتاضات ثبات 

عظم التجارة اخلارجية فميندر، سلوب لأتتفق مع توقع  من التجارة اخلارجية املعاصرة تأخذ أمناطاً  كبرياً   يالحظ أن جزءاً   

من  هاماً  ن جزءاً إذلك ف إىليابان باإلضافة مريكا وكندا والأيف السلع املصنعة حتدث بني الدول عالية الدخل كدول أوربا الغربية و 

نظرية  ليس ب وبسلن هذا األإخريا فأجهزة الكهربائية وااللكرتونية، و هذه التجارة حيدث يف سلع متشا�ة ومتمايزة كالسيارات واأل

  .ينة دون سواهاالسلعة املعينة يف البداية يف منشأة معينة ودولة مع إنتاجيفسر سبب تركز ما كاملة حيث ال يوجد فيها 

وكل ما خيربنا أن الدولة جيب أن تكون كبرية مبا فيه  ،الصنف املعني يف املكان املعني للصدفة إنتاجيرتك حتديد البداية يف 

أن  إالّ  1.ملعينة بالتوسع بشكل حيقق هلا وفرات حجم اقتصادية كافية لتمكنها من املنافسة التصديريةملنشأة االكفاية لتمكني ا

وأوضحت أن هذه النظرية قاصرة فقط على تفسري أمناط التجارة  ،مل تثبت صحة العالقة اليت أوضحها ليندر ت التطبيقيةالدراسا

النمطية، فعلى الرغم من أن هناك دراسات كثرية أيدت صحة فروض ليندر  تجات غرييف السلع ذات التكنولوجيا العالية أو املن

، إال أن هذه الدراسات وجه إليها النقد أل�ا مل Hirschand Lev 1973 ، وHutbaner 1970، و Fortune 1971مثل 

أن نظرية غري واقعية وال توجد  اسات ترىتأخذ يف االعتبار أثر التقارب اجلغرايف على زيادة التبادل التجاري، وخاصة أن هناك در 

  2.تجارة بينهمأنه كلما زاد التباعد بني الدول قلت ال Haninkأدلة علمية تدعمها، وقد رأى 

دولة من منظمة التعاون  19 أصل دولة من 18أوضحت صحة نظرية ليندر يف دراسة لـ  2000يف دراسة سنة 

من صادرات هذه الدول من  %80أن حوايل  إىلوأشارت  ،)1995 – 1990(خالل الفرتة  (OCED)االقتصادي والتنمية 

مع الدول اليت تتقارب معها يف الدخول والعكس صحيح، وتتجه نسبة كبرية  دولة منها تتزايد جتار�ا 18السلع الصناعية، كما أن 

، لكن )القتصادي والتنميةلتعاون ادولة من دول منظمة ا 11حوايل (الدول اليت تتميز بكرب حجم اقتصادها  إىلا�ا من صادر 

تعترب و  3.على عدد كبري من الدول يعاب على هذه الدراسة اقتصارها على عدد حمدود من الدول، حيث يتطلب األمر التطبيق

وضح بية التحليل املتقدم، إال هناك أمثلة مضادة تإذلألدب االقتصادي يف هذا ا�ال، ولكن على الرغم من ج نظرية ليندر تطويراً 

  :للتصدير حىت يف حالة عدم وجود سوق حملي للمنتجات، وأبرز ما يساق على ذلك مثال اإلنتاجنية إمكا

أشجار الكريسماس الصناعية ومواد الزينة ألعياد امليالد،  إنتاجال تدين باملسيحية أو االسالم ب شرق آسيا اليتقيام بعض دول  - 

 .البلدان االسالمية إىلضان بأغانيها الدينية وانيس رمدول مسيحية، وكذا تصدير ف إىلوتقوم بتصديرها 

الدول االسالمية على  إىلحتديد القبلة، وتقوم بتصديرها  مستلزمات احلج، وسجاد الصالة، وبوصلة إنتاجقيام هذه الدول ب - 

  4.الرغم من عدم وجود طلب داخلي على هذه السلع يف البالد املنتجة
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خلارجية وحتليل آثارها، رغم ما قد يوجه هلا من انتقادات تعترب تطوير للفكر لتجارة ايف تفسري ا ليندرال شك أن نظرية 

  1:، هيأسبابعدة  إىلاالقتصادي، وهذا يرجع 

 .أدخلت النظرية يف اعتبارها جانب الطلب يف حتديد إمكانيات التخصص الدويل -

 .تقدمةلدان املأكدت الفارق اجلوهري بني اهليكل االقتصادي للدول املتخلفة والب -

 .التزمت املنهج الديناميكي يف التحليل -

 .العامل تُقدم حتليالً نظرياً ألسباب التفاوت يف الدخول بني دول -

تُلقي النظرية ظالًال من الشك على مذهب حرية التجارة، مؤكدًة أن وضع حرية التجارة ليس بالضرورة أفضل من وضع تقييد  -

  .التجارة

مهد التفسري السابق لتشافني ليندر يف نظية تشابه الطلب بني الصناعات يف الدول املتقدمة يف فرتة  :الصناعة التجارة ما بين -2

صناعية  تبادل الدول املتقدمة فيما بينها سلعاً  إىلات من القرن املاضي، ويذهب مفهوم هذا النوع من التجارة الدولية السبعين

السلع املتمايزة بني الدول، السلع املتمايزة تتسم بسيمات خاصة جتعلها تبدو  صناعة يفوتعترب أغلب جتارة ما بني ال 2.متمايزة

  3:وميكن متييز السلع بإحدى الطريقتني. نفس السوق أو الصناعةخمتلفة عن السلع املنافسة يف 

ل احللويات قد يل املثاهي سلع ختتلف فيما بينها بصورة طفيفة بالرغم أن أسعارها متشا�ة، فعلى سب: سلع متباينة أفقيا - 

 .يكون هلا نفس السعر ولكن حتتوي على مذاق خمتلف أو مكونات خمتلفة

شكل خارجي خمتلف متاما وأسعار خمتلفة، فعلى سبيل املثال أسعار وأشكال السيارات  ع لديهاهي سل: سلع متمايزة رأسيا - 

 .اجلديدة خمتلفة بشكل كبري

املتمايزة حتدث يف ظل ظروف املنافسة غري التامة، ويرتبط أحد الفروق  السلع عالوة على ذلك، أغلب التجارة الدولية يف

وقيام هذا النوع من التجارة يدعمه تشابه الدول ، تامة بعدد املصانع املوجودة يف السوقاجلوهرية بني املنافسة التامة وغري ال

ومن هنا تظهر امليزة النسبية هلذه  ،اإلنتاجيف موارد  تقاربو ة الصناعية فيما بينها مما متلكه من تكنولوجيا ورأس املال وعمالة ماهر 

من وضع مؤشر يقيس معدل التبادل بني  Lioyed وليويد Grubel جربلقام كل من  1975ويف سنة . الدول يف الصناعة

 Civan etد قام أما فيما خيص التجارة بني الصناعات يف الدول السائرة يف طريق النمو فق .الصناعات يف الدول املتقدمة

Harvysha ضعف هذا  وما مت اسنتاجه هو ،حبساب معدل التبادل التجاري فيما بني الصناعات يف هذه الدول 1983 عام

  . الدول النامية بالرغم من تفاو�ا بني هذه الدولالتبادل يف

 األسواقاظم خالل تع التجارة ما بني الصناعات سوق متكن من حتقيق مكسب جتاري من خالهلا وتلك االستفادة من

ار، كما أن  هذا النوع من واقه وفرصة تفاضل يف االختيإذاخلارجية، كما تعطي للمستهلك توزيع  األسواقمبا فيها الداخلية و 

أعداد  إىللتجارة الدولية سوق متكن الدول من الرتكيز على سلع معينة مقلصة يف ذلك األعداد الكبرية اليت كانت تنتجها من قبل ا

الضعف يف معدالت التبادل  إىليصل  منواً  1957سنة  (CEE)الهلا، حيث شهدت السوق االوربية املشرتكة طيع من ختست

   4.العامل أمجعما بني الصناعات مقارنة بالدول يف التجاري 
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خل،  ب املتداتوجد العديد من النظريات اليت تشرح التجارة بني الصناعة مثل نظرية اقتصاديات احلجم، ودورة املنتج، الطل

  .نافية لبعضها البعضوبالرغم من ذلك، هذه النظريات ليست . كلها تستخدم لتفسري جتارة ما بني الصناعة يف املنتجات املتمايزة

  النظر�ة�التكنولوجية����التجارة�ا��ارجية: ثالثا

  :وهي ،ج رئيسيةإذ يف التجارة اخلارجية من ثالث من  ة التكنولوجيةيتتكون النظر   

 إذاسلعتني يتم على فرض ثبات عوائد احلجم يف دولتني، فم إنتاجأولني أن  -افرتض هيكشر: ديات الحجمقتصاذج انمو   -1

يف حالة زيادة عوائد احلجم؟ هل ستحصل الدولتان على  اإلنتاجرة املتبادلة عندما خيتل هذا الفرض ويتم افع التجاحيدث ملن

يعترب منوذج اقتصاديات و  1.أولني –ذا ما مل يوضحه منوذج هيكشر شيء؟ وه منافع متبادلة حىت وان كانت متماثلتني يف كل

الكبري   اإلنتاجبإدخاهلا وفورات  اإلنتاجلنسب عناصر " أولني-هكشر"لنموذج  احلجم يف التجارة اخلارجية تطويرًا وتعديالً 

أساسيًا لتصدير تلك السلع م شرطًا فهي تعترب توفر سوق داخلي ضخ ،كأحد املصادر األساسية للمزايا النسبية املكتسبة

، كما تفرق هذه النظرية بني اإلنتاجدة ها يف ظل شروط اقتصاديات احلجم واملتمثلة يف زيادة العائد مع زياإنتاجاليت يتم 

ة احلصول على مزايا نسبي إىلالدول الصناعية صغرية احلجم والدول الصناعية كبرية احلجم، فالدول الصناعية الصغرية تتجه 

واق وتفضيالت إذمصدرها اقتصاديات احلجم يف السلع نصف املصنعة أو الوسيطية لعدم قدر�ا على التأثري على  مكتسبة

لدول األخرى، وعلى العكس من ذلك حتصل الدول الصناعية الكبرية احلجم على مزايا نسبية مكتسبة ملستهلكني يف اا

واق إذبسبب قدر�ا على التأثري على  ،لسلع االستهالكيةصنع أو االسلع تامة ال إنتاجمصدرها اقتصاديات احلجم يف 

  2.وتفضيالت املستهلكني يف الدول األخرى

هي نتيجة لتخصص العمل واخنفاض كلفة الوحدة يشجع نزعة االحتكار يف ) عوائد املؤسسة زيادة(حلجم اقتصاديات ا

ج املنافسة غري إذ وري على االقتصادي استخدام منمن الضر  ويشجعها على النمو وحتاول السيطرة على السوق ويصبح ،املؤسسة

 ،الصناعة إىلن تدرك أن االرباح االحتكارية املرتفعة جتذب الدخول بالطبع هذا حيتم على املؤسسة أ. االحتكارية للتنبؤ بالسلوك

 إىلرجية وتزيد من فرص دخوهلا تكون خا زيادة عوائد املؤسسة قدو  .نطاق واسع من املنتجات املتنوعة لتلبية أولويات الزبون إنتاجو 

زيادة العوائد للمؤسسة خارجية فإن التنبؤ نت كا  إذاجمموعة من الصناعات اليت تتألف من عدد من املؤسسات، ف إىلالصناعة أو 

ن زيادة ة أكرب مالذي ينمو بنسب اإلنتاجحالة  إىلتشري حالة تزايد عوائد احلجم  ،بسلوكها من خالل منوذج املنافسة ال زال ممكنا

  3.اإلنتاجمدخالت 

ول الدول الصناعية املتقدمة وبني الدتفسري منط التجارة اخلارجية بني  إىلميكن القول أن نظرية اقتصاديات احلجم تسعى 

  الصناعية ذات السوق الداخلية الصغرية

، 1961" بوسنر"قتصادي اال إىلي يعود تفسري طبيعة التبادل عن طريق التطور التكنولوج: نموذج الفجوة التكنولوجية  -2

أولني، وهذا راجع -كشريمنوذج ه تتبادل فيما بينها، وهذا ما يناقض نتائج اإلنتاجحيث اعترب أن الدول ذات نفس عوامل 

ويركز منوذج الفجوة التكنولوجية يف تفسريه لنمط التجارة اخلارجية  .تفسري طبيعة التبادل عن طريق التطور التكنولوجي إىل

سلعة جديدة أو  إنتاجمن الدول األخرى متكنها من  أكثر تقدماً  نتاجحيازة إحدى الدول على طرائق فنية لإل إمكانية على

                                                           
 .207: صسابق، : خالد، حممد السواعي -  1
 .199- 198: ص.، ص1999القاهرة،  التجارة اخلارجية بني التنظيم والتنظري، الدار املصرية اللبنانية،: سامي، عفيفي حامت -  2
 .208: مرجع سابق، ص: خالد، حممد السواعي -  3
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ية أقل مما جيعل هذه الدولة تكتسب إنتاجأفضل ما تنتجه الدول األخرى، أو سلع ذات تكاليف ع ذات جودة عالية سل

لية يف املستويات التكنولوجية من شأ�ا أن حتقق اختالفات فات الدو مزايا نسبية مستقلة عن غريها من الدول، كاالختال

  2:يتم ذلك بطريقتنيو   1.قيام التجارة اخلارجية بني الدول إىلبالتايل مناظرة هلا يف املزايا النسبية املكتسبة، وتؤدي 

دل الدويل، ويرتتب على ذلك اف التباالسلع اليت تُنتج يف مجيع الدول ألطر  إنتاجزيادة الكفاءة النسبية إلحدى الدول يف  -

  اكتساب هذه الدولة مليزة نسبية دون غريها من الدول؛

الدولية يف الوقت الذي ال تستطيع  األسواق إىلجية متقدمة جديدة ذات مستويات تكنولو  دخول إحدى الدول مبنتجات -

 .هذه السلع نتاجلالزمة إلولوجية اها داخليا أو تقليدها، أل�ا ال حتوز الوسائل التكنإنتاجالدول األخرى 

ق التكنولوجي، وتكون تمتع بامليزة النسبية يف التفو املدة اليت تكون فيها الدولة ت"بأ�ا  الفجوة التكنولوجية" بوسنر"ولقد عرَّف   

وال التفوق حتكار بز أن يزول هذا اال إىلوتصدير السلعة ذات الكثافة التكنولوجية، حيث تتمتع باحتكار مؤقت  إنتاجالوحيدة يف 

 4:اومه ،احلديثة وجود نوعني من الفجوات يف عملية االنتشار الدويل للتكنولوجيا إىل "بوسنر"ويشري  3".التكنولوجي

الفجوة الزمنية بني اللحظة اليت يقدم فيها االبتكار  إىلفجوة تأخر الطلب وهي تشري  أيضاويطلق عليها  :مرحلة فجوة الطلب -

ظة اليت يتعرف فيها املنتجون يف الدول األخرى على حاجتهم لالستجابة مع التغريات احلادثة، ويتحقق ة، واللحاجلديد ألول مر 

خرى بتحدي املنافسة دول أخرى، وهنا يشعر املنتجون يف الدول األ إىلا تبدأ الدولة املبتكرة يف تصدير السلعة اجلديدة ذلك عندم

وبتعبري آخر تتمثل هذه الفجوة يف الفرتة بني بداية استهالك هذه السلعة يف الدولة  مالئم، رد فعل إىلاجلديدة، ويعرتفون حباجتهم 

  .هذه السلعة يف الدول األخرى موطن االبتكار، واستهالك

الدول  إنتاجو ) االصلي اإلنتاج(السلعة اجلديدة ألول مرة  إنتاجالفجوة الزمنية بني  إىلوهي تشري  :مرحلة فجوة التقليد -

بلدان قلد يف الاحمللي امل اإلنتاج، وعند هذه النقطة تبدأ صادرات الدولة املبتكرة يف الرتاجع، وحيل حملها )املقلد اإلنتاج(رى هلا االخ

  .األخرى

خيتلف املدى الزمين بني الفجوتني حيث تكون فرتة فجوة الطلب أطول زمنيا من فرتة فجوة التقليد، والفجوة الزمنية بينها 

  .لتكنولوجية اليت تفتح ا�ال أمام التجارة اخلارجية يف هذه السلعةالفجوة ايطلق عليها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 126-125: ص.، صمرجع سابق: دياب، حممد -  1
 .217- 216: ص.التجارة اخلارجية بني التنظيم والتنظري، مرجع سابق، ص: سامي، عفيفي حامت -  2

3- Bernard, Guillochon & Annie, Kewecky: économie internationale - commerce et macroéconomie,4edition, Dunod, paris , 

2003, p: 62. 
 .63-62: ص.سابق، صمرجع  :لقادرعبد ا متويل ،السيد -  4
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  1961لبوس�����ة�التكنولوجيةالفجو ): 01 -01( الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  .63 :سابق، صمرجع  :السيد متويل، عبد القادر: لمصدرا

متثل فجوة التقليد،  3ف  -1والفجوة ف ، تعرب عن فجوة الطلب، 2، ف 1يتضح من الشكل السابق أن الفجوة ف  

السلعة يف الدول املقلدة تفقد الدولة  إنتاج أما يف حال ظهور. الفجوة التكنولوجية إىليشري  3ف -2والفرق بني الفجوتني، ف 

بني التجارة اخلارجية اليت ابتكرت فيها السلعة ميز�ا النسبية، وتبدأ العوامل التكنولوجية بفقدان الدور الذي لعبته يف تفسري قيام 

يف كال الدولتني، باعتباره  نتاجإلاالدول يف السلع الصناعية ذات الكثافة التكنولوجية، وحيل حملها عامل الوفرة النسبية لعوامل 

  1.)أولني –نظرية هكشر (العامل األساسي الختالف املزايا النسبية الطبيعية وقيام التجارة اخلارجية 

امليزة االحتكارية نتيجة تقليد مبتكرا�ا ال تقف ساكنة يف معظم االحوال، ولكن الدولة اليت فقدت اجلدير باملالحظة ان 

تايل ر أو حتديث جديد، وهو ما نراه يف شكل تقدمي أجيال متعاقبة من سلعة معينة كاحلاسبات وغريها، وبالتبحث عن ابتكار آخ

كما تلعب الفروق يف مستويات  .رع معني من املصنوعاتمبيزة نسبية يف ف قد تستمر الدولة الرائدة يف جمال االبتكار يف التمتع

سية بني اتساع الفرق يف مستويات ل فرتة التقليد، حيث يعتقد بوجود عالقة عكجور بني الدول املختلفة دورها يف حتديد طو األ

دول أخرى  إىلبسرعة  اجاإلنتنقل مواطن  إىلويؤيد هذا االفرتاض، اجتاه الشركات عابرة القارات . جور وطول فرتة التقليداأل

  2.قاتتتصف باخنفاض مستويات االجور، خاصة عندما تشكل االجور جزءا كبريا من النف

نه ال يوضح حجم الفجوات التكنولوجية القائمة بني الدول أانتقاد تعرض له منوذج الفجوة التكنولوجية هو  يعترب أهم

هذه الفجوات مع  نظهورها وال يبني كيف يتم بالضبط التخلص م ىلإاب اليت تؤدي سباال اختباراملختلفة، وال يقوم بفحص و 

  3.حياة املنتج سد هذه الثغرةمرور الزمن، حيث حاولت نظرية دورة 

ال إاالختالفات التكنولوجية،  إىلبالرغم من قوة النظرية الكالسيكية اليت تعزو التجارة بني الدول : نموذج دورة حياة المنتج -3

لنظرية يكمن يف اعتمادها االسلوب الساكن يف تقرير امليزة التنافسية وأمناط التجارة، فامليزة حد حمددات هذه اأ أن

  4.يف ظل سهولة انتقال التكنولوجيا عرب الدول كنولوجية غري ساكنة وقابلة للتغري مع الزمنالت

 ريموند فرنونقتصادي ية والذي طوره االوسع من منوذج الفجوة التكنولوجمنوذج دورة املنتج هو النموذج األ

J.R.Vernon  دورة المنتجوالذي أمساه  األمريكيةويوضح فرنون يف منوذجه عن الواليات املتحدة . 1966عام Product 

                                                           
 . 127-126: ص. مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  1

 .64: صمرجع سابق،  :عبد القادر متويل ،السيد -  2
 .146: ق، صمرجع ساب :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  3
 .91: مرجع سابق، ص: عوض، طالب -  4
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Cycle  احل اليت سلسلة املراحل اليت مير �ا املنتج اجلديد يف مسرية تطوره، والتغريات اليت حتدث على ميزته النسبية خالل هذه املر

  1.مير �ا

الحظ فرنون أن هناك  يف السلع املصنعة بالتحديد، األمريكيةما مت مالحظته يف أمناط التجارة اخلارجية  إىل استناداً  

وما أن يظهر . وتزدهر املبيعات داخل السوق احمللية اإلنتاجأ، حيث يظهر . م. من املنتجات اليت تنشأ يف البداية يف الوالعديد 

د لذا تع. على اهتمام الدول االخرى، ويبدأ التجار االجانب بطلبه إذحىت يبدأ بعد حني باالستحو  يكيةاألمر تج يف السوق هذا املن

 إىلخرى اجلديد على هذا املنتج تصل املبيعات منه يف البلدان األ أ يف هذه املرحلة مصدرا صافيا، وبعد أن ينمو الطلب. م . الو 

باالخنفاض، مث  األمريكية، ويف هذه املرحلة تبدأ الصادرات )البدء يف تصنيعه ركات االجنبية علىتشجيع الش(مستوى االنطالق 

مث . املزيد من االخنفاض إىل األمريكيةأخرى مؤدية بذلك بالصادرات  أسواق إىلوالتصدير  اإلنتاجة ببيجنتستمر الشركات األ

وبعد  خرياً أو  ،املزيد من االخنفاض إىل األمريكيةات ى مؤدية بالصادر خر أ أسواق إىلنتاج والتصدير تستمر الشركات االجنبية باإل

وتبدأ اقتصاديات احلجم بالظهور مع اتساع املبيعات والكلف  ،اإلنتاجملية أن تتمكن الشركات االجنبية من السيطرة على ع

ا مصدر وحيد، مت تتنافس أ تبدأ بكو�. م.  الو: و�ذا تكتمل الدورة. أ نفسها. م. الو  إىلباالخنفاض، قد تقوم بتصدير املنتج 

  .الشكل املوايل يوضحهوهذا ما  2. مستورد صايف إىلجانب يف التصدير، مث تتحول مع املنتجني األ

  1966 فرنون ل نموذج�دورة�حياة�املنتج): 02 – 01( الش�ل�رقم�

  

  

    

  

  

    

  

  .55: مرجع سابق، ص: علي داود وآخرون ،حسام: المصدر

  :أنث حي    

Q u  : األمريكي اإلنتاجكميات   إىلتشري.  

Q*  : االجنيب اإلنتاجكميات   إىلتشري.  

(X-M) u  : األمريكياملنتج ادرات من صايف الص إىلتشري.  

  3:حسب الرتتيب الزمين التايل األمريكيالشكل مراحل تطور املنتج  يبني    

 .)رحلة االوىلامل( Q uدة عين زيا، مما ياألمريكيوتسويقه يف السوق  اإلنتاجيبدأ تطوير  -

                                                           
 .146: مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  1
 .125 – 124 :ص.، ص2010النظرية والتطبيقات، اثراء للنشر والتوزيع، عمان،  –الدويل االقتصاد  :عدنان زكي أمنيجري، ه -  2
 .56-  55: ص.مرجع سابق، ص: حسام، علي داود وآخرون -  3
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، وبداية تزايد Qu اإلنتاجع يف التوس إىل، وجذب الطلب االجنيب، فإن ذلك يؤدي األمريكيبعد جناح املنتج يف السوق  -

 u (X-M)لصاحل الصادرات، أي زيادة  األمريكية، مما يعين اتساع الفارق بني الصادرات والواردات األمريكيةالصادرات 

 .)الثانيةاملرحلة (

 إنتاجفإن  السلعة وتسويقها، إنتاجتمكن املؤسسات االجنبية من اكتساب املعرفة التكنولوجية، وتصبح قادرة على عندما ت -

) u (X-M)تناقص (للخارج  األمريكيةجانب اخنفاض الصادرات  إىل)  Q uتناقص (هذه املؤسسات يأخذ يف التناقص 

 .)املرحلة الثالثة(

جنبية، فإنه يصبح لديهم ميزة احمللية واأل سواقلأل اإلنتاجت احلجم مع التوسع يف جنبية وفوراات األبسبب حتقيق املؤسس -

ن تصبح أمريكا مستوردة ملن ينتج السلعة، ويف أ إىلالسلعة، نتيجة الخنفاض التكاليف، وهذا بدوره يؤدي  إنتاجنسبية يف 

يصبح سالب  u (X-M) األمريكيدرات صايف الصا حبيث أنتتناقص  u (X-M)و  Q uتزداد بينما  *Qهذه احلالة فإن 

 ).املرحلة الرابعة(

  1:أربعة مراحل، وهي إىلفقد قسم دورة حياة املنتج  األمريكي االقتصاد ليه فرنون علىإمن خالل ما توصل   

لة، يف هذه املرحتفعة ها مر إنتاجتنتج السلعة بكميات قليلة وتكون تكاليف  ):مرحلة المنتج الجديد (المرحلة األولى  -

هارة، وتكون أسعار املنتج اجلديد وتكون الكفاءات العلمية واهلندسية هي العوامل األكثر أمهية وحيتاج األمر يد عاملة عالية امل

  .حمدود عالية لذا يكون الطلب عليها غري كبري كما أن تصدير السلعة يكون

ها بصورة متزايدة، إنتاجعة اليت تلقى قبوًال متزايدًا وجيرى لطلب على السلفع ايرت ):مرحلة النمو أو التوسع (المرحلة الثانية  -

ف الطلب عليها، كما يتزايد الطلب عليها يف اخلارج، ففي البداية تتم تلبية عارها، مما يضاعها، وبالتايل أسإنتاجوتنخفض تكاليف 

  .الشركة األم أو بواسطة شركات أخرىء بواسطة ارج سواها يف اخلإنتاجيف دولة االبتكار، مث يبدأ  اإلنتاجالطلب من خالل 

يف الدول  اإلنتاجتتزايد املنافسة عن طريق األسعار حبيث يرتكز  إذ، يف هذه املرحلة يصبح املنتج منطياً : المرحلة الثالثة النضج -

  .ةها الداخليأسواق املنتج وبيعه يف إنتاجذات األجور املنخفضة من أجل خفض التكاليف، وتبدأ الدول املقلدة ب

طوراً تليب احلاجات اثًة وتأكثر حد تصبح السلعة قدمية بسبب ظهور سلع جديدة"): الهبوط"مرحلة الزوال ( المرحلة الرابعة  -

  .ها يرتاجعإنتاجفعلى الرغم من اخنفاض األسعار فإن الطلب على السلعة ينخفض و  ،نفسها

امليزة التنافسية خاصة يف السلع الصناعية، ومين متثيل مراحل االنتاح دور هام يف حتديد والتايل فاملالحظ ان التقدم التكنولوجي له 

  : الصعود ألعلى حسب تطور املرحلة اليت مير �ا السلعة كما يلي�رم قاعدته متثل البداية مث

  

  

  

  

  حسب�دورة�حياة�املنتج��نتاجمراحل�): 03 - 01(لش�ل�رقم�ا

                                                           
 . 128-127: ص.مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  1
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  .14: ، صسابق رجعم: حسن جوهركرمي، مصطفى على : المصدر

زدادا يف مرحلة النضج، مث أنه يف املرحلة األوىل يكون معدل النمو بطيئا، مث ي )03- 01(رقم الشكل خالل يتضح من 

  .اإلنتاج، وخالل هذه املراحل املختلفة ختتلف األمهية النسبية لعناصر منطياً  اإلنتاجيهبط عندما يصبح 

ة ما بني الصناعة سواء بني الدول املتقدمة وبني الدول النامية والدول ملنتج لشرح بعض جتار ميكن استخدام مفهوم دورة ا

من دولة أخرى، فقد تصدر  مماثالً  ويف نفس الوقت تستورد منتجاً  جديداً  ثال، قد تصدر دولة منتجاً فعلى سبيل امل. املتقدمة

نواع أخرى من السيارات الرياضية من اليابان، ومع ان وباملثل تستورد أمن السيارات الرياضية للياب جديداً  الواليات املتحدة نوعاً 

يف الدول املتقدمة، تقوم التجارة ما بني الصناعة بني الدول ذات الدخل املرتفع مع  التدفق الثابت للمنتج اجلديد والذي مت تطويره

أحدث من املنتج  تفع ستصدر أنواعاً ذات الدخل املر لدول أن ا إىل أيضاويشري النموذج  ،املنتجات اجلديدة فيما بينها تبادهلا هذه

  1.للدول النامية، وتستورد أنواعا أقدم من املنتج من هذه الدول

نسجة من املركبات الصناعية والرتانزستور دورة حياة املنتج يف العديد من املنتجات كالراديو والتلفزيون واأل مت مالحظة 

وىل واملرحلة الرابعة، ولو أن طول الدورة خيتلف من الزمنية بني املرحلة األ مكانية تقصري الفرتةكما ظهرت شواهد على ا  ،واحلاسبات

نه بالقدر الذي أ االّ  ،امكانية خضوعها للتطويع للظروف املختلفة وعوامل التفسري إىلز فرضية دورة املنتج سلعة ألخرى، وتتمي

  2.وصفها نظريةن ذلك يضعف قدرها بإتتسم هذه الفرضية باملرونة، ف

 شامالً  تقدم تفسرياً الكثري من السلع، إال أ�ا ال  إنتاجدورة حياة السلعة أو املنتج وإن كان يعكس حقائق يف تطور  منوذج

على سبيل املثال السلع ذات دورة احلياة القصرية، أو تلك اليت تتطلب (الجتاهات تطور التجارة اخلارجية، فثمة العديد من السلع 

ال تندرج ضمن سياق منوذج دورة ) حد كبري من حيث النوعية، أو ذات دائرة املستهلكني الضيقة إىللية، أو تتمايز نفقات عا

ها على املراحل اليت تعتمد عليها نظرية دورة حياة املنتج إنتاجأن بعض الشركات متعددة اجلنسيات ال تعتمد يف  إالّ ، املنتجحياة 

مقسم ما بني جمموعة من الدول والبيع يتم مباشرة يف كل  اإلنتاج الصعيد العاملي، حيثبل تنتج سلع منوذجية مباشرة على 

العديد من التغريات، وتتمثل هذه  إىلوإعادة توظيف رأس املال تعرضت  ،لعات اليت متيز تصدير السيف الواقع فإن العملي. األسواق

  3: التغيريات فيما يلي

 .ستثمار يف اخلارجتسارع عملية التجديد، التصدير واال -

 .تتجه حنو االختفاء عرب الزمن األمريكيةالظروف اخلاصة املشجعة للتجديد يف الواليات املتحدة  -

  .بعض الشركات املتعددة اجلنسيات تتطور حسب قاعدة خمتلفة عن تلك الواردة يف منوذج دورة حياة املنتج -

                                                           
 .122: ص ،مرجع سابق :سربينكل. دبليو، تشارلز سوير وريتشارد ل -  1
 .126- 125:ص.مرجع سابق، ص :هجري، عدنان زكي أمني -  2

3 - Bernard, Guillochon & Annie, Kewecky:  Op. Cit, p : 97. 
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 ،)اولني-هيكشر(خرية النيوكالسيكية األ طع مع نظرية التجارةمن هذا ميكن أن نالحظ أن فرضية دورة املنتج ال تتقا 

ن يتم اجتياز مرحلة تعلم أوما  ،النسبية ملورد اخلربة العلمية والتقنيةالوفرة  تأيت من األمريكيةفهي ترى أن امليزة النسبية للصادرات 

األخرى، وميكن للواليات  تاجاإلنأكثر من عناصر  مكان آخر يتمتع بوفرة نسبية يف عنصر أو إىله إنتاجتقنية املنتج حىت ينتقل 

مثل (وهذا ميكن مالحظته من استمرار تطوير املنتجات  ،يةنفسها أن تكون من جديد البلد صاحب امليزة النسب األمريكيةاملتحدة 

ية العالية فضال ، حيث يصعب دخول هذه الصناعة بسبب ما تطلبه من اقتصاديات احلجم ومن اخلربة العلمية والتقن)احلاسوب

  1.ضخامة رأس املالعن 

  التجارة�ا��ارجية����ظل�املنافسة�غ���التامة: را�عا

افرتاض ثبات وفرات احلجم االقتصادي واملنافسة  إىل) أولني-هيكشر(وذج النسبية لريكاردو، ومناستندت نظرية امليزة   

د وفورات احلجم االقتصادي، مبعىن أن ية تتصف بتزاينتاجإلاغري أن هذا ال يتحقق يف مجيع احلاالت، فبعض العمليات  ،التامة

 اإلنتاجية، وعلى افرتاض أن أسعار عوامل اإلنتاجة يف املدخالت مثل هذه الصناعات سيزداد بنسبة أكرب من نسبة الزياد إنتاج

هذه ي ملثل اإلنتاجتوسع أسفل مع ال إىلمن أعلى  ثابتة، فإن ذلك يتضمن أن منحىن متوسط التكلفة الكلية سيكون منحدراً 

 إىلؤسسات جديدة الصناعات، نتيجة الخنفاض متوسط التكلفة، واالستفادة من وفورات احلجم، فإن ذلك جيعل دخول م

خروجها من السوق، وبالتايل  إىل، حيث أن املؤسسات اجلديدة ستنتج بتكلفة متوسطة مرتفعة مما يؤدي مستحيالً  السوق أمراً 

يف السوق، واليت استغلت إخنفاض متوسط التكلفة الكلية، وهذا جيعل سوق الصناعة  ؤسسات املوجودة أصالً تركيز الصناعة يف امل

مفيدة جلميع  هل ستكون التجارة: وهنا تربز التساؤالت التالية. ري تامة، بسبب صعوبة دخول املؤسسات اجلديدةميثل منافسة غ

  2روف هذه التكاليف؟طراف املتبادلة؟ وهل هناك حافز للتجارة حتت ظاأل

، فغالبا ما نتاجإلادور وفورات احلجم االقتصادي يف التجارة اخلارجية على أنه مكمل ألسلوب دورة  إىلميكن أن ينظر 

على البحث والتطوير مما جيعل املؤسسات العامة يف هذا ا�ال تعتمد على التصدير  جداً  كبرياً   يتطلب تطور منتجات جديدة انفاقاً 

مستوى مقبول واملؤسسة أو الصناعة اليت تتمكن بالتايل من  إىلكنها من ختفيض معدل كلفتها مي ،ها بشكل كبريجتاإنلتوسيع 

ليضمن هلا مركز  ،كلفة متدنية مبا فيه الكفاية  إىلصل بشكل أكرب وأسرع من غريها بعد تطوير املنتج اجلديد تستطيع أن ت التوسع

مثل هذه الصناعة وحدوث مثل هذا  إىلاملنتجني االجانب الدخول  جيعل من الصعب على اأيضورمبا  ،احتكارها يف السوق احمللي

، من ناحية أخرى فإن سبق املؤسسة يف اإلنتاجحدوث املرحلتني الثالثة والرابعة من دورة الوضع سيلغي أو على االقل سيؤخر 

ميكنها من متويل نفقات البحث  ،كبريةهلا أرباحا ً  البحث والتطوير مث التصدير واالستفادة من وفورات احلجم الكبري سيولد

وهكذا تستطيع مثل هذه املؤسسة احلفاظ على استمرارية والتطوير الضخمة الالزمة الستمرار تطوير منتجات جديد مرة أخرى، 

  3.ألجنبيةالتمويل الذايت الضخم الذي يكون مبثابة سد أمام املنافسة ا السبق والتجديد التكنولوجي املقرونة بقدرة

  

  

  ��نتا�تجارة�ا��ارجية�ضمن�التنوع�ال: خامسا

                                                           
 .127:مرجع سابق، ص :عدنان زكي أمني ،هجري -  1
 .58-57: ص.مرجع سابق، ص: علي داود وآخرون، حسام -  2
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لعة أو اخلدمة نفسها عن دة حبيث ختتلف بعض وحدات السنواع السلعة أو اخلدمة الواحأتعدد  اإلنتاجيقصد بتنوع  

واحدة عن بعضها بعضا اختالف بعض أنواع السلعة ال إىلفريجع  اإلنتاجأما التنوع يف . حد ما، ولكنها ال ختتلف كلية إىلبعضها 

احلجم واللون والشكل والتغليف، أو ن حيث املواد األولية املصنوع منها كل نوع، اليد العاملة، واملتانة والقوة، واالستمرارية، و م

 تاجاإلنن إخرى من نفس السلعة، األ األنواععالمة جتارية متيزه عن غريها من خصائص السلعة ومييز كل مشروع النوع الذي ينتجه ب

  .الدول احلديثة واملتطورة إنتاجمن  كبرياً   املنوع يشكل قسماً 

املنوع  اإلنتاججارة بني الدول الصناعية هي من نصيب التمن  % 50ن أ Lioyd ولويد Grubel جروبلقدر كل من 

ا�ا يف منتوج) املميز(نوع امل اإلنتاجن الدول النامية حتتوي على نسب قليلة من إوكما هو متوقع ف ،صناعة واحدة إىلالذي ينتمي 

جياد النوع إفهو  اإلنتاجحيدد تنويع  واق املستهلكني وتعددها، وأن ماذأتنوع  إىلي فيعود اإلنتاجأما سبب التنويع  1.الزراعية

طوير أنواع خمتلفة من السلع يعترب مكلف، ألنه يتطلب ت إنتاجن أ الّ إواقهم، ذأاشباع حاجات املستهلكني ومالئمة  إىلقرب األ

  .اإلنتاج، واحملافظة على ذلك اإلنتاجع جديدة من وحبث لتصميم أنوا 

 النكاستر وكلفن Krugman بول كريجمان، فقد حبثه اقتصاديان مها نتاجة لإلاملختلف األنواعأما حتديد العدد األمثل من 

Lancaster وذلك  ،ستهلكنيسلع املتاحة للماملختلفة من ال األنواع، حيث قاما بدراسة أثر التجارة اخلارجية على عدد

  2:الفرضيات التاليةعلى  ايف التجارة اخلارجية، واعتمد) أولني -هيكشر(باستخدام منوذج رياضي يشبه منوذج 

خرى ، واألاألنواعن متعظيم منفعتهم من استهالك سلعتني إحدامها تتكون من عدد غري حمدود  إىلن املستهلكني يسعون إ - 

 .متجانسة

 .كثيفة رأس املال نسبياً   األنواعنما السلعة متعددة العمل، بيجانسة كثيفة أن السلعة مت - 

-هيكشر(يف صناعة السلعة املتجانسة ثابتة، وهذا ما يتفق مع منوج  اإلنتاجكاليف دوليا متطابقة، وت اإلنتاجأن تكنولوجيا  - 

 ).أولني

ذا ناتج عن اعتبار الوفر يف احلجم االقتصادية، وه لفرضية تناقص التكاليف أو تزايد وفورات األنواعختضع السلعة متعددة  - 

 .ي كبريإنتاجعلى حجم  التكاليف بناء على توزيع التكلف الثابتة والضخمة للبحث والتطوير

فإن كثري من  Mاملتجانسة، وعدد كبري من أصناف السلعة الصناعية  Fبافرتاض أن كل دولة تنتج سلعة الطعام 

كل نوع سيقتصر على مؤسسة واحدة يف   إنتاج، ولكن األنواعاملتعددة  Mاعية من السلعة الصنخمتلفة أنواع  إنتاجاملؤسسات تقوم ب

خرى، سعيا وراء كسب والء بشكل خمتلف عن املؤسسات األ اإلنتاجوذلك ألن كل مؤسسة ستحاول ظل تناقص التكاليف، 

  املستهلكني لصنفها، لتحقيق السيطرة السعرية

ولكن قد  ،فرة النسبية ستحدد كميات وأسعار السلع املنتجة يف دولةفإن الو ) أولني-هيكشر(ما هو احلال من منوذج ك

 إىلفالدولة الكبرية اقتصاديا ستميل  ،قتصادية له دور هناية يف هذا النموذج فإن حجم الدولة االيسبب وفورات احلجم االقتصاد

                                                           
 .138:مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  1
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ن إيف ضوء ذلك ف ،ستهلكني فيهاواق ودخول املذأبري يف صناف الصناعية وذلك بسبب التفاوت الكعدد أكرب من األ إنتاج

  1:مناط التاليةهلذا النموذج ستتبع األ التجارة احلرة وفقاً 

فإ�ا ستصدر من  �ا كثيفة العمل نسبياً أالعادية مبا ) أولني-هيكشر(ستتبع تنبؤات منوذج ) الطعام(لنسبة للسلعة املتجانسة اب - 

 .نسبيادولة وفرية رس املال  إىلقبل دولة وفرية العمل نسبيا 

ستكون  نسبياً لة وفرية العمل يف حني أن الدو  ،األنواعبالنسبة لألصناف الصناعية كثيفة رأس املال نسبيا مصدرة هلذه  - 

 ،صناف الصناعيةمبا ان كل دولة وفقا هلذا النموذج ستنتج الطعام وبعض األ ،واختالفا عن التوقعات األنواعمستوردة هلذه 

فضل أصناف احمللية املتمايزة ستناسب بشكل فإن األ أو دولياً  صنف آخر منتج حملياً سيختلف عن أي كل صنف   وحيث أن

ن الصناعات الصناعية ستتدفق من االجتاهني، وهذا االنتقال لألصناف إتهلكني احملليني، يف ظل ذلك فض املسواق بعإذمع 

الفرق بني  إىلاء مفهوم صايف التجارة ليشري عة الواحدة، ومن هنا جاملختلفة من نفس السلعة باجتاهني يسمى بتجارة الصنا

ن الدولة ة وما بني قيمة ما تستورده من أصناف لنفس الصناعة، وعليه فإما تصدره الدولة وفرية رأس املال من أصناف صناعي

ه بالتايل مصدرة هلذ كونوت ،صنافوفرية رأس املال نسبيا ستصدر أصنافا مصنعة أكرب قيمة مما تستورده من هذه األ

 .صنافاأل

باجتاه واحد يف السلعة املتجانسة يتضح من النتيجتني أعاله أن هناك نوعني من التجارة يف هذا النموذج، جتارة عادية  - 

فرة الصناعية واألمهية النسبية هلذا النوع اجلديد من التجارة اخلارجية سيعتمد على الو  األنواع، وجتارة باجتاهني يف )الطعام(

ديد من التجارة مهية النسبية هلذا النوع اجلواأل ،الصناعية األنواعيف الدولتني والتجارة باجتاهني يف  نتاجاإلالنسبية لعوامل 

 .يف الدولتني اإلنتاجتمد على الوفرة النسبية لعوامل اخلارجية سيع

وبالتايل  ،جم االقتصاديةم فقط بسبب وفورات احلكانت الوفرة النسبية متطابقة يف الدولتني فإن التجارة بينهما ستقو   إذاف  - 

اختلفت الدولتان من حيث احلجم وبالتايل من  إذا املصنعة فقط، أما األنواعستقتصر التجارة يف هذه احلالة على تدفقات 

ية يف السلعة فسيكون لكل دولة ميزة نسب) أولني -هيكشر(ية كما هو احلال يف منوذج اإلنتاجحيث الوفرة النسبية يف العوامل 

زادت درجة كلما ) الطعام مقابل الصناعات(خدم العنصر الوفري بكثافة، مما خيلق جتارة عرب صناعات خمتلفة اليت تست

اختلفت الوفرة النسبية لرأس املال بني الدولتني  إذاويف احلالة املتطرفة  ،ية جتارة السلع املتنوعةأمهاالختالف بني الدولتني قلت 

  .   ما جيعل التجارة مقتصرة على جتارة الصناعات املختلفة كامالً   ول ختصصاً ية فقد تتخصص احدى الدمبا فيه الكفا

ارة اخلارجية يعطي تنبؤات منسجمة مع العامل الواقعي، فالتجارة بني الدول املتقدمة النموذج يف التج بشكل عام فإن هذا

كالتجارة   يف حني أن التجارة بني الدول املختلفة اقتصادياً املصنعة،  األنواعارة واملتشا�ة اقتصاديا كالدول الصناعية مثال ترتكز يف جت

تصدر من خالهلا الدول املتقدمة السلع املصنعة مقابل  ،لثالث ترتكز يف جتارة صناعات خمتلفةبني الدول الصناعية ودول العامل ا

  2.ولية واملواد االوليةاستريادها للسلع األ

  افسة�ة�املنوالتجارة�ونظر �ت�اليف�النقل: سادسا

يف نقل لتدفق السلع عرب قام التحليل السابق للتجارة اخلارجية على افرتاض عدم وجود تكال :تكاليف النقل والتجارة -1

سيط حيث أنه من الناحية الواقعية توجد تكاليف نقل مصاحبة حلركة السلع من الدول، ولكن هذا االفرتاض كان �دف التب

وجود تكاليف تساوي أسعار السلع يف الدول املختلفة، اال أن إدخال تكاليف  لى افرتاض عدمد ترتب عآخر، وق إىلمكان 
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اختالف سعر السلعة يف الدولة املستوردة مقارنة بالدول املصدرة، وبالتحديد فإن يف الدولة  إىلسيؤدي التحليل  إىلالنقل 

  1.شحناملستوردة سيزيد عن السعر يف الدولة املصدرة مبقدار ال

ما يسبب السلع املنافسة هلا يف كل بلد، وهذا  إنتاجالسلع املستوردة نتيجة لتكاليف النقل، يشجع على  ن ارتفاع أسعارإ

وعليه فإن كل دولة من الدولتني حتقيق مكسبًا من التجارة، ولكن مقدار هذه املكاسب قد . ةتقلصا يف حجم التجارة اخلارجي

حجمها  إىلأما فيما يتعلق بالسلع اليت تكون قيمتها متدنية بالقياس . ووجود تكاليف النقل يتقلص بسبب تقلص حجم التجارة

واملثال على ذلك احلجارة واحلصى . من التجارة اخلارجية متاما تكون كبرية جدا وكافية إلقصائها ووز�ا، فإن تكاليف نقلها

ن إ). وخدمات غري جتاريةسلع (السلع واخلدمات  مسنت، وكذلك بعض اخلدمات كخدمة قص الشعر، ويطلق على هذهواإل

  2.لتكاليف النقل الباهظة ا ال تعود بالنفع على أحد، نظراً أسعار هذه السلع واخلدمات متباينة بني دولة وأخرى، ولكن املتاجرة �

 ،احلرة ترب عقبة أمام التجارةكلفة النقل بالرغم من عدم تأثريها على أمناط التجارة اخلارجية يف حالة قيامها إال أ�ا تع  إن  

يعمل متاما كتخفيض ضرائب  حيث ختفض من حجم التجارة ومن مدى التخصص الدويل وتقسيم العمل، وبالتايل فإن ختفيضها

   3.االسترياد حيث يزيد حجم التجارة اخلارجية ومكاسبها

ي من فكرة التحول الفكر  1990سنة  (Compétitive avantage of nations)يف كتابه  بورترأوضح : المنافسةنظرية  -2

رة الدولية تفسر جزء فقط من التجارة الدولية فكرة امليزة التنافسية، ورأي بورتر أن النظريات املفسرة للتجا إىلامليزة النسبية 

ها يف افية ودور �ا غري كأة اخلارجية، وإن كان يرى جار لقد تدارك بورتر أمهية النظريات احلديثة املفسرة للت. وأ�ا غري كاملة

ينة ما يف دولة معتتمتع صناعة  إذاة حتقيق اقتصاديات احلجم وتنويع املنتجات، لكنه يرى أن النظريات مل توضح ملإمكاني

لكن نظريات التجارة اخلارجية عجزت  ،على نطاق واسع اإلنتاجتتمتع بعض الصناعات بإمكانية  باقتصاديات احلجم، فمثالً 

األرض، : لبعض العوامل املؤثرة يف حتديد امليزة التنافسية مثل دية قدمياً عرضت النظريات االقتصالقد ت. عن تفسري السبب

  4.طبيعية، العمالة، حجم السكاناملوقع، املوارد ال

قام بورتر مبحاولة ناجحة إلظهار العوامل اجلديدة اليت حتدد تطور التجارة الدولية املعاصرة، حيث رصد أربع متغريات 

  5:وهي ،املعاصرة للبلدان الصناعية املتطورة الكربىدد التجارة اخلارجية رئيسية حت

ال، والبحث العلمي ومسامهته يف تنمية ا�تمع، والبنية الة املاهرة، ورأس املوتشمل مدى توفر العم: اإلنتاجظروف عوامل  - 

وبناؤها، أما املوارد تر، لكن ميكن إعدادها األساسية، التكنولوجيا واإلستثمار، وهي عناصر ال تتوارثها ا�تمعات حسب بور 

 . حتقق ميزة تنافسية مبفردهافهي متوافرة وال...) مثل املواد اخلام والعمالة غري املاهرة (الطبيعية 

تتجلى يف حالة الطلب الداخلي للمنتجات واخلدمات للمؤسسات والشركات الوطنية، حيث  ):المحلي(ظروف الطلب  - 

د على حتقيق امليزة التنافسية، نظرًا إلمكانية االستفادة من الوصول إىل جم السوق الداخلي يساعيرى بورتر أن إتساع ح

ائن لكبري ومن مث زيادة اإلنتاجية، وكذلك متنح التطور للشركات الناشئة، إضافة إىل أن رغبات الزباالقتصاديات احلجم ا

                                                           
 .63: مرجع سابق، ص: علي داود وآخرون حسام، -  1
 .151- 150: ص.نظريات وسياسات، ص-الدويل االقتصاد  :رارعلي، عبد الفتاح أبو ش -  2
 .102-101: ص.مرجع سابق، ص: عوض، طالب -  3
 .17: مرجع سابق، ص: كرمي، مصطفى على حسن جوهر -  4

5- Bernard, landdry & Antoine, panet roumond & Denis, robichaud : le commerce international- une approche nord- 
américaine, 2e édition, éducation chaneliére, Monteréal (Québec) , canda, 2004, p.p : 14- 16. 
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يساعد يف الوصول إىل األسواق اخلارجية ومنو مة ورتبة عاملية، مما احملليني تفرض على ضرورة اإلبتكار، مما يشكل عامًال ذو قي

 .القدرات التصديرية

اخنفاض : تشمل الصناعات املغذية أو املكملة مما يساعد على حتقيق وفورات، أمهها :الصناعات المرتبطة والمدعمة - 

ل وتوليد األفكار يب، ورفع مهارات العماتكاليف النقل، وكذلك وجود مراكز للبحث والتطوير يساعد على االبتكار والتدر 

عديد من الصناعات إجيابياً، حيث يرى بورتر أن اجلديدة يعترب عامًال مهمًا يف حتقيق امليزة التنافسية، وينعكس ذلك على ال

 .ةة القدرة على اإلبتكار، وليس العكس وبالتايل تصبح أكثر تنافسينقص املوارد يف الدولة ميكن أن يساعد على زياد

درة على إسرتاتيجة املنشأة تتضمن قواعد إنشاء وتنظيم الشركات، واهليكل التنظيمي، والق: ية والمنافسةاالستراتيجية، البن - 

: وقد تتأثر االسرتاتيجية بالعديد من العوامل أمههااملنافسة، ألن هذه العوامل ترفع قدرة املنشأة على اإلنتاجية واالبتكار 

جتتمع االسرتاتيجية والبنية واملنافسة حيث تؤثر على أسلوب  1.ي والتنافسيةألفراد، اهليكل اإلدار أهداف املنشأة، أهداف ا

فرض سيطر�ا  لنظام االقتصادي للمؤسسات، وكذا التنافس ما بني مؤسسات الدولة، كل مؤسسة تريداالخرتاع مث على ا

 2.أيضا القدرة على املنافسةك بنية حتتية متينة و على السوق الوطين وجب عليها استعمال اسرتاتيجية التصفية، وإمتال

يات االبتكار، ويتكامل دوره مع احلكومة من يرى بورتر أن القطاع اخلاص ميكن أن يلعب دورًا هامًا يف عملكما 

إعداد أحباث مشرتكة قابلة للتطبيق، مبا يتماشى واحتياجات القطاع اخلاص، حيث يبحث عن وسائل خالل اإلشراف يف 

.هه لزيادة قدرته التنافسية، والشكل املوايل يوضح تفاعل حمددات امليزة التنافسية لبورترج املشكالت اليت تواجلعال  

  محددات�امل��ة�التنافسية�لبورتر: )04 – 01( رقم�ل�الش

  

  

  

  

    

  

 

Source : Bernard, landdry & Antoine, panet roumond & Denis, robichaud : Op. Cit, p : 15. 

  

نالحظ أنه يوجد تفاعل بني كل عنصر من عناصر النموذج، فكل عنصر يؤثر ويتأثر ) 04 – 01(من خالل الشكل رقم 

ة، حيث متثل احلكومة دور عناصر، كما أنه هناك عامالن يتحددان من خارج النموذج مها دور اجلكومة والفرص املتاحبباقي ال

يد من اآلليات اليت من شأ�ا حتقيق اهلدف املنشود،  سني أدائها من خالل العدالوسيط والعامل احملفز لتشجيع الشركات على حت

                                                           
 .18 – 17 : ص.مرجع سابق، ص: كرمي، مصطفى على حسن جوهر -  1

2 - Bernard, landdry & Antoine, panet roumond & Denis, robichaud : Op. Cit, p: 16. 

تيجة، البنية والمنافسةسترااإل  

اإلنتاجظروف عناصر  )المحلي( ظروف الطلب   

 الصناعات المرتبطة والمدعمة

 دور الحكومة

 الفرص
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الصرف، وحدوث اخراعات، وتقلبات أسواق املال وتغري أسعار املدخالت وتقلبات  كما أن الفرص املتاحة مثل تغريات أسعار

  .متثل عوامل مؤثرة يف حتديد امليزة التنافسية الطلب العاملي،

املوسع فيه، يف  اإلنتاجعملية إدماج  ىبل أن هذه العناصر ختلق يف جمر  ،اإلنتاجلبلد ال يرث عناصر أن ا يبني فبورترومنه 

السوق الداخلية اليت حتدد تطور الشركة، وكذلك مراقبة السوق العاملية والتنبؤ الطلب هي عبارة عن متطلبات  حني أن ظروف

وتقاليد عريقة تؤثر يف  ،ية مؤهلة ذات كفاءة عاليةإنتاج ركة فيتمثل يف وجود بيئةما من حيدد تطور التجارة اخلارجية للشأطورها، تب

 إىليجيا�ا التنافسية فإ�ا تسعى يجية الشركة يف ظروف املنافسة، فعندما تضع الشركات إسرتاتنشاط الشركة، أما فيما خيص اسرتات

 1.ع الذي تنتمي إليهالعثور على إمكانات املنافسة الفعالة والطويلة األمد يف القطا 

ة اخلارجية، إال أ�ا مل ختلو ما مت توصل إليه بورتر من خالل نظريته امليزة التنافسية، ومسامهته يف تطوير نظرية التجار  رغم

  2:منها ، نذكرأهم االنتقادات الموجهة للنظريةمن بني دات، من االنتقادات، حيث تعرضت نظرية املنافسة للعديد من االنتقا

 .الدول املتقدمة فقطصاحلة للتطبيق يف  نظريةأ�ا  - 

 .تعددة اجلنسياتممل تتعرض النظرية لدور الشركات  - 

: أن النموذج البد أن يأخذ يف االعتبار عامل الثقافة والذي يشمل Bosh & Proijen نبروجيبوش، يرى البعض مثل  - 

  . األفرادت االجتماعية القائمة بنيالعادات والتقاليد، القيم واملعتقدات السائدة يف ا�تمع، والعالقا

  

  نظر�ة�التبادل�الالمت�ا���: سا�عا

ية واحلديثة سابقة الذكر، لى مجيع أطرافه، وذلك حسب النظرية الكالسيكإن من شأن التبادل الدويل أن يعود بالنفع ع

ثبت عكس ذلك، حيث مل حيث تستند على جوانب تبدو صحيحة يف جوهرها من جهة، ومن جهة أخرى فإن الواقع العملي أ

يف إطار الالتكافئ بني أطرافه إليه  النظر ، ومن مث كان لزاماً اً يف الواقع التبادل الدويل ال يف املاضي وال يف احلاضر متكافئيكن 

الواقع  ويعترب عدم التكافؤ هو السمة األساسية البارزة هلذا التبادل وانطالقا من هذا ،وذلك هو أساس نظرية التبادل الالمتكافئ

 تشكل يف وغريهم بعض األفكار اليت" ميردال وبريبيش وسنجر"اخلمسينات يف كتابات بعض االقتصاديني مثل ظهرت ابتداًء من 

وحمورها أن الدول النامية هي احللقة األضعف يف عملية التبادل، أي أن التبادل بني الدول  ،" نظرية التبادل الالمتكافئ" جمموعها 

  3.ية ليس متكافئاً املتقدمة والنام

تنظري هذا  ضل يف، الفمن القرن العشرين اليت ظهرت يف السبعينيات )سمير أمين –إرجيري إيمانويل (ن ملسامهة لقد كا

البد من إعطاء تعريف لكل من " إميانويل"الواقع القائم على أساس التفاوت يف مستويات التطور، وقبل التطرق جلوهر مسامهة 

كانت   إذاأ�ما متساويتني ) ب(و )أ(، فإننا نقول أن السلعتني "إيمانويل"ألول وحسب التبادل غري املتكافئ، فاالتبادل املتكافئ و 

  .، ولكن هلا قيم استعمالية خمتلفة)ب(تتضمن نفس القيمة يف احلل لـ ) أ( السلعة

                                                           
 .55: ص سابق،مرجع : فوزي، عبد الرزاق -  1
 .23: سابق، ص مرجع: كرمي، مصطفى على حسن جوهر  -  2
 . 95- 94: ص.مرجع سابق، ص: حممود، يونس -  3
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افئ عام يف كتابه التبادل الالمتك "نظرية التبادل الالمتكافئ" يعترب العامل الفرنسي أرجريي إميانويل هو أول من صاغ

الكبري يف ترسيخ مفاهيم التخلف يف رها ودو  ، فيه كيف تعمل الدول املتقدمة على استغالل دول العامل الثالثالذي بّني  1969

عمل أن دول العامل الثالث جترب على بيع ناتج كبري من ساعات ال"ويقصد مبصطلح التبادل الالمتكافئ  .مجيع أنواع هذه الدول

ني الدول ويبىن على هذا الفكر انتقال رأس املال الكبري ب. "أقل من ساعات العمل من الدول املتقدمة مقابل حصوهلا على عدد

أخرى االمر الذي يرتتب عليه تساوي  إىلعمل كما هو، ال ميكن أن ينتقل من دولة من خالل التجارة اخلارجية يف حني يظل ال

  1.السلع ال تتبادل بقيمتها احلقيقية، وإمنا باحنراف القيم عن السعر دول العامل الثالث، أي أنالربح بني الدول املتقدمة و 

   2: صورتني للتبادليبني" إيمانويل" ولتوضيح نظريته مييز

ة األجور ومعدالت فائض القيمة متساوية، بينما يكون الرتكيب العضوي لرأس املال خمتلفاً، ففي هذه احلال :الصورة األولى -

ية اإلنتاجات ية من العمل يف الدول املتخلفة، ولذا فإن التبادل سيكون ملصلحة الدول ذإنتاجتقدمة أكثر يكون العمل يف الدول امل

  .يةاإلنتاجاملرتفعة، وبالتايل لن يكون متكافئاً، إن التبادل يف هذه احلالة ال متكافئ بسبب اختالف 

، يف هذه احلالة يكون ما ي لرأس املال يف الدولتني متماثالً ضو بينما يكون الرتكيب العمعدالت األجور خمتلفة  :الصورة الثانية -

 إىلدمة، معىن ذلك أن التبادل يؤدي طريق التبادل التجاري أقل مما حتصلت عليه الدول املتق حتصلت عليه الدول املتخلفة عن

بالتبادل " إيمانويل"ما يسميه  هذاريق معدالت التبادل، و الدولة املتقدمة عن ط إىلحتويل فائض القيمة من الدولة املتخلفة 

  .الالمتكافئ

استغالل  إىلمع الدول املتقدمة، ويؤدي ي لدول العامل النامي مقارنة ا�يار عملية التبادل التجار  إىلكل ذلك يؤدي 

 ،ت الكالسيكيةالنامية مقارنة بالنظريا انصاف الدول الفقرية والدول إىلالدول املتقدمة للدول الفقرية، ويرجع فضل هذه النظرية 

  .واليت ترى أن التبادل التجاري يرجع بالفائدة على اطراف التبادل التجاري

ن أجياد حل ملشكلة االجور املتفاوتة يف إواليت ال ميكن حلها عن طريق  ،لنظرية التبادل الالمتكافئ حالً  ايمانويليقدم  

الدول املتقدمة، وميكن أن يتم ذلك عن طريق  أسواق إىللديها  اإلنتاجالفائض من  خروج تعيق يتتفرض الدول الفقرية القيود ال

مر الذي األ ،الدول املتقدمة إىلعلى السلع اخلارجة للتصدير �دف احلد من عمليات التصدير فرض القيود اجلمركية والرسوم 

  .رفع امثا�ا إىليؤدي 

لك النظرية بسبب صعوبة التوافق بني الدول تطبيق ت قادات منها صعوبةالعديد من االنت إىل ايمانويلتعرضت نظرية 

حتويل عناصر  إىللية يف التوجه وهنا يقرتح اميانويل البديل لتلك اآل ،تجا�ااملصدرة على فرض القيود اجلمركية بسبب محاية من

ليدية يف ظل بقاء لصادرات التقلى ذلك خفض امما يرتتب ع ،ية أخرىإنتاجقطاعات  إىلالداخلة يف عملية تصنيع املنتج  اإلنتاج

 الوقت يفاخنفاض واردات الدول الفقرية  إىلي الطلب الدويل عند نفس املستوى من احلجم ولو لبعض الوقت، كما أن ذلك يؤد

ومن مث خفض  ،اخنفاض كمية املبيعات إىلمر الذي يؤدي التوسع يف استثمارا�ا اخلارجية األ إىلاليت تسعى فيه الدول املتقدمة 

                                                           
 .118: صمرجع سابق، : عطا اهللا، علي الزبون -  1
 .135: مرجع سابق، ص: يابحممد، د -  2
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املتقدمة والفقرية على سلوب البديل يطال الدول ومن املالحظ أن اخلسائر اليت قد تنجم من األ. قبل الدول املتقدمةسعار من األ

 1.د سواءح

بالتبادل الالمتكافئ، انتقادًا على طريقة تسيريه للتبادل الالمتكافئ " إيمانويل"فقد أوضح أن ما يصفه " أمين سمير"أما 

 يقل تساهم مبا ال) دول اهلامش(أن صادرات العامل الثالث  إىل" مسري أمني"يف الواقع، حيث يذهب   الدول ألنه خيالف ما هوبني

هذه املنتجات بإتباع  إنتاج، ولو أن الدول املتقدمة قامت ب)1966 مليار دوالر عام 26(عن ثالثة أرباع صادرات هذه الدول 

ارتفاع األجور، وبالتايل ارتفاع  إىلمليار دوالر، حيث يعود السبب  34 إىلخلفة لوصلت قيمتها األساليب نفسها يف الدول املت

أما السبب يف عدم  .من قيمة صادرا�ا %75ول املتخلفة أو النامية ال حتصل يف الواقع إال على د أن الد، حيث جناإلنتاجتكلفة 

للبلدان النامية الذي خلفه االستعمار، والذي نية واهليكل االقتصادي لبا إىليرجعه " سمير أمين"تساوي األجور بني الدول، فإن 

   2.ؤ بني مستويات التطور بني الدوللعب دوراً كبرياً يف زيادة الفجوة والالتكاف

  3:تدعم هذا االجتاه، من أمهها عوامل أخرىذلك توجد  إىلباإلضافة 

 إنتاجاجلنسيات، حيث تسيطر على عمليات ك بفضل الشركات املتعددة حتويل موارد الدول النامية حنو الدول املتقدمة، وذل -

 .وتوزيع املواد اليت تنتجها الدول النامية

املتقدمة للتكنولوجيا واملغاالة يف أسعارها، مما يرتتب عليه تبعية تكنولوجية مما يسمح بسيطرة الدول املتقدمة على  ر الدولاحتكا -

 .جاريةالدول النامية يف املبادالت الت

بني  يكون فيه الفرق إنتاجبأنه تبادل ملنتجات يف : "الالمتكافئ التبادل" سمير أمين"سبق يعرف  استنادًا على ما  

بذلك قد أعطى بتحليله هذا بعدًا اجتماعياً، من خالل " سمير أمين"حيث يكون ". ياتاإلنتاجى من الفرق بني األجور أعل

  4.التحليل التقين الرياضي الذي قام به إميانويل إىلالتخلف والتبعية، إضافة  تركيزه على تفسري دور االستعمار يف

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .120-119: ص.مرجع سابق، ص: عطا اهللا، علي الزبون -  1
  .137-136 :ص.بق، صمرجع سا: حممد، دياب -  2
  .100 :مرجع سابق، ص: حممود، يونس -  3
 .نفس املرجع، نفس الصفحة -  4
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    ا��ارجية�سياسات�التجارة: املبحث�الثالث

التجارة احلرة بني الدول، حيث  اليت أيدت مبدأأهم األدبيات والنظريات املفسرة لقيام التجارة اخلارجية، و  إىل مت التطرق

ذلك فإن احلكومات والدول تتدخل يف التجارة �دف تقييدها، حيث ختتلف الدول املتاجرة، رغم يعود مبنافع على مجيع 

 إىلعى ة من قبل احلكومات من أجل تنظيم العالقات التجارية، فكل دولة هلا أهدافها االقتصادية اليت تسالسياسات التجارية املتبع

لة أو حكومة بإتباع إحداها يف جمال تنظيم التجارة ة ميكن أن تقوم أي دو وجود نوعني من السياسات التجاري إىلحتقيقها، مما أدى 

ويف جمال التجارة فإن املقولة تعين عدم فرض أي قيود من  Laisser Faire Policy "سياسة اتركه حرا"وىل هي األ: اخلارجية

ختفيض أو  إىليت تؤدي وفرض القيود ل إذباختأو عدم تشجيع التبادل االختياري للسلع واخلدمات فإن احلكومة تقوم  ،شأ�ا إعاقة

  .دولية باالكتفاء الذايت احمللي ومتثل حالة عزلة منع قيام التجارة اخلارجية ويطلق على هذا الوضع يف حالة عدم وجود جتارة

جتاهني تسري أن تتبع دولة ما أي السياستني، ولكن الرتكيز ينصب على أي اال كان واجباً   إذاال ترتكز املناقشات حول ما 

ديد السياسات اليت ني سياسة احلرية وسياسة احلماية فإن الرتكيز سينصب على حتب لة، وألن كل الدول تقع يف موقع مافيه الدو 

   .تدفع الدولة يف اجتاه أي من السياستني

ن املنوط �ا تنظيم شؤو بأ�ا أحد فروع السياسة االقتصادية العامة " أو السياسة التجارية سياسة التجارة الخارجية تعرف

  .1"التجارة اخلارجية من خالل أدوات معينة لتحقيق أهداف حمددة

جنيب فيما ورؤوس االموال واملوارد البشرية واملعلومات والصرف األ ركات السلع واخلدماتتوجيه ح" على أ�ا  أيضا تعرف

دولية أو اقليمية وضمن احملددات  تمدة تشريعيا ملؤسساتبني الدولة املختلفة من قبل سلطات بلد ما مببادرة منه أو بقرارات مع

  2."السابقة

سواء كانت حرية أو (نة وحمددة يف عالقا�ا مع اخلارج الدولة وجهة معياختيار " بأ�ا سياسة التجارة اخلارجية تعرفكما 

  3."طبيقالقرارات واالجراءات اليت تضعها موضع الت ذاوتعرب عن ذلك بإصدار تشريعات واخت) محاية

داف حمددة جمموعة الوسائل اليت تلجأ اليها الدول للتدخل يف جتار�ا اخلارجية بقصد حتقيق أه"ة التجارية بالسياس يقصد

أرضها مع االشخاص املقيمني يف  ومبنية، أو موقف الدول إزاء العالقات االقتصادية اليت ينشئها االشخاص املقيمون على

  4."اخلارج

: تأت عبثا، وامنا جاءت نتيجة التوزيع املعروف لألنظمة االقتصادية يف العامليف التعريف مل  واردةخل الان قضية التدإ

نظمة فلسفته اخلاصة لكل نظام من األ) . وهو أكثر شيوعا يف الدول النامية(، النظام االشرتاكي، النظام املختلط النظام الرأمسايل

  .معارض تجارة احلرة وبنيد للمؤي إىلحيث انقسمت اآلراء . وتوجهه اخلاص به

  أدوات�السياسات�التجار�ة�: املطلب��ول 

الكمية  األدواتالسعرية و  األدواتئد، فيمكن التمييز بني االقتصادي الساتبعًا للنظام  أدوات السياسة التجاريةتتعدد 

  .السوق التنظيمية، وتلك الوسائل متيز يف الواقع الدول اليت تأخذ بنظام اقتصاديات ألدواتوا

  السعر�ة�ت�دوا: أوال

                                                           
 .69:مرجع سابق، ص :السيد متويل، عبد القادر -  1
 .369: ، ص2013الدويل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، صاد االقت حتليل: هوشيار، معروف -  2
 .69:سابق، ص :السيد متويل، عبد القادر -  3
 .125:، ص2013التجارة الدولية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، : اسم، حممد منصورج -  4
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ري يف أمثان الواردات والصادرات بني  واليت تؤثر يف تيار التبادل الدويل عن طريق التأث األدواتميكن التمييز يف شأن هذه 

  .، ختفيض سعر الصرفاإلغراقاجلمركية، اإلعانات، كل من الرسوم 

ياسات التجارية، واليت تستخدم عادة لتحقيق أشهر وأهم أدوات الس تعترب الرسوم اجلمركية تارخييًا من: الرسوم الجمركية -1

رة مبلغ معني يفرض على السلعة وقت عبورها حدود الدولة، وتفرض هذه أهدافها، ومتثل الضريبة اجلمركية مبثابة رسم يف صو 

اردات، أما الرسوم ارية والتقليل من الو وهي الوسيلة التقليدية املفضلة لتطبيق سياسة احلماية التج. ةالضرائب لتحقيق أغراض متعدد

جلمركية بغرض حتقيق إيرادات مجركية، كما قد ففي بعض الدول يتم فرض الضرائب أو الرسوم ا. على الصادرات فهي نادرة نسبيا

  1.ناعا�ا الناشئة وبغرض محاية العمالة الوطنيةتلجأ بعض الدول إىل فرض الرسوم اجلمركية حلماية ص

مة ثابتة أو كنسبة، حيث كانت معظم الرسوم يف القرن التاسع عشر من النوع تفرض كقياجلمركية ان ميكن للرسوم 

 ،قلأعن طريق عدم االفصاح احلقيقي عن قيم السلع وذلك باإلفصاح عن قيم  تاليف مثل هذ الرسوم، مثالً الثابت، وذلك لصعوبة 

  2.صاعدية وال تتأثر بالتضخموم النسبية، لكو�ا تويف القرن العشرين كان النمط السائد هو التحول حنو الرس

يف وقت معني إسم التعريفة اجلمركية، وهي عبارة يطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة 

يف التجارة  تضعه الدولة يتضمن الرسوم اجلمركية بأنواعها املختلفة اليت تفرض على خمتلف السلع الداخلةعن قائمة أو جدول 

ساب الرسوم اجلمركية ألسس خمتلفة، فحسب أساس احت وميكن التفرقة بني أنواع كثرية من الرسوم اجلمركية طبقاً  .للبلد اخلارجية

  3: ثالثة أنواعنفرق بني

ستطيع وهو رسم استرياد يتخذ قيمة نقدية ثابتة على الوحدة العينية الواحدة بغض النظر عن سعرها، وت: الرسوم النوعية  -

ية معرفة عدد الوحدات العين إىلية أن تقوم بتحصيل الرسوم النوعية بسهولة، وذلك أل�ا حتتاج فقط السلطات الضريب

قيمتها، ومع ذلك فإن الرسم النوعي له دور أساسي كأداة للحماية بالنسبة للمنتجني احملليني، ألن  إىلللواردات وليس 

 .الوارداتقيمته احلمائية ختتلف عكسياً مع سعر 

ستوردة، ولذلك وهي الرسوم اليت تُفرض كنسبة مئوية ثابتة من القيمة النقدية لوحدة واحدة من السلعة امل: قيميةالرسوم ال  - 

قيمة احلمائية اليت ختلفها التعريفة النوعية أثناء جند أن الرسوم القيمية متكن املنتجني احملليني من التغلب على فقدان ال

ظ على محاية املنتجني احملليني كلما زادت األسعار، فإن هناك صعوبة تظهر مع هذه لتعريفة القيمية حتافالتضخم، ومع أن ا

 ).الرسوم القيمية(ية األداة اجلمرك

رسم  إىلتعترب الرسوم املركبة خليط من الرسوم القيمية والرسوم النوعية، حيث تتضمن رمساً نوعيًا يضاف : الرسوم المركبة  -

  .قيمي

   4:التمييز بني الرسوم املالية والرسوم احلمائيةث اهلدف فيمكن من حي أما   

 .حتقيق إيراد خلزانة الدولة وهي الرسوم اليت تُفرض بغرض :الرسوم المالية -

 . وهي الرسوم اليت تفرض �دف محاية اإلنتاج الوطين من املنافسة األجنبية :الرسوم الحمائية -

                                                           
 . 144 :مرجع سابق، ص: إميان، عطية ناصف، هشام حممد عمارة -  1
براهيم، دار النشر العلمي واملطابع، الرياض، شري اسفر بن حسني القحطاين وكمال الدين علي ب: مذكرات حماضرات يف نظرية وسياسة التجارة الدولية، ترمجة: فرترتشارد، بوم -  2

 .174: ، ص2011
 . 265-263: ص.مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار -  3
 .286: ، ص2004، دار اجلامعة اجلديد، اإلسكندرية، الدويلاالقتصاد  :زينب، حسني عوض اهللا -  4
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نورد بعض املفاهيم واملالمح املشرتكة ذات الصلة بأدوات  ،أيضاتستحق االنتباه مظاهر أخرى للتشريع اجلمركي  توجد

  1:وهي كالتايل التعرفة اجلمركية السياسية التجارية،

ان الدولة . وهي معدالت التعرفة اليت تطبق على الواردات من السلع وذلك حسب مصدرها اجلغرايف: الرسوم التفضيلية -

 .ائعها املصدرة للدولة املاحنة هلذا التفضيلدفع تعرفة أقل على بضاليت ُمتنح معاملة تفضيلية ت

 ،ى للتشريع اجلمركي والواسع االستخدام هو معاملة الدولة االوىل بالرعايةر خمن املالمح األ: معاملة الدولة األولى بالرعاية -

معاملة الدولة ان اصطالح ). لتجاريةبالعالقات الطبيعية ا(والذي يطلق يف الوقت احلاضر يف التشريع اجلمركي األمريكي 

وىل، ومعاملة خاصة على ة األن دولة ما ستحظى بالرعايأنه يتضمن أو يفهم منه وىل بالرعاية اصطالح مضلل ألاأل

ن هذا املصطلح يعين العكس حيث أنه ميثل أحد عناصر عدم التحيز يف سياسة أخرى، ولكن يف احلقيقة حساب الدول األ

 .التعريفة

توجد هذه الصورة من التشريع يف العديد من البلدان ): الحدود(من وراء الشواطئ هيزات المجمعة د التجاستيرا -

ن معدل التعريفة على السلعة املستوردة أقل من إف) احلدود(اد التجهيزات ا�معة من وراء الشواطئ ل استري ويف ظ ،املتطورة

 .معدل التعريفة املدرج يف اجلداول

أن أمهيتها  أدوات السياسة التجارية يف التأثري على منط وحجم التجارة مع اخلارج، إالّ ة من م اجلمركية كأدارغم أمهية الرسو 

تراجعت أمهيتها وهذا يعود  حيثاالقتصادية فقط بل كأحد العوامل املؤثرة يف التجارة اخلارجية، ليست كأداة للسياسة اخنفضت 

فقد سجل مستوى الرسوم اجلمركية اخنفاضًا منذ . جارة اخلارجيةي حترير الت ظل مساعالعاملي يفاالقتصاد  للتطورات اليت يشهدها

ية اجلمركية والتجارة واليت كان هدفها األساسي ختفيض الرسوم اجلمركية، ومن بعدها املنظمة العاملنشأة االتفاقية العامة للتعريفة 

  .للتجارة

جارية، وهي إجراء مايل تتخذه الدولة بغرض ختفيض الت حد أدوات السياسةتعترب اإلعانات أ): إعانات التصدير(اإلعانات  -2

دولة من هذه اإلجراءات تدعيم منتجات مشروعا�ا اليت ينة، وعادة ما تقصد اليف مشروع أو صناعة مع نتاجالتكلفة الكلية لإل

 إىلن حيث تطبيقها وتنقسم م 2.ة النسبيةيصعب عليها الصمود يف السوق التنافسي أمام منتجات املشروعات األجنبية ذات امليز 

  3:نوعني 

  .يةاإلنتاجكافة القطاعات   إىلوهي اليت متنح  :واسع إعانات على نطاق  -

 .وهي اليت تطبق على صناعة أو مشروع :إعانات على نطاق ضيق  -

عي، أو غري مباشرة، ميكن أن تكون اإلعانة مباشرة، وتتمثل يف رفع مبلغ معني من النقود حيدد على أساس قيمي أو نو 

الدول األخرى من رسوم إضافية  تتمثل يف منح املشروع بعض االمتيازات لتدعيم مركزه املايل، ويقلل من أمهية اإلعانات ما تفرضهو 

  .تعرف بالرسوم التعويضية على دخول السلع املدعمة ألراضيها

احملدودة من النقد األجنيب بني  لة قيودًا على الكميةيقصد بنظام الرقابة على الصرف أن تضع الدو : الرقابة على الصرف -3

، حبيث تلزم كال الطائفتني بعرض وطلب العمالت من )ليهمن يرغبون يف احلصول ع(، وطالبيه )من ميلكون العمالت(عارضيه 

عروضة من هذا يف حدود الكمية امل لطلب على النقد األجنيب حبيث يكون حمصوراً خالل منافذ معينة، وذلك رغبة يف تقليل ا

                                                           
 .268- 265: ص.مرجع سابق، ص :علي، عبد الفتاح أبو شرار: أنظر -  1
 .316 :، ص2000سياسات التجارة اخلارجية، دار النهضة العرقية، القاهرة، : عبد الباسط، وفا -  2
 .101 :، ص2002، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، ليبيا، 2ية، طالنظام القانوين ملنظمة التجارة العامل: مجعة، سعيد سرير -  3
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هذه اجلهة  إىل، حبيث يعهد يتطلب األمر وفقًا هلذا املعىن إجياد هيئة أو سلطة مركزية داخل الدولة تقوم بالصرف األجنيب 1.دالنق

لقواعد ونظم خاصة، وعليه فإن أهم ما مييز نظام الرقابة على الصرف هو وجود احتكار  وحدها توزيع كافة الصرف األجنيب وفقاً 

 وقد طُبق هذا النوع من وسائل الرقابة على حرية التجارة. درجة الرقابة على درجة هذا االحتكار لصرف األجنيب، وتتوقفرمسي ل

، مث أصبح من األمور املعتادة يف تنظيم العالقات االقتصادية الدولية بعد احلرب العاملية الثانية، من القرن املاضي يف الثالثينات

  2.ملالصرف معظم دول العا وتأخذ بنظام الرقابة على

  3:ليات الصرف، منهاحتقيق مجلة من اإلجراءات �دف السيطرة على عم إىل�دف الدول من خالل تطبيق هذا النظام  

 .إدارة النقد إىلإجبار املقيمني يف الدولة على بيع ما ميتلكونه من نقد أجنيب  -

 .خطر تصدير وإسترياد العملة الوطنية -

 .املرتفعة كا�وهرات واملعادن النفيسة مةرية احلجم ذات القيخطر تصدير السلع صغ -

 .نقد أجنيب إىلاخلارج بتحويله  إىلحتديد قيمة ما يسمح للمسافرين  -

 .إقامة رقابة شديدة على عمليات التجارة اخلارجية -

  ).نظام احلسابات ا�مدة(جتميد حقوقو غري املقيمني �ا  -

النقد تعقد اتفاقيات الدفع لتحديد الطريقة اليت يتم �ا تسوية  لنظام الرقابة على قةولتسوية املدفوعات بني الدول املطب

ومنه يعترب نظام الرقابة على الصرف من أهم . ون مقرتنة باتفاقيات جتارية لتنشيط التبادل بينهااملدفوعات بني بلدين وعادة تك

  .الوسائل املستخدمة لتسوية العجز يف ميزان املدفوعات

اخل، أحد الوسائل اليت تتبعها الدولة أو املشروعات االحتكارية للتمييز بني األسعار السائدة يف الد اإلغراقيعترب : قغرااإل -4

ليها نفقات النقل وغريها من وتلك السائدة يف اخلارج، حيث تكون هذه األخرية منخفضة عن السعر الداخلي للسلعة مضافًا إ

حيث ميكن التمييز من حيث مدى استمراره بني ثالثة . األجنبية األسواق إىلمن السوق الوطنية  النفقات املرتبطة بانتقال السلعة

وجود احتكار  إىلالدائم املرتبط بسياسة دائمة تستند  اإلغراقوالذي يفسر بظروف استثنائية طارئة، و ارض الع اإلغراق: أنواع منه

عن بعضها البعض، وهو ما جيعل من  األسواق انفصال اإلغراقسياسة يف السوق الوطنية الذي يتمتع باحلماية ويشرتط لنجاح 

كلٌّ حبسب مرونته وخاصة حبسب مرونة الطلب   األسواقعلى خمتلف  السهل على احملتكر أن مييز من حيث السعر الذي يفرضه

نا يفرتض ومن ه 4.ع بثمن منخفضالسائدة به، ففي السوق ذو املرونة القليلة يبيع بثمن مرتفع ويف السوق ذو املرونة األعلى يبي

  5:شروطا معينة، هي اإلغراقخذ بنظام األ

. خمة، أي يفرتض وضعا احتكاريا بني املنتجني للسلعةكارات الصناعية الضا تسيطر عليه االحتإنتاج اإلغراقيفرتض نظام  -

 .هاإنتاجفبغري هذا االحتكار ال ميكن بيع السلعة يف اخلارج بثمن قد يقل عن نفقة 

 ،جانب الوضع االحتكاري إىلية البيع يف السوق الداخلي بثمن حيقق أقصى ربح، مما يتطلب  امكان اإلغراقرتض يف كما -

 .مركية الشديدة على االسترياد، على حنو مينع االسترياد ويرفع أمثان السلع احملليةرسوم اجلفرض ال
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  1:وهي ية،اإلغراقالسياسات يوجد ثالث أنواع من 

وف طارئة مثل الرغبة يف التخلص من فائض اإلنتاج لسعلة معينة يف آخر موسم وهذا النوع يظهر بظر  :العارض اإلغراق - 

وكذلك خطأ ملنتجني الوطنيني يف تقديرهم لنطاق السوق  ،ض يف األسواق اخلارجية بأسعار منخفضةمن املواسم حبيث تعر 

سعارهم يف الداخل مث العمل أيضطرون إىل خفض ال  حىت ،الداخلية واضطرارهم إىل التخلص من فائض اإلنتاج يف اخلارج

 .بعد ذلك على رفعها

 مثال ذلك ختفيض مؤقت ألسعار  وينتهي بتحقيق هذا الغرض ويهدف إما لتحقيق غرض معي: جلقصير األ اإلغراق

رية ولكنه قصري األجل بأنه قد يكون على نطاق حيمل املغرق خسارة كب اإلغراقالبيع بقصد فتح سوق أجنبية، ويتميز 

 .ا حىت يتحقق غرضه مث يعود حماوال تعويض ما أصابه من خسارةيقبل حتمله

 اإلغراقبطبيعة احلال أن تقوم على اساس حتمل خسائر يفرتض  سة دائمة ال ميكنوهو عبارة عن سيا: الدائم اإلغراق 

جنبية  األا على خطر املنافسة الدائم وجود احتكار يف السوق الوطنية، واالحتكار يعتمد على وجود محاية يتبقى �

  .كاحلواجز اجلمركية

�دف القضاء على املنافسة يف  اإلغراقكان   اذإعن طريق التدخل  اإلغراقيرى أنصار احلماية ضرورة مكافحة سياسة 

 إىله الوصول ي واجتاهات التجارة اخلارجية للدولة، ومناإلنتاجعلى هيكل اجلهاز  اإلغراقالسوق احمللية، ومن هنا تتضح خطورة 

  .الوطين من املخاطرةاالقتصاد  ايةضرورة مح

جل ضبط الوضع املايل واالقتصادي فيها أسات مصرفية من تقوم بعض الدول باتباع سيا :تخفيض قيمة العملة المحلية -5

  2:ومن هذه السياسات، جند سياسة خفض العملة الوطنية، ويرتتب على هذا االجراء ما يلي

 .يف اخلارج عند تقييمها بالعملة اخلارجية عرهاحمللية الرتفاع ستشجيع الصادرات ا -

قق خسارة أو من العملة مقارنة مع عملية االسترياد االمر الذي حيختفيض الواردات ألن عملية االسترياد تتطلب الكثري  -

 .تقليل الواردات من اخلارج إىلأرباحا غري اقتصادية مما يؤدي 

 .رات وتقليل الوارداتاري بسبب زيادة الصادتقليل العجز يف امليزان التج -

  3:، منهاعدد من الشروط إىلهداف حتتاج عملية ختفيض العملة لتحقيق هذه األ

عالج االسعار الداخلة  أيضاتشجيع الصادرات وختفيض الواردات وبذلك ميكن سد العجز يف امليزان التجاري، كما ميكن  -

 .للسلع املراد زيادة صادرا�ا

 .لع املراد التقليل من استرياداهاداخلية للساالسعار العدم ختفيض  -

اال فلن يكون هناك أثر واضح من سياسة ختفي العملة أن يكون الطلب على كل من الصادرات والواردات مرنا نسبيا، و  -

 .أو الوطنيةاحمللية 

 .هأن ال تكون البالد االجنبية قد خفضت قيمة عملتها اثر ختفيض البلد االول لقيمة عملت -
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أن هناك فرقا بني اخنفاض العملة والذي يتم نتيجة قوى العرض والطلب، يف حني حيدث ختفيض  إىلجيب االشارة   

ويعمل هذا االجراء على جعل منتجات الدول املخفضة لعملتها رخيصة بالنسبة  ،ة نتيجة قرار تتخذه الدولة كإجراء مصريفالعمل

مر الذي يزيد من صادرات الدولة وىل، األنسبة للدولة األة مرتفعة االسعار بالخرى يف حني تكون منتجات الثانيللدول األ

  .املخفضة للعملة ويقلل من واردا�ا

  القيود�الكمية�: انيثا

األدوات أو الوسائل السعرية توجد أدوات وأساليب كمية، كأدات يف السياسة التجارية لتحقيق أهداف  إىلباإلضافة 

ومن أهم الوسائل املستخدمة يف هذا النطاق، جند نظام احلظر أو  ،ساليبكل أسلوب من هذه األ  اقتصادية، من خالل تطبيق

  : تراخيص االسترياد املنع ونظام احلصص ونظام

املقصود باحلظر أو املنع أن الدولة حتظر التعامل التجاري مع اخلارج، ومن هنا يتبني أن احلظر قد يقع على : الحظر أو المنع -1

وقد يكون  ،فقط أو على كليهما، وعندئذ قد يكون احلظر على مجيع السلع وعلى مجيع البلدان فقط أو على الصادرات الواردات

  :حيث جند نوعان من احلظر، مها 1.على التجارة اخلارجية وهو يعترب خطراً  ،أو على بعض البلدانعلى بعض السلع  جزئيا

أي أن الدول تريد أن تكفي نفسها بنفسها، مبعين  ي بينها وبني اخلارج،هو أن متنع الدولة كل تبادل جتار : الحظر الكلي -

ية، وتعزل نفسها عن بقية دول العامل، وهدفها من إنتاجش مبا لديها من موارد فالدولة حتاول ان تعي. سياسة االكتفاء الذايت

 .وراء ذلك حتقيق االستقالل االقتصادي عن العامل

كثريا ما تتبع هذه السياسة يف . سبة لبعض الدول أو بعض السلعبالنالتبادل التجاري أن الدولة متنع  :الحظر الجزئي -

يا الدول املعادية، كما حتظر تصدير سلع معينة تعتربها أساسية القتصاد التعامل مع رعا جند الدول متنع إذ. أوقات احلروب

 .منه والتصدير اليه وقد تفرض الدول حصاراً كامال على بلد معني، فتحظر االسترياد. احلروب

ية واحلظر وفيما عدا حالة احلروب نصادف احلظر اجلزئي عادة يف حالتني أخريني مها حالة احلظر ألسباب صح  

  .ألسباب مالية

يقصد بنظام احلصص أن تضع الدولة حدًا أقصى للكمية أو للقيمة اليت ميكن استريادها من سلعة معينة : نظام الحصص -2

ص عقب الكساد الكبري يف أوائل الثالثينات كقيد على حرية التجارة اخلارجية، وذلك وقد انتشر نظام احلص خالل مدة حمدودة،

ركية، وقد كانت فرنسا أول من قامت باستخدام هذا اإلجراء حلماية منتجيها من خطر السعر اجلد رائب اجلمجانب الض إىل

بدأت أمهيته تتناقص يف الوقت احلاضر، ويعترب  ى، إال أن نظام احلصصمنخفض للقمح األسرتايل، مث تبعتها يف ذلك الدول األخر 

   2.وخاصة يف حاالت السلع ذات املرونة القليلة نظام احلصص أكثر كفاءة من نظام الرسوم اجلمركية

دين يثري توزيع احلصص عدة مشاكل أمهها كيفية توزيع هذه احلصص بني الدول املختلفة مث كيفية توزيعها بني املستور 

ريها األخذ �ذا النظام ما يتضمنه من تدخل إداري كمي يف العالقات االقتصادية، وبسبب تلك العيوب وغالوطنيني، ويعاب 

احلد من االعتماد على هذا النظام، على أنه ال مفر من اللجوء  إىلاجتهت جهود حترير التجارة اخلارجية بعد احلرب العاملية الثانية 

  3.ةنائيعض الظروف االستثنظام احلصص يف ب إىل
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لدولة، وتُعطى هذه املوافقة يف صورة تتمثل تراخيص االسترياد يف عدم السماح باالسترياد إال بعد موافقة ا: تراخيص االستيراد -3

علن عما ن أو ترخيص باالسترياد، وهي تعترب إحدى وسائل الرقابة املباشرة على التجارة اخلارجية، ويتميز هذا النظام بأنه ال يإذ

على كل  من قيود استرياده بطريقة مباشرة، حيث أنه حيدد الكميات املسموح باستريادها دون أن يفرض قيوداً تفرضه الدول 

هذا النظام يف احلاالت اليت يتأزم فيها ميزان املدفوعات  إىلمستورد يف عدم جتاوز استرياده من بلد ما حجمًا معينًا وتلجأ الدول 

 .1يف العمالت األجنبية ز مستمر نتيجة الندرةويصبح يف حالة عج

على تراخيص االسترياد، فإن السلطات العامة  جدير بالذكر أنه بسبب اشتداد املنافسة بني املستوردين يف سبيل احلصول

ارة على وعلى وجه العموم فإن ما يعاب على نظام تراخيص االسترياد هو احتمال قيام اإلد .رتاخيصتواجه مشكلة توزيع هذه ال

إنشاء هيئة أن ميثاق هافانا اخلاص ب إىلرتاخيص على بعض املستوردين على حساب البعض اآلخر، وجتدر اإلشارة توزيع هذه ال

ية والذي أخذ بأحكامه فيما بعد االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة قد َحرَّم على الدول األعضاء تطبيق مثل هذا التجارة الدول

  2.النظام

  د�التنظيمية�القيو �:ثالثا

تجارة اخلارجية، ولعل ما التنظيمية اإلطار التنظيمي لتطبيق إجراءات السياسة التجارية املتعلقة بتنظيم الاألدوات عترب ت

  : ميكن التطرق إليه يف هذا ا�ال نذكر

�ا ن الدول من خالل أجهز املعاهدة التجارية هي اتفاق تعقده الدولة مع غريها م: المعاهدات واالتفاقيات التجارية -1

التجارية واالقتصادية أمور ذات طابع  الدبلوماسية بغرض تنظيم املسائل التجارية فيما بينها تنظيمًا عاماً، ويشمل جبانب املسائل

املعاملة  ية النص على مبدأ املساواة يف املعاملة، وأحياناً تتضمن مبدأسياسي أو إداري، وعادة ما تتضمن أحكام املعاهدات التجار 

بأن متنح الدولة األخرى هم ما تتضمنه من مبادئ وأكثرها شيوعًا هو مبدأ الدولة األوىل بالرعاية مبقتضاه تتعهد الدولة باملثل، وأ

عاملة الدولة املتمتعة �ذا النص معادلة ألفضل معاملة قائمة املزايا املمنوحة ملنتجات أو ملواطين أي دولة ثالثة، وعلى ذلك تكون م

  . خرىتتمتع �ا أية دولة أ

هدة بني دولتني مبوجبها تنظم املعاهدات هناك االتفاقيات التجارية، وهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية أو معا إىلإضافًة  

وطريقة سداد الديون واملستحقات، وذلك �دف زيادة تنمية حجم املبادالت املعامالت اخلارجية بينهما من تصدير واسترياد 

حيث ميكن التمييز بني االتفاق التجاري عن املعاهدة . ملصاحل االقتصادية أو السياسية املشرتكةلكل منهما، وحتقيق ا التجارية

أو التجارة اخلارجية، االقتصاد  التجارية بقصر مدته، حيث يُغطي عادًة سنة واحدة، وقد تعقد االتفاقية التجارية عن طريق وزارات

  3.حوالوتتضمن عناصر تتفاوت حبسب األ

 إىلمال�ا ينتشر أسلوب اتفاقيات الدفع بني الدول اآلخذة بنظام الرقابة على الصرف وتقييد حتويل ع: الدفعاتفاقيات  -2

وهو اتفاق بني دولتني ينظم قواعد تسوية املدفوعات التجارية وغريها وفقًا لألسس واألحكام اليت يوافق عليها . عمالت أجنبية

كة املدفوعات بني الدولتني املتعاقدتني يف حساب مقاصة ملدفوعات ومتحصالت كل االتفاق هو أن تتم حر وجوهر هذا . الطرفان

                                                           
 . 337: مرجع سابق، ص: الباسط، وفاعبد  -  1
 . 137-136: ص. مرجع سابق، ص: حممود يونس -  2
 . 298- 297: ص.جع سابق، صمر  :زينب، حسني عوض اهللا -  3
 نيقد ينفرد هذا الشرط لصاحل إحدى الدولتني املتعاقدتني فقط وقد يقتصر على شؤون معينة أو قد ينطبق على كافة عناصر العالقة بني الدولت. 
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ة وفقًا له، ألخرى، وحيدد اتفاق الدفع العملة اليت يتم على أساسها العمليات، وسعر الصرف اليت جتري التسويمنها مع الدولة ا

  .1طريقة جتديده أو تعديل بعض نصوصهطريقة ومدة سريانه، و فضال عن أنواع املعامالت اليت يسمح بتحويلها عن 

لتنمية االقتصادية وحتقيق التقدم الوسائل املستخدمة يف دفع عملة ايعترب التكامل االقتصادي من أهم : التكتالت االقتصادية -3

د احلرب ات الدول املختلفة بعزاد االهتمام بإنشاء التكامل االقتصادي بني جمموع حيثاالقتصادي يف دول العامل املختلف، 

ن إوعليه ف. والعامل بعد ذلك احلنياد االقتص الظروف والتطورات اليت حدثت يف ، وذلك راجع إىلالعاملية الثانية كضرورة حتمية

م سلوب لدفع عمليات التنمية االقتصادية والتقدأفضل أالتكامل االقتصادي باعتباره  إىلالدول املتقدمة والنامية قد جلأت 

ود من الدول، ر هذه التكتالت كنتيجة للقيود يف العالقات الدولية وحماولة جزئية لتحرير التجارة بني عدد حمدتظه ،االقتصادي �ا

واملبادالت  اإلنتاجق تنظيم عمليات حيث بقصد بالتكامل االقتصادي تقوية الروابط االقتصادية بني عدد من الدول عن طري

  2.نتاجإلاالتجارية وانتقال عناصر 

 تكتالت عدة أشكال ختتلف فيما بينها من حيث االندماج بني األطراف املنظمة، ويف هذا الشأن ميكنتتخذ هذه ال

  :التمييز بني عدة درجات من التقارب االقتصادي، ومن أمهها

ة على جتارة السلع تتمثل يف اتفاق جمموعة من الدول على ختفيض معدالت الرسوم اجلمركية املفروض: منطقة التفضيل -3-1

ويعد هذا  .ألخرى ثابتةخلدمات فيما بينها مع االحتفاظ مبعدالت الرسوم اجلمركية على جتارة السلع واخلدمات مع الدول اوا

الشكل أبسط درجات التكامل االقتصادي، ومن أمثلتها منطقة التفيل الكومنويلث اليت كونتها إجنلرتا مع مستمعرا�ا السابقة سنة 

1932. 

م املفروضة هي عبارة عن اتفاق بني دولتني أو أكثر يتم مبوجبه حترير التجارة اخلارجية وإلغاء الرسو  :لحرةمنطقة التجارة ا - 2- 3 

�ا مع بقية دول العامل غري األعضاء يف منطقة على كل دولة مع االحتفاظ حبريتها يف فرض القيود أو الرسوم اجلمركية يف عالقا

، ومنطقة التجارة احلرة ألمريكا 1960ارة احلرة لدول غرب أوربا واليت تكونت سنة أمثلة ذلك منطقة التجالتجارة احلرة، ومن 

 1993.3تكونت عام  الشمالية اليت

هو عبارة عن اتفاق جمموعة من الدول على إزالة القيود املفروضة على جتارة السلع واخلدمات فيما  :االتحاد الجمركي -3-3

 5:ويتضمن اإلحتاد اجلمركي اإلجراءات التالية 4.مواجهة الدول الغري األعضاءاسة مجركية موحدة يف بينها مع تنسيق سي

  .ياستهم التجارية جتاه اخلارج مثل عقد املعاهدات اجلماعيةالدول األعضاء لس التنسيق يف ما بني -

 .حلصص وعقود الرتاخيصإلغاء الرسوم املفروضة على تبادل املنتجات وكذلك خمتلف القيود األخرى، مثل ا -

 .توحيد التعريفة اجلمركية لدول االحتاد يف مواجهة العامل اخلارجي -

 .القات بني أعضاء االحتاد اجلمركيرتك تكون وظيفته تنظيم العاالتفاق على إنشاء جهاز مش -

 .ها فيما بينهااتفاق الدول األعضاء على مجع حصيلة الرسوم اجلمركية اليت تدخل اإلقليم اجلمركي اجلديد وتوزيع -

ويب الذي تكون ، واالحتاد األور 1944شهر األمثلة على ذلك االحتاد اجلمركي، واحتاد البينوليكس الذي تأسس عام ومن أ

 .1957من أملانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا  م عا

                                                           
 .298 :املرجع نفسه، ص -  1
 .147: ، ص2010/2011الدار اجلامعية، االسكندرية، بيق، النظرية والتط -الدويل والتجارة اخلارجيةاالقتصاد  :حممود، عبد الرزاق -  2
  .175-174: ص.مرجع سابق، ص: السيد، حممد أمحد السرييت -  3

4 - Bernard, landdry & Antoine, panet roumond & Denis, robichaud : Op. Cit, p: 19. 
: املنظمة العاملية للتجارة، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري غري منشورة، ختصص إىلل إنضمام اجلزائر يف ظ أثر حترير التجارة اخلارجية على التنمية اإلقتصادية: عيسى، خوذري -  5

 .43: ، ص2017/ 2016ارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، جتارة وإدارة األعمال الدولية، كلية العلوم االقتصادية والتج
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ة على حرية التجارة بينها مع وضع إزالة القيود املفروضوهو عبارة عن اتفاق جمموعة من الدول على : السوق المشتركة -3-4

ومن أمثلتها السوق . اإلنتاجيود املفروضة على حتركات عناصر ء القإلغا إىلتعريفة موحدة ملواجهة الدول الغري أعضاء، باإلضافة 

ندا، ربية، وإيطاليا، وهولبلجيكا، وفرنسا، وأملانيا الغ: من ستة دول وهي 1958 األوروبية املشرتكة واليت تأسست سنة 

 .1972ولوكسمبورغ، والتحقت بعد ذلك �ا كل من إجنلرتا والدمنارك وايرلندا سنة 

وهو عبارة عن اتفاق جمموعة من الدول على إزالة القيود املفروضة على حرية التجارة بينها مع : القتصاديحاد ااالت -3-5

مع توحيد  اإلنتاجالقيود املفروضة على حتركات عناصر إلغاء  إىلباإلضافة  وضع تعريفة موحدة يف مواجهة الدول الغري أعضاء،

، وميكن النظر إىل الدولة الواحدة املكونة من عدة واليات م عملة واحدة لدول االحتادالسياسة النقدية واملالية داخلها واستخدا

 1921.1احتاًد اقتصادياً سنة  من بلجيكا ولوكسموبرغمثل الواليات املتحدة األمريكية على ا�ا إحتاد اقتصادي، كما كونت كل 

يت ستحدد هذا يتضمن تكوين سلطة نقدية مركزية ال. ائهيؤسس االحتاد النقدي عملة مشرتكة بني أعض: االتحاد النقدي -3-6

 1991وريب يف عام عضاء االحتاد األأاملوقعة بني  Maastricht treaty اتفاقية ماسترختن إ. السياسة النقدية للمجموعة كلها

داء التنسيق بني وري ألن هذا املشروع ظل حمل تقييم دأ ، االّ 1999حبلول عام ) اليورو(حت استخدام عملة أوربية موحدة اقرت 

 2.لفية الثالثةعضاء حىت اكتملت مستلزمات استخدام العملة املوحدة يف مطلع األالسياسات النقدية بيد الدول األ

التكامل االقتصادي الدويل، وذلك أل�ا تنطوي على كل ما يضمنه  أعلى درجات دي الكاملالتكامل االقتصايعترب 

كافة السياسات الداخلية واخلارجية   يدعضاء وتوحيف سبيل تقوية الروابط االقتصادية بني الدول األاالحتاد االقتصادي من اجراءات 

 3.ضاءعفوق سلطة الدول األ تتضمن وجود مؤسسات هلا سلطة عليا ااملختلفة هلذه الدول، مم

منفصل خالل فرتة  توجد عدة أشكال للتكامل االقتصادي بني الدول، ومن املالحظ أنه ميكن تطبيق كل منها كشكل

  .، وهذا ما يوضحه الشكل املوايلآخر مع مرور الزمن إىلزمنية معينة، كما ميكن التدرج من شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .179 -178: ص.مرجع سابق، ص: سرييتالسيد، حممد أمحد ال -  1
 .177- 176: ص.مرجع سابق، ص :هجري، عدنان زكي أمني -  2
 .149: مرجع سابق، ص :حممود، عبد الرزاق -  3



 �ا��وانب�النظر�ة�للتجارة�ا��ارجية����                                                                      �ول��������������������الفصل�

 
58 

مل��قتصاديأش�ال�الت�ا: )05 -01(الش�ل�رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .42: ، صمرجع سابق: عيسى، خوذري: مصدرال

ادات اجلمركية ظاهرة التعريفية يف التجارة اخلارجية، كما ظلت االحتيعترب التكامل االقتصادي أحد أهم األدوات غري 

مناصرو . اصري التجارة احلرة واحلمائيةخالفية وغامضة لفرتة طويلة يف أروقة النظرية التجارية؛ وذلك أل�ا وجدت دعماً من كل من

مة جدار مجركي حول سوق داخلي كبري أكرب حجماً، قام التجارة احلرة دعموا حترير التجارة الداخلية بينما مثن مناصرو احلمائية إقا

الصادر سنة " قضية االتحاد الجمركي"بتطوير رؤية حتليلة تتجلى بوضوح أكثر يف كتابه بعنوان  Jacob Viner جاكوب فينر

  1.ه أن كال الطرفني حمقاً وقد يكون خمطئاً والذي وضح في 1950

ية االقتصادية يف هذه الدول، امه بني جمموعة من الدول على مستوى الرفاهكما لإلحتاد اجلمركي آثار إقتصادية على قي

يسمى األثر اخلالق أو هية االقتصادية، األثر األول وتقرر النظرية االقتصادية أن االحتاد اجلمركي له أثران خمتلفان على التجارة والرفا

  .األثر املنشئ، أما األثر الثاين فيسمى األثر التحويلي للتجارة

يتسمون بإخنفاض (األثر املنشئ للتجارة يتمثل يف نقل اإلنتاج من املنتجني األقل كفاءة إىل املنتجني األكثر كفاءة 

أفضل للموارد االقتصادية مما يؤدي إىل زيادة الرفاهية   يرتتب على ذلك توزيع وختصيصداخل االحتاد اجلمركي، وبالتايل) التكلفة

فاض التكلفة لي للتجارة يتمثل يف انتقال اإلنتاج من دولة غري عضو يف االحتاد وتتسم بالكفاءة واخنأما األثر التحوي. االقتصادية

ارد االقتصادية على حنو يؤدي إىل تب على ذلك إعادة توزيع املو ويرت . إىل دولة عضو تتسم بإخنفاض الكفاءة وارتفاع التكلفة

 2.ل الرفاهية االقتصاديةاالبتعاد عن التخصيص األمثل للموارد االقتصادية فتق

تعترب احلماية اإلدارية أداة من أدوات السياسة التجارية املنظمة للتجارة اخلارجية وهي من قبيل اإلجراءات  :الحماية اإلدارية -4

اءات فرض دارية بتطبيقها بغرض إعاقة حركة االسترياد ومحاية السوق الوطنية، ومن بني هذه اإلجر الستثنائية، وتقوم السلطات اإلا

مركية، والتشديد يف تطبيق اللوائح الصحية، املغاالة أجور ونفقات حتكمية مرتفعة على نقل وختزين البضائع املستوردة يف املنطقة اجل

  3.راءات أشد وطأة على املبادالت اخلارجية من التدابري احلمائية الصرحية، وقد تكون تلك اإلج.لواردات يف تقدير قيمة ا

                                                           
 .228: مرجع سابق، ص: رتشارد، بومفرت -  1
  . 185: مرجع سابق، ص: السيد، حممد أمحد السرييت -  2
  . 301: مرجع سابق، ص :زينب، حسني عوض اهللا -  3

إلغاء�التعر�فة�ا��مركية�ب�ن�الدول + لتفضيلية�منطقة�التجارة�ا= منطقة�التجارة�ا��رة�  

غ����عضاء�للدول �عر�فة�جمركية�+ منطقة�التجارة�ا��رة�= �تحاد�ا��مر�ي  

�نتاجتحر�ر�إنتقال�عناصر�+ �تحاد�ا��مر�ي�= السوق�املش��كة�  

عضاءت�سيق�السياسات��قتصادية�ب�ن�الدول�� + السوق�املش��كة�= �تحاد��قتصادي�  

)إلغاء�العمالت�املحلية(إقامة�عملة�موحدة�+ �تحاد��قتصادي�= الوحدة��قتصادية�  

�عر�فة�جمركية�منخفضة= لتفضيليةارة�امنطقة�التج  
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ويطلق على هذه السياسة سياسة احلظر واملنع وذلك ألسباب  ،سترياد والتصدير لبعض الدولدولة حظر االوقد تقرر ال 

  1:متعددة، أمهها

ينتشر فيها االوبئة الناقلة لألمراض أو بسبب دولة االسترياد من دولة أخرى قد يكون احلظر ألسباب صحية، كأن متنع ال -

 سباب دينية كأن متنع دولة استرياد املشوبات الكحولية؛االشعاعات الذرية كما حدث يف روسيا، وأل

 بعض االدوية؛ قد حتتكر الدولة احلق هلا يف استرياد بعض السلع، ومتنع القطاع اخلاص من استريادها كاألسلحة أو شراء -

ع الشركات لتعامل مخرى أو اأالتعامل مع دول االعداء، كأن متنع احلكومة املستوردين من التعامل مع دولة  قد حتظر الدولة -

 املدرجة على القائمة السوداء؛

تعيش يف  أو يكون احلظر ألسباب اقتصادية، قد متنع الدولة كل تبادل جتاري بينها وبني اخلارج أي أن الدولة حتاول ان -

 .اكتفاء ذايت

  :لي ذكر بعض أهم آثار أدوات السياسة التجارية يف اجلدول التايلفيما ي

  اسة�التجار�ةيأ�م�آثار�أدوات�الس): 05 – 01(جدول�رقم�

  قيود طوعية على الصادرات  حصص االستيراد  إعانات الصادرات  الرسوم الجمركية  

  زيادة  زيادة  زيادة  زيادة  فائض المنتج

  اضاخنف  اخنفاض  اخنفاض  اخنفاض  لكالمسته

اخنفاض زيادة نفقات   ارتفاع  إيرادات حكومية

  احلكومة

  من دون تغري  من دون تغري

حيادية النتائج، اخنفاض   ية العامة لألممفاهالر 

  بالنسبة إىل األمم الصغرية

  اخنفاض  نتائج حيادية  اخنفاض

  .104 :مرجع سابق، ص: كمال، سي حممد :المصدر

  ا��ر�ة�وا��مايةياسات�التجار�ة�ب�ن�الس: ثا�ياملطلب�ال

عل كل بلد جيتناقضة يف كثري من األحيان، إن وجود دول مستقلة عن بعضها اقتصاديًا وسياسياً، وبأهداف خمتلفة وم

لذا اختلفت السياسات املتبعة من طرف كل دولة حسب . حتقيق مصاحله حىت ولو على حساب مصاحل الدول األخرى إىليسعى 

 فكرينجدال بني امل إىلاوحت السياسات التجارية بني التحرير واحلماية، وقد أدى هذا االختالف تر و تقتضيه مصاحلها الوطنية،  ما

 .، حيث دافع كل طرف عن آرائه وأفكاره جبملة من احلججواملنظرين

ارخيي لسياسات احلماية وربية وحىت االن تكشف تناوب تن متابعة السياسات التجارية منذ بداية عصر النهضة األإ

جرى التأكيد على سياسات  ففي القرنني السادس عشر والسابع عشر عندما سادت الثورة التجارية وأفكار التجاريني. ةواحلري

ول اساسي للمواد املستوردة، وكل ذلك مبا مينع تسرب ثروات احلماية وفرض القيود على جتارة االسترياد وربط الصادرات بتح

 .اخلارج إىلاصة من الذهب والفضة واملعادن النفيسة شاركة يف التجارة اخلارجية وخالبلدان امل

ت احلرية االقتصادية يف العالقات الدولية من قبل ة وبكل قيودها السابقة، برزت دعواوكرد فعل لسياسات احلماية التجاري

القيود واحملددات يف البو بإلغاء كافة يني الذين طفكار الطبيعأومن مث انتشرت  W.Pettyواخر وكان يف مقدمتهم التجاريني األ

  2.سواء حد جي علىار سبيل التبادل التجاري الداخلي واخل

  

                                                           
  .144 – 143: ص. مرجع سابق، ص: جاسم، حممد منصور -  1
 .371: مرجع سابق، ص: هوشيار، معروف -  2
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  التجارة�ا��ارجية��اسة�حر�ةسي: أوال

لقد كانت آراء املدرسة الطبيعية أول من نادت بتحرير التجارة اخلارجية، ألن يف ذلك مصلحة للجميع، وتأكد هذا املبدأ 

على " دعه يعمل دعه يمر"للمقولة الشهرية آلدم مسيث  ودافيد ريكاردو، وذلك وفقاً  د املدرسة الكالسيكية آدم مسيثعلى يد روا

حيث أكدوا من الناحية النظرية أن التبادل احلر يشكل أحسن وضعية بالنسبة للدول، فالفكر الكالسيكي آمن . يلستوى الدو امل

ما تدعمه وتؤكده اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، ومن ستويني احمللي والدويل، وهذا حبرية التجارة كأساس لعمل السوق على امل

  .، والبنك العاملي، وكذا برامج اإلصالح لصندوق النقد الدويلGATTة والتعريفة اجلمركية قبل االتفاقية العامة للتجار 

  :ياسة احلرية التجارية يف اآليتميكن ذكر بعض التعاريف اليت تناولت س: مفهوم سياسة الحرية التجارية -1

مات عرب احلدود السياسية للدولة حىت إقرار نوع من احلرية إزاء تدفق السلع واخلد"سياسة احلرية التجارية على أ�ا  تعرف

 ال جيوز فرض قيود تعيق تدفق السلع واخلدمات بالنسبة للصادرات أو إذلتجارة اخلارجية خالية من القيود والعقبات، تكون ا

  .1"الواردات على حد سواء

تدخل منعاً و حىت منع هذا الأدىن حد ممكن، أ إىلمن هذا املفهوم التقليل من التدخل احلكومي يف التجارة اخلارجية يتض 

التجارة اخلارجية  إىلباتًا ألن التجارة بني الشعوب حق طبيعي وجد بوجود اإلنسان، لذلك ينظر مؤيدو سياسة احلرية التجارية 

فهي مظهر من مظاهر تعاون اإلنسان مع أخيه اإلنسان بغض النظر عن احلدود اجلغرافية التجارة الداخلية،  إىلنظر�م نفس 

   2.لسياسية اليت تفصل بينهماوا

بأ�ا السياسة اليت تتبعها الدول واحلكومات عندما ال تتدخل يف التجارة بني "رف سياسة حرية التجارة اخلارجية تعكما 

  3."ص والوسائل االخرىخالل التعريفات اجلمركية واحلصالدول من 

ز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القيود املفروضة كترت حرية التجريةنستنتج أن سياسة ا من خالل التعاريف السابقة 

  .على تدفق السلع عرب احلدود سواء كانت صادرات أم واردات

  4:ريمن التحرير التجا أربع أشكالميكن التمييز بني 

 .ث تقوم الدولة مبفردها بإزالة احلواجز والقيود احلمائيةحي: التحرير من جانب واحد -

 .لتني على ختفيض احلماية بالنسبة لتجار�ا اخلارجيةاوض بني دو يتم التف: التحرير الثنائي -

حبيث حتصل الدول األعضاء  تقوم فيه جمموعة من الدول بتطوير ترتيبات التجارة اإلقليمية فيما بينهم،: التحرير اإلقليمي -

 .مزايا يف التبادل التجاريعلى 

 .ام الدول إليهاامل من خالل اتفاقيات مفتوحة النضميتم حترير التجارة على مستوى الع: التحرير متعدد األطراف -

 تلك فرتة رواج وتدعيم ملذهب احلرية االقتصادية، وأيدت السياسة االقتصادية يف 1873 إىل 1842تعترب الفرتة من 

. لتجارة اخلارجيةيف الداخل أو اخلارج واعتناق الكثري مذهب آدم مسيث املنادي بضرورة حرية ا رة، سواءً املرحلة مبدأ حرية التجا

هو املبدأ األساسي يف العالقات االقتصادية بني الدول، وقد نتج عن حرية  نتاجواعترب أنصار هذا املذهب أن التقسيم الدويل لإل

  5.صنيع لصاحل الدول املتقدمة آنذاكالل الدول النامية يف جمال التالتجارة استغ

                                                           
 .73: ، ص2007بيق، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، العالقات االقتصادية الدولية بني النظرية والتط: رضا، عبد السالم -  1
 .293: ، ص2005القات االقتصادية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، الع: عادل، أمحد حشيش وجمدي حممود شهاب -  2
  .75:مرجع سابق، ص :السيد متويل، عبد القادر -  3
  .63: ، صمرجع سابق: عيسى، خوذري -  4
  .277- 276: ص.مرجع سابق، ص :زينب، حسني عوض اهللا -  5
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بارتباط حرية التجارة مع زيادة النمو االقتصادي، ولعّل  لتجارة مذهبهمأنصار حرية ا يدعم: حجج مذهب الحرية التجارية -2

رتة تجريبية انتشارًا وشيوعًا يف فوجود سببية بني مدى االنفتاح التجاري مع تعاظم النمو االقتصادي من أكثر الدراسات ال

كسب االقتصادي لالنفتاح والتحرير التسعينات من القرن املاضي، وهذه الدراسات جاءت لتؤكد العالقة اإلجيابية بني امل

  : يستند أنصار مذهب احلرية التجارية على عدة حجج من أمهها  1.التجاري

ي احلر الواسع بني العديد من أن التبادل التجار رية التجارة يؤكد أنصار ح: منافع التخصص وتقسيم العمل الدولي  -

اليت تساعد على التخصص وتقسيم العمل الدويل املبين على  ،العاملية األسواقاتساع نطاق  إىلالدول املختلفة يؤدي 

سلعة  إنتاج يف فتخصص بلد معني. نتاجساس اختالف النفقات النسبية والظروف الطبيعية والتارخيية للسلع املناسبة لإلأ

د قتصااال ية منخفضة يعين أن املوارد االقتصادية قد استخدمت يف أحسن وجه ممكن هلا يف داخلذات نفقات نسب

  2.الوطين

ية، كذلك تزيد الرفاهية االقتصادية للمستهلك ألن له اإلنتاجمناخ املنافسة يساعد على االرتفاع ملستوى : منافع المنافسة  -

فالتبادل احلر يسمح ألي دولة احلصول  ،نوعيات وبأرخص األسعارلع اليت تشبع رغباته وبأحسن الالفرصة الختيار الس

تنافس  إىلية، وتؤدي احلرية التجارية اإلنتاجها بنفسها من ناحية مستوى إنتاجمما تستطيع  على منتجات بكميات أكرب

 .3وخفض النفقةالناتج زيادة  إىلأكثر تطوراً وفعالية سعياً  إنتاجاملنتجني يف استخدام 

وتشجيع  اإلنتاج وسائل حتسني إىلالسلع، مما يؤدي  إنتاجتنافس الدول يف  إىلتؤدي احلرية : شجع التقدم الفنيالحرية ت -

ه ويستفيد املستهلك إنتاجالتقدم الفين، وبالتايل يضمن العامل جودة املنتجات وبأسعار أقل، كما يعمل املنتج على تطوير 

  .ويتاح انتقال التكنولوجيا دون عوائق، فريتقي اهليكل الصناعي �ا ،املنافسة القائمة بني املنتجني يف النهاية من

تعترب هذه احلجة من بني أحدث احلجج االقتصادية اليت تؤيد سياسة احلرية : سياسة إفقار العالم  إلىالحماية تؤدي   -

ه عام، فالتقليل من الواردات إضعاف التجارة بوج إىلية تدعو التجارية، وأساس سياسة عدم إفقار الغري أن الرسوم اجلمرك

وسيلة لتبادل السلع واخلدمات، فلن تستطيع الدول أن تصدر ينتهي عادة بنقص الصادرات، ومبا أن التجارة ما هي إال 

  4.ها، دون أن تستورد فائض العامل اخلارجيإنتاجالفائض من 

  سياسة�حماية�التجارة�ا��ارجية�: ثانيا

اعتماد سياسة تقييد التجارة  إىلى حساب دول أخرى، هو الذي دفع ببعض الدول بة الدول يف حتقيق مصاحلها علغر 

التجارة اخلارجية يف نفس الوقت اليت ظهرت فيه نظريات حرية التجارة،  بدرجة أو بأخرى، فقد ظهرت نظريات محايةاخلارجية 

  .بالسيطرة على اقتصادها وإخضاعها لرقابتهااخلارجية هو قيام معظم الدول  وأصبح من أهم األمور املعروفة يف جمال التجارة

تلك السياسة اليت تطبق وتنفذ من خالل "أ�ا  على احلماية التجاريةسياسة يقصد ب :مفهوم سياسة الحماية التجارية -1

ليدية يف شكل ية، وقد تتم تلك السياسات التقالتشريعات والقواعد اهلادفة إىل محاية الصناعة والسوق الوطنية من املنافسة األجنب

 دخوهلا من خالل ما يعرف بنظام احلصص أو فرض ضرائب مجركية للحد من دخول سلع أجنبية حيث ترتفع أسعارها، أو تقنني

إىل  السلع املسموح بدخوهلا، كما قد تأخذ احلماية شكل تقدمي دعم أو إعانات عقد االتفاقيات الدولية لتحديد حجم وأنواع

                                                           
  .109: مرجع سابق، ص: كمال، سي حممد -  1
 .338: مرجع سابق، ص :لفتاح أبو شرارعبد اعلي،  -  2
 .280 :مرجع سابق، ص :زينب، حسني عوض اهللا -  3
 .147-146: ص.مرجع سابق، ص: عادل، أمحد حشيش وجمدي، حممود شهاب -  4
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عديدة تستخدمها  السلعة احمللية على املنافسة األجنبية، كما أن هناك أساليب إدارية وتنظيمية وبيئية املنتجني احملليني لتشجيع

  1".الدول للتحكم يف جتار�ا مع بقية دول العامل

االجنبية بقصد محاية سلعها أ�ا االجراءات واالساليب اليت ميكن من خالهلا احلد من املنافسة "على  أيضا فهايتعر ميكن 

أو التنظيمية والفنية مما ....) ادحصص االستري (سوقها احمللية، وذلك عن طريق فرض رسوم مجركية، أو خمتلف القيود الكمية أو 

  ".تقليل حجم الواردات إىليؤدي 

ية وذلك بفضل التدابري نظام اقتصادي يعمل على محاية التجارة والصناعة من خطر املنافسة االجنب" أ�اأيضا ب تعرف

  2."ءات اليت تتخذها احلكومةواالجرا

االجراءات املنفذة  إذالدولة �موعة من القوانني والتشريعات واخت سياسة محاية التجارة اخلارجية على أ�ا تبين تعريفميكن 

رتة زمنية خالل فأساليب محائية تباع إة ببتقييد حرية التجار  وذلكجنبية، هلا بقصد محاية سلعها أو سوقها احمللية ضد املنافسة األ

  .لألنشطة احمللية من منافسة املنتجات األجنبية احلمايةمعينة مما يوفر 

حجج بعضها اقتصادي وبعضها غري اقتصادي، ذلك أن  إىليستند أنصار احلماية : حجج مذهب الحماية التجارية -2

أما . د التجارة اخلارجية أو حتريرها من القيوديت تسرتشد به احلكومات يف تقيياالعتبارات االقتصادية البحتة ليس املعيار الوحيد ال

 إذولكنها تؤكد بوجود أهداف أخرى غري الرفاهية املادية،  ،ما ينادي به أنصار احلريةحة بص احلجج غري االقتصادية تعرتف أصالً 

حلجج كفالة الرعاية ومن بني هذه ا ،يف هذا ا�ال تتداخل االعتبارات السياسية واعتبارات األمن يف تشكيل سياسة الدولة

جتماعي للدولة، كحماية نشاط الزراعة ضد املنافسة األجنبية، االجتماعية لبعض الفئات اليت يتوقف عليها االستقرار السياسي واال

  3.احلريب واملنتجات االسرتاتيجية لتأمني قدرة الدولة الدفاعية اإلنتاجم ومحاية الصناعة �دف دع

 :تتلخص أهم احلجج غري االقتصادية حلماية التجارة فيما يلي :الحجج غير االقتصادية - 1 -2

ج األكثر رواجًا وتأثريًا لفرض القيود على التجارة اخلارجية، فحىت آدم مسيث أبو الليربالية يف ن احلجوهي م :الدفاع واألمن -

 ".الدفاع أكثر أهمية من الثروة"ول بدأ حرية التجارة عندما كتب يقالفكر االقتصادي اعرتف بشرعية هذا اهلدف للخروج عن م

ها إعدادًا جيداً أن أمنها معرض للخطر، لذا فهي تعمل على إعداد نفسفكل البلدان معرضة خلطر احلرب، وقد تشعر الدولة 

  .حبماية بعض الصناعات اليت تراها إسرتاتيجية لبقائها ودميومتها

ارتباط السوق  إىلرير التجارة اخلارجية واالنفتاح املفرط على اخلارج يؤدي حت: الوطني وتجنب التبعيةالمحافظة على الطابع  -

ية، وميزات نسبية حتسن استغالهلا تفقد الدولة استقالليتها يف تنظيم إنتاجمل يكن للدولة قدرات  إذاو  ،األجنبية اقاألسو الوطنية ب

ظ على سياد�ا االقتصادية وطابعها الوطين تطبق ه التبعية للخارج وحتافتجنب هذوحىت ت ،اقتصادها وحتقيق أهدافها الوطنية

اخلارجي الدائن يف مركز قوة االقتصاد  مديونية ويصبح إىلتحول عجز ميزان املدفوعات فسرعان ما ي. سياسة احلماية التجارية

بل قد  ،قد الدويلمثل البنك العاملي وصندوق الن الوطين، وخيضع بالتايل لشروط املؤسسات الدوليةاالقتصاد  لفرض شروطه على

 4.اقتصادها الدول اليت تعتمد على الصادرات يف بناء إىل أيضامتتد خطورة األمر 

                                                           
  .81-80: ص.مرجع سابق، ص: بد السالمرضا، ع -  1

2 - Jean, Luc Dgut :Réussir la dissertation d’économie , Publié par Studyrama, paris , 2003 , P :129. 
  . 281: مرجع سابق، ص :زينب، حسني عوض اهللا -  3
، من منظور اقتصاديات السوق والتحرر االقتصادي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية الدويلاالقتصاد  دراسة يف- املعامالت االقتصادية الدولية: مصطفى، رشدي شيحة -4

 .70- 68: ص.، ص1994
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وترك القطاع  ،ميثل القطاع الزراعي يف كثري من البلدان قطاعاً هاماً وميثل املزارعون طبقة اجتماعية مهمة :حماية القطاع الزراعي -

بقة زراعة الوطنية مما يضر بطبقة املزارعني، فحماية القطاع الزراعي متثل محاية هلذه الطلى النافسة األجنبية قد يقضي عالزراعي للم

  1.االجتماعية للحفاظ على االستقرار االجتماعي داخل الدولة

تمنع مثل هذه التجارة،  فقد تكون جتارة بعض السلع واخلدمات منافية ألخالقيات ا�تمع وعقيدته، ف :الدين واألخالق -

  .اخلمور واملخدرات يف البلدان اإلسالميةكتجارة 

احلماية واليت مت التطرق هلا، فقد  والقتصادية اليت ساقها مؤيدلحجج غري اباإلضافة ل: الحجج االقتصادية للحماية -2-2

  :نب خمتلفة، نذكر منهاساقو عدداً من احلجج االقتصادية، وهي حجج ليست من أساس نظري وحيد، بل تتعلق جبوا

يف  ا وأمريكا وما زالت تستخدمالقرن التاسع عشر يف أورب إىلتعترب من أهم احلجج، ويرجع تارخيها : الصناعة الناشئة حماية -

دول العامل الثالث، حيث تتلخص هذه احلجة يف أنه جيب محاية الصناعة الناشئة فيها عن طريق فرض الرسوم اجلمركية، وذلك 

محاية الصناعات الناشئة  إىله منافسة الصناعة األجنبية البالغة، وال شك أن احلاجة مل منوها وتستطيع الصمود يف وجلكي يكت

نامية تفوق احلاجة إليها سابقاً، فالصناعات الناشئة يف الدول النامية ال تعاين من منافسة صناعات مناء الصناعة يف الدول الإل

سات االحتكارية اليت تتبعها تلك الصناعات وحتار�ا يف كافة السيا أيضافحسب، ولكنها تواجه سبقتها يف ميدان التقدم الفين 

احلجة وأمهها صعوبة اختيار الصناعات اليت تتهيأ حبسب طبيعتها للقدرة على  اك انتقادات هلذه، رغم ذلك فإن هناألسواق

  .الصمود مستقبال أمام املنافسة اخلارجية

زيادة   إىلماية تشجع الطلب احمللي على املنتجات الوطنية مما يؤدي احل: خيصةستفادة من العمالة الر معالجة البطالة واال -

مما يساعد على جتنب خطر البطالة وزيادة فرص االستثمار املربح يف الداخل، وستخلق احلماية أنواعًا جديدة ، يةاإلنتاجكفايته 

يد الواردات وتشجيع األنشطة البديلة هلا ل أزمات البطالة قد يقرتح تقيمن الصناعات اليت تستخدم املزيد من العمالة، فخال

ة الرخيصة أكثر احلجج شيوعًا لفرض احلماية، ومؤيدو هذه احلجة يستعينون الستيعاب القوى العاطلة، وتعترب حجة العمال

ة إال ن هذه احلجة ميكن أن تكون مقنعاألجور السائدة يف الدول إلقامة حجتني كل منهما له مضمون خطري، ورغم أبالفجوة بني 

لصورة ينبغي أال تتوسع يف كافة الدول وإال أن هناك جوانب ضعف كثرية هلذه احلالة، وإن كان إتباع سياسة احلماية على تلك ا

  2.شغيل فيها مجيعاانقلب أثرها لإلضرار مبستوى العمالة والت

عدد حمدود من املنتجات  إنتاجيف  ختصص كل دولة نامية إىلة يؤدي إن إتباع سياسة احلري: تحقيق االستقرار االقتصادي -

التقلبات يف (امل اليت ال تستطيع الدول النامية أن تسيطر عليها ها بعض العو ها أو أسعار إنتاجاألولية الرئيسية، واليت يؤثر يف 

ومنه فإن  ،ج القوميإ�ا متثل نسبة كبرية من الناتونظرًا حملدودية هذه املواد ف). الظروف الطبيعية أو التقلبات يف الطلب العاملي

  3.ياسة احلمايةالقومي، ولذلك تفضل الدول النامية س ها يعد سبب التقلب املستمر يف الناتجإنتاجالتقلب يف أسعارها أو 

األموال  قد يكون اهلدف من وراء سياسة احلماية هو جذب رؤوس: اجتذاب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار المباشر -

بقصد تشجيع  مار املباشر، وذلك لتجنب عبء الرسوم اجلمركية املفروضة، وهكذا يستخدم إجراء احلمايةاألجنبية بقصد االستث

كما يسمح  .منه زيادة اإلنفاق الكلي والتشغيلصناعة وطنية يعتمد قيامها على رأس مال أجنيب، فيسمح ذلك بزيادة الدخل و 

ءته، ولكن يعاب على هذه احلجة أنه ميكن لسياسة جذب االستثمارات حمليًا ورفع كفا اإلنتاجفنون  رأس املال األجنيب بتطوير
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ومنه فإن . اخلارج يف شكل فوائد للقروض إىلهام من الفائض االقتصادي املتولد عن تلك االستثمارات األجنبية تسرب جانب 

الدول املتلقية لرأس املال  تلك السياسة وتوجيهها من جانب جناح سياسة احلماية من أجل جذب رأس املال يتوقف على ضوابط

   1.اخلارج إىلا، فضال عن منع املغاالة يف تسرب األرباح إلحكام دوره وحتديد مساره يف جهود اإلمناء االقتصادي �

ار أقل من ية بأسعاألجنب األسواقتعمد بعض الشركات األجنبية احملتكرة على بيع منتجا�ا يف : اإلغراقمواجهة سياسة  -

بالدول األجنبية أو بغرض  تبيع �ا يف سوق الدولة األم، وذلك بغرض القضاء على الصناعات احمللية املنافسة هلا األسعار اليت

املفتعلة بفرض رسم مجركي على الواردات من الشركة األجنبية  اإلغراقة الربح، ويف هذه احلالة ميكن للدولة النامية أن تواجه سياس

  .لسوق احمللي وسعر البيع يف السوق األمساوي الفرق بني سعر البيع يف اي

سني معدالت التبادل الدولية يف صاحل الدولة اليت تفرض احلماية هو حتمن أهم دوافع : تحسين معدل التبادل الدولي -

سني فرضت الرسوم اجلمركية ومن مث حتحتسني شروط التبادل الدويل لصاحل الدولة اليت  إىلألن فرض رسوم مجركية يؤدي  ،احلماية

  2.لرفاهيتها االقتصادية، وذلك بفرض عدم إتباع الدولة األخرى سياسة املعاملة باملث

يرى احلماية التجارية أ�ا ختفض من حجم الواردات ومن مث حتسني امليزان اجلاري لصاحلها : تحسين وضعية الميزان التجاري -

لدولة أخرى مما قد يولد ممارسة انتقامية للدول املتضررة، ولكن ض عجز لدولة ما هو إال ارتفاع ولكن يف اإلطار الدويل، فإن خف

العرض وحىت ان ينا متييز أن هناك دوال كبرية احلجم قد تؤثر على أسعار السلع من خالل مرونة الطلب و يف نفس هذا االطار عل

  3.ةكس من درجة تأثري الدول الصغري استوجب بعض الدول فرض قيود على التجارة اخلارجية، على ع

  

  العوامل�املحددة�نحو�ا��ر�ة�أو�ا��ماية: املطلب�الثالث

قع العملي هلذه اة للسياسات التجارية حنو احلماية أو التحرير، والو التوجهات االسرتاتيجي هناك عوامل عديدة حتدد 

سياستها التجارية اخلارجية  امنا جند أن معظم الدول تتبع يفأنه ليس هناك دول تتبع بصراحة مذهبا دون آخر،  إىلاملذاهب، يشري 

من بني العوامل اليت حتكم و  4.يف النهاية توجهات الدولروس ومنظم خيدم ولكن بأسلوب مد ،)احلرية واحلماية(مزجيا بني املذهبني 

  5:يف اختيار سياسة احلرية أو احلماية، نذكر ما يلي

م االقتصادي السائد يف أي بلد بالعالقة أو بالنسبة بني يتحدد النظا: ة الدولة السياديةالنظام االقتصادي السائد وفلسف -

الدخل (الكلي االقتصاد  أو ادار�ا وذلك باالعتماد على مؤشرات/و اإلنتاجيث ملكية وسائل القطاعني العام واخلاص من ح

واستمراره بالفلسفة السيادية  وترتبط تركيبة النظام االقتصادي ،)إخل....الوطين، تشغيل القوى العاملة، وتكوين رأس املال الثابت 

لسفة السياسية للدولة هو الذي حيدد التوجهات دي الذي يرتبط مصريه بالفوعليه فإن النظام االقتصا ،اليت تقود الدولة املعنية

  .االسرتاتيجية للسياسات التجارية بني احلرية أو التقييد

ي يف بلد ما وبكافة مكوناته اإلنتاجان اجلهاز : لمبادرة واالبتكارات التنافسية الذاتية على القدر ي وااإلنتاجمرونة الجهاز  -

مستويات أو معدالت  إىلاحمللية والدولية  األسواقب يف وجية ميكن أن يصنف حسب استجابته لتغريات الطلالبشرية والتكنول

وضمن عالقاته االقتصاد  بني أجزاء دمات واملوارد واملعلومات فيماواليت تتحدد بدرجة تدفق السلع واخل ،متباينة من املرونة
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ي، وباملقابل كلما تراكمت املخزونات يف جماالت متفرقة اإلنتاجمرونة اجلهاز اهليكلية، فكلما ارتفعت درجة هذا التدفق ازدادت 

يف أجهز�ا لية تقدمة اليت تتمتع مبرونة عاوعليه فإن االقتصاديات امل اإلنتاجي،وشبه منعزلة عن بعضها ازدادت مجود اجلهاز 

د واملعلومات من كافة احملددات االدارية والقيود الكمية ية تعمل يف اطار اسرتاتيجي لتحرير حركات السلع واخلدمات واملوار اإلنتاج

ادل شديدة احلذر من حترير التب إ�اية فاإلنتاجن االقتصاديات النامية اليت تعاين من مجود أجهز�ا إوباملقابل ف. فات اجلمركيةوالتعري

نائية من االعفاءات اجلمركية، وهنا كلما زاد عجز على دعم الصناعات احمللية من خالل زيادة قوائم استث وأ�ا تعمل دائماً  ،الدويل

  .يزانية العامة وتراكمت الديون اخلارجية فإن البلدان النامية تتمسك أكثر بسياسات احلمايةامل

تربز حساسية اقتصاد حملي جتاه التغيريات اليت حتدث يف : ت القطاع الخارجيالمحلي تجاه تغييرااالقتصاد  يةدرجة حساس -

 ،العاملياالقتصاد  الذي يعاين من التشوه اهليكلي مبركز أو مبراكز معينة يف ،مشي هلذا االقتصاداارجي نتيجة الندماج هالقطاع اخل

ات ورؤوس االموال واملوارد البشرية واملعلومات يف كل من النسبية حلركات السلع واخلدم يةمهوتعتمد درجة هذه احلساسية على األ

 كثر علىوهنا كلما ارتفعت درجة احلساسية ازدادت خماوف صانعي القرار من االنفتاح األ ،سعارواأل االستثمار والتشغيل والدخل

  .الدويل ومن حترير التعامالت التجاريةاالقتصاد 

ر املعلومات وانتشارها السريع يف تكريس الشفافية يف املعامالت االقتصادية أسهم تطو  :دى انتشارهاعلومات ومتطور الم -

سعار كن متابعة تقلبات األوهذا ما كشف كثريا عن مزايا وعيوب هذه التعامالت وعلى امتداد ساعات اليوم، حيث مي الدولية،

  .تنبؤ باالجتاهات املستقبليةوال تقدير تغريات الطلب العامليملختلف العروض املتنافسة و  األنواعوالكميات و 

بادل على التجارة اخلارجية، وبالتايل صار التوجه حنو حترير التيف ظل هذا التطور ارتفعت حاالت التأكد فاخنفضت خماطر 

ساليب تأكيد أ إىلالبلدان املبتكرين  لدى كافة البلدان، وهلذه الظاهرة تأثري مزدوج فمن ناحية تدفع مقنعاً  املستوى العاملي أمراً 

  .العاملياالقتصاد  كثر علىاحلرية أو االنفتاح األومن ناحية أخرى حتفز البلدان املقلدة على زيادة تبين سياسة  ،ووسائل احلماية

ية للتجارة نظمة العاملومن مث امل GATTإن االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات اجلمركية  :طر التنظيمية للعالقات الدوليةاأل -

WTO عن املفاوضات  لفت متاماً اليت اخت ،سهمتا يف دعم سياسة التحرير التجاري من خالل املفاوضات املتعددة األطرافقد أ

قة املغلقة من حيث السماح بكشف األوراق على طاولة احلوار وأمام أنظار ممثلي الدول األعضاء، وكذا رو الثنائية ومباحثات األ

على قواعد ومبادئ  أن هناك تنظيمات تولدت من املفاوضات املتعددة األطراف وبناءاً  املبنية على أصول تشريعية، حيث املؤسسة

  1.ة عليها رمسيا من قبل السلطات التشريعية املعتمدة يف البلدان األعضاءترتيبات متت املصادقو 
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  خالصة

خلارجية عن تبادل السلع واخلدمات لتجارة اخلارجية، حيث تعرب التجارة اتناول الفصل األول اجلوانب النظرية والفكرية ل 

وتقسيم العمل الدويل، وقد أدى هذا  اإلنتاجظاهرة التخصص يف  إىلند قيامها يف شكل صادرات وواردات بني دول العامل، ويست

م أو ظاهرة تقسي اإلنتاجظاهرة ختصص يف دراسة هذه األخرية على أ�ا  إىلاالرتباط بني التخصص الدويل والتجارة اخلارجية 

   .العمل على املستوى الدويل

على  حاولت توضيح منافع التخصص اعتماداً فقد تسلسلها التارخييوفق املفسرة لقيام التجارة بني الدول  أما النظريات

 نتهت النظريات السابقة، انطالقاً يث امن ح كل نظرية وتبدأ  مبدأ امليزة النسبية واعتمادها على فرضيات تنادي بالتحرير التجاري، 

متتلكه الدولة من معادن نفيسة مثل الذهب  تقاس مباالثروة  اليت ترى أنمن املدرسة التجارية واليت نادت بضرورة تقييد التجارة، و 

دعه "آدم مسيث  أدبمل والفضة وهو ما انتقدت عليه، فظهرت النظرية الكالسيكية اليت نادت بضرورة حترير التجارة اخلارجية وفقاً 

ال أن إعرب خمتلف املفكرين، اختالف التكاليف املطلقة أو النسبية  إىليث فسرت عملية قيام التبادل التجاري ، ح"يعمل دعه مير

رجعت سبب أأولني واليت -قصورها يف تفسري أسباب اختالف النفقات النسبية عجل بظهور النظرية النيوكالسيكية بقيادة هيكشر

دم واق وعذومع التقدم التقين ودرجة تعقد السلع واختالف األ. املوارد االقتصادية مدى وفرة أو ندرة إىللنفقات النسبية اختالف ا

ظهور أساليب جديدة يف تفسري الواقع املعاش، أمهها نظرية ليندر والنظرية  إىلنس الدول من حيث درجة التنمية أدى جتا

ة للنظرية السابقة، حيث مل تستطع أي نظرية من الالمتكافئ، حيث تعترب كل نظرية مكملالتكنولوجية وختامًا بنظرية التبادل 

  .مي كامل لتلك العالقات التجارية القائمة بني الدولالنظريات املدروسة وضع تفسري عل

 إىليدعو اجتاهني، األول يقوم على أساس حترير التجارة، حيث  إىلتنقسم  واليتمت تناول السياسات التجارية،  كما  

اليت تعرقل هذا وترك التجارة حرة دون قيود وإزالة كل التشوهات  ،أخرى إىلمن دولة  اإلنتاجمل انتقال السلع واخلدمات وعوا

قيود الضرورة تدخل الدولة يف تنظيم التجارة اخلارجية، من خالل فرض  إىلأما املذهب الثاين فيدعو . املبدأ وهلم حجج يف ذلك

 ذلك سواء قيود تعريفية تفرض مباشرة على السلع أو عن طريق معتمدين على حجج يف ،حة العامة للدولةبغرض حتقيق املصل

تباع سياسة حرية كاملة أمر مستبعد، أو محاية مطلقة هو أمر نادر احلدوث بل أن اغري أن . كمية أو تنظيميةقيود غري تعريفية  

ومنه فإن عملية تنظيم التجارة تتطلب  ،سائدية والتقييد حسب النظام االقتصادي الالدولة تتبع يف سياسا�ا التجارية مزجياً بني احلر 

  .لتحقيق أهدافها االقتصادية تطبيق جمموعة من األساليب والوسائل

يف الفصل الثاين حناول تسليط الضوء على التطور التارخيي لتحرير التجارة اخلارجية يف إطار كل من إتفاقية اجلات، 

احلرية التجارية وإزالة العقبات أمام إنسياب املبادالت التجارية بني الدول املية للتجارة، ومسامهتهما يف ترسيخ واملنظمة الع

 . ألقاليموا
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 :تم�يد

، ّمت 1944سنة  اتفاقية بريتون وودزمت وضع أسس قواعد النظام االقتصادي العاملي مع �اية احلرب العاملية الثانية، مبوجب 

إنشاء البنك الدويل  النقد الدويل والذي أوكلت له مهمة احملافظة على االستقرار االقتصادي، كما مت من خالهلا إنشاء صندوق

ثانية، ومساعدة الدول األعضاء بتقدمي قروض طويلة األجل لتمويل لإلنشاء والتعمري بغرض تعمري ما خربته احلرب العاملية ال

  .االقتصادية اليت تعمل على دفع عجلة التنمية االقتصادية واإلجتماعية منائية، وتشجيعها على تطبيق السياساتاملشروعات اإل

، واليت كان (ITO)استكمال الركن الثالث من النظام االقتصادي العاملي ، وهو منظمة التجارة الدولية  املفرتضكان من 

مقرتح إقامة منظمة تعىن بتسيري التجارة  الدولية، لكن رفض الكونغرس األمريكي املفرتض أن توكل هلا مهمة تنظيم وتنمية التجارة

سنة  (GATT) االتفاق على إبرام  االتفاقية االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة الدولية حال دون حتقيق ذلك، وبذلك مت

ملناقشة املسائل ء، حيث يتم من خالهلا عقد املفاوضات ، تقوم بالتحكيم يف جمال التجارة اخلارجية بني الدول األعضا1947

يود سواء الكمية والنوعية منها، وكذا ضمان التزام الدول األعضاء املطروحة، خاصة ما تعلق منها بتحرير التجارة اخلارجية من الق

  .التطبيق لقرارا�ا يف اجلات على

جلوالت اخلمس أوىل جوال�ا التفاوضية، هدفت ا 1947عرفت اجلات مثان جوالت تفاوضية، وتعترب جولة جنييف سنة 

ألعضاء، كما هدفت جوليت كيندي وطوكيو إىل املزيد من التفاوضية للجات إىل التخفيض املتواصل للضرائب اجلمركية للدول ا

ألورغواي يف الفرتة التحرير التجاري، وتعترب جولة األورغواي هي آخر جوالت اجلات واليت انعقدت بااملفاوضات على املزيد من 

مهها إنشاء املنظمة العاملية ، وهي أطول جوالت اجلات، وأنبثقت منها قرارات تارخييه، أ1993إىل سنة  1986نة املمتدة ما بني س

 .املؤسسات الدولية اليت تشرف على االقتصاد العاملي يف ا�االت النقدية واملالية والتجارية للتجارة، وبذلك يكتمل إنشاء

املنشأ ملنظمة التجارة العاملية يف الفاتح من جانفي  1994أفريل  14يف  ولة األورغواي بصدور إعالن مراكشمت جاختت

ث تعترب إطار مؤسسي واحد جيمع كل االتفاقيات والوثائق القانونية اليت مت التفاوض بشأ�ا يف جولة األورغواي، كما حي، 1995

وزاري، وألزمت االتفاقية بعقد املؤمتر الوزاري التنظيمي للجات، حيث مت إنشاء مؤمتر مت إنشاء هيكل تنظيمي خيتلف عن اهليكل 

م املنظمة بدورها عقد املؤمترات الوزارية هو حتقيق مزيد من حترير التجارة اخلارجية، وضمان قيا على األقل كل سنتني، واهلدف من

يف كل املسائل املنازعات وجلان متخصصة بغرض الفصل  من خالل وضع منظم وأسلوب إلدار�ا، وكذا إنشاء جهاز لتسوية

  .املطروحة على املنظمة

املية للتجارة، وكذا دور كل منهما يف نتقال من اتفاقية اجلات إىل املنظمة العنعرض يف الفصل الثاين بالتحليل آلية اال

  :تاليةحتقيق املزيد من التحرير التجاري، حيث مت تقسيم الفصل الثاين إىل املباحث ال

 GATT) الجات(امة للتعريفات الجمركية والتجارة االتفاقية الع: المبحث األول  -

 فاقياتهاي لمنظمة التجارة العالمية واتاإلطار القانون: المبحث الثاني - 

    المفاوضات التجارية في إطار المؤتمرات الوزارية للمنظمة: المبحث الثالث - 
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  GATT) ا��ات(ر�فات�ا��مركية�والتجارة��تفاقية�العامة�للتع: املبحث��ول 

دية العاملية املرتدية، فخرجت االتفاقية العامة مع انتهاء احلرب العاملية الثانية ظهرت ضرورة إلعادة ترتيب األوضاع االقتصا

االتفاقية  ة إىل حيز الوجود كجزء من عملية قامت �ا الدول الصناعية الكربى، حيث جاءت هذهللتعريفات اجلمركية والتجار 

رجية، وعلى ذلك قامت باعتبارها تعاقداً متعدد األطراف ينشئ قواعد يف جمال التجارة اخلا ITO دوليةلتحل حمل منظمة التجارة ال

  . االتفاقية لوضع أسس لنظام التجارة الدويل

  �شأة��تفاقية�العامة�للتعر�فات�ا��مركية�والتجارة: املطلب��ول 

ن خالل ميثاق هافانا، اتفق مندوبو بعض الدول املتقدمة تجارة الدولية ملتحضري ميثاق منظمة البينما كان العمل جيري 

قررت أن تأخذ من  مفاوضات تستهدف ختفيض التعريفة اجلمركية ورفع القيود على التجارة، ومن مث والنامية على الدخول يف

  . ديق على اتفاقية اجلاتوأن تضعه موضع التنفيذ وهكذا مت التص ميثاق هافانا ذلك اجلزء الذي يتعلق بتحرير التجارة اخلارجية،

  وليةفشل�مؤتمر��افانا����إ�شاء�منظمة�التجارة�الد: أوال

ترجع فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية إىل اجلهود الدولية اليت بذلت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، واليت ظهر بعد 

، وتعمل يف ITOمنظمة التجارة الدولية مة دولية عرفت باسم ت املتحدة األمريكية من أجل إنشاء منظإنتهائها اجتاه تبنته الواليا

ال اإلطار الدويل يف اجلانب االقتصادي، والذي كان يهدف لتحرير النظام وكان اهلدف من إنشائها استكم. إطار األمم املتحدة

  1:العاملي يف ا�االت التالية

، والذي يعترب 1944ضى اتفاقية بريتون وودز سنة النقد الدويل والذي تأسس مبقتل صندوق من خال: المجال النقدي - 

  .لعجز يف ميزان مدفوعا�ااول الدول األعضاء فيه لتمكينها من مواجهة امصرف عاملي يضع موارده يف متن

زراعية وصناعية يف الدول  من خالل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، والذي يهدف للقيام مبشروعات: المجال المالي - 

 .من خالل منح القروض طويلة وقصرية األجل األعضاء فيه

 .ح تكوينها يف ذلك الوقتجارة الدولية املقرت من خالل منظمة الت: المجال التجاري - 

لثانية مباشرة من أجل إنشاء منظمة التجارة الدولية قدمت بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية بعد انتهاء احلرب العاملية ا

جاري للسلع واخلدمات قتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، تؤكد هذه املقرتحات على حترير التبادل التمقرتحات اىل ا�لس اال

    2.سم منظمة التجارة الدوليةوعلى قيام جهاز دويل يتوىل إدارة وتطوير هذه العملية با

بذلك إعداد ما أطلق عليه  ، ومتم1946رة اخلارجية بني الدول عام بدأت اجلهود األوىل لألمم املتحدة لتنظيم التجا

واليات املتحدة األمريكية من خالل ما أبدته خمتلف االحتادات، ضت عليه الواليت اعرت " ميثاق هافانا لتنظيم التجارة الخارجية"

قيع ع يف االسترياد، وذلك على الرغم من تو سيما إحتادات املنتجني اليت عارضت مبدأ ختفيض التعريفة اجلمركية وسياسة التوس ال

   3.دولة على املشروع املتضمن إنشاء مؤسسة دولية لتنظيم التجارة 53

                                                           
 .159: ، ص2013ري العاملي اجلديد، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، التجاالتجارة اإللكرتونية يف ظل النظام : حممد، عمر الشويرف -  1
 .187: مرجع سابق، ص: هويشار، معروف -  2
 .25: ، ص2010اجلزائر، وان املطبوعات اجلامعية، ، دي2املنظمة العاملية للتجارة، ط : حمفوظ، لعشب -  3
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بلندن أصدر ا�لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة بناًء على مقرتح أمريكي، توصية  1946نة فري سيف في

، مث اختتمتها يف هافانا 1947نيف عام قد املؤمتر فعًال واستكمل أعماله يف جبعقد مؤمتر دويل للتجارة والتوظيف يف لندن، وع

 ،"ميثاق التجارة الدولية" أو  "ميثاق هافانا لتنظيم التجارة والعمالة"ثاق الذي عرف باسم ، ومت مبوجبه التوقيع على املي1948سنة 

  2:األهداف التاليةذي من شأنه حتقيق الو  1.حيث كان هدف املؤمتر العمل على إنشاء منظمة التجارة الدولية

  .السلع ضمان زيادة الدخل الوطين والطلب الفعلي، والتوسع يف إنتاج واستهالك ومبادلة - 

 .مساعدة وتشجيع التنمية الصناعية واالقتصادية للدول النامية، وتشجيع انتقال تدفقات رؤوس األموال - 

 .د األولية ووسائل اإلنتاجتيسري وصول مجيع الدول إىل األسواق ومصادر املوا - 

 .ريفات اجلمركية وغريها من احلواجز اليت تعوق التجارة الدوليةختفيض التع - 

ريق تنمية جتار�ا واقتصادها من تفادي اللجوء إىل تدابري تضر بالتجارة اخلارجية، أو تأخري املتخلفة عن طمتكني البالد  - 

 .التقدم االقتصادي

 .اخلاصة بالتجارة الدولية التعاون والتفاهم حلل املشكالت - 

: تجارية، اختصت مبا يلياق على جمموعة من القواعد واملبادئ اليت حتكم السلوك الدويل يف املبادالت النصَّ امليث

بتجارة السلع االولية؛ سياسات العمل والتوظيف؛ االلتزام بأحكام  مشكالت سياسات التجارة الدولية؛ االتفاقيات املتعلقة

  3.لدوليةاالتفاقيات ا

ن أن ه النجاح، بعد رفض الكونغرس األمريكي املصادقة على ميثاق هافانا على الرغم مغري أن هذا التصور مل يكتب ل

، إىل أن رفضت اإلدارة األمريكية رمسياً 1950ام انعقاده كان مببادرة أمريكية، واستمر هذا املوقف األمريكي الرافض حىت ع

الدولية، وذلك خشية أن تنقص هذه املنظمة من سيادة يف اجلزء اخلاص بإنشاء منظمة التجارة التصديق على الوثيقة، وخاصًة 

كان باملشروع باب خامس يقوم    4.ة على جتار�ا اخلارجية، ومن مث سقطت فكرة منظمة التجارة الدوليةالواليات املتحدة األمريكي

ما أيدته الواليات املتحدة على السلع حمل التجارة الدولية، وهو  على حترير التجارة عرب التخفيض التدرجيي للرسوم اجلمركية

   GATT.5 باتفاقية الجاتتفاقاً دولياً مسيت األمريكية، وقد مت االحتفاظ �ذا وأصبح املوضوع ا

  )التعر�ف،���داف�والوظائف(اتفاقية�ا��ات�: ثانيا

كتوبر دولة يف أ 23نبية يف جنيف بني مندويب يف الوقت الذي عقد فيه مؤمتر هافانا، بدأت مفاوضات أخرى جا

 االتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة"حتت عنون دولة ا�تمعة إىل اتفاق  23حول التعريفة اجلمركية، توصل مندوبو  1947

GATT "حيث هدف إىل حترير التجارة اخلارجية. ليحل مؤقتاً حمل منظمة التجارة الدولية.  

                                                           
 .17: ، ص2002ات واسرتاتيجية املواجهة، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ة للجدراسة تقوميي -اجلات والعامل الثالث : عاطف، السيد -  1
 .102 – 101: ص.، ص2011القاهرة، حترير التجارة الدولية بني التأييد واملعارضة، دار الفكر العريب، : حممد، صفوت قابل -  2

دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري غري منشورة، كلية العلوم  –التبادل احلر  دياتالتجارة اخلارجية يف ظل التحوالت االقتصادية وأمام حت: مراد، عبدات - 3

 .84: ص، 2013/2014، 03االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
 .17: مرجع سابق، ص: عاطف، السيد -  4
 .04: ومحاية الثقافة الوطنية، منتدى احلوار، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص قافيةأحكام حترير التجارة يف املصنفات الث: حممد، دويدار -  5
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أو منظمة مؤقتة يف مؤمتر بريتون وودز إلطالق منظمة التجارة  من حسن احلظ، مت تشكيل جلنة: ية الجاتالتعريف باتفاق -1

تسمى االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية للجنة املؤقتة كانت خمولة مبقتضى اتفاق إداري بني الدول وكانت العاملية، هذه ا

من طرف  1947وبر أكت 30، أبرمت االتفاقية يف "General Agreement on Tariffs and Trad" (GATT)  والتجارة

   1.السويسرية نة عامة مقرها يف جينيفليها أما، تشرف ع1948جانفي  01دولة، ودخلت حيز التنفيذ يف  23ممثلي 

نعاش كمحاولة من جانب أطرافها إل  1948بدأ سريان االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة منذ الفاتح جانفي 

وبالتايل فإن  2.ادر تعرض ميثاق هافانا لضغوط شرسة داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجهان بدأت بو التجارة الدولية، بعد أ

اتفاقية اجلات كانت متثل حماولة من الدول األعضاء للعودة تدرجييا إىل سياسات التحرير التجاري يف جمال العالقات االقتصادية 

لق أن التجارة هي حمرك النمو االقتصادي، وأ�ا تنتعش يف ظل املنافسة وفتح تهاء احلرب العاملية الثانية، ومن منطالدولية بعد ان

ظور املؤسسي فقد تكونت سكرتارية اجلات سواق ومن مث فإن حرية التجارة تعد شرطًا ضروريًا للنمو االقتصادي، ومن املناأل

 3.مركية والقواعد املنظمة للتجارة الدوليةمن الدول األعضاء، حول التعريفات اجل لإلشراف على جوالت املفاوضات اليت أقرت

، )التجارة املنظورة(لقيود أمام حركة السلع املادية فقط التجارة اخلارجية يكون يف إزالة اينص جوهر االتفاقية على أن حترير 

 أهم الصادرات جات الزراعية، كون أن املنسوجات من بنيويتم تطبيق ذلك فيما بني حدود الدول، باستثناء املنسوجات واملنت

. واستبعدت من نطاق حترير التجارة وظّلت معزولة وحمكومة بالقيود للدول النامية، وملا متتلكه هذه الدول من ميزة تنافسية كبرية

 العامل، والذي تنتجه طبقات مزارعني يفت الزراعية، فإن غرب أوربا وأمريكا حيتكران اجلزء األكرب من إنتاج الغذاء يف أما املنتجا

منه يف الدول النامية، وبالتايل تلجأ الدول إىل دعم قطاع غاية األمهية افتصادياً وسياسياً، لكن نفقة إنتاجه يف الدول املتقدمة أكرب 

واملنسوجات، ومت جات الزراعية استثىن املنت 1947املنافسة يف دول العامل الثالث، وبالتايل فإن اتفاق اجلات  الزراعة لتمكينه من

قانوين ظل حيكم العالقات التجارية  ان االتفاقية يف حترير التجارة على ما عدا ذلك من السلع املادية مع حتفظ غريجعل سري

  4.لنفط من االتفاقية، وقد ظال حىت اآلن خارج اتفاقية املنظمة العاملية للتجارةالدولية، وهو خروج كل من جتارة السالح وا

 اضعوه أنه سيكون مؤقتًا حلني وضع الرتتيبات النهائية للتجارة ملا بعد احلرب،تأسست اجلات مبوجب بروتوكول، تصور و 

مادة موزعة على ثالث فصول لتنظيم عمليات حترير التجارة، وإزالة العوائق أمام تبادل  35تضمن اتفاقية اجلات عند إنشائها 

ير جتارة السلع الزراعية والتنمية ومنح تسهيالت أضيف فصل يتعلق بتحر  1965دة، ويف سنة السلع الصناعية بني الدول املتعاق

مادة وعدد من املالحق وجداول التعريفات اجلمركية، وتتعهد  38اتفاقية اجلات تشمل على للدول النامية، وبذلك أصبحت 

  5.لدوليةاألطراف بااللتزام مبجموعة القواعد والضوابط اخلاصة بتنظيم التجارة ا

                                                           
1 - Bernard, landdry & Antoine, panet roumond & Denis, robichaud : Op. Cit, p : 20. 

 .26: ، ص2007لبلدان اإلسالمية، دار الكتب القانونية، القاهرة، يات امنظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية إقتصاد: حممد، عبيد حممد حممود -  2
 .17: ، ص2002/2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )حةمن أورجواي لسياتل وحىت الدو (اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية : عبد املطلب، عبد احلميد -  3
 .04: مرجع سابق، ص: حممد، دويدار - 4
قانون : يف احلقوق غري منشورة، ختصص) د.م.ل(التنظيم القانوين للمنافسة التجارية على الصعيد الدويل، دراسة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، اطروحة دكتوراه  :عجالمدين، ل -  5

 .25: ، ص2017/2018جامعة عمار ثليجي، األغواط، كلية احلقوق، اص،  خ
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ل دول الصناعية وذلك لتأمني مصاحلها، وعلى الرغم من أن الدول النامية كانت تشكإن ظهور اجلات كان بتدبري ال

، وقد تطور عدد دول املنظمة يف اتفاقية GATT األغلبية إال أنه مل يكن هلا دور فعال يف املباحثات لوضع أسس وأنظمة اجلات

.الدول النامية منها من% 80، 1997دولة يف عام  132  إىل 1947دولة يف عام  23اجلات من 
1

  

اخلارجية بني الدول األعضاء، ولكنها جمرد اتفاقية يتم من  ال تعترب اجلات منظمة دولية تقوم بالتحكيم يف جمال التجارة

  .وايخالهلا عقد املفاوضات ملناقشة املسائل املطروحة، حيث عرفت اجلات عدة جوالت اختتمت جبولة األورغ

�دف إىل جلات مبثابة إطار قانوين لتسيري املعامالت التجارية بني األطراف املتعاقدة، لقد كانت اتفاقية ا: أهداف الجات -2

  2:، ميكن ذكر أمهها يف اآليتاألهداف العامةحتقيق مجلة من 

الل ازالة احلواجز والقيود التعريفية يرتكز اهلدف الرئيسي للجات يف سعي األطراف املتعاقدة اىل حترير التجارة اخلارجية من خ -

حلدود الدولية، وبالتايل كان اهلدف من خالل اليت تضعها الدول أمام تدفق السلع عرب ا) الكمية(وغري التعريفية ) اجلمركية(

تابعة يف الرسوم اجلمركية، والغاء هذه الرسوم من بعض السلع بغرض تشجيع منو جوالت اجلات هو اجراء ختفيضات مت

  .تجارة العامليةال

دام املوارد ت املعيشة يف الدول األعضاء، من خالل الوصول إىل مستوى التوظيف الكامل واستخالعمل على رفع مستويا -

 .االقتصادية املتاحة االستخدام األمثل

قيقي على مستوى السعي اىل حتقيق زيادة تصاعدية ثابتة يف مستوى اإلنتاج العاملي، وبالتايل زيادة يف متوسط دخل الفرد احل -

 .كل الدول األعضاء

عاملية سواء املباشرة أو غري املباشرة، مبا جيع التحركات الدولية لرؤوس االموال وما يرتبط بذلك من زيادة االستثمارات التش -

 .دول األعضاءخيدم عملية التنمية على مستوى ال

شيء قابل  رة اخلارجية من خالل مبدأ أساسي أن كلانتهاج املفاوضات التجارية كوسيلة حلل املشكالت املتعلقة بالتجا -

 .للتفاوض يف املسائل التجارية

اخلدمات، ومحاية البيئة واحلفاظ عليها،  رغواي التوسع يف التجارة الدولية يفوأضيف إىل هذه األهداف يف جولة األو 

 .ودعم سبل حتقيق ذلك

رية يف جوهاألهداف العامة، من خالل ختفيضات  للجات عند إنشائها فتتمثل يف حتقيق الخاصةاألهدف أما عن 

عاملة، بينما تتمثل األهداف اخلاصة جبولة األورغواي، يف حتقيق التعريفات اجلمركية، والعوائق التجارية األخرى وإلغاء التمييز يف امل

 3.ى االستقرار والبقاءة من خالل اتفاقية املعاملة باملثل، وإنشاء نظام جتاري متعدد األطراف قادر علاألهداف العام

ريفات اجلمركية، وغريها ف املذكورة ميكن القول أن اتفاقية اجلات تعد منرباً للتفاوض بشأن ختفيض التعمن خالل األهدا

  .من احلواجز التجارية

                                                           
 .98 - 97ص .، ص2010أثريها على التجارة العربية والعاملية، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، ية وتالتنافسية الدول: نيفني، حسني مشت -  1
 .29-28: ص.مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  2
 .24 :، ص2003/ 2002اجلات، اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : د على إبراهيمحممد، حمم -  3
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ذكر، فإن لتحقيق اجلات هلدفها احملوري وهو حترير التجارة اخلارجية، وأهدافها العامة واخلاصة السالفة ال: وظائف الجات -3

 1:يف إطارها تنفيذ هذه االتفاقية، وهي هناك ثالثة حماور رئيسية يتم

اقدة، وذلك لتحكم السلوك التجاري وتنظم ية اليت حازت على قبول األطراف املتعتعمل اجلات كمجموعة من قواعد االتفاق -

  .السياسة التجارية للدول األعضاء

تجارية اليت تنعقد بني أطرافها جارية، فهي االطار العام للمفاوضات التعمل اجلات كمنتدى عام إلجراء املفاوضات الت -

مركية، واحلد من القيود الكمية، وقد تنتج عن مفاوضات اجلات آالف للتفاوض بشأن تقدمي التنازالت والتخفيضات اجل

 .ا كان له أثر واضح يف زيادة التجارة العامليةالتخفيضات مم

تجارية، اليت ميكن للدول األعضاء يف االتفاقية زاعات الالل جلان وآلية فض وتسوية النتعمل اجلات كمحكمة دولية من خ -

 . تنشأ بينهاتجارية اليت ميكن للدول األعضاء يف االتفاقية من خالهلا أن حتل النزاعات اليتمن خالهلا أن حتل النزاعات ال

 دور�صندوق�النقد�والبنك����دعم�ا��ات: ثالثا

جمال حترير التجارة اخلارجية من خالل الربامج املوجهة  نك العاملي واضحة يفالنقد الدويل والبتعترب جهود صندوق 

  . جناح اتفاقية اجلاتقيق حترير التجارة اخلارجية يف جمال السلع واخلدمات، وكان هلم دور بارز يف للدول النامية بغيت حت

، 1944سنة  Bretons Woodsوفقًا التفاقية برينت وودز  مت إنشاء البنك االدويل لإلنشاء والتعمري: البنك الدولي -1

املية الثانية، وكان نصيب الواليات املتحدة األمركية من بغرض منح الدول األعضاء قروضاً �دف بناء ما دمرته احلرب الع

لخيص أهم البنك كبريًا نتيجة الفائض املسجل يف ميزان املدفوعات األمريكي خالل سنوات احلرب، وميكن ت رأمسال

  2:أهداف البنك يف اآليت

 .ة بناء أوربا املدمرة بعد احلرب العاملية الثانيةإعاد - 

 .طريق ضمان روض استثماريةتشجيع اهليئات اخلاصة عن  - 

 .العمل على ترقية التجارة الدولية والسعي إىل حتقيق موازين مدفوعات مرضية - 

 .ميةيكلية، وجتاز أزما�ا �دف حتقيق التنتقدمي قروض للدول النامية من أجل الشروع يف إصالحات ه - 

 3:املهام اليت يقوم �ا، واملتمثلة يفأما من حيث دور البنك العاملي يف التحرير التجاري، فذلك يظهر  من خالل 

 .تقدمي قروض متنح لتمويل الربامج اإلمنائية واإلقطاعية وكذلك العمليات املتعلقة بتمويل اإلسترياد - 

 .ألزماتاالت الطارئة كاتقدمي قروض يف احل - 

وهذا تشجيعًا لتحرير  لدويل ملساعدة الدول اليت تنتهج سياسة اإلقتصاد املفتوح من خالل تقدمي قروض،يسعى البنك ا - 

تفادة من املساعدات اليت يقدمها البنك جمربة على حترير جتار�ا التجارة اخلارجية، حبيث جيعل الدول اليت تسعى إىل االس

 .اخلارجية

                                                           
 .53-52: ص. مرجع سابق، ص: حممد، عبيد حممد حممود -  1
نقود ومالية، : وراه علوم يف العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري غري مشنورة، فرعاملنظمة العاملية للتجارة واآلثار املرتقبة على الدول النامية، حالة اجلزائر، أطروحة دكت: رشيدة، شامي -  2

 .45: ، ص2007/ 2006جامعة اجلزائر، 
  .62: مرجع سابق، ص: عيسى، خوذري -  3
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يف سياسات اإلصالح اإلقتصادي والتكييف اهليكلي، واليت تعتمد على لبنك جمموعة من السياسات املتمثلة م ايقد - 

سعى إىل حترير التجارة دخل الدولة يف النشاط اإلقتصادي إىل إقتصاد السوق، و�ذا فإن البنك الدويل يالتوجه من ت

 .اخلارجية كأساس للتنمية االقتصادية

يف جويلية سنة  Bretons Woods تفاقية بريتن وودزامت إنشاء صندوق النقد الدويل ضمن : يصندوق النقد الدول -2

التأسيسية، وكان يطغى على االتفاقية اجلانب النقدي، إذ ركزت معظم بنود االتفاقية دولة على  44بعد إمضاء  1944

ية ضافة إىل توسيع وتنمية التجارة الدولاالتفاقية على إمكانية استقرار أسعار الصرف، والتعاون النقدي الدويل باإل

 األطراف التجارية، والتصدي بشكل متوازن، كما سعت إىل إنشاء نظام متعدد األطراف للمدفوعات الدولية بني

باإلضافة إىل سعيه إىل تصحيح اإلختالالت يف موازين . رة اخلارجيةللتعقيدات النقدية اليت طاملا عرقلت مسرية اجلا

 1.ويل بتقدمي قروض قصرية األجل عند الطلبفيف حد�ا، وقد إختص صندوق النقد الداملدفوعات وخت

تيسري التوسع "إىل  للفقرة الثانية من نظامه األساسي، ووفقاً  األولى ادةالميهدف صندوق النقد الدويل مبوجب 

يتعلق دد األطراف فيما امة نظام مدفوعات متعاملساعدة على إق"إىل  للفقرة الرابعة ، ووفقا"والنمو املتوازن يف التجارة الدولية

  2".على عمليات الصرف واملعرقلة لنمو التجارة الدوليةباملعامالت اجلارية بني البلدان األعضاء، وعلى إلغاء القيود املفروضة 

ى لتحقيقها، كما يسهم صندوق النقد الدويل يف حترير التجارة الدولية من خالل املهام املنوطة به واألهداف اليت يسع

 3:واملتمثلة يف ما يلي

لية من التوظيف والدخل عمل على زيادة حجم التجارة اخلارجية وتوسيع نطاقها من خالل حتقيق مستويات عاال - 

 .الدول احلقيقي، باإلضافة إىل تنمية املوارد اإلنتاجية جلميع

اف ة، والعمل على إقامة نظام متعدد األطر يسعى الصندوق إللغاء الرقابة والقيود اليت تعيق حركة التجارة اخلارجي - 

 .للمدفوعات اجلارية بني الدول األعضاء يف الصندوق

الدولية، من خالل جعل قطاع التجارة اخلارجية وسيلة للنمو والتنمية  منو متوازن يف التجارة يهدف الصندوق إىل حتقيق - 

 . إطار برامج اإلصالح املعتمدةاالقتصادية عن طريق التأثري على املتغريات الكلية داخل الدول يف

م الصفقات التجارية بيسر، وهذا وتسهيل عملية حتويل العمالت بني الدول، ومنع القيود عن الصرف مما جيعل إمتا تنظيم - 

 .ما يدعم التوجهات التجارية احلالية

بة املاضية معتمداً ومنه فإن النظام اإلقتصادي الدويل الذي أرست دعائمه اتفاقية برينت وودز، ظل طيلة احلق

 4:ني، مهاعلى دعامتني رئيست

  .مة، أو عملية رئيسيةنظام سعر الصرف الثابت الذي يعتمد على الدوالر األمريكي كقاعدة عا - 

ضمان تدفق التجارة الدولية دون اللجوء إىل سياسات أو إجراءات متييزية يف التجارة اخلارجية، وتنظيم هذه اإلجراءات  - 

 .ارةاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجيتم يف إطار االتف

                                                           
 .44: مرجع سابق، ص: رشيدة، شامي - 1
، العدد الثالث، 29امل أم تناقض؟، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا�لد تك –العالقة بني صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية : ياسر، احلويش -  2

 .81: ص ،2013جامعة دمشق، 
 .63 -  62: ص.مرجع سابق، ص: عيسى، خوذري -  3
 .48: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  4
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االقتصادي الدويل، مبا  إن اتفاقية اجلات سامهت وبشكل كبري يف سد أوجه القصور يف مؤسسات النظام

 .ة بالنقد والتمويل والتجارة والتنميةيضمن النظرة املتكاملة للمسائل املتشابكة اخلاص

  

  

  

  

  

  تنظيمي�مبادئ�ا��ات�وإطار�ا�ال: املطلب�الثا�ي

اخلارجية من ة آمنة ومستقرة تنشط يف ظلها التجارة الدولية، حيث يعترب حترير التجارة تسعى اجلات منذ نشأ�ا الجياد بيئ

وفيما . أجله اجلات، وذلك لدورها الكبري يف حترير التجارة اخلارجيةالقيود اجلمركية والغري مجركية هدفها األساسي الذي قامت من 

  .اقية اجلاتمبادئ وأجهزة اجلات وطريقة االنضمام التف يلي نتطرق ألهم

  GATTمبادئ�ا��ات�: أوال

وميكن جتميع . جمموعة من املبادئ اليت ميكن من خالهلا تنظيم التجارة الدولية 1947حتدد اتفاقية اجلات املوقعة سنة 

ة من القيود قدة يف املعامالت التجارية، وحترير التجار عدم التمييز بني الدول املتعا: مبادئ االتفاقية حتت ثالثة مبادئ أساسية، هي

  .ت التجاريةاجلمركية وغري اجلمركية، وحترير القواعد املتعلقة باملعامال

 :ينطوي حتت هذا املبدأ ثالثة مبادئ أساسية، هي: مبدأ عدم التمييز في المعامالت التجارية بين األطراف المتعاقدة -1

ضرورة منح كل طرف من أطراف التعاقد فوراً  1947جلات توجب املادة األوىل من اتفاقية ا: الرعايةمبدأ الدولة األولى ب -1-1

دون احلاجة إىل  -سواء كانت متعاقدة أو غري متعاقدة-زايا واحلقوق واإلعفاءات اليت متنح ألي دولة أخرى وبال شروط، مجيع امل

 2:عدة استثناءات، هي ويرد على تطبيق هذا املبدأ 1.اتفاق جديد ودون مطالب

من ) 24(ًال لنص املادة تعفى التكتالت اإلقليمية من تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية، وذلك عم :التكتالت اإلقليمية -

  .االتفاقية

حيث تعفى البلدان اليت تواجه إختالًال يف ميزان مدفوعا�ا أن تفرض قيوداً  : في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات -

 .اتفاقية اجلاتمن ) 12(على واردا�ا وذلك وفقاً للمادة  كمية 

التبادل التجاري بني الدول ىل بالرعاية يف حاالت الرتتيبات املتعلقة بتستثىن الدول النامية من شرط الدولة األو : الدول النامية -

من اتفاقية ) 18(النامية يف إطار املادة من اتفاقية اجلات، وكذا املزايا املمنوحة للدول ) 24(النامية، وذلك استثناء للمادة 

 . لعامليةحلماية الصناعات الناشئة، حىت تتمكن من املنافسة يف األسواق ا 1947جلات ا

                                                           
 .15: مرجع سابق، ص: حممد، حممد على إبراهيم -  1
 .17 -16: ص.، صاملرجع نفسه -  2
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حسب هذا املبدأ جيب أن يتعامل مع كل األطراف املتعاقدة بنفس املعاملة، أي أن أية ميزة أو معاملة : مبدأ عدم التمييز -1-2

ت هلا ارتباط بالتجارة الدولية متنحها دولة متعاقدة للمنتج من أي فات اجلمركية أو أية رسوم أخرى، أو إجراءاتفضيلية تتعلق بالتعري

 .عدم التمييز احلقيقة أن تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية يعترب أيضاً سبيالً لتحقيقبلد، و 

ت من داة جيب أن تعامل املنتجات الوطنية والوار حسب هذا الشرط، فإن كل الدول املتعاقد: مبدأ المعاملة الوطنية -1-3

داخلية، أي أنه ال يسمح بتطبيق الرسوم اجلمركية والضرائب الدول املتعاقدة األخرى بنفس املعاملة من حيث الضريبة والقوانني ال

 1.ملنتوجات املستوردة من أجل محاية االقتصاد الوطينالداخلية على ا

بدأ بضرورة قيام الدول األعضاء باالتفاقية بتحرير ويقضي هذا امل :يود الجمركية وغير الجمركيةمبدأ تحرير التجارة من الق -2

ركية وغري اجلمركية لدولة ما ال بد أن لقيود أو على األقل ختفيضها تبادلياً، مبعىن أن كل ختفيض يف القيود اجلمالتجارة الدولية من ا

ملزمًا لكل الدول األعضاء وال  وما تصل اليه املفاوضات يف هذا الصدد يصبحيقابله ختفيف مقابل من جانب الدول األخرى، 

ى تعذر ضات جديدة، وُيستثىن من ذلك محاية الصناعات الناشئة يف الدول النامية علجيوز بعده إجراء أي تعديل جديد إال مبفاو 

 2:ة، وخيضع هذا املبدأ اىل صيغتني، مهااملنافسة الدولية، وترتيبات املنتجات متعددة االطراف مثل املنسوجات القطني

 .1979 -1973 تأخذ شكل التخفيض اجلمركي واليت مت انتهاجها يف جولة طوكيو: صيغة األولىال -

-1947تأخذ شكل التخفيض اجلمركي بندًا مقابل بند أو سلعة مقابل سلعة وهو ما اتبع خالل الفرتة  :الصيغة الثانية -

1949. 

 :هذا املبدأ جمموعة من املبادئ الفرعية، أمههاوينطوي حتت : اريةلمتعلقة بالمعامالت التجمبدأ تحرير القواعد ا -3

زم اتفاقية اجلات األطراف املتعاقدة بعدم تصدير املنتجات بأسعار أقل من سعرها يف دوهلا، إذا  لت: مبدأ عدم االغراق -3-1

احلضر يعطي البلد املتضرر ملتعاقدة املستوردة، ويف حالة خمالفة هذا كان ذلك يؤدي باإلضرار مبصاحل املنتجني احملليني يف الدول ا

ر الذي تباع به السلع يف سوق التصدير والسعر الذي تباع به يف موطن حق فرض ضريبة ضد اإلغراق تعادل الفرق بني السع

كما نصت  3.انب أي دولة أخرىه، وختول االتفاقية للطرف املتعاقد فرض رسم إللغاء أثر االغراق أو منع حدوثه من جإنتاج

وخصوصا الصادرات املصنعة، حىت ال ة عشر من اتفاقية اجلات على إلزام األطراف املتعاقدة بعدم دعم الصادرات املادة السادس

 4.ء كان مستورداً أو مصدراً يؤدي إىل اإلضرارا بطرف آخر متعاقد سوا

) اليت تفتقر اىل الشفافية(مية لقيود الكلى التعريفة اجلمركية وليس على اويقصد باملبدأ الراهن االعتماد ع: مبدأ الشفافية -3-2

ة أو عالج العجز وبالتايل فإنه ينبغي على الدول اليت يتحتم عليها محاية الصناعة الوطني. إذا إقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية

                                                           
- 15: ص. ، ص2003النتائج املرتقية ومعاجلتها، دار احملمدية العامة، اجلزائر، مام، أسباب االنض –اجلزائر واملنظمة العاملية للتجارة : ناصر، دادي عدون وحممد، متناوي -  1

16. 
 .31: ، ص2003لسياتل وحىت الدوحة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، من أورجواي (اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية : عبد املطلب، عبد احلميد -  2
 .101: مرجع سابق، ص: يوسف، مسعداوي -  3
 .20: مرجع سابق، ص: حممد، حممد على إبراهيم -  4



ية����ا��ات�واملنظمة�العامل�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية������الفصل�الثا�ي�����������������������������������������

 للتجارة

 

 

 
77 

سترياد، حيث أنه مع االبتعاد عن القيود الكمية مثل حصص االيف ميزان املدفوعات أن تلجأ لسياسة األسعار كالتعريفة اجلمركية، 

  1.لدعم املمنوح للمنتوج احمللييف ظل قيود األسعار ميكن بسهولة حتديد حجم احلماية أو ا

  2:وورد على تطبيق هذا املبدأ ثالث استثناءات، هي 

 .غذائية، أي منتج ضروريتقييد الصادرات بصفة مؤقتة حلني التخلص من عجز مزمن يف إحدى املنتجات ال -

 .اج الزراعي واألمساك، يف حالة وجود عجز أو فائض يف اإلنتاج احملليضبط إسترياد اإلنت -

 .االسترياد لعالج إختالل توازن املدفوعاتمن  احلد -

ي العاملي، ويعين ذلك اعتبار أسلوب املفاوضات التجارية وسيلة أساسية لدعم النظام التجار : مبدأ المفاوضات التجارية -3-3

ائي فيما دول املتعاقدة املشورة وأقامت هيكًال للمفاوضات على أساس مجاعي، وليس ثنحيث فرضت اجلات ضرورة تبادل ال

ويرجع اقرار هذا املبدأ اىل أن اجلات ذا�ا ال متلك رغم أ�ا اتفاقية سطلة االجبار يف التنفيذ  .يعرف باملفاوضات املتعددة األطراف

تسوية املنازعات على فكرة املفاوضات الدبلوماسية، أي األخذ مببدأ م االخالل �ذه االتفاقية، لذلك قام نظام وااللتزام وعد

 3.من اتفاقية اجلات) 23، 22(ي وليس التقاضي، وهذا ما تعكسه جبالء املادتني الرتاض

التجارية إىل قواعد معينة متفق عليها،  اتفاقية اجلات كانت يف صاحل الدول املتقدمة إىل حد كبري، ألن إخضاع املبادالت

لتبادل التجاري بني الدول، أما بالنسبة للدول هيد الفرصة أمام الدول للتفاوض حول سياستها التجارية، تؤدي إىل سهولة اومت

ليم بأن ترك القوى اق حمدوداً، وهو غري متيسر يف العالقات بني الدول الغنية والفقرية، مع صعوبة التسالنامية فقد كان أثر االتف

دي بني الدول، باإلضافة إىل ي إىل التوسع يف التجارة الدولية نظراً للتفاوت يف درجات التقدم االقتصااالقتصادية حرة سوف تؤد

 4.اليت تلحق ضرراً مبنتجات الدول النامية تعمد الدول الصناعية زيادة احلماسة الزراعية

  �طار�التنظيمي�ل��ات: ثانيا

م وسكرتارية، وجلان وعدد من املوظفني واالستشاريني، مقر اجلات ؤمتر األطراف املتعاقدة، وجملس عاات من متتكون اجل

ماعات واملفاوضات، كما احتوت اتفاقية ويسرية، وتعني أغلب الدول األعضاء سفريًا هلا لدى اجلات ميثلها يف اإلجتجينيف الس

  .ةاجلات على تبيان آلية االنضمام إىل االتفاقي

املوظفني اجلات من مؤمتر األطراف املتعاقدة، وجملس عام وسكرتارية، وجلان وعدد من تتكون : ثانيا أجهزة الجات وآلية عملها

  :تبيان آلية عمل هذه األجهزة وفيما يلي. واالستشاريني، وتعني أغلب الدول األعضاء سفرياً هلا

جتماعاته سنوياً وغالبًا ما تنعقد التفاقية وتنعقد إاألعضاء املنضمني إىل ا يتألف املؤمتر من مجيع: مؤتمر األطراف المتعاقدة -1

ة للحصول على نصاب االجتماع، وتتخذ القرارات عادة عن طريق توافق اآلراء على مستوى وزاري، وتتطلب حضور األغلبي

ول انضمام أعضاء جدد يتطلب اختاذ القرار باألغلبية البسيطة، يف حالة طلب االستثناء من تطبيق بنود االتفاقية أو يف حالة قب

تعديل بنود االتفاقية فيتطلب املوافقة لثلثي أما . غلبية ثلثي أصوات احلاضرين على أن يشكل نصف عدد األعضاء زائد واحدأ

ت املفاوضات، هذا املؤمتر أعلى سلطة يف اجلات ويقرر كل ما يتعلق باالتفاقية خاصة يف حتديد جوالعدد األعضاء مجيعاً، ويكون 

                                                           
 .236: ، ص2006أسس العالقات االقتصادية الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، : جمدي، حممود شهاب وسوزي، عديل ناشد -  1
 .21 – 20: ص.مرجع سابق، ص: حممد، حممد على إبراهيم -  2
دراسة قانونية يف امكانية رفع التعارض بني التزامات الدول األعضاء يف  –) أوبك(ظمة التجارة العاملية ومنظمة الدول املصدرة للنفط من: مصلح، الطراونة وليلى، لعبيدي مامني  - 3

 .76: ، ص2013توزيع، عمان، املنظمتني، دار وائل للنشر وال
 .111: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  4
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انية وغريها من األمور يني األمني العام وحتديد صالحياته وتعديل نصوصو االتفاقية، وإقرار امليز وقبول انضمام أعضاء جدد، وتع

  1.اهلامة املتعلقة بتطبيق أحكام االتفاقية

يتألف  2.ثابة جملس تنفيذي، وهو مب1960أنشئ هذا ا�لس بقرار من قبل األطراف املتعاقدة يف جوان : مجلس الممثلين -2

جة، يقوم هذا ا�لس مقام املؤمتر من ممثل عن كل عضو، جيتمع هذا ا�لس تسع مرات يف السنة، وكلما دعت احلاجملس املمثلني 

رية على معاجلة القضايا اليومية، وجيتمع بصفة جهازًا حلل النزاعات التجارية كمل ويعاجل موضوعات عديدة، ويساعد السكرتا

  3.ءات وقضايا تطبيق أحكام اتفاقية اجلاتفصل يف قبول العضوية واالنسحاب واالستتثناي

ة من املوظفني الدوليني، وعلى هم السكرتارية السكرتري التنفيذي، مث صدر ة اجلات حبنيف خنبيعمل يف سكرتاري: السكرتارية -3

 وحتديد م، حيث يشرف على تعينيالوظيفة إىل مدير عا يقضي بتعديل إسم هذه 1965مارس  23قرار عن األطراف املتعاقدة يف 

أعطيت لوظيفة املدير  1965ة مفوض عام، ومنذ سنة أعمال هذه النخبة من املوظفني، ويساعده يف ذلك ثالث خرباء بدرج

يف التجارة  مليون فرنك سويسري تسدد من قبل األعضاء كل مبا يتناسب وحصته 75العام أمهية متزايدة، وبلغت ميزانية اجلات 

 .موظف 400جلات الدولية، وقد بلع عدد موظفي ا

ة مؤقتة ملعاجلة قضايا يشكل املدير العام جمموعات استثنائيتتشكل هذه اللجان حسب احلاجة كما : لجان فنية وإدارية -4

ل استكماهلا الكتساب معينة تتعلق بتطبيق أحكام االتفاقية خاصة يف حالة طلب االنضمام، لبحث الشروط اليت جيب على الدو 

السماح باختاذ التدابري احلمائية  جلنة العناية مبصاحل الدول النامية، وجلنة النظر يف حاالت: لجان الدائمةصفة العضوية، وأهم ال

 4.جلنة حبث القضايا التعريفية وجلان امليزانية، إضافة إىل جلان أخرى مؤقتةلتحسني ميزان املدفوعات لبعض الدول، و 

املواد تكاد ختلو من حتديد ألنواع ومسميات تلك األجهزة،  أن نصوص 1947اهليكل التنظيمي للجات ظ على املالح

مت استحداث وظيفة مدير  1965، ويف سنة 1960مثلني، وهو جهاز رئيسي يف نظام عمل اجلات تكون سنة حىت أن جملس امل

  5.عام للجات بقرار من مؤمتر األطرف املتعاقدة

هو من أكرب أسباب االختالف يف وجهات النظر حول طبيعة إيراد تنظيم آللية عمل اجلات  ر الواضح يفيعترب القصو 

  .اجلات القانونية

  �نضمام�إ���اتفاقية�ا��ات�: لثااث

طرفاً متعاقداً، مث توالت طلبات االنتساب إىل اتفاقية اجلات حىت وصل عدد الدول واألقاليم اجلمركية  23بدأت اجلات بـ 

" دةمن اتفاقية اجلات إىل أن مصطلح طاألطراف املتعاق) 32(وقد أشارت املادة  .1994دولة يف �اية سنة  128ملتعاقدة إىل ا

، وهو ما يعين أن هناك طريقتني )33(أو املادة ) 26(ذه االتفاقية مبوجب املادة يُفهم على أنه تلك احلكومات اليت تطبق أحكام ه

خاصة بالدول اليت كانت مستعمرة سابقاً، فهي مؤهلة  األوىل. طرفًا متعاقدًا يف اتفاقية اجلات خمتلفتني لكي تصبح الدولة

                                                           
التحليل : ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على قطاع التجارة اخلارجية، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، فرعة إلناآلثار احملتمل: خالد، دمحاين -  1

 .16: ، ص2012/ 2011، 3 االقتصادي، جامعة اجلزائر
 .45: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  2
 .16: مرجع سابق، ص: خالد، دمحاين -  3
 .46 – 45: ص.مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  4
 .38: مرجع سابق، ص: حممد، عبيد حممد حممود -  5
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الثانية، وهي الطريقة العادية لالنضمام إىل اجلات من خالل إجراءات التفاوض استناداً ). 26(فقًا للمادة لالنضمام إىل اجلات و 

  :ام، وهي على النحو التايلوفيما يلي تبيان لطريقيت االنضم 1).33(إىل املادة 

للجات،  26لفقرة اخلامسة من املادة وهي املتعلقة بالدولة احلديثة العهد باالستقالل، هو ما تشري إليه ا: ولىالطريقة األ -1

يثة العهد حيث أن الدولة احلديثة االستقالل تعترب تابعة للجات مثل ما هو الشأن بالنسبة للدولة األم مبدئياً، وبإمكان الدول احلد

، De Facto لقوةبحكم ادًا يف اجلات مبجرد أن تتكفل به البلد األم، و�ذا تكتسب التبيعة باإلستقالل أن تصبح طرفًا متعاق

  2.وهكذا تكون الدولة احلديثة لإلستقالل قد اكتسبت حق التعاقد دون تأشرية القبول

 3:يةالجلات، والذي يتم عرب اخلطوات الثالث التيتضح مدى سهولة االنضمام إىل اتفاقية ا 26من خالل املادة 

  .عنية حصلت على إستقالهلامن قبل الطرف املتعاقد املسؤول يُثبت أن الدولة امل) كتابةً (إخطار  -

 .من قبل الدول املعنية يتضمن قرارها االنضمام للجات كطرف متعاقد) كتابةً (طلب  -

اًء على الشهادة اليت يصدرها مدير ح الدولة املعنية طرفاً متعاقداً فوراً بنمبجرد استالم سكرتارية اجلات اإلخطار والطلب، تصب -

 .33ضمام مبقتضى املادة عام اجلات، متجاوزة بذلك مفاوضات االن

، إمنا تقوم بذلك وفقًا للشروط )26(جتدر اإلشارة إىل أن الدولة اليت صبح طرفًا متعاقدًا يف اجلات مبوجب املادة 

طرفاً  128ويالحظ أنه من أصل . عنها، مبا يف ذلك جدول التنازالتسابقًا من قبل الدولة االستعمارية نيابة  واألحكام املقبولة

 .26طرف متعاقد انضم لالتفقاية مبوجب املادة  64ات يف اتفاقية اجل متعاقداً 

طراف املتعاقدة، وطبعاً هذا بعد التفاوض من اتفاقية اجلات، وتشرتط موافقة ثلثي األ 33وهو ما حتدده املادة : الطريقة الثانية -2

ملبدأ األول لالتفاقية وهو الدولة األوىل بالرعاية، وهذا ما ول احلواجز اجلمركية والغري مجركية مع األطراف املتعاقدة، وهذا لتحقيق اح

ركز املراقب يف ااتفاقية يالحظ أن العديد من الدول قامت بتقدمي طلبات للحصول على م 4.فاوضات تأشرية القبوليطلق عليه م

  5.اقية على أساس األمر الواقع، مبا يف ذلك بعض الدول اليت طّبقت االتف)33(طلب االنضمام مبوجب املادة اجلات قبل تقدمي 

 .اكتسبت اتفاقية اجلات أمهية كبرية، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل الذي يبني تطور عدد املتعاقدين يف اتفاقية اجلات 

  1994 – 1947ا��ات�للف��ة�تطور�العضو�ة����اتفاقية�): 01 – 02(رقم��ا��دول 

 1994 1993 1992 1979 1967 1947 السنة

 117 108 105 99 48 23 عضاءعدد األ

  .46: جع سابق، صدراسة حالة اجلزائر ومصر، مر  -املنظمة العاملية للتجارة وانعكاسا�ا على قطاع التجارة اخلارجية : آيات اهللا، موحلسان: المصدر

لدول أن عدد الدول املنظمة يف تزايد مستمر، حيث بعدما بلغ عدد ا) 01 – 02(قم املالحظ من خالل اجلدول ر 

، 1994دولة عضو يف �اية  128، لتصل 1994دولة عضو مع بداية سنة  117وصل إىل  1947عضو سنة  23األعضاء 

  .القرارات يرجع للدول املتقدمة ضاء، إالَّ أن السيطرة يف صياغةالدول األعمن إمجايل  % 80تشكل منها الدول النامية حوايل 

                                                           
: ، ص2014، 1جلزائر أمنوذجا، أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه علوم يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر ا –العضوية يف منظمة التجارة العاملية : أثري، حممد الزهريي -  1

18. 
امعة اجلزائر، نقود ومالية، ج: وأثرها على اقتصاديات الدولة النامية، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، فرع OMC إىل GATTاالنتقال من : سامية، فلياشي - 2

 .51: ، ص 2001
  .21: مرجع سابق، ص: أثري، حممد الزهريي -  3
 .50 :، ص مرجع سابق: سامية، فلياشي -  4
 .24: مرجع سابق، ص: أثري، حممد الزهريي -  5
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  وضيةالتفا�GATTجوالت�ا��ات�: املطلب�الثالث�

يف جينيف، وكان اهلدف هو التخفيض املتواصل للضرائب اجلمركية  1947بدأت اجلات أوىل جوال�ا التفاوضية عام 

يا زيادة الصادرات وانسياب التبادل التجاري حق الدولة يف محاية منتجا�ا والتمتع مبزاللدول األعضاء، وإنشاء نوع من التوازن بني 

  .ن جوالت من املفاوضاتنقضت منذ إنشائها وحىت قيام منظمة التجارة العاملية أشرفت اجلات على مثاوخالل الفرتة اليت ا. الدويل

  )1962 - 1947( مفاوضات�تخفيض�التعر�فات�ا��مركية�: أوال

جوالت، شاركت  05سلسلة من املفاوضات التجارية بلغ عددها  1962 -1947اتفاقية اجلات خالل الفرتة  دتشه

رية العاملية، حيث ركزت اجلوالت حول ختفيض القيود التعريفية، حيث عقدت يف عاقدة للدفاع عن مصاحلها التجافيها الدول املت

  .ة وقوع ما يسمى باحلرب الباردةرب العاملية الثانية، كما ختلل تلك الفرت ظل ظروف صعبة وذلك لتأثر الدول األعضاء بنتائج احل

الدولة بتحديد أحد األسواق املهمة الرئيس، تقوم ) املمون(ات قاعدة املنتج تبنت اجلوالت اخلمس األوىل ملفاوضات اجل

واقها لسلعة مهمة بالنسبة للدول لصادرا�ا، وتفاوض من أجل احلصول على نفاذ أسهل لذلك السوق مقابل أن تفتح هي أس

ة األوىل بالرعاية، هذا النوع من حترير رى تعميم مثل هذه االتفاقيات بني كبار املنتجني لسلعتني عرب قاعدة الدولج. األخرى

عة على واجز اجلمركية يف فرتة اخلمسينات من القرن العشرين، لكن مل تشارك كل الدول املوقالتجارة السلعي ساعد يف ختفيض احل

  1.التجارةوضية، ومن مث كان مسار التحرير السلعي بطيئاً لتحقيق ختفيض عام ملعوقات اتفاقية اجلات يف كل اجلوالت التفا

دولة متقدمة  11، منها *دولة 23حبضور  1947عقدت اجلولة األوىل بقصر األمم جبنيف يف عام : 1947جولة جنيف  -1

مليار دوالر، وكان  10للتحرير التجاري حوايل مجركية تشمل سلعاً واليت كانت جماًال يفة تعر  4500مت ختفيض  2.دولة نامية 12و

كية، حيث وصلت نسبة التخفيض يف التعريفات ولة يدور حول إجراء ختفيضات يف التعريفات اجلمر املوضوع األساسي يف تلك اجل

اإلطار العام   التوصل إىلجلولة األساسية اليت انتهت اىلويالحظ أن هذه اجلولة تعترب ا، %32ومتوسط خفض التعريفة  % 63إىل 

أمانة عامة مؤقتة لالشراف عليها، كما لتنفيذ، حيث مت تشكيل دخلت االتفاقية حيز ا 1948ويف أول جانفي عام  3.لالتفاقية

  4.تقرر إنشاء هيكل جديد هلا حتت اسم منظمة التجارة الدولية الحقاً 

وعمًال مببدأ التفاوض وتبادل االمتيازات والتنازالت  يف إطار حتقيق هدف حترير التجارة الدولية، :1949جولة آنسي بفرنسا  -2

وهي اجلولة األوىل اليت تنعقد يف  1949الفرنسية خالل شهر أفريل  مبدينة آنسي  قنينه يف اجلات، عقدت اجلولةاجلمركية اليت مت ت

، ولقد اهتمت اجلولة **دولة 13، وعشر دول أخرى ليكون العدد االمجايل إطار االتفاقية بني جمموعة الدول املؤسسة للجات

، مركية للسلع واملنتجات الصناعية وردت يف عشر جداول تعريفية جديدةبالتفاوض على مزيد من التخفيضات للتعريفات اجل

ة آالف تعريفة مجركية استطاعت جولة آنسي ختفيض مخس. 1947أضيفت اىل اجلداول العشرين اخلاصة جبولة جينيف سنة 

                                                           
 .210: مرجع سابق، ص: ريتشارد، بومفرت -  1
 حالياً ( سيالن كندا، الربازيل، ،)مينمار حاليا( بورما بلجيكا، أسرتاليا، إفريقيا، جنوب :هي اجلات، ةاتفاقي إبرام خالهلا من مت واليت 1947 جنيف جولة يف املشاركة الدول *

 رومانيا، ،)ويزميباب حالياً ( اجلنوبية روديسيا هولندا، باكستان، نيوزيلندا، النرويج، ليكسمبورغ، لبنان، اهلند، فرنسا، األمريكية، املتحدة الواليات كوبا، الصني، الشيلي، ،)اريلنكس

 .)سلوفاكيا و التشيك مجهورية  حاليا( تشيكوسلوفاكيا سوريا،
2 - kamal, chehrit : L’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C), 2éme édition, Grand Alger livres, Alger, 2007, p : 13 . 

 .38: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  3
 .243:مرجع سابق، ص: هاب وسوزي، عديل ناشدجمدي، حممود ش -  4

دولة وهو عدد الدول اليت وافقت على نتائج  33دولة وهو الراجح، فيما يذهب البعض إىل أن العدد  13ي أمجع أغلب الباحثني على أن عدد الدول املشاكة يف جولة آنس **

 .ة وهي اليونان، ايطاليا، فنلندا، السويد، الدمنارك، الدومنيكان، هاييت، نيكاراجوا، أورغواي، ليبرييادول انضمت كأطراف متعاقد 10دولة مؤسسة للجات و 23اجلولة، تتشكل من 
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واضيع اليت �مها وترتبط �ا دد الدول النامية ألطراف اجلات خالل هذه اجلولة، غري أنه مل يتم طرح املرغم تزايد عجديدة، و 

   1.دول املتقدمةمصاحلهها التنموية خوفاً من تفويت مصلحة ال

اىل  1950سبتمرب  28يف الفرتة املمتدة ما بني  جرت مفاوضات توركاي بإجنلرتا: 1951-1950جولة توركاي بانجلترا  -3

من احلقوق اجلمركية، وعرفت زوال  % 25اىل ختفيض دولة، ومت التوصل  38، حيث شاركت يف هذه اجلولة 1951أفريل  21غاية 

كية اليت اخنفضت بند من بنود التعريفة اجلمر  8700بنداً مجركياً منها  58000وتقدر التخفيضات اجلمركية حبوايل  2.نظام احلصص

ن املعاملة ، وكان اهلدف من وراء هذه اجلولة هو حصول األطراف على مزيد م1948يف سنة عما كانت عليه  %25بنسبة 

  3.التفضيلية

 فيها دولة، مت 26، حيث شارك يف املفاوضات 1956السويسرية خالل سنة  عقدت اجلولة جبنيف: 1956جولة جينيف  -4

ر، وهو رقم متواضع نسبيًا بسبب تغيري التفويض املمنوح مليار دوال 2.5قيمتها حوايل  تبلغ  لسلع يةاجلمرك التعريفة  ختفيض

ازات على الواردات بقيمة تقدر األمريكية يف املفاوضات فكانت تستغل حقها الكامل يف التفويض، ومنح امتي للواليات املتحدة

 بتنظيم 1955 سنة اجلات وقامت 4.مليون دوالر 400ازات تقدر حبوايل مليون دوالر، يف حني أ�ا حتصل على امتي 900حبوايل 

 حوايل  التكوين مس حيث النمو، طريق يف السائرة الدول يف التجارية السياسة عن املسؤوليني  املوظفني لصاحل تكوينية دورة أول

  5.موظف 16000

ة وكيل وزارة اخلارجيامسة حيث مسيت على اسم تعترب هذه اجلولة اخل: )1962 -1960(جولة ديلون بجنيف بسويسرا  -5

 1960سبتمرب  1خالل الفرتة املمتدة من  جبنيف هادولة اجتمع ممثلو  26األمريكية دوجالس ديلون الذي اقرتح اقامتها، وضمت 

بية، حيث انتهت ، وتركزت مفاوضا�م على تنسيق اتفاقات التعريفة مع دول ا�موعة االقتصادية األور 1962جويلية  16اىل غاية 

وريب أكثر مع االحتاد األوانطوت على تنسيق  6.مليار دوالر 4.9تعريفي تغطي تعامالت جتارية بقيمة  امتياز 4400اجلولة بإقرار 

يف جمال التعريفات اجلمركية حيث شهدت تلك اجلولة قيام ا�موعة األوربية االقتصادية اليت حتولت اىل االحتاد األوريب بداية من 

  1992.7م عا

ى السلع مس السالفة الذكر، كان تركيزها منصبًا حول ختفيض التعريفات اجلمركية علاملالحظ أن اجلوالت التفاوضية اخل

 كل يف هذه املفاوضات، واجلوالت املوالية ركزت على إزالة واملنتجات الصناعية، وهذا كان هدف الدول املتقدمة اليت كانت طرف

  ). التعريفية (  اجلمركية اجلمركية  وغري القيود من

  )1979 -1962(ت�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية�مفاوضا: ثانيا

                                                           
 .87-86: ص. مرجع سابق، ص: صلح، الطراونة وليلى، لعبيدي مامنيم -  1

 .104: ص ،2010دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دراسات يف التجارة الدولية، : يوسف، مسعداوي -  2

 .28:مرجع سابق، ص: حممد، حممد علي ابراهيم -  3
 .158: ، ص2014دولية يف ظل العوملة االقتصادية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، رة الاالجتاهات احلديثة للتجا: عمر، مصطفى حممد -  4

5 - kamal, chehrit : Op . Cit, p : 14. 
 .244: مرجع سايق، ص: ناشد جمدي، حممود شهاب وسوزي، عديل -  6
 .159: مرجع سابق، ص: عمر، مصطفى حممد -7
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متعددة االطراف، فهي تبدأ مع �اية أعمال اجلولة  جولتني من املفاوضات التجارية تشمل هذه الفرتة يف سياقها الزمين

هو  لتارخيية، حيث كان اهلدف من هذه املفاوضاتاخلامسة اىل غاية �اية اجلولة السابعة، أي اىل ما قبل جولة االورغواي ا

  .احلصول على مزيد من التحرير التجاري

مسيت هذه اجلولة جبولة كيندي اعرتافًا مبجهودات الرئيس األمريكي جون كيندي  ):1967 -1964(جولة كيندي بجنيف  -1

 اجلولة هي السادسة جلوالت اجلات واليتترب ، تع1962 جانفي  25 يف يف إقامتها إىل دعى والذي يف جمال التجارة الدولية

دولة حيث كانت متثل نسبة  62، مبشاركة نيفجب 1967جوان  30إىل غاية   1964 ماي 4ما بني  انعقدت يف الفرتة املمتدة

ولة وشهدت جولة كيندي أول حما1 .دوالر مليار 40 حوايل التحرير حمور التجارة قيمة بلغت من حجم التجارة العاملية، 75%

 إحداث مركية، وبالرغم من كو�ا أطول اجلوالت حىت ذلك احلني، إّال أ�ا جنحت يفة خلفض الرسوم اجلللوصول التفاقية شامل

  .مت توقيع البيان اخلتامي مبدينة جنيف حيث تناول جمموعة من املواضيع واإلجراءات 2.ختفيض حقيقي يف الرسوم اجلمركية

  :ي، يف اآليتاألسباب اليت عجلت بانعقاد جولة كيند ذكر ميكن: أسباب انعقاد جولة كيندي -1-1

  . األعضاء واليت تعد منافسا خطرياً ألمريكاقيام السوق األوربية املشرتكة واليت تقوم بإلغاء الرسوم بني -

 .عجز ميزان املدفوعات يف الواليات املتحدة األمريكية، مما يتطلب ضرورة توسيع نطاق جتار�ا اخلارجية -

 3.من املواد األولية واملواد املصنوعة أمام منتجا�ا الدول النامية وأمهية فتح األسواقبتجارة  االهتمام -

عديل قانون التجارة القائم على مبدأ املعاملة باملثل، ليحل حمله قانون التجارة املوسع الذي تحدة األمريكية بتقيام الواليات امل -

الذي تكون عليه حينما يصبح  من املستوى %50ة على أساس املبادلة بنسبة خيول للرئيس السلطة لتخفيض التعريفة اجلمركي

 .القانون نافذ املفعول

كإجراء قصري األجل يطبق ملدة سنة واحدة، ولكن استمر   1961لياف املتعددة سنة ة بإبرام اتفاقية األمتيزت اجلوالت السابق -

أسواق الدول  املنسوجات واملالبس يف الدول النامية اىل تطبيقه اىل حني اعالن مراكش، وهذه االتفاقية تقيد صادرات

  4.الصناعية حبصص كمية

مة من حيث عدد املشاركني ومن حيث ىل انعقاد جولة جديدة، واليت كانت مهيف ظل هذا اجلو املتأزم متت الدعوة ا

 .األهداف

هذا  القتصادية األوربية، لذلك فقد أثرتزامنت اجلولة مع ظهور ا�موعة ا: أهم اإلجراءات التي تضمنتها جولة كيندي -1-2

  5:من أمهها نذكر دث على جمرى املفاوضات، رغم اعتماد عدة اجراءات ألول مرة يف هذه اجلولة،احل

مع ، % 50مت االتفاق على ختفيض الضرائب اجلمركية املطبقة على السلع الصناعية بنسبة : في مجال السلع الصناعية -

  .شاركة يف املفاوضاتملتعاقدة املكن استخدامها من قبل األطراف امراعاة االستثناءات اليت مي

ومت اقرتاح ، %50فيض التعريفة اجلمركية بنسبة رفض املقرتح املتعلق بتخفيما خيص الزراعة، مت : في مجال المنتجات الزراعية -

 :تصنيف املنتجات الزراعية اىل ثالث أنواع

                                                           
1 - kamal, chehrit : Op . Cit, p : 14. 

 .210: سابق، ص: ريتشارد، بومفرت -  2
 .113: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  3
 .58-57: ص.مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  4
 .24: مرجع سابق، ص: مدناصر، دادي عدون ومتناوي، حم -  5
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 العامة ى إدراجها ضمن االتفاقياتاليت عملت املفاوضات عل: المنتجات األولية. 

 النسبة للحبوب واأللبان واللحوم فقد مت اليت مسحت اللجنة بالتفاوض يف شأ�ا يف إطار ثنائي، أما ب: ت االستوائيةالمنتجا

 .ا يف إطار االتفاقية العامةاقرتاح التفاوض بشأ�

 روري الضقرت اللجنة بأن التفاوض بشأ�ا ليس من مت اعتماد صفة الوسطية بشأ�ا، حيث أ: المنتجات الزراعية األخرى

 .الوصول اىل نتيجة �ائية

املتعاقدة على حتديد احلواجز شبه التعريفية وغري التعريفية، اليت جيب  األطراف لقد عملت: في مجال الحواجز غير التعريفية -

 .كافحة االغراقأن تكون حمل تفاوض، وقد مت التوصل اىل هذه القيود، حيث اتفق األفراد على م

ا لصاحل خرجت األطراف املتفاوضة يف هذه اجلولة مبجموعة من النتائج، وكانت معظمه لقد: أهم نتائج جولة كيندي -1-3

 1:الدول املتقدمة، وتتمثل أهم هذه النتائج، فيما يلي

شاركة يف املفاوضات، وضع االتفاق النهائي الذي ميثل أول اتفاقية جلولة كيندي مت توقيعها من طرف جمموعة الدول امل -

فاقية، وتعترب أربع من اتفاقيات أساسية متعددة االطراف تضمنتها االت 09ي جمال املفاوضات وحيدد ويلخص االتفاق النهائ

  .األرجنتني، ايسلندا، ايرلندا، بولندا: والت قبول أعضاء جدد يف اجلات، وهياالتفاقيات التسع بروتك

مليار دوالر، ووصل خفض  40حملررة التجارة اعريفات اجلمركية، حيث بلغت قيمة التوصل إىل اتفاق بشأن ختفيض الت -

لع من بعض االستثناءات الطفيفة، حيث أعدت كل دولة ض شامًال جلميع السوقد كان هذا التخفي، %50التعريفات إىل 

 .قائمة بالسلع اليت تعتربها سلعا حيوية وحساسة تتطلب معاملة خاصة

الذي يعاجل ) 38 -37-  36(تفاقية اجلات املكون من املواد اضافة اجلزء الرابع ال 1964وحتديدًا سنة  مت خالل جولة كيندي -

ال الوعود اليت تقدمت �ا الدول الصناعية للبلدان النامية بتمكينها من لتنمية، وهو شكل آخر من أشكقضية التجارة وا

 .اً بأحقيتها يف معاملة متميزة وأكثر تفضيالً استخدام إجراءات خاصة لتشجيع جتار�ا وتنميتها، واعرتاف

رض رسوم على عمليات االغراق وفق شروط مت االتفاق حول مضمون املادة السادسة من اتفاقية اجلات اليت ترخص بف -

اق من خالل جولة طوكيو ليصبح فيما بعد من بني االتفاقيات األساسية املتولدة ضمن جولة معينة، وقد مت تطوير هذا االتف

 .األرغواي

 .قية قصرية املدى للحبوب بغرض استقرار أسعارها دولياً مت التوصل خالل اجلولة اىل اتفا -

اتفاق املنسوجات القطنية لزيادة فرص التصدير أمام الدول النامية، ويضاف إىل ذلك منح أيضاً هو العمل ب من النتائج اهلامة -

 2.بعض املزايا للدول النامية

ة، وهذا ما يؤكد سطو مجاعات الضغط املناصرة عة من مفاوضات اجلولاجلولة هو خروج الزرا املالحظ من خالل نتائج

دم بطلب إخراج الزراعة على غياب مجاعات قوية مناوئة هلا، حيث تعترب الواليات املتحدة أول من تقللزراعة يف الدول املتقدمة و 

سياسا�ا الزراعية  كانت  اداً مجركيًا يف ستينات القرن املاضي، ولكن عندما كونت ست دول اوربية احت1945من املفاوضات سنة 

 3.ية الزراعية من نصيب اليابان وكوريا وبعض الدول األوربية الصغريةأكثر إعاقة للتجارة، بينما كانت أعلى مستويات احلمائ

                                                           
 .98-97: ص. مرجع سابق، ص: مصلح، الطراونة وليلى، لعبيدي مامني -  1
 .41: مرجع سابق، ص: عبد احلميدطلب، عبد امل -  2
 .211: مرجع سابق، ص: ريتشارد، بومفرت -  3
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عدد الدول النامية املشاركة يف اجلولة، رغم ما تلزمه اتفاقية اجلات من احرتام املعاملة التفضيلية للدول النامية، ورغم زيادة 

، حيث أعربو عن أسفهم العميق لعدم مشاركتهم  أن النتائج اليت انتهت اليها اجلولة كانت خميبة آلمال ممثلي هذه الدولاال

 .على هذا النحو انتهت جولة كيندي، لتعرف اتفاقية اجلات جولة جديدة. املتقدمة فقطالفوائد، فهي يف صاحل الدول 

 طوكيو، ومن مث انتقلت اىل لسابعة على مستوى الوزراء يف العاصمة اليابانيةا عقدت اجلولة): 1979-1973(جولة طوكيو  -2

 دول نامية، وتعترب اجلولة األطول مقارنة باجلوالت السابقة، % 75دولة من بينها  102يث شاركت فيها مقر االتفاقية جبنيف ح

قت إىل مواضيع مل يسبق التطرق اليها من قبل، ، إضافة اىل أن اجلولة تطر 1979نوفمرب غاية إىل 1973 سبتمرب يف انطلقت حيث

  1.واي التارخييةكما أ�ا مهدت جلولة األورغ

  2:إن أسباب وظروف انعقاد جولة طوكيو كثرية ومتعددة، ميكن ذكر أهم األسباب يف اآليت: أسباب انعقاد جولة طوكيو -2-1

، وهو ما 1971األمريكي حيث ألول مرة سجل عجزاً سنة يف ميزان املدفوعات تتسم بعدم االستقرار  تزامن اجلولة مع مرحلة -

  :ات جديدة وبأقصى سرعة ممكنة، وهو ما ميكن إرجاعه إىل نقطتنيية إىل الدعوة إىل إجراء مفاوضأدى باإلدارة األمريك

 مريكية سنة، حيث تراجع ثقل الواليات املتحدة األ نتيجة التغري اهليكلي الذي حدث يف االقتصاد العاملي منذ عشرون

 .وهذا التغري ميكن أن يؤثر على القرار األمريكياء، أعض 9إىل  6مقابل توسع ا�موعة االقتصادية الدولية األوربية من 

 سبب ارتفاع تدهور القدرة التنافسية لبعض القطاعات يف االقتصاد األمريكي بالنسبة للدول الصناعية املنافسة، وهذا ب

 .األجور واخنفاض اإلنتاجية

ت مع فرتة االنسحاب من تطبيق سياسة ت اجلولة يف ظروف اقتصادية وسياسية ختتلف عن الدورات السابقة، كما تزامنبدأ -

رفت وظهرت هذه املوجة اجلديدة واليت ع. قيل عنها أ�ا بداية للحماية التجارية اجلديدةحترير التجارة الدولية، وبداية فرتة 

 .1973بسبب األزمة النفطية األوىل اليت بدأت بعد حرب أكتوبر  (Neo Protectionnisme) الحمائية الجديدة باسم

الثقة يف جودة املنتج األمريكي، يضاف اىل ذلك أن جولة كيندي مل تتوصل اىل نتائج اجيابية بالنسبة للكيفية اليت زع تزع -

 .وميكن زيادة صادرات الدول اآلخذة يف النم

 15 يف ونكسني األمريكي الرئيس إعالن بعد خاصة التجارية، احلماية باتباع واملناداة وودز، برينت نظام با�يار الفرتة متيزت -

 والرفع الدوالر، قيمة بتخفيض األمريكية احلكومة قامت مث ومن الذهب، قاعدة نظام عن الواليات املتحدة ختلي 1971 أوت

 فقد مث ومن الثانية، العاملية احلرب بعد يالعامل اإلحتياطي من  70 % عليه بنسبة وذتحتس كانت الذي الذهب قيمة من

 3.الذهب قاعدة وفق يعمل كان والذي وودز برينت نظام وا�يار التجارية، املبادالت استقرار اإلجراءات هذه هددت

 واليت اجلات جوالت من سابعة لةجو  لعقد الضرورة جاءت العاملي، اإلقتصاد �ا مر اليت الصعبة الظروف ظل يف

  .املوايل العنصر يف اجلولة هذه حتتوي ما أهم ذكر يلي وفيما طوكيو، جبولة عرفت

مت التفاوض حول اتفاقيات تتعلق بضرورة إزالة احلواجز غري اجلمركية اليت تعيق التجارة واستبداهلا  :محتوى جولة طوكيو -2-2

يد املواصفات الفنية للسلعة، أو اشرتاط مستوى ة بأساليب غري التعريفة اجلمركية، مثل حتدحبواجز صناعية هدفها احلماية التجاري

                                                           
 .38: مرجع سابق، ص: خالد، دمحاين  -  1
 .61-60: ص.مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  2
لوم االقتصادية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  العاملنظمة العاملية للتجارة والنظام التجاري العاملي اجلديد، أطروحة دكتوراه دولة يف: كمال، بن موسى - 3

 .71: ، ص2004اجلزائر، 
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لسعري للمنتجات لصحي، ووضع قيود يف جمال منح تصاريح االسترياد والتصدير، وتقدمي الدعم امعني من األمان الطيب أو ا

  1.الوطنية وخاصة الزراعية

الف التعريفات على السلع إذ مت ختفيض آ 2.مليار دوالر 300ية بقيمة جنحت جولة طوكيو يف حترير التجارة الدول

 7، األمر الذي أدى اىل خفض معدل الرسوم اجلمركية يف الدول الصناعية من سنوات 8الصناعية والزراعية يف فرتة زمنية بلغت 

لتدفقات السلعية على املستوى الدويل ، مما كان له األثر ااإلجيايب يف زيادة ا% 34أي أن نسبة التخفيض بلغت  %4.7اىل  %

   3.سبعينات والثمانياتليف ا

ت مت التطرق لتجارة الدولية، تضمن جدول أعمال اجلولة ستة جماالو�دف مواصلة العمل على حتقيق املزيد من احلرية ل

  4:اليها، وهي

  .تواجهها والعوائق الفنية اليت من االتفاقية العامة، 19تقوية اإلطار القانوين للتجارة الدولية وفقاً للمادة  -

 .عانات املالية والتعويضات، وأسلوب تقييم الرسوم اجلمركيةأنظمة اال -

 .مركية وغري اجلمركيةة احلواجز اجلختفيض أو إزال -

 .اعتماد املعاملة التفضيلية للمنتجات االستوائية، والتطرق اىل التجارة يف منتجات األلبان ومشتقا�ا -

 .اجناح املفاوضاتا يف االتفاقية من أجل كن من الدول وقبوهلإدماج أكرب عدد مم -

 5:عريفات، حبيث �دف اإلجراءات إىلكما مت حتديد اإلجراءات املطلوبة واخلارجة عن نطاق الت

  .احليلولة دون زيادة احلماية الناجتة عن التقدير اجلمركي املتعسف كأساس لتطيب التعريفات -

 .حلكوميةص الصفقات اة ضد املوردين األجانب فيما خياإلقالل من اإلجراءات التحيزي -

املدعمة قد أدت إىل إحلاق الضرر املادي بالصناعة  تنظيم دعم الصادرات واملطالبة باالثبات القاطع على أن الواردات -

 .سبة للرسم املعادل للدعمالداخلي بالن

 .ةم استقرار عائدات التصدير يف الدول الناميباإلضافة إىل تلك اجلهود يف نطاق اجلات، كانت هناك جهود أخرى لدع -

وقد خرج املتفاوضون مبجموعة من النتائج هذه هي أهم املواضيع واإلجراءات اليت متت مناقشتها خالل جولة طوكيو، 

 .للجوالت السابقة واالتفاقيات، فهي تعترب مكملة

يدة اتفاقيات حتت مسمى اتفاقيات التجارة عد 09متكن املفاوضون خالل هذه اجلولة من إبرام : نتائج جولة طوكيو -2-3

  6:األطراف، كانت كالتايل

عرف بالرسوم التعويضية، وتلتزم الدول عن طريق فرض رسوم اضافية ت تتضمن اجراءات مكافحة الدعم: اتفاقية الدعم -

  .األعضاء بضمان أن ال يتسبب تقدمي الدعم يف احلاق الضرر بتجارة الدول األخرى األعضاء

اإلجراءات اليت تتخذها الدول ألغراض أمنية أو صحية أو بيئية، وتلزم وهي : TBTة القيود الفنية على التجارة اقياتف -

 .تدفق جتارة الدول األخرى إىل أسواقها ضاء بضمان أن ال تؤدي مثل هذه اإلجراءات اىل وضع عراقيل غري ضرورية أماماألع

                                                           
 .245:مرجع سابق، ص: جمدي، حممود شهاب وسوزي، عديل ناشد -  1

2 - kamal, chehrit : Op . Cit, p : 15. 
 .102:مرجع سابق، ص: مصلح، الطراونة وليلى، لعبيدي مامني -  3
 .27- 26: ص.سابق، ص: دادي عدون وحممد، متناوي ناصر، -  4
 .116: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل  -  5
 .164-163: ص.مرجع سابق، ص: عمر، مصطفى حممد -  6
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 .د كوسيلة للحد من الوارداتان استخدام تراخيص االستريابط الكفيلة بضماليت تضع الضوا: إجراءات تراخيص االستيراد -

حتتكر احلكومة التداول فيها عن طريق االسترياد،  عات السلعية اليتاخلاص بتلك القطا: اتفاق المشتريات الحكومية -

 .ت احلكوميةويتضمن جمموعة القواعد اليت تكفل مشاركة املنتجني واملصدرين األجانب يف عطاءات املشرتيا

زايف لقيمة وتكون على أساس القيمة الواردة يف سند الشحن دون اللجوء اىل التقدير اجل :اتفاقية احتساب قيمة الجمارك -

 .1981جانفي  1السلعة املستوردة على أن تسري ابتداء من 

 .التحرير وتوسيع نطاق التجارة يف هذا ا�ال: اتفاقية اللحوم والثروة الحيوانية -

 .نتجاتأيضا توسيع التجارة يف تلك امل: لبانية األاتفاق -

ى كافة أنواع الطائرات املدنية م والتعريفات املفروضة علمن خالل الغاء كافة الرسو : اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية -

 .1980جانفي  1اعتبارا من 

 .تفسري أحكامه بصورة تفصيلية يف جولة طوكيومت التوصل إليه يف جولة كيندي، ومن مث تطوير و : اتفاقية مكافحة اإلغراق -

ات خاصة، حيث نصت اتفاقية هذه اجلولة على جولة طوكيو أعطت للدول النامية األطراف يف االتفاقية اعتبارات وامتياز 

عريفية أفضل تفضيلية يف جتار�ا الدولية، وتتمثل هذه املعاملة يف اعطاء الدول املتقدمة معدالت تاعطاء الدول النامية معاملة 

   1.ملختلفةالعام للتفضيالت، وكذلك معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالعوائق التجارية ا للدول النامية يف إطار النظام

فشلت جولة طوكيو يف معاجلة مشكالت أساسية كانت تؤثر يف التجارة الدولية مثل جتارة احملاصيل الزراعية، كما ومل 

وفيما خيص . أثري االستريادات على اإلنتاج احملليقية �ائية حول االجراءات الوقائية بشأن تتتمكن هذه اجلولة من تقدمي اتفا

  2.بااللتزام �الة القيود غري التعريفة اجلمركية فإن عدد قليل من الدول املتقدمة تعهدت االتفاقيات اخلاصة بإزا

النظام التجاري العاملي، حيث أن جولة  املالحظ على جولة طوكيو أ�ا مهدة الطريق بشكل كبري لرتسيخ دعائم

  . ورغواي بنيت على ما مت اجنازه يف هذه اجلولةاال

  ) 1993- 1986( �ورغواي�التار�خية��مالمح�ونتائج�جولة: ثالثا

، وقد جنمت 1986حدثت تغريات جوهرية يف مناخ التجارة العاملية تزامنت مع جولة طوكيو، واستمرت إىل غاية عام 

أخرى أدت إىل اضطرابات يف األسواق العاملية، فالنمو يف كل من الناتج  املتقدمة، وعن عواملات عن ممارسات الدولة هذه التغري 

 1985.3-1979خالل الفرتة % 2,1ت، أين بلغ لي العاملي والتجارة الدولية قد اخنفض إىل أدىن مستوى له منذ اخلمسينااحمل

  .أهم الصعوبات والنتائج احملققةو األورغواي، ومراحل سري مفاوضات اجلولة،  وفيما يلي نتطرق ألهم أسباب انعقاد جولة

دخل االقتصاد العاملي منذ أوائل السبعينات مرحلة من االضطرابات الشديدة،  :أسباب وظروف انعقاد جولة األورغواي -1

تصادي يف معظم دول العامل ، ولكن تردي معدالت األداء االق1982حيث كان من املفرتض البدء يف جولة جديدة سنة 

اخنفاض معدالت الناتج  حال دون ذلك، إذ أن ارتفاع معدالت التضخم والبطالة ومن مث 1983و  1981ي ًا بني عاموخصوص

انتهاج سياسات انكماشية انعكست على معدالت التجارة اخلارجية، لقد مت تأجيل اجلولة  احمللي اإلمجايل، دفع بعض الدول إىل

 حدة األمريكية واالحتاد األوريب، لكن يف �اية األمر كان توافق دويل عاميجة اخلالفات اليت حدثت بني الواليات املتعدة مرات نت

                                                           
 .30: مرجع سابق، ص: مد، متناويناصر، دادي عدون وحم -  1
 .191:مرجع سابق، ص: هوشيار، معروف -  2
 .362: مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  3
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باألورغواي ما " بونتاديل إستي"جتماع وزاري يف مدينة على البدء يف جولة جديدة من املفاوضات، فبادرت األطراف املتعاقدة إىل ا

  1986.1سبتمرب  20و  15بني 

  :نعقاد جولة األورغواي، وهيوفيما يلي ذكر ألهم الظروف اليت أدت إىل ا 

ظام الصرف املعوم، وقد اقرتن ذلك بارتفاع شديد يف أسعار الطاقة لثابتة واألخذ بنألسعار الصرف ا" بريتين وودز"ا�يار نظام  -

  .وتقلبات حادة يف أسعار العمالت الرئيسية

حيث شهد عقد السبعينات والثمانينات تعاظم مكانة  عيد الدويل،يات املتحدة األمريكية على الصتراجع القدرة التنافسية للوال -

  .اعي وتراجع الواليات املتحدةاليابان يف ا�ال الصن

جديدة ضد صادرات اليابان  -اإلجراءات الرمادية-تراجع درجة احلماية التجارية يف البلدان الصناعية واستحداث أدوات محاية  -

  .نامية األخرىلدان شرق آسيا وبعض الدول الوب

القتصادية، وخاصة الزراعية منها ذات القدرة عدم قدرة بعض الدول الغنية االستمرار يف دعم بعض الصناعات واألنشطة ا -

  2.وق الدوليةالتنافسية املنخفضة يف الس

د السوفيايت من القرن املاضي، خاصة عندما تبىن االحتا يف مطلع الثمانينات) العوملة(بروز النظام االقتصادي العاملي اجلديد  -

  .سابقاً آليات السوق احلر والدميقراطية

ت اىل ظهور جتاوزات كثرية يف االسواق العاملية، فنشأت ضرورة للبحث عن آلية ة املنازعات يف اجلاأدى ضعف آلية تسوي -

  3.جديدة قوية

دفع هذا األمر هذه الدول إىل الدعوة الفكرية يف الدول الصناعية املتقدمة، مما ظهور وأمهية ومكانة اخلدمات وحقوق امللكية  -

  4.ضمن اتفاقات متعددة األطرافإلدراجها يف إطار التجارة العاملية 

انتشار موجة الكساد التضخمي يف معظم الدول الصناعية والنامية، حيث ارتفعت معدالت التضخم والبطالة، مما أدى إىل  -

  .تجارة الدوليةدالت النمو احمللي االمجايل، ومعدل منو الاخنفاض مع

، مما جنم عنها تبين العديد من 1982لنامية اليت بدأت يف الظهور سنة شهدت الفرتة أزمة النفط وأزمة الديون اخلارجية للدول ا -

  5.الدول سياسات احلماية

انتهاء  تصاد العاملي القدمي الذي بنيت معامله عقببناء على ما سبق، أصبح من غري املمكن االستمرار يف معامل االق

 .  األداء االقتصادي عاملياً على ضوء هذه املعطياتاحلرب العاملية الثانية، وبالتايل كان من الضروري إعادة النظر يف

ضية واألكثر تعد جولة األورغواي من أهم جوالت اجلات التفاو : مفاوضات جولة األورغواي وأهم العقبات التي واجهتها -2

وال من دولة إىل تفاوض حول السلع الزراعية وأدخلت قطاع اخلدمات، وحترير انتقال رؤوس األمطموحاً، إذ دشنت وألول مرة ال

أن النتائج املتوصل إليها تقبل كلياً أو ترفض كلياً، وبعد املفاوضات وقع أخرى، ومحاية امللكية الفكرية، كما إختلفت عن سابقا�ا 

                                                           
يف  ، أطروحة دكتوراه علوم)1963-2013(حالة اجلزائر  –واقع التجارة الدولية يف ظل العالقات االقتصادية اراهنة والتحديات اليت تواجه الدول النامية : صليحة، ساخي -  1

 .105: ، ص2014/2015، 3زائر العلوم االقتصادية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجل
 .141-140: ص. ، ص2008االقتصاد الدويل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، : عثمان، أبو حرب -  2

مناذج من نظم  –صة اخلا عاملية ومزايا وتبعات انضمام اململكة العربية السعودية اليها، مداخلة قدمة ضمن فعاليات احللقة العلميةمنظمة التجارة ال: علي، بن عيد احلصيين - 3

 .05: ، ص2009مارس  16-14العدالة العربية والدولية، كلية التدريب جبامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، أيام 
 .363: بق، صمرجع سا: حممد، دياب -  4
 .31: مرجع سابق ، ص: ناصر، دادي عدون وحممد، متناوي -  5
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ظمة اتفاقاً عاملياً أصبح يعرف باتفاق مراكش، كما مت اإلعالن على إنشاء املنمبراكش املغربية  1994أفريل  15دولة يف  123ممثلو 

وفيما يلي ذكر لسري مفاوضات جولة األوغواي وأهم  1995.1العاملية للتجارة واليت دخلت حيز التنفيذ يف الفاتح جانفي 

   .الصعوبات اليت واجهتها

باألورغواي " بونتادل ايسيت"مبدينة  1986سبتمرب عام  20 إىل 15خالل الفرتة من : ورغوايات جولة األمفاوض -2-1

األطراف املتعاقدة دارت مداوالت االجتماع الوزاري للجات، منتهية بإصدار إعالن تكون من ثالث أقسام  ة مندول 87ومبشاركة 

  :راف املتعاقدة يف اجلاتعن بدء جولة جديدة من املفاوضات التجارية بني األط

قيق املزيد من حترير حيث �دف املفاوضات يف هذا ا�ال إىل حت. لق باملفاوضات حول جتارة السلعيتع: القسم األول -

وخاصة الدول النامية واألقل منواً، ومن ذلك ختفيف القيود التعريفية وغري التجارة الدولية، وتوسيع نطاقها لصاحل كافة الدول 

املنسوجات، حبيث أن التجارة الدولية يف هذه السلع تصبح خاضعة للقواعد ة، والعمل على االلغاء التدرجيي التفاقية التعريفي

موجهة،  كمبادئ أساسيةوإرتكز هذا االعالن على العناصر التالية  2.يت حتكم النظام التجاري الدويل يف سائر السلعال

  3:وهي

 .لفائدة للمشاركنيييد امة للجات وال سيما مبدأ الشفافية وحتأن تتم املفاوضات وفقاً للمبادئ العا -

 .تقبل أو ترفض كلياً، دون إخيار أو انتقاءتعد نتائج اجلولة مبثابة صفقة متكاملة ال تتجزأ حبيث  -

 .حتقيق التوازن يف التنازالت املقدمة من الدول املختلفة -

األصلية، وقرار األطراف املتعاقدة مية وفقاً للباب الرابع من اتفاقية اجلات تأكيد استمرار املعاملة التفضيلية املمنوحة للدول النا -

 .1979نوفمرب  28يف 

دول النامية تنازالت مساوية لتنازال�ا، وإمنا تراعي يف ذلك اإلطار متطلبات التنمية يف تقدمة أن تقدم العدم توقع الدول امل -

 . الدول النامية

ف األخرى، وإمنا يرتبط ذلك مبدى التحسن الطارئ الت لألطراشاركة الكاملة يف تقدمي التناز ال تلتزم الدول األقل منوًا بامل -

 .التجارية هلذه الدولعلى األوضاع االقتصادية و 

منح الدول األعضاء األقل منواً اهتمام خاصا لتمكينها من توسيع جتار�ا اخلارجية، وتقويتها يف ضوء ما جاء باإلعالن الوزاري  -

 .من معاملة خاصة ممنوحة هلذه الدول 1982لعام 

خر للمفاوضات جتلى يف وضع إطار متعدد حيث جاء حمدداً هلدف آ. يتعلق باملفاوضات حول جتارة اخلدمات: قسم الثانيال -

الية، انتقال العمالة، االنشاءات واالستثمارات اهلندسية، اخلدمات امل: وأمهها ،المبادئ والقواعد لتجارة الخدماتاألطراف من 

ا توسيع وأوجب العمل عند االقتضاء على إعداد ضوابط قطاعية، اهلدف منه. ت املهنيةاالتصاالت، النقل، السياحة، اخلدما

يا لزيادة إسهامها يف رفع معدالت النمو االقتصادي العاملي، وتنمية وتطوير جتارة اخلدمات يف جو من الشفافية، وحتريرها تدرجي

  . برامج ومشروعات التنمية بالبلدان النامية وتفعيل دورها يف متويل

                                                           
/ 2008القانون الدويل والعالقات الدولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، : عاملية للتجارة، مذكرة ماجستري يف احلقوق غري منشورة، ختصصمة الاجلزائر واملنظ: عثمان، واضحي -  1

 .23: ، ص2009
 .329: مرجع سابق، ص: عوض زينب، حسني -  2
 .31-30: ص.، ص2009مان، يع، عمنظمة التجارة العاملية، دار الثقافة للنشر والتوز : سهيل، حسني الفتالوي -  3
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التجارية متعددة األطراف يف كافة ا�االت الواردة  نص هذا القسم على أنه مبجرد استكمال نتائج املفاوضات: القسم الثالث -

ات التنفيذ، والتطبيق القسمني األول والثاين، يعقد اجتماع وزاري يف دورة خاصة لألطراف املتعاقدة الختاذ قرار بشان اجراء يف

 1.يات والنتائج اليت تسفر عنها املفاوضاتالدويل هلذه االتفاق

بونتادل "جدول أعمال جولة األورغواي، حيث أن إعالن  ية للتجارية مل يكن مدرجًا يفأما موضوع إنشاء املنظمة العامل

ديداً نظمة يف مرحلة متأخرة من املفاوضات، وحتملا حيث بدأ التفاوض حول إنشاء مل يتضمن اإلشارة إىل هذا املوضوع،" ايسيت

نشاء منظمة عاملية للتجارة، كآلية لضمان التنفيذ الفعال عندما تقدم االحتاد األوريب بأول املقرتحات إل 1990يف شهر جويلية 

  .يف اجلدول املوايل انطالق اجلولة وحىت اجتماع مراكش مرت املفاوضات بعدة حمطات، نلخص أمهها منذ 2.يدةلالتفاقيات اجلد

  

  

  

  أبرز�محطات�جولة��ورغواي): 02 - 02(ا��دول�رقم�

 الموضوع المكان التاريخ

 انطالق املفاوضات األورغواي-إيست ادلنتبو  1986سبتمبر 

 اجتماع وزاري لفحص األعمال يف نصف املشوار كندا  -مونتريال 1988ديسمبر 

 املشوارعمال يف نصف إختتام فحص األ سويسرا -جنييف  1989أفريل 

 أ واالحتاد األوريب.م.سسب خالف الواجتماع وزاري حول دعم املنتجات الزراعية والذي إنتهى بالفشل ب بلجيكا -بروكسل  1990ديسمبر 

 إجناز مشروع االتفاقية النهائية سويسرا -جنييف  1991ديسمبر 

 يت أفرجت وضعية الزراعةة واالحتاد األوريب البني الواليات املتحد) بلريهاوس(إبرام اتفاق  أ. م . الو –واشنطن  1992نوفمبر 

ضعية الطريق املسدود خبصوص الدخول لألسواق وهذا إثر اجتماع قمة البلدان السبع للرباعية حتل و  البلدان املشكلة اليابان -طوكيو  1993جويلية 

 األكثر تصنيعاً 

 )دخول لألسواق ختص بعض القضايا خبصوص الإال اليت(فاوضات اختتام أغلبية امل جينيف سويسرا 1993ديسمبر 

 دولة 123إمضاء االتفاقات من طرف  المغرب -مراكش 1994أفريل  15

 دخول املنظمة العاملية للتجارة حيز التنفيذ سويسرا-جنييف  1995جانفي  1

  .31: مرجع سابق، ص: عثمان، واضحي: المصدر

للموضوعات اليت طُرَحت ألول مرة يف واجهت املفاوضات صعوبات عديدة خاصة بالنسبة : صعوبات جولة األورغواي -2-2

  3:نطاق اجلات، نذكر منها

ظهرت خالفات كبرية بني الدول املتقدمة، خاصة بني الواليات املتحدة ودول االحتاد األورويب يف : الدعمزراعة و قطاع ال -

 11مليار دوالر، ويستفيد منه أكثر من  20اوز الدعم الذي ينتجه االحتاد األورويب جماالت دعم املنتجني الزراعيني يف أوربا، إذ جت

دعم مينح املنتجات األوربية قدرة تنافسية يف السوق الدولية ال تستند إىل املتحدة أن هذا ال وقد وجدت الواليات 4.مليون مزارع

ليون طن سنويًا إىل م 11,4بتخفيض إنتاجه من البذور الزيتية من  واقع التكلفة، ومن مث طالبت الواليات املتحدة االحتاد األوريب

                                                           
 .290- 289: ص. مرجع سابق، ص: حممد، عبيد حممد حممود -  1
 .37: مرجع سابق، ص: أثري، حممد الزهريي -  2
 .158- 157: ص.ص مرجع سابق،: مجال، جويدان اجلميل -  3
 .157: مرجع سابق، ص: مجال، جويدان اجلميل -  4
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ا يسبب خسارة تقدر بنحو الكبري يؤدي إىل وفرة يف السوق العاملية، وهو م مليون طن سنويًا على اعتبار أن اإلنتاج األوريب 09

  1.مليار دوالر سنويا للمزارعني األمريكيني على مدى السنوات اخلمس األخرية

يف جمال التجارة يف اخلدمات حول مسألة البنوك والتأمني  ظهرت صعوبات يف التفاوض: طاع الخدماترة في قالتجا -

لبة بالتحرير الكامل والفوري لكافة قطاع لنقل واخلدمات املهنية، حيث أن االختالف برز بني الدول املتقدمة املطاواالتصاالت وا

  2.خلدماتبالتحرير اجلزئي لبعض القطاعات الفرعية يف ااخلدمات املالية، والدول النامية املطالبة 

تحدة األمريكية موضوع حقوق امللكية الفكرية واليات املطرحت ال: مجال حقوق الملكية الفكرية واالستثمارات األجنبية -

 3.ة من قبل الدول الناميةوجتارة السلع املقلدة وكذلك إجراءات االستثمارات ذات األثر يف التجارة على الرغم من املعارضة القوي

سنوات بالتوصل  7ت غرقت وقت يف التفاوض، وإستلزم جهودًا األمر الذي أدى استمرار املفاوضاكل هذه األمور است

  .1994أفريل  15يف، ليتم التوقيع على الوثيقة اخلتامية يف مدينة مراكش باملغرب 1993ديسمرب  15إىل وثيقة ختامية يف 

، وحررت االتفاقية باللغات اإلجنليزية 1993مبدئي يف ديسمرب مت التوصل يف �اية اجلولة إىل اتفاق  :غواينتائج جولة األور  -3

، ومل توقع كل من الواليات املتحدة األمريكية، 1994أفريل  15اريخ واإلسبانية، حيث مت التوقيع يف مراكش املغربية بتوالفرنسية 

لداخلي، وقد تعهدت هذه الدول بالتوقيع قبل على مشروع االتفاق ألسباب تتعلق بالتصديق ا واليابان، وأسرتاليا، وكوريا اجلنوبية،

  :ومن أهم نتائج االتفاقية املتوصل إليها، مايلي 4.ول إجراءات التوقيع يف هذه الفرتةتوفت هذه الد، وبالفعل إس�1994اية سنة 

غواي، والتعاون مع ميع االتفاقيات اليت أبرمت خالل جولة األور إنشاء املنظمة العاملية للتجارة لتكون االطار املؤسسي جل  -

  .السياسات التجارية واملالية الدوليةصندوق النقد والبنك الدوليني، لتحقيق اإلنسجام بني 

توسيع نطاق النظام التجاري متعدد األطراف، حبيث أصبح يشمل جتارة اخلدمات والتجارة يف املنتجات الزراعية املنسوجات  -

 .التجارة وتدابري االستثمارات املتعلقة بالتجارةاملالبس، وحقوق امللكية الفكرية ذات الصلة بو 

ختفيضات اضافية يف التعريفات اجلمركية، وتثبيتها عند سقوف معينة ال ميكن  لتجارة عن طريق إجراءتوسيع وتعميق حترير ا -

 .اجلمركيةرفعها إال من خالل التفاوض وااللتزام، وكذلك ختفيض القيود 

عات يف نظام واحد راف يف تسوية املنازعات، إذ مت إدماج مجيع جوانب وتدابري تسوية املناز تعزيز فعالية القواعد متعددة األط -

  5.راجعة السياسات التجارية للدول األعضاء بصورة دوريةيعمل حتت جهاز تسوية املنازعات، وإقامة نظام جتاري مل

للدول النامية، لتمكينها من االستجابة للمتطلبات  ون املايل والفينالدول املتقدمة بتقدمي الع ألزمت نتائج جولة األورغواي -

 .ن أجل الوفاء بالتزاما�ا جتاه تطبيق االتفاقيات اجلديدةاالدارية والفنية، م

على وجه اخلصوص، بطريقة أكثر  التأكيد على التزام الدول املتقدمة باملعاملة التفضيلية للدول النامية بصفة عامة، واألقل منواً  -

 .ا بنوداً معينة يف معظم االتفاقياتوضوحاً تضمنته

منوًا للمزيد من املشاركة يف النظام التجاري العاملي اجلديد، وذلك من خالل الوزن  لقإعطاء الفرصة للدول النامية واأل -

 1.املتساوي لألصوات للدول األعضاء يف املنظمة

                                                           
 .42: مرجع سابق، ص: خالد، دمحاين -  1
ختطيط، جامعة : املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية غري منشورة، ختصص: ، عثامنيةرؤوف -  2

 .55: ، ص2016/ 2015، 3زائر اجل
 .158: مرجع سابق، ص: مجال، جويدان اجلميل -  3
القانون املصري، دار اجلامعة اجلديدة،  -االحتاد األوريب -محايتها، دراسة مقارنة القانون األمريكي - تنظيمها –يف منظمة التجارة العاملية افسة املن: جابر، فهمى عمران -  4

 .16: ، ص2011االسكندرية، 
 .175: مرجع سابق، ص: عمر، مصطفى حممد -  5



ية����ا��ات�واملنظمة�العامل�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية������الفصل�الثا�ي�����������������������������������������

 للتجارة

 

 

 
91 

فقد تضمنت هذه . اتفاقية 28االتفاقيات  اقيات والقواعد بلغترمجة يف جمموعة من االتفالنتائج املتوصل اليها ت

ورغواي يتبني أن الدول اليت إستفادت من خالل نتائج جولة األ. ة تفضيلية وخاصة للدول الناميةاالتفاقيات أحكاماً تعطي معامل

وأسرتاليا، كندا وتايالند، صنيع، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان من اجلولة هي ا�موعة األوربية، والصني، ودول آسيا حديثة الت

مية من للمواد الغذائية من أكثر املتضررين من اجلولة رغم أن مكاسب الدول الناأما الدول النامية، وخاصة الدول املستوردة 

 2:ت اجلولة ألسباب عديدة، أمهها فيما يليإنضمامها هي أقل بكثري من مكاسب الدول املتقدمة، إال أ�ا وافقت على اتفاقيا

دا�ا قيع على اتفاقيات جولة األورغواي يعين فقمن التجارة العاملية، وبالتايل فعدم التو  %80تحوذ الدول املتقدمة على تس -

  .من التجارة العاملية مبا تتضمنه من مزايا تفضيلية %80التعامل مع 

دولة ال توقع على جولة األورغواي من التجارة العاملية، وبالتايل فأي  %12هو  إن نصيب الدول النامية األعضاء يف اجلات -

 ).ختص الدول النامية %12ختص الدول املتقدمة و  %80(من التجارة العاملية  %92تفقد التعامل مبزايا تفاضلية مع 

الدولة األكثر رعاية، وحق االستفادة إن عدم توقيع أي دولة نامية على اتفاقيات جولة األورغواي جيعلها تفقد حق معاملة  -

 .ضيالت اجلمركية املتبادلة بني الدول األعضاءمن التف

 .ها إىل غاية اختتام جولة األورغوايات التفاوضية منذ إنشائفيما يلي ملخص جلوالت اجل

  )1994 -1947(التفاوضية��GATTجوالت�ا��ات�: )03 -02 (ا��دول�رقم�

 سنة ومكان انعقاد اسم الجولة

 الجولة

عدد الدول 

 المشاركة

 توصل إليهاأهم النتائج الم

  مفاوضات جنيف

Genève 

  جنيف بسويسرا

1947 

  .GATTة العامة للتعرفات الجمركية والتجارة العام لالتفاقيالتوصل لإلطار  - 23

 .تخفيض جمركي 45000: تبادل التنازالت الجمركية -

  مفاوضات آنسي

Annecy 

  آنسي بفرنسا

1949 

  .فيض جمركيتخ 5000: المزيد من التنازالت الجمركيةقديم ت   - 13

 .إنضمام عشر دول لالتفاقية -

  مفاوضات توركاي

Torquay 

  إجنلرتااي بتورك

1951 

زوال نظام +  1948عن ما كانت عليه في  % 25تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة  - 38

  .الحصص

 .يتخفيض جمرك 8700تقديم المزيد من التنازالت الجمركية،  -

  مفاوضات جينيف

Genève 

  جنيف بسويسرا

1956 

  .مليار دوالر 2,5تخفيض الرسوم الجمركية لسلع تبلغ قيمتها  - 26

 .1955في سنة  اليابانانضمام  -

  مفاوضات ديلون

Dillon 

  جنييف بسويسرا

1960 -1961 

  .النقاش حول مباشرة المجموعة األوربية ألعمالها - 26

 .ة موحدة على المنتجات المستوردةاقتراح المجموعة األوربية تعريف -

مليار  4,9تخفيض جمركي تغطي  4400: أي %20ريفة الجمركية بنسبة تخفيض التع -

 .دوالر

  جولة كيندي

Kennedy 

  جنييف بسويسرا

1964 - 1967 

  .مليار دوالر 40تخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية لسلع بلغت قيمتها  - 62

 .، وكذا مناقشة إطار االتفاقيةنع اإلجراءات غير الجمركيةمكافحة االغراق وماتخاذ اجراءات  -  

  جولة طوكيو

Tokyo 

  اليابان -طوكيو 

1973 - 1979 

  .مليار دوالر 300تحرير التجارة الدولية لسلع صناعية بلغت قيمتها  - 102

 .%4,7خفض الرسوم الجمركية المطبقة من طرف البلدان الصناعية إلى  -

 .قيات حول القيود غير الجمركيةى عدة اتفاالتصديق عل -

                                                                                                                                                                                     
 .38- 37: ص. مرجع سابق، ص: ناصر، دادي عدون وحممد، متناوي -  1
 .156-  155: ص.، ص2013النظريات واملمارسات، منشورات دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، –أسس االقتصاد الدويل : مجيلة، اجلوزي -  2
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  ولة أورغوايج

Uruguay 

بونتادل إيست 

  األورغواي

1986 - 1994 

الزراعة، : والتوقيع على عدة اتفاقيات تخص.للمنظمة العالمية للتجارة ق المنشئاالتفا - 123

  ...المنسوجات، االستثمارات وحقوق الملكية الفكرية، الخدمات، تسوية النزاعات

 .لجمركيةتخفيض الحقوق الجمركية ، واإلجراءات غير ا -

  :من اعداد الطالب، إعتماداً على: المصدر

- Bernard, landdry & Antoine, panet roumond & Denis, robichaud : Op. Cit, p : 22. 
تسيري غري منشورة، لة اجلزائر، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم المكانة حقوق امللكية الفكرية يف ظل عوملة التبادالت التجارية الدولية، حا: عز الدين، معلم -

 .184: ، ص2017، 3جامعة اجلزائر 

  . 122: رجع سابق، صم: حممد، صفوت قابل -

تعترب جوالت اجلات التفاوضية ناجحة يف ختفيض احلواجز التجارية، ففي دورات كيندي وطوكيو واألورغواي مت ختفيض التعريفة 

، سببينمشكلة لعريفة اجلمركية قد مت ختفيضه، فإن التعريفة اجلمركية ظلت متثل قارب الثلث يف كل دورة، بالرغم أن متوسط التاجلمركية مبا ي

والثاين أن الدول النامية واالقتصاديات االنتقالية يف شرق أوربا كانت متأخرة يف . األول أن التعريفة على بعض املنتجات ال تزال مرتفعة: مها

ض عنها من وتعترب جولة طوكيو واألورغواي مبا متخ 1. العديد من الدول بقي مرتفعام للجات، لذا فإن متوسط التعريفة اجلمركية يفاالنضما

قات التجارية الدولية ترمجة فعلية للفكر االقتصادي للمدارس والتيارات الليربالية اجلديدة بعد عجز الفكر اتفاقيات إلعادة تنظيم العال

  2.ات االقتصادية املقتدمة، وحتد من تفاقم مشكالت االقتصاديات الناميةاالشرتاكي عن إبراز بدائل ختفف من حدة األزمالكينزي، و 

جوالت اجلات كانت بدعوة من  الواليات املتحدة مبفردها أو مبشاركة الدول الصناعية بغية حتقيق أهدافها، كما أ�ا تضع 

  .املفاوضات خيضع ملصاحل تلك الدولالسماح بتعديالت تؤثر على أهدافها، و جناح  جداول أعماهلا، كما تصنع قرارا�ا دون

  ظمة�التجارة�العاملية�واتفاقيا��ا�طار�القانو�ي�ملن: املبحث�الثا�ي

 تعترب املنظمة العاملية للتجارة الوريث أو املكمل للجات، غري أن دائرة املسائل اليت تنضمها أصبحت أكثر إتساعاً، وإجناز

املنظمة  من االتفاق املنشئ للمنظمة ينص على أن العضوية يف الفقرة األولىته أن ووما له دالل. مهمات أكثر تعقيدًا ومسؤولية

ع نتائج جولة األورغواي من دون استثناء، ومل يلبث قيام املنظمة أن غري مالمح االقتصاد العاملية للتجارة يتطلب املوافقة على مجي

 عدد كبري من الدول، وبذلك أصبحت املنظمة أكثر نفوذاً ربط عالقات ومصاحل جتارية دولية متشابكة بني العاملي، من خالل

  4:يف تنفيذ اتفاقيا�ا، واليت نذكر أمهها يف اآليت الجات من أوجه قصوروذلك ما واجهته  3.اتوتأثرياً من اجل

 .ات على ختفيض نسيب ملعدالت الرسوم اجلمركيةعدم القدرة على خفض القيود غري اجلمركية، حيث إقتصر جناح اجل -

اعية، إذ بقيت معدالت الرسوم اجلمركية للسلع ذات عدم االهتمام الكايف مبشاكل التجارة الدولية بني الدول النامية والصن -

 .األفضليات املعمم لدول النامية مرتفعة يف الدول الصناعية، إال ما حظي منها بصفة إنتقائية مبميزات نظاماألمهية التصديرية ل

صة وهي اتفاقية ة تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام اجلات، وإخضاعها التفاقية خاعدم إدراج سلع ذات أمهي  -

 .مل يكن هناك نظام متكامل لفض املنازعات التجاريةاملنسوجات، واليت تعتمد على نظام القيود الكمية، كما 

 .املربرات، مثل ما يسمى باالجراءات الرماديةلعديد من ما يتم االتفاق عليه أو التحايل باأن الدول كان هلا احلرية يف تنفيذ  -

 .هة للتجارة على حساب األقاليمة، وتفاقم سياسا�ا املشو ازدياد التكتالت االقليمي -

 .متادي الدول الصناعية، منذ تأسيس االتفاقية يف خمالفة القواعد واألحكام الرئيسية لالتفاق -

                                                           
 .247: مرجع سابق، ص: ير وريتشارد ل، سربينكلدبليو، تشارلز سو  -  1
 .17: ، ص2004تصادية العاملية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، االق دور املنظمات الدولية يف إدارة التحوالت: صاحل، صاحلي -  2
 .371: مرجع سابق، ص: حممد، دياب - 3
 .127– 123: ص.مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  4
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 .هلا باتفاقية اجلات جتارية خاصة بالدول الكربى، ال عالقة قواننيإصدار  -

 .غري املسوغة يف الصادراتالوقائية املفروض على الدول اليت متارس الزيادة مبالغة الدول الصناعية يف استخدام مبدأ احلماية  -

خلاصة باملنافسة وحرية التجارة واملعاملة جلوء التكتالت االقتصادية إىل الدعم الزراعي احمللي املخالف ملبادئ االتفاقية ا -

 .وطنيةال

 .منفردة تتناىف مع مبادئ اجلات قيام بعض الدول وخاصة الدول الكربى بإتباع سيسات وإصدار قرارات -

انطالقا من جوانب القصور اليت ميزت اتفاقية اجلات، وبروز الكثري من املسائل الشائكة والصعوبات بات من الضروري 

وفيما يلي نتطرق . اء وهو ما جتسد يف إنشاء منظمة التجارة العامليةظمة ذات شخصية قانونية إعتبارية ملزمة لألعضإستحداث من

 .ماهية املنظمة العاملية للتجارة، وإطارها االتنظيمي وأهم اتفاقيا�ا إىل

  ما�ية�املنظمة�العاملية�للتجارة: املطلب��ول 

، إذ وبعد فشل قيامها الذي كان من املقرر ي اجلديدأبرز مالمح النظام االقتصادي العاملتعترب املنظمة العاملية للتجارة من 

ضمن جولة األورغواي، أي بعد حوايل نصف  1994كرة وجتسدت يف اجتماع مراكش هذه الف، عادت 1947يف مؤمتر هافانا 

  .قرن من حماولة قيامها األوىل

  ف�ا�عن�اتفاقية�ا��ات�عر�ف�املنظمة�العاملية�للتجارة�واختال : أوال

وضات التجارية املتعددة العاملية مبقتضى اتفاق مت التوصل إليه مع اختتام جولة األورغواي للمفانشأت منظمة التجارة   

دولة، وبدأت املنظمة يف ممارسة  123وشهده  1994أفريل  15ملغرب يف األطراف، يف اجتماع دويل ُعقد مبدينة مراكش با

 . 1995جانفي  01ملختلفة اعتباراً من أنشطتها ومهامها ا

يت مت مبوجبها املوافقية ورغواي املنظمة العاملية للتجارة المل تعرف الوثيقة اخلتامية جلولة األ:  عريف بالمنظمة العالمية للتجارةالت -1

ئها على تعريف كلي هلذه املنظمة، من على إنشاء املنظمة، وبالرجوع اىل اتفاقية انشاء املنظمة العاملية للتجارة فإننا ال جند احتوا

  :ريفها ما يليأهم تعا

أ�ا اتفاقية تدعى املنظمة العاملية "على  دتيه األولى والثامنةاماملنشئ للمنظمة العاملية للتجارة يف  يعرف اتفاق مراكش -

  1".ة مهامهم ووظائفهمللتجارة، وتتمتع بالشخصية القانونية ويتمتع أعضائها باألهلية القانونية الضرورية للممارس

األطراف يف السلع واخلدمات، اإلطار املؤسسي إلدارة احلقوق وااللتزامات بناًء على اتفاقات متعددة "على أ�ا  وتعرف أيضاً  -

 2".ت املتعلقة حبقوق وإلتزامات الدول األعضاءومحاية حقوق امللكية الفكرية وفض املنازعا

املنشئة هلا، ختوهلا وضع الضوابط  مدة من االتفاقيةة متلك صالحيات قانونية مستمنظمة اقتصادية دولي"بأ�ا  عرفتكما   -

زامية بشأن لتجارية، واختاذ التدابري وإصدار التوصيات أو القرارات ذات القوة االلواملبادئ احلاكمة لسياسات أعضائها ا

 3.تعامال�م التجارية يف السلع واخلدمات

                                                           
 .26: مرجع سابق، ص: حمفوظ، لعشب -  1
 .144: مرجع سابق، ص: مصلح، الطراونة وليلى، لعبيدي مامني  -  2
 .368: مرجع سابق، ص: حممد، عبيد حممد حممود -  3
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خالل إنتقال السلع واخلدمات واألشخاص بني  حرية التجارة العاملية من مة دولية تعمل علىمنظ"أيضًا بأ�ا  تعريفهاوميكن  -

 1".ن آثار إقتصادية وسياسية وإجتمايعية وبيئية ومحاية امللكية الفكريةالدول، وما يرتتب على ذلك م

لدولية، مما يعطيها األهلية القانونية منظمة دولية تتمتع بالشخصية االعتبارية للمنظمات ا تعتبر المنظمة العالمية للتجارة -

صدار األحكام بشأن كافة األمور ذات الصلة رة مهامها، كما تتمتع بسلطات تعاقدية لوضع القواعد واختاذ التدابري وإملباش

 2.اخلدمات، وهي األمور اليت كانت تدور بسببها اخلالفات التجارية بني الدولبالتبادل التجاري يف السلع و 

لتجارة الدولية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدول هي منظمة متخصصة يف جمال ا للتجارة العالميةالمنظمة  -

بشأن كافة األمور ذات الصلة بالتبادل  ها حبيث تستطيع من خالهلا وضع القواعد واختاذ التدابري وإصدار األحكاماليت أسست

 3.التجاري

نظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة هي منظمة كباقي امل المنظمة العالمية للتجارةمن خالل التعاريف السابقة يتضح أن 

تلزم األعضاء مبجموعة من  1994العاملي، مت تأسيسها عن طريق اتفاقية ومعاهدة تأسيسية سنة مثل صندوق النقد الدويل والبنك 

 .  التجاريةالفكرية، وفض املنازعات وإستعراض السياسات  القواعد واالتفاقيات يف جمال جتارة السلع واخلدمات وحقوق امللكية

ملنظمة العاملية للتجارة متيزت باختالفات عن اتفاقية اجلات، ا إن: اختالف المنظمة العالمية للتجارة عن اتفاقية الجات -2

  :وذلك من خالل العناصر التالية

نت تفعله اجلات، حيث م التجاري العاملي بصورة أكثر مشوًال ملا كاحلت املنظمة العاملية للتجارة حمل اجلات لتتوىل إدارة النظا -

 .كية الفكرية واإلستثمار بل قد تشمل اجلونب البيئية املؤثرة يف التجارةأن املنظمة مشلت التجارة يف السلع واخلدمات واملل

 .ن بناء مؤسسايتتعترب املنظمة العاملية للتجارة مؤسسة دائمة يف حني أن اجلات هي جمموعة قواعد بدو  -

 4.اجلات هلذه الصفةية بصفة اإللزام ألعضاء املنظمة فيما يتم االتفاق عليه، يف حني تفتقد تتميز منظمة التجارة العامل -

مل تكن اتفاقية اجلات حتتاج ملصادقة ا�الس التشريعية للدول األعضاء، يف حني أن اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة تنص على  -

 .أساسا قانونيا قويامما يعطي اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة وجوب ذلك 

رد نص قانوين، يف فها دول اعضاء بل فرقاء متعاقدين على أساس أ�ا جممل يكن التفاقية اجلات شخصية معنوية ومل يكن أطرا -

 5.متكاملة هلا شخصيتها املعنوي حني أن الدول املنظمة للمنظمة العاملية للتجارة يطلق عليهم أعضاء على اساس أ�ا منظمة

مة باألهلية القانونية يف إبرام املعاهدات الدولية مة العاملية للتجارة بالشخصية القانونية، واليت من خالهلا تتمتع املنظتتمتع املنظ -

هلذه احلصانة أمام القضاء الداخلي يف الدول األعضاء، على عكس اتفاقية اجلات اليت افتقدت مع الدول األعضاء و 

 .الشخصية أل�ا مل تكن منظمة دولية

م الفعالية، وذلك بسبب غياب اهليئة املخولة األحكام اخلاصة بتسوية املنازعات التجارية يف اجلات تتميز بالقصور وعدإن  -

اما�م نما جهاز تسوية املنازعات يف املنظمة يسهر على محاية حقوق األعضاء واحلفاظ على التز على تنفيذ هذه االحكام، بي

 1.تئة دائمة لالستئناف ملراجعة أي نتائج تتوصل اليها جلان تسوية املنازعااملرتتبة مبوجب االتفاقيات، وتسهر هي

                                                           
  .46: مرجع سابق، ص: سهيل، حسني الفتالوي -  1
 .58: ، ص2008ة اجلات يف جمال اخلدمات، دار الفكر اجلامعي، مصر، حترير التجارة الدولية وفق اتفاقي: رانيا، حممود عبد العزيز عمارة -  2
 .146: رجع سابق، صم: نيمصلح، الطراونة وليلى، لعبيدي مام -  3
 .160: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  4
 .16: ، ص2008التوزيع، اجلزائر، معوقات االنضمام وآفاقه، دار اخللدونية للنشر و  –اجلزائر ومنظمة التجارة العاملية : سليم، سعداوي -  5
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  مبادئ�املنظمة�العاملية�للتجارة: ثانيا

على كل  إن منظمة التجارة العاليمة تستند �موعة من املبادئ، واليت استمتدت غالبيتها من اتفاقية اجلات، واليت أُلزمت

  :الدول األعضاء االلتزام �ا، وأمهها

روط مجيع مة على ضرورة منح كل طرف متعاقد وفوراً وبال شتنص املادة األوىل من االتفاقية املنشأة للمنظ: مبدأ عدم التمييز -1

  :تحقق مبراعاة مبدأينملبدأ يوهذا ا 2.املزايا واحلقوق واإلعفاءات اليت متنح ألي بلد آخر دون احلاجة إىل اتفاق جديد ودون متييز

عدم التمييز فيما بني األعضاء، أن معاملة الدولة األكثر رعاية تقتضي ضمنًا مبدأ : لة األولى بالرعايةمبدأ الدو  -1-1

التجارة يف السلع واملمنوحة للدول األكثر رعاية، جيب أن متتد لتشمل كل األعضاء، فإنه إذا تبادل عضوان فاملكاسب املتعلقة ب

إال  3.رها عليهما فقط، بل جيب أن ميتد تطبيق هذه املكاسب ليشمل كل األعضاءاملكاسب فيما بينهما، فإ�ما ال يستطيعان قص

أن هذا املبدأ ترد عليه استثناءات، تتمثل فيما يتم االتفاق عليه من ختفيض أو إلغاء الرسوم اجلمركية واحلواجز األخرى يف نطاق 

الذي " نظام األفضليات المعمم"منوحة للدول النامية مبوجب خلة يف تكتالت جتارية إقليمية، واملزايا املالتجارة بني الدول الدا

  4.اً مجركية تفضيليىة أو تعفى منها واردا�ا من الدول الناميةالدول املتقدمة رسوممبوجبه تفرض 

األخرى  املعاملة بني املنتجات املستوردة من الدول يأيت هذا املبدأ من أجل حتقيق املساواة يف :مبدأ المعاملة الوطنية -1-2

يف املعامالت الدولية التجارية، فال يتم فرض رسوم أو ضرائب على  األعضاء يف املنظمة، وتلك الوطنية املماثلة هلا والتمييز مرفوض

للوائح املؤثرة يف املعامالت التجارية جات املستوردة أعلى من تلك اليت تفرض على املنتجات الوطنية، هذا وتطبيق القوانني وااملنت

 5.نافسة الكاملةملنتجات الوطنية واألجنبية سواء بسواء، واهلدف من هذا املبدأ حتقيق املعلى ا

ويقصد �ا وجوب نشر معلومات واضحة ودقيقة عن مجيع القوانني واألنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة  :مبدأ الشفافية -2

لة العضو االعالن عن مجيع القوانني واألنظمة اليت حتكم التجارة حتت مظلة منظمة التجارة العاملية، وعلى الدو بالقطاعات املندرجة 

قها بني الدول األعضاء يف املنظمة، وتوضيح صفة عامة، أو بينها وبني الدول األخرى، مع مراعاة عدم التمييز يف تطبيفيها ب

ن تقتصر محاية الصناعة الوطين من كما ينص املبدأ أ  6.الوطنية أو األمن القومياألنظمة احلكومية اخلاصة بدواعي املصلحة 

كمياته، كما أ�ا م اجلمركية فقط بدون اإلجراءات غري اجلمركية كحظر االسترياد أو تقييد  املنافسة األجنبية على استخدام الرسو 

 7:ملبدأ استثناءات هيوهلذا ا. ختلق مناخاً من عدم اليقني وتأثريها غري حمدد وغري معروف

 .تطبيق قيود على يف حالة عجز حاد يف ميزان املدفوعاتيسمح للطرف املتعاقد ب -

 .الواردات غري التمييزية لتشجيع الصناعات الوليدةية باستخدام حصص يسمح للدول النام -

 .يسمح بفرض الرقابة على الواردات ألغراض األمن الوطين -

                                                                                                                                                                                     
 .60: مرجع سابق، ص: ناصر، دادي عدون وحممد، متناوي  -  1
  .58: مرجع سابق، ص :منيةرؤوف، عثا -  2
 .37: ، ص2009أمحد يوسف الشحات، دار املريخ للنشر، الرياض، : مقدمة التفاقيات منظمة التجارة العاملية، ترمجة: �اجرياث، الل داس -  3
 .47: مرجع سابق، ص: ، حممد الزهرييأثري -  4
 .44- 43: ص. مرجع سابق، ص: جابر، فهمى عمران -  5
 .78: سابق، صمرجع : رمزي، حممود -  6
 .58: مرجع سابق، ص: رؤوف، عثامنية -  7
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تجا�م بأسعار أقل من السعر الطبيعي هلا يف لزم للدول األعضاء بعدم تصدير مناملبدأ امل مبوجب هذا :مبدأ تجنب اإلغراق -3

أ، حيث حيول هذا املبدأ إذا  ني الضرر الذي سيلحق �م من جراء عملية البيع احملظور مبوجب هذا املبدبلدا�م، يتم جتنيب املنتج

أثر هذا اإلغراق أو ملنع  الدول املنضمة املستوردة رسم تعويضي إللغاء كان من شأن ذلك إيقاع ضررًا مبصاحل املنتجني احمللني يف

كما يقضي هذا املبدأ كذلك إىل ضرورة التوقيف الفوري  هلذه اإلجراءات   حدوثه أصًال من جانب أي دولة أخرى إذا أمكن،

ملعنية �ذا اإلجراء بناًء على املضادة لإلغراق مباشرة بعد مرور مخس سنوات على تنفيذها، بذلك ما مل توضح السلطات ا

لقدر الذي يستمر مع الضرر املرتتب الشأن على أنه يف حالة التخلي عن اإلجراءات هذه سوف يستمر اإلغراق با حتقيقات �ذا

 1.عنه

لك وهو ما كان يعرف يف اجلات بالتخفيض العام واملتوايل للرسوم اجلمركية، ويكون ذ :مبدأ تخفيض التعريفات الجمركية -4

رير من أجل هذا املبدأ، ويساهم هذا املبدأ يف تسهيل عملية حت -رف باجلوالتاليت كانت تع-من خالل الدخول يف مفاوضات 

وتعد الرسوم اجلمركية من  2.راف نصوص تعاجل هذا املبدأالتجارة الدولية، وقد تضمنت معظم االتفاقيات التجارية متعددة األط

دئ منظمة التجارة العاملية العمل على ختفيضها سياب التجارة عرب الدول، لذا فإن من أهم مباأهم العقبات اليت تقف أمام ان

  3.تخفيضات وصوالً إىل إلغائها، وعلى الدول األعضاء االلتزام �ذا املبدأاملتوايل، وتثبيت هذه ال

ملنح الدول النامية عالقات تفضيلية مع من بني استثناءات مبدأ عدم التمييز، يهدف : مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية -5

تة ناعتها الناشئة باعطاء مميزات جتارية خاصة ومؤقمن االتفاقية تسمح  للدول النامية من محاية ص) 18(املتقدمة، فاملادة  الدول

ذات احلساسية يف مواجهة إذ تقر املنظمة أن الدول النامية األعضاء قد حتتاج اىل محاية الصناعة الوطنية الناشئة  4.للدول النامية

ض الرسوم اجلمركية املعقولة، كما ولكنها تشرتط أن تكون هذه احلماية يف حدودها الدنيا، وأن تقتصر على فر املنافسة اخلارجية، 

 ية عموما وحتديد سقوفها العليا عند مستويات منخفضة ال جيوز زياد�ا يف املستقبل، معتشرتط قواعد املنظمة التعريفة اجلمرك

 5. احلكومية، على أن يعاد النظر فيها كل مخس سنواتالتأكيد على ضرورة إزالة احلواجز األخرى غري

يقضي هذا املبدأ بضرورة قيام الدول األعضاء باالتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود  :يةبالمثل أو التبادلمبدأ المعاملة  -6

ختفيض يف احلواجز اجلمركية وغري  طراف تقوم على أساس التبادلية، مبعىن أن كلوختفيضها، ولكن يف إطار مفاوضات متعددة األ

عليها كل دولةوما  ختفيض معادل يف القيمة يف اجلانب اآلخر، حىت تتعادل الفوائد اليت حتصلاجلمركية لدولة ما، ال بد أن يقابله 

  6.جديدةوز بعده إجراء أي تعديل جديد إال مبفاوضات تصل إليه املفاوضات يف هذا الصدد، ويصبح ملزمًا لكل الدول، وال جي

 .ضد أي دولة أخرى مماثلة لإلجرات اليت فرضتها ضدها كما حيق مبوجب هذا املبدأ للدولة العضو اختاذ تدابري وإجراءات

 7.احمللي والدويلحترتم املنظمة احلاجة حلماية البيئة فيما خيص املعامالت التجارية على املستوى : مبدأ حماية البيئة -7

                                                           
، إسرتشاد بالتجربة املصرية، أطروحة دكتوراه دولة يف (OMC)تجارة القطاع الزراعي يف اجلزائر وآفاق التعامل مع عملية اإلنضمام إىل املنظمة العاملية لل: عبد القادر، فاضل -  1

 .236: ، ص2007ئر، اجلزاالعلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة 
  .150: مرجع سابق، ص: كمال، بن موسى -  2
 ..44: مرجع سابق، ص: جابر، فهمى عمران -  3
 .59: مرجع سابق، ص: رؤوف، عثامنية -  4
 .78: جع سابق، صمر : رمزي، حممود -  5
  .45: مرجع سابق، ص:  عثمان، واضحي -  6
 .79 – 78: ص.مرجع سابق، ص: رمزي، حممود -  7
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 مة�العاملية�للتجارةأ�داف�ووظائف�املنظ: ثالثا

ولة من األهداف، حيث وردت بشكل عام يف نصوص اتفاقية ج�دف املنظمة العاملية للتجارة إىل حتقيق جمموعة 

ولتحقيق أهداف . ادة الثالثةاألورغواي، ويف نص ديباجة اتفاقية إنشاء املنظمة، وبشكل خاص يف الفقرة األوىل من املادة الثانية وامل

  .ألهداف املسطرةجمموعة من املهام والوظائف اليت تقوم �ا املنظمة لضمان جناح حتقيق ا املنظمة مت وضع

يعترب اهلدف الرئيسي ملنظمة التجارة العاملية هو حترير التجارة الدولية يف السلع واخلدمات : أهداف المنظمة العالمية للتجارة -1

ر مبدأ تحري"األسواق التجارية، وألجل ذلك كان اتفاق هذه الدول مبين على من القيود التعريفية وغري التعريفية يف شىت بتخليصها 

  1.وهو اهلدف الذي حدد مسار اتفاقية اجلات، والذي من أجله فيما بعد مت إنشاء املنظمة العاملية للتجارة، "الدولية التجارة

  :واليت نوجزها يف النقاط التالية داف أخرىهأكما تسعى املنظمة اىل حتقيق 

 .إطار قانوين ومؤسسايت جد فعالتنفيذ اتفاقية األورغواي، حيث جاءت منظمة التجارة العاملية لتختلف يف  -

حل املنازعات بني دول األعضاء، حيث تعترب عملية حل املنازعات اليت قد حتصل بني دول أعضاء املنظمة أحد أهم أهداف  -

 2.جارة العاليمة، حبيث تعترب كآلية فعالةمنظمة الت

  .يف ختصيص املواردق وضع تنافسي عاملي يف التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة االقتصادية خل -

ضمان حصول البلدان النامية على حصة كافية يف التجارة الدولية تتناسب ومتطلبات التنمية االقتصادية �ا، من خالل تقدمي  -

 .لنظام التجاري اجلديدت انتقالية كافية ملساعد�ا على التكيف مع امزايا خاصة وفرتا

 .يف العالقات التجارية العاملي ورفع مستويات املعيشة، وإلغاء التمييز زيادة معدالت النمو للدخل احلقيقي بتعظيم الدخل -

 .العاملية يف إطار التنمية املستدامةالزيادة يف اإلنتاج والتجارة العاملية واالستخدام األمثل والتوظيف الكامل للموارد  -

 .وإزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية إنشاء أمناط جديدة لتقسيم العمل الدويل، وزيادة نطاق التجارة العامليةتوسيع  -

 3.توفري احلماية للسوق الدويل من حيث إقرار معايري دولية لضبط مقاييس جودة اإلنتاج -

هاماً للثروة الطبيعية، والربط بني السياسات التجارية  ، لكو�ا مصدراً يعية وتطويرها واحلفاظ عليهاالعمل على محاية البيئة الطب -

 4.يئيةواملوضوعات الب

 5.لتحقيق اإلنسجام بني السياسات التجارية واملالية والنقدية) صندوق النقد والبنك الدوليني(التعاون مع املؤسسات الدولية  -

أن اتفاقية اجلات كانت اتفاقية قانونية مرحلية  تفاقية اجلات، ذلكللتجارة هي تطور طبيعي ال اتفاقية املنظمة العاملية

ت الدائمة اليت �دف إىل حتقيق ن اهلدف منها أن تعمل كمنظمة، بينما متثل املنظمة جمموعة من االتفاقيامتعددة األطراف، مل يك

نازعات، وأضيفت إليها اتفاقيات ز دائم لعقد االتفاقيات املستقبلية ولفض املمجلة من األهداف، أمهها حترير التجارة الدولية، وجها

  6.واخلدمات وامللكية الفكرية وقرارات مكملة لتنظيم التجارة يف السلع

                                                           
 .40: سابق، ص :، لعجالمدين -  1
بن حيي الونشريسي، تيسيمسيلت، جوان ، املركز اجلامعي أمحد 18دور منظمة التجارة العاملية يف حترير التجارة اخلارجية للبلدان النامية، جملة املعيار، العدد : نبيل، شرادي -  2

 .215: ، ص2017
 .110-109: ص.مرجع سابق، ص: يوسف، مسعداوي -  3
 .47: مرجع سابق، ص :عجالين، لمد -  4
 .371: مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  5
 .32- 31: ص.، ص2001عاملية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان ومنظمة التجارة ال -عرض تارخيي حتليلي –منظمة التجارة العاملية : املرسي، السيد احلجازي -  6
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من هنا يتضح أن أهم أهداف منظمة التجارة العاملية تتمثل يف خفض أو إزالة الرسوم اجلمركية وغري اجلمركية لزيادة حجم 

  .واقية النزاعات التجارية، وتوفري حرية التحرك لرؤوس األموال والنفاذ لألسالدولية، وإقرار مبدأ املفاوضات كأداة لتسو  التجارة

وظائف املنظمة  مادتها الثالثةحددت الوثيقة اخلتامية جلولة األورغواي املوقعة مبراكش يف : وظائف المنظمة العالمية للتجارة -2

  :يف مخس مهام، وهي وظائفهذه املهام أو ال  شئت من أجلها، وتتلخصلتحقيق األهداف اليت أن

أهدافها، كما توفر  االتفاقات التجارية متعددة األطراف، وتعمل على دفعتسهل املنظمة تنفيذ وإدارة وأعمال هذه االتفاقية و  -

 1.اإلطار الالزم لتنفيذ وإدارة وأعمال االتفاقات التجارية عديدة األطراف

 .ول األعضاء بعضها البعض، وبينها وبني الدول الساعية للعضويةمجيع املفاوضات التجارية بني الد اف تام علىتنظيم وإشر  -

وقد أصبحت هيئة متخصصة نافذة السلطة، بعد ) هيئة تسوية املنازعات(ات التجارية بني األعضاء عرب املنازع الفصل يف -

 .قيام املنظمة

 2. ترعاهاقيات اليتاء فيما خيص االلتزام بتطبيق االتفامراقبة سياسات الدول التجارية لألعض -

 ملؤسسات املرتبطة �ما، من أجل املزيد من التنسيق والتوجيهالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وا -

 3.للسياسات االقتصادية على املستوى الدويل

  

  

  

  

  

 ية�للتجارة�طار�التنظيمي�للمنظمة�العامل: املطلب�الثا�ي

واملمارسات غري العادلة، العاملية واملتمثل أساساً يف حترير التجارة العاملية من القيود  لتحقيق اهلدف الرئيسي ملنظمة التجارة

مة إىل حتقيقها، مت وضع هيكل تنظيمي للمنظمة يبني من خالله آلية عمله واملهام املوكلة ووفقًا للمبادئ واملهام اليت ترمي املنظ

طريقة لتجارة وآلية عمله، وأسلوب اختاذ القرارات وكذا أنواع العضوية، و وفيما يلي نتطرق إىل هيكل املنظمة العاملية ل. يهإل

  .االنضمام واالنسحاب والفصل من املنظمة

  ال�ي�ل�التنظيمي�للمنظمة�وآلية�عملھ: أوال

ظمة، ها، وهو ما تبينه املادة الرابعة من اتفاقية املنأنشأت املنظمة جمموعة من اهلياكل التنظيمية بشكل يتالئم مع وظيفت

  . مع املهام واألهداف اليت تسعى اىل املنظمة حتقيقهاوما يتمتع به من صالحيات وكذا آلية عمل املنظمة مبا يتناسب 

متر وزاري وجملس مؤ  من المادة الرابعةيتألف اهليكل التنظيمي للمنظمة حسب : الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة -1

  : نة عامة، وفيما يلي توضيح هيكل املنظمةعام وجمالس متخصصة وجلان وأما

                                                           
، وزارة التجارة اخلارجية والصناعة، اهليئة العامة لشؤون 2، ط )اتفاقية اجلات(اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية : العظيم حسن ، عبدإبراهيم، حممد العدل عباس وحلمى -  1

 .11: ص  ،2005املطابع األمريية، مصر، 
 .74: ، ص2014ندرية، االسكمنشأة املعارف، ، منظمة التجارة العاملية قلعة استنزاف موارد الدول النامية: رمزي، حممود -  2
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ، دراسة مقارنة بني مصر )الفرص والتحديات أمام الدول العربية(التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية : نرمني، حممد عاطف الغندور -  3

 .16: ، ص2011رة، القاهأطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية التجارة، جامعة عني مشس، 
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وهو أعلى أجهزة املنظمة يتألف من ممثلي الدول األعضاء، وهو الذي يقوم بتأدية وظائف املنظمة، وله : المؤتمر الوزاري -1-1

لتجارية املتعددة األطراف، التجارة الدولية وفقًا ملا تنص عليه االتفاقية ا صالحيات اختاذ القرارات يف مجيع القضايا املتعلقة بتنظيم

  2:وأهم اختصاصات املؤمتر ما يلي 1.ية، ويعقد إجتماعه كل سنتنيمبا يف ذلك صالحية تعديل مواد االتفاق

 .وحده الذي يتخذ قرار إنضمام دولة إىل املنظمة بعد موافقة أغلبية األعضاء -

 .ت من االلتزامات بعد موافقة أغلبية األعضاءلفة اخلاصة بالتعديالت واإلعفاءاات ا�الس املختتعرض عليه إقرتاح -

التجارة والتنمية وميزان املدفوعات واملوازنة وغريها من اللجان اإلضافية، كما له احلق ان حمددة، مثل جلان له احلق يف إنشاء جل -

 .يف تعيني املدير العام الذي يرأس أمانة املنظمة

ية، وجيتمع  ي مجيع الدول األعضاء، وهو اجلهاز احملوري ملنظمة التجارة العامليتألف ا�لس العام من ممثل: المجلس العام -1-2

. منا حسب احلاجة’اليت ال ترتبط مبدة كاملؤمتر الوزاري، و -ى األقلمرة واحدة يف الشهر عل-كقاعدة عامة يف دورات انعقاده 

اىل اختصاصات أخرى تتمثل يف فض املنازعات  ئف منها ما سند اليه من املؤمتر الوزاري باإلضافةوللمجلس العام عدة وظا

 3.جان الفرعية وجمموعات العملت التجارية، ويندرج حتت ا�لس العام مجيع ا�الس الرئيسية واللالتجارية وفحص السياسا

 4:وتتلخص إختصاصات ا�لس العام فيما يلي

 .واعد التنظيميةني دورات إنعقاده ويتوىل وضع القر الوزاري فيما بيشغل سلطة املؤمت -

 .ن يعهد مبهام معينة للمجالس واللجانوله أ. وضع ترتيبات التعاون مع املنظمات الدولية -

 .يشرف على إدارة جهاز تسوية املنازعات وآلية مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء -

 .دمات، جملس حقوق امللكية الفكريةلس السلع، جملس اخلوعية الفرعية التابعة له وهي جميتوىل اإلشراف على ا�الس الن -

عامة للمنظمة من مدير عام يعني من قبل املؤمتر الوزاري الذي يعترب أعلى سلطة وحيدد له ألمانة التتكون ا: األمانة العامة -1-3

صالحيا�م  سلطة تعيني العاملني باألمانة حبيث حيدد هلم أيضاإن للمدير العام . سلطته وصالحياته ومدة عهدته وشروط عمله

 6:ة بتنفيذ املهام واالختصاصات التاليةم األمانحيث تقو  5.وشروط عملهم وفقا ملا سطره املؤمتر الوزاري

 .ة، وخاصة األقل منواً تقدمي املساعدة االدارية والتقنية ألقسام أجهزة منظمة التجارة العاملية، واملساعدة التقنية للبدان النامي -

 .يةحتليالت للسياسات التجارية من قبل إقتصاديي منظمة التجارة العاملقياس األداء التجاري وعمل  -

 .تقدمي االستشارات القانونية من اخلرباء القانونيني يف املنازعات التجارية املعروضة، والنصح للدول الراغبة يف االنضمام -

فة جماالت التجارة يف السلع واخلدمات أحد األجهزة الرئيسية للمنظمة وتشمل واليته كاعد ي: جهاز تسوية المنازعات -1-4

ليه تفصيًال يف أحكام متكامل، ويعتمد اجلهاز يف عمله أسلوب تسوية املنازعات املنصوص ع وحقوق امللكية الفكرية بشكل

وهلذا  7.زومة األطراف املتنازعة من خالل هيئة احملكمنياالتفاقية اخلاصة به، كما يصدر أحكام االتفاقية اخلاصة وأحكامًا مل

                                                           
 .18: مرجع سابق، ص: صاحل، صاحلي -  1
 .63 – 62: ص.مرجع سابق، ص: رؤوف، عثامنية -  2
- 91: ص.القانون املصري، مرجع سابق، ص -االحتاد األوريب - محايتها، دراسة مقارنة القانون األمريكي -تنظيمها –املنافسة يف منظمة التجارة العاملية : جابر، فهمى عمران - 3

92. 
 .165: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  4
 .40: مرجع سابق، ص: حمفوظ، لعشب -  5
 .424: مرجع سابق، ص: حممد، عبيد حممد حممود -  6
 .23: مرجع سابق، ص: سليم، سعداوي -  7
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 1:حسبما تقتضي الضرورة للنهوض باملسؤوليات املنوطة به واملتمثلة يف اجلهاز احلق يف تعيني رئيساً له، وأن يضع قواعده وإجراءاته

حماولة الوساطة بينها، والعمل على التصدي لكافة املنازعات الدولية التجارية، وإجراء املشاورات بني األطراف املتنازعة و  -

باملصاحل العائدة له بصورة مباشرة أو ة للحاالت اليت يبدي فيها األعضاء أن إجراءًا قد صدر من عضو يضر التسوية الفوري

 .رضية وعادلةغري مباشرة، وحتقيق تسوية م

لألطراف  وتصبح األحكام اليت يصدرها ملزمة لتسوية النزاعات بتوافق اآلراء،" جهاز اإلستئناف"يتوىل تشكيل فريق التحكيم  -

 .زعة من خالل هيئة حمكمني، وحيق ألي طرف اإلستئناف فيهااملتنا

يتوىل مهمة مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء حسب الفرتات الزمنية احملددة : السياسات التجاريةمراجعة  جهاز 1-5

ذلك مراجعة التشريعات الوطنية نامية وستة سنوات للدول األقل منواً، كما يتوىل كبسنتني للدول املتقدمة وأربع سنوات للدول ال

وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية اىل  2.لدول األعضاء يف ا�االت املرتبطة باملنظمةواللوائح واإلجراءات اليت تتخذها ا

 3.زامات اليت أُقرت مبوجب اتفاقيات اجلاتاملسامهة يف حتسني التزام مجيع األعضاء بالقواعد واألنظمة وااللت

 4:ىل إختصاصا�ا حسب ا�ال التابع هلا، وهيوهي عبارة عن جمالس تتفرع عن ا�لس العام، وتتو : مجالس الرئيسيةال -1-6

 . يسهر على تطبيق مجيع االتفاقيات اخلاصة بالسلع، والتعديالت اليت طرأت عليها :مجلس التجارة في السلع -

 .التفاقيات اخلاصة بالتجارة يف اخلدماتيتوىل مهمة اإلشراف على سري ا: في الخدمات لتجارةمجلس ا -

 .يسهر على اإلشراف على سري االتفاقيات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية: الفكريةمجلس حماية حقوق الملكية  -

اللجان باملهام املوكلة إليها مبوجب االتفاقيات وتتكون هذه اللجان مبشورة ا�لس الوزاري، وتقوم هذه  :اللجان الفرعية -1-7

 5:ملتعددة األطراف، ومبا يكفلها به ا�لس العام، ومنهاا

 .تقوم مبراجعة تنفيذ األحكام اخلاصة لصاحل الدول النامية واألقل منواً : التنميةتجارة و لجنة ال  -

 .اتن املدفوعاليت يتخذها األعضاء ألسباب تتعلق مبيزاتتوىل اللجنة مراجعة القيود التجارية : لجنة قيود ميزان المدفوعات -

 ية املنظمةواليت �تم بتمويل ميزان: لجنة الميزانية والمالية واإلدارة  -

 .�تم بدراسة تأثري التجارة على البيئة: لجنة التجارة والبيئة  -

 .والشكل املوايل ميثل األجهزة املكونة ملنظمة التجارة العاملية 

التنظيمي�للمنظمة�العاملية�للتجارة�ال�ي�ل): 01 -02(الش�ل�رقم�  
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 املؤتمر�الوزاري 
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 اجتماعات�فض�املنازعات

مجلس�تجارة�

 ا��دمات

مجلس�حقوق�

 امللكية�الفكر�ة
مجلس�تجارة�

 السلع
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 �طراف
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 ��ان
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 ��ان

 .التجارة�والب�ئة. 

  .التجارة�والتنمية. 

ت��تفاقيا. 

  .التجار�ة��قليمية

قيود�وموازنة�. 



ية����ا��ات�واملنظمة�العامل�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية������الفصل�الثا�ي�����������������������������������������

 للتجارة

 

 

 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  .36: سابق، ص مرجع: حمفوظ، لعشب :المصدر

يتم اختاذ القرارات باملنظمة بقاعدة أن لكل دولة عضو صوتًا واحدًا فقط دون حق اإلعرتاض،  :آلية عمل أجهزة المنظمة -2

بأن يطرح رئيس اجللسة النص  "نظام التصويت التوفيقي"دم كثرياً الدول النامية، فاألصل يف ذلك هو إتباع فنظام التصويت فيها خي

عليه، أي أن هذا النظام يقوم على املوافقة الضمنية أو على عدم االعرتاض، د مت إقراره إذا مل يكن هناك أي اعرتاض ويعلن أنه ق

يف أجهزة املنظمة املختلفة، هي  وتوجد أساليب تصويتية الختاذ القرارات 1.ىل التصويتأما إذا تعذر ذلك يتم بعدها إىل اللجوء إ

  2:على النحو التايل

ويسمى الرتاضي أو القبول النسيب، وهو يعين أن عدم إبداء أي من األطراف العرتاضه رمسيًا على القرار  :اءتوافق اآلر  -

ذها، وهو يعين أن القرار ام الصمت يعترب موافقة على القرارات اليت يتم اختاز تإلاملطروح للبت، هو مبثابة املوافقة من منظور أن 

  .ما مل يتفق بني مجيع األعضاء على رفضه الذي يصدره فض املنازعات سيكون نافذاً 

                                                           
 .67: رجع سابق، صم: رؤوف، عثامنية -  1
 .220-218: ص.مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد  -  2
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إال يف ويستخدم أسلوب االغلبية عند البت يف كافة القرارات اليت يتخذها املؤمتر الوزاري وا�لس العام، : أسلوب األغلبية -

 .احلاالت اليت ال ينص فيها على خالف ذلك

لبية ي يف خمتلف املنظمات الدولية، والذي يكتفي بأغيعترب األسلوب تطوير للنموذج التصوييت التقليد: وب ثالثة أرباعأسل -

أعمال ثالثة أرباع األصوات من األعضاء لتمرير القرارات، �دف احلفاظ على استقرار أحكام االتفاقيات وحسن سري 

ت من ري عدد من أحكام االتفاقيات أو للموافقة على طلب االعفاء املؤقويقتصر استخدام هذا األسلوب على تفس. املنظمة

 .على عرضه على املؤمتر الوزاري بتوافق اآلراء االلتزامات املقدمة من أي عضو، والذي سبق أن متت املوافقة

نظمة، باستثناء االتفاقيات اخلاضعة إلشراف املى طلبات تعديل أحكام يقتصر هذا األسلوب عل: أسلوب أغلبية الثلثين -

 .تعديلها إال مبوافقة كافة الدول األعضاء ويسمى القبول االجيايبجمموعة حمددة من األحكام مت النص على عدم جواز 

  العضو�ة����منظمة�التجارة�العاملية: ثانيا

ضاء ، ويبلغ عدد األع2016جويلية  29م أفغانستان بتاريخ عضو وذلك بعد انضما 164بلغ عدد أعضاء املنظمة 

املنظمة وكذا اإليقاف والفصل  منظمة التجارة العاملية، واإلنسحاب من وفيما يلي نتطرق إىل أنواع العضوية يف 1.دولة 20املراقبون 

  .من عضوية املنظمة العاملية للتجارة

من اتفاقية تأسيس ) 11(ترتبت حبكم املادة رة العاملية، إىل عضوية أصلية تنقسم العضوية يف منظمة التجا :أنواع العضوية -1

، وعضوية باالنضمام  وهي قبول األعضاء اجلدد اليت تتم 1947عاقدة يف اتفاقية اجلات منظمة التجارة العاملية، وهي لألطراف املت

ؤمتر الوزاري قرارات اإلنضمام، ويوافق على شروط بشروط يتفق عليها بني املنظمة والدول اليت ترغب يف االنضمام، ويصدر امل

  .اقيات االنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء املنظمةاتف

من اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للتجارة كل األطراف املتعاقدة يف اتفاقية اجلات ) 11(تعترب املادة : ليةالعضوية األص -1-1

واليت أرفقت جداول ) االورغواياتفاقيات جولة (التفاقيات متعددة األطراف أعضاء أصليني يف املنظمة، وذلك لقبوهلا ا 1947

 2.، واليت أرفقت جداول عروضها اخلاصة باتفاقية اخلدمات1994إلتزاما�ا وتعهدا�ا باتفاقية اجلات 

  3:من االتفاقية األحكام اخلاصة بالعضوية األصلية يف املنظمة، حيث نصت على أن) 11(وتناولت املادة 

لية، ، وذلك إعتبارًا من تاريخ نفاذ االتفاقية احلا1947دة يف اجلات تكون األعضاء األصليون للمنظمة هي األطراف املتعاقد -

ية احلالية، واالتفاقات التجارية متعددة األطراف واليت أرفقت جداول تنازال�ا وتعهدا�ا وا�موعة األوربية وذلك لقبوهلا االتفاق

 .تفاقية التجارة يف اخلدماتواليت أرفقت جداول التعهدات احملددة اخلاصة �ا با .1994باتفاقية جات 

م تعهدات أو تنازالت، إال يف احلدود اليت تتفق مع عرتف �ا من األمم املتحدة أن تقدال يطلب من البلدان األقل منوًا امل -

 .ارية واملؤسسيةمرحلة تنمية كل منها، واحتياجا�ا املالية والتجارية وإمكانا�ا اإلد

تد ليشمل أقاليم ة جيوز لغري الدول االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، بل ميمن خالل نصوص اتفاقية تأسيس املنظم

 .ا التجارية اخلارجية مثل ا�موعة األوربية، وهو جديد العضوية يف املنظمةمجركية ذات االستقالل الكامل يف إدارة عالقا�

                                                           
1 - Organisation mondiale du commerce, consulté (12/06/2017):  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_du_commerce 
  .166: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  2
 .17: مرجع سابق، ص: عدل عباس وحلمى، عبد العظيم حسنإبراهيم، حممد ال -  3
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ه حيق ألي دولة تتمتع حبرية تامة يف إدارة عالقاته من اتفاقية التأسيس أن) 12(نصت املادة : لى المنظمةاالنضمام إ -1-2

مي تنازالت مجركية مبا يضمن فرص النفاذ إىل األسواق ارجية االنضمام للمنظمة بعد تقدميها طلب لذلك، وألتزامها بتقدالتجارية اخل

ملتعدة األطراف، وهي اتفاقية اجلات تعني عليها التوقيع على مجيع االتفاقيات التجارية ااحمللية يف جمال السلع واخلدمات، كما ي

وذلك وفقاً للشروط املتفق عليها بني الدول  1.ية املتعلقة حبقوق امللكية الفكريةجارة اخلدمات، واالتفاق، واالتفاقية العامة لت1994

  .ى خاصةوتنقسم شروط اإلنضمام إىل شروط عامة وأخر . األعضاء

  2:فيما يلي الشروط العامةوتتمثل أهم 

صلة اليت متلك استقالًال كامًال يف إدارة عالقا�ا التجارية لية الدولة،كما تسمح اتفاقية التأسيس لألقاليم اجلمركية املنفإستقال -

 .ق طلب االنضمام، وتشمل هذه الدول اخلاضعة للحماية الدولية أو االحتالل األجنيب االستعماريحب

اش فيها، وجيب أن ال يفسر ذلك على أساس أن الدولة لديها حق حرية الدولة وتعترب من احلقوق األساسية اليت ال نق -

 .حملددة ضمن اتفاقية إنشاء املنظمةوعي يف اكتساب العضوية مهما كانت صفتها، بل أ�ا ختضع للشروط اموض

 . حتقيقهاروج عن اإلطار العام للمبادئ واألهداف اليت تسعى إىلااللتزام بقواعد املنظمة واألهم هو أن حترص على عدم اخل -

 .اد اليهماء داخل هيكلها التنظيمي حىت تصدر قرارا�ا باالستنالتمثيل يف املنظمة وذلك بتواجد ممثلني للدول األعض -

نظمة وأن يسرع يتوجب على كل عضو أن يتحمل جزء من تكاليف امل) 07(دفع االشرتاكات، حسب اتفاقية مراكش املادة  -

 .عتمدها ا�لس العامليت ييف دفع اشرتاكه وفقا لألنظمة ا

 3:باالنضمام هلا، ومن هذه الشروط ما يلي شروط خاصةعلى كما نصت اتفاقية منظمة التجارة العاملية 

 .تقدمي تنازالت للتعريفة اجلمركية تشكل التزامات ال ميكن رفعها من حيث املبدأ إال يف حاالت خاصة -

 . ات يف قطاع اخلدمات وفق جدول زمين إلزالتهادمي إلتزامات يف اخلدمات، وذلك بتقدمي جدول إلتزامقت -

عدا اتفاقية املناقصات احلكومية (العاملية، يشمل املوافقة على االلتزام باتفاقيات املنظمة  ات منظمة التجارةااللتزام باتفاقي -

 .ات االختياريةواتفاقية الطائرات املدنية فإ�ا من االتفاقي

 .املساواة باملنافسة مع البضائع واخلدمات املستوردة وقف الدعم عن الشركات الوطنية، �دف -

 .ة، وتقوم الدولة بإشعار الدول األعضاء بالقوانني واألوامر اليت تصدرها فيما يتعلق بالسلع واخلدماتأ الشفافيتطبيق مبد -

لعضوية، وفق وطالب اتل، مث خيضع هذا الطلب للتفاوض بني املنظمة تبدأ عملية االنضمام من رغبة الدولة أو التك

  4 :التالية الخطوات اإلجرائية

من مذكرة  12ة الدائمة باملنظمة، مث السري يف اجراءات املفاوضات مبوجب املادة ظم بطلب رمسي للعضوييقوم البلد غري املن -

  .األمانة العامة

املنظمة يف املفاوضات مع يق عمل ميثل منظمة، ويف حالة املوافقة يتم تشكيل فر يعرض طلب االنضمام على ا�لس العام لل -

 .الدولة الراغبة

                                                           
 .68: مرجع سابق، ص: رؤوف، عثامنية -  1
 .184-181: ص.مرجع سابق، ص: ونة وليلى، لعبيدي مامنيالطرامصلح،   -  2
 .91-90: ص.مرجع سابق، ص: سهيل، حسني الفتالوي -  3
 ، نقال عن املوقع االلكرتوين2005أفريل  6-2وبعض التطبيقات االخرى، املعهد العريب للتخطيط،  WTOلعاملية املفاوضات التجارية يف منظمة التجارة ا: نفل، الدوسري -  4

 H 15: 00( : http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/21_C33-8.pdf. 02/12/2016( ريخ بتا
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ذكرة حول نظام التجارة لديها، وذلك وفقًا للنموذج املعد من قبل املنظمة ومن مث يف االنضمام بتقدمي متقوم الدولة الراغبة  -

 .تقوم املنظمة بتعميمها على الدول األعضاء

مث يتم إختيار رئيس لفريق العمل اخلاص بالتفاوض، وبعد الرد عضاء الراغبني يف تقدمي األسئلة اليت يرغبون �ا ألا يتم دعوة -

دول األعضاء حىت يتم التوصل اىل اتفاق �ائي، وتعتمد األسئلة تتواىل اجلوالت فيما بني الدول الراغبة باالنضمام وال على

 .ائيةاجلوالت التفاوضية على املفاوضات الثن

ح فنية لطالبها، كذلك على صاحب الطلب أن يستفيد من التدريب املتا أن األمانة العامة للمنظمة تقدم مساعدة  علما

ات االنضمام قبل عقد اجتماعات فريق عمل التكوين للمنظمة واالستفادة من وضعه بصفة مراقب يف مرحلة إعداد مفاوض

 .اخلاص من إعداد أنفسهم

دولة طالبة االنضمام تقريرًا �ائيًا حول كل وعة العمل املكلفة بدراسة ملف الاالنضمام تقدم جمم بعد إختتام إجراءات

ة ثلثي األعضاء ويدخل بروتوكول االنضمام حيز املفاوضات للمؤمتر الوزاري للمنظمة، وتتم املصادقة عليه بأغلبيا�ريات اخلاصة ب

توقف بدرجة كبرية على االنضمام للمنظمة ي عنية بالطلب، وبالتايل يتضح أنيوم من قبوله من طرف الدولة امل 30التنفيذ بعد 

  1.جمريات املفاوضات الثناية ونتائجها

من االتفاقية عملية االنسحاب حيث حيق ألي عضو االنسحاب من املنظمة،  15نضمت املادة : االنسحاب من المنظمة -2

ذا املضمون الطرف الراغب يف االنسحاب إلخطار حمرر � اريخ إيداعأشهر من ت 06ويصبح هذا االنسحاب ساريًا بعد مضي 

  3:روط، وهياالنسحاب جيب توافر ثالث ش �ذا جند أنه يلزم لكي يتم 2.لدى مدير عام للمنظمة

 .أن تتقدم الدولة أو اإلقليم اجلمركي الذي يرغب يف االنسحاب بإخطار كتايب إىل املدير العام للمنظمة -

 .ة األطراف امللحقة باتفاقية تأسيس املنظمةظمة على مجيع اتفاقيات التجارة متعددمن عضوية املن ينطبق االنسحاب -

 .أشهر من تاريخ تقدمي اإلخطا باالنسحاب إىل املدير العام للمنظمة 06 اً بعد إنتهاء فرتةيصبح االنسحاب ساري -

أشهر، إلتاحة الفرصة أمام األعضاء اآلخرين  06اتفاقية انشاء املنظمة حددت املهلة الالزمة لسريان االنسحاب وهي 

 .ب، واليت قد تتأثر مبوجب انسحابهور مع العضو املنسحب �دف احلفاظ على مصاحلهم لدى الطرف املنسحللتشا

اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العاملية مل تتطرق ملسألة إيقاف العضوية فجاءت : اإليقاف والفصل من عضوية المنظمة -3

 اف عضوية أي دولة بناًء على طلب الدول األعضاء، يف حالة خمالفةاالتفاقية خالية منها، إذ ميكن للمؤمتر الوزاري إيقنصوص 

ل اإليقاف فإن القوانني قد أحاطته بشرطان هامان جتعل من هذه الدولة اللتزاما�ا متعمدة، وحىت ال يتم التعسف يف استعما

  4:الصعوبة تطبيقه، ومها

 مةإلتزاما�ا يكون من طرف مجيع أعضاء املنظل الدولة بتقدير إخال -

 .اء الدول األعضاءيتم صدور قرار الفصل من اهليئة العليا باملنظمة وبأغلبية آر  -

                                                           
  .82: مرجع سابق، ص :آيات اهللا، موحلسان -  1
 .195: مرجع سابق، ص: لب، عبد احلميدعبد املط -  2
 .71: مرجع سابق، ص: جابر، فهمى عمران -  3
 .171: ، صسابق مرجع: مجيلة، اجلوزي -  4
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أما الفصل من عضوية املنظمة فهو أقصى عقوبة تصل إليها املنظمة، ويتم هذ اإلجراء نتيجة متادي الدولة العضو يف 

 .اإلخالل مببادئ املنظمة

 اتفاقيات�تحر�ر�التجارة�الدولية: املطلب�الثالث

ظمة دولية جديدة تتمتع بالشخصية االعتبارية أقرت الوثيقة اخلتامية جلولة االورغواي مبدينة مراكش إنشاء من لقد

رى اليت بلغ هي املنظمة العاملية للتجارة، اليت أوكلت هلا مهمة االشراف على تنفيذ كافة االتفاقيات األخللمنظمات الدولية و 

مع  1.ملفاوضات الدوليةارياً، كما اختصت املنظمة بأمور فض النزاعات التجارية وتنظيم ااتفاقية وبروتوكوالت وقرار وز  28عددها 

، وتأيت هذه االتفاقيات واملذكرات يف صورة مالحق لالتفاقية املنشئة 1947استمرار العمل بالعديد من قواعد اتفاقية اجلات 

 3:مالحق، وهيوتتوزع اتفاقية املنظمة على أربعة  2.املية للتجارةللمنظمة الع

اتفاقاً بشأن حترير التجارة يف السلع، واجلزء الثاين  13اجلزء األول  وهو مكون من ثالث أجزاء، حيث حيتوي: الملحق األول -

فاقية اجلوانب املتصلة زء الثالث اتبينما يضم اجل ،(GATS)يضم االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة يف اخلدمات 

 .(TRIPS)لكية الفكرية بالتجارة يف امل

 .يت حتكم تسوية املنازعاتأن القواعد واإلجراءات اليتضمن وثيقة التفاهم بش: الملحق الثاني -

 .يتعلق بآلية استعراض ومراجعة السياسات التجارية: الملحق الثالث -

 :وهي األطراف، وهي أربع اتفاقياتقيات التجارية املتعددة يتضمن ما يسمى باالتفا: الملحق الرابع -

 اتفاقية بشأن التجارة يف الطائرات املدنية. 

  احلكومية ن املشرتياتاتفاقية بشأ. 

  1997اتفاقية بشأن التجارة يف منتجات األلبان واليت ألغيت سنة . 

  1997اتفاقية بشأن التجارة يف حلوم البقر واليت ألغيت سنة. 

 للتجارة الدولية واليت تلتزم �ا  الدول األعضاء مجيعًا وكوحدةلثالثة األوىل هي االتفاقيات متعددة األطراف الحق اإن امل

وفيما يلي نستعرض . د إال إذا إختار االنضمام إليها مبحض إرادتهواحدة، أما امللحق الرابع فهو اتفاقيات غري ملزمة للعضو اجلدي

 .بة يف اإلنضمامامللزمة على كافة الدول األعضاء، وكذا الدول الراغ املالحق الثالثة األوىل وهي

  اتفاقات�تحر�ر�التجارة����السلع: أوال

حترير التجارة يف السلع من بني االتفاقيات األكثر مشوالً، حيث أ�ا عاجلت العديد من املواضيع ذات الصلة تفاقية تعترب ا

بس، إضافة إىل تعميق التحرير ة يف السلع الزراعية، والتجارة يف املنسوجات واملالبالتجارة يف السلع ، أمهها موضوعات التجار 

التجارة يف السلع، واليت مشلتها أوهم ا�االت املتعلقة ب. ات واألحكام املتعلقة بالتجارة فيهاالتجاري مبوجب العديد من االتفاقي

  :اتفاقيات جولة األورغواي، نذكر

                                                           
 .18-17: ص.مرجع سابق، ص: سليم، سعداوي -  1
 .51: مرجع سابق، ص: أثري، حممد الزهري -  2
ة العلوم ، كلينقود ومالية: مدخل بيئي، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية غري منشورة،  فرع-تنمية املستدامة دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد ال: كمال، ديب - 3

 .237: ، ص2009االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 



ية����ا��ات�واملنظمة�العامل�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية������الفصل�الثا�ي�����������������������������������������

 للتجارة

 

 

 
106 

حظيت بالسياسات احلمائية املتعددة األشكال القطاع الزراعي من بني القطاعات اليت : لع الزراعيةاتفاقية التجارة في الس -1

مية والنوعية، وهذا الوضع أدى إىل حتول بعض بدءًا من الرسوم اجلمركية إىل الدعم املتنوع الصور والقيود الكيف الدول املتقدمة، 

ي يف البلدان النامية، وأدى إىل اعية العاملية، األمر الذي أثر على االقتصاد الزراعالدول املتقدمة إىل منافسني كبار يف السوق الزر 

اع بني األطراف القوية وملا تزايد الصر . البلدان مستوردة للغذاء بعد أن كانت مصدرة لهحتجيم منوه وتطوره، وأضحت بعض 

والر، تتحملها الدول الصناعية للحفاظ على ار دملي 158وتزايدت األعباء النامجة عن دعم القطاع الزراعي وأصبحت تفوق 

اد األوريب، واليابان وكندا يف إطار مفاوضات جولة ها التنافسية، بدأت مفاوضات عسرية بني الواليات املتحدة واالحتمواقع

 1.األورغواي

زراعية يعتمد على أسفرت نتائج املباحثات حول الزراعة عن وضع إطار لإلصالح طويل األجل للتجارة يف املنتجات ال

سماح ببعض املرونة يف ويتمثل يف تنظيم سياسات املساندة احمللية، ودعم الصادرات مع الزيادة اإلعتماد على آليات السوق، 

لدول املستوردة للغذاء، كما مت اختاذ إجراءات ملواجهة اآلثار السلبية احملتملة على بعض تنفيذ ذلك بالنسبة للدول األقل تقدمًا وا

ث جماالت، لسلع الزراعية إىل إلتزام الدول األعضاء بالتعهد املربم يف ثالويشري اتفاق حترير التجارة يف ا 2.ول نتيجة لالتفاقالد

كذا خفض مجيع التعريفات اجلمركية، وخفض دعم الصادرات والدعم حتويل كافة القيود غري الكمية إىل قيود كمية، و : وهي

 :جمال السلع الزراعية فيما يليج جولة األوررغواي يف وميكن تلخيص أهم نتائ 3.احمللي

لزراعية معاجلة القيود الغري رض اتفاقية حترير التجارة يف السلع التوسيع نطاق النفاذ إىل األسواق تف: النفاذ إلى األسواق -1-1

ث قدرت بعض الدول مستويات اجلمركية املفروضة من طرف الدول األعضاء وإزالتها، وإحالل تعريفة مجركية مكافئة هلا، حي

املتقدمة بتخفيض على إلتزام الدول  كما نصت االتفاقية  4.كافئة إلحالهلا حمل القيود غري التعريفيةمرتفعة جدًا للتعريفات امل

سنوات للدول املقتدمة، وختفيض  06خالل فرتة ال تتجاوز  %36تعريفا�ا اجلمركية على السلع الزراعية مبتوسط إمجايل قدره 

ى واردا�ا،  ق البلدان األقل منوًا بإجراء ختفيضات يف التعريفة اجلمركية علوال يلزم االتفا 5.سنوات 10للدول النامية خالل  24%

، منها ما إذا كانت الواردات من احملاصيل واملنتجات الزراعية تعادل كما أن هناك حاالت إستثنائية من مستويات التخفيضات

من االستهالك احمللي بنهاية فرتة  %8ة تصل إىل عنية لتلك السلع، مع ضمان زيادالك احمللي للدول املعلى األقل من اإلسته 4%

املنتجات الزراعية من خالل حصص التعريفات بالنسبة مان حد أدىن لفتح األسواق للواردات من احملاصيل و التنفيذ، وكذا ض

واردات من تلك السلع من االستهالك احمللي هلذه السلع، وإذا كانت نسبة ال %5للدول النامية اليت مل تبلغ واردا�ا من تلك السلع 

على األقل من االستهالك  %5ة املعنية أن تضمن زيادة واردا�ا بنسبة لى الدول، فإن ع)1988 – 1986(يف الفرتة  %3تقل عن 

  6.احمللي خالل فرتة التنفيذ

                                                           
 . 34 -33: ص. مرجع سابق، ص: صاحل، صاحلي -  1
 .145: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  2
 .146 – 145: ص.مرجع سابق، ص: مد، صفوت قابلحم -  3
 .121: مرجع سابق، ص: �اجرياث، الل داس -  4
 .171: مرجع سابق، ص: الويالفت سهيل، حسني -  5
 .63: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  6
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م حجر الزاوية يف ات ختفيض الدعالصادرات، ومتثل اجلزء اخلاص بإلتزام يشمل الدعم تدابري الدعم احمللي ودعم :الدعم -1-2

ا لتخفيض إحدى املشكالت الرئيسية اليت أجلت التوصل إىل اتفاق �ذمفاوضات اتفاقية اجلات واملنظمة، وتشكل نسب ا

 :تمثلني يفاخلصوص، ويقضي االتفاق خبصوص الدعم إىل إلتزام كافة دول األعضاء بتخفيض الدعم بنوعيه امل

اق الزراعة، فإنه م احمللي من قبيل الدعم املقدم للمنتجني احملليني، فوفقًا التفتعد تدابري احلكومات للدع: الدعم المحلي -

بالنسبة  2004بالنسبة للدول املتقدمة، حىت عام  2000لتنفيذ حىت �اية عام يتعني ختفيض تدابري الدعم احمللي خالل فرتة ا

تحديد مستوى تدابري الدعم احمللي عند مستوى معني يقوم العضو ب 1995أي عام في السنة األوىل للتنفيذ، ف. للدول النامية

مث يوم بعد ذلك بإجراء ختفيضات تدرجيية متتالية ملستويات الدعم خالل ، )1988 – 1986(اس ما بني سنيت وهي فرتة األس

 %20لي بنسبة دول األعضاء مبوجب االتفاقية بتخفيض الدعم احملزم الوتلت 1.السنوات الالحقة يف فرتة التنفيذ املشار إليها

أما الدول النامية فتلتزم ، %3,3بأقساط متساوية قيمة كل منها  1995سنوات بداية من عام  06للدول املتقدمة خالل 

فال  األقل منواً أما الدول ، %1,3سنوات، وبأقساط متساوي قيمة كل منها  10على مدى  %13,3بتخفيض الدعم بنسبة 

على مستوى  دوالر مليار 197بلغ مستوى الدعم احمللي للسلع الزراعية حوايل  2.ليتوجد عليها تعهدات بتخفيض الدعم احمل

مليار دوالر، وبذلك من املتوقع أن  158وخيص الدول املتقدمة وحدها ، )1988 – 1986(األعضاء خالل فرتة األساس 

 3.مليار دوالر سنوياً  162جولة األورغواي أن يصل إىل يؤدي ختفيض الدعم املقرر يف 

ات ات الزراعية، فعلى الدول املتقدمة ختفيض اإلعانينص االتفاق على عدم تقدمي أي دعم جديد للصادر  :دعم الصادرات -

ض  م ختفيكما يت، )1990 – 1986(عن مستوى فرتة األساس  %36سنوات بنسبة  06املباشرة خالل فرتة التنفيذ احملددة بـ 

من كمية الصادرات بالنسبة  %14من القيمة و  %24الفرتة، وبنسبة خالل نفس  %21كمية الصادرات املدعمة بنسبة 

وال تطبق أي ختفيضات بالنسبة للدول األقل منواً، ويدعو االتفاق إىل املزيد . سنوات 10دد بـ للدول النامية خالل أجل حم

ية، مع األخذ يف االعتبار جراء ختفيضات تدرجيية يف املساندة واحلماالتنفيذ إلسنوات من  05من املفاوضات بعد مرور 

 5:ومن املنتظر أن يرتتب على تلك اإلجراءات ما يلي 4.ناميةاملعاملة اخلاصة والتفضيلية للدول ال

  .للسلع الزراعية) دعم(تقييد فرص نشوب حروب إعانات  -

 .تع منتجا�م مبستوى جودة مرتفعإتاحة فرصة تسويقية أفضل للمنتجني الذين تتم -

ر العاملية من شأنه أن يسبب أضراراً للدول املة خاصة للبلدان النامية واألقل منواً، إال أن إرتفاع األسعابالرغم من توفري مع -

 .لصافية للغذاءالنامية املستوردة ا

مت ة كجزء ال يتجزأ من نصوص االتفاق، وقد وردت املعاملة التمييزية للدول النامي :المعاملة الخاصة للدول النامية -1-3

م االستثمارات الزراعية ودعم مدخالت اإلنتاج، عض برامج الدعم واالعانات اليت تتعرض اللتزامات التخفيض مثل دعاستثناء ب

) 15(قضي املادة ناعية باإلقالل من الدعم للصادرات الزراعية وفتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية، كما توطالبة الدول الص

التزامات خبفض رسومها اجلمركية، تنفيذ إلتزاما�ا، كما تستثىن الدول األقل منوًا من تقدمي أي  بالسماح للدول النامية باملرونة يف

                                                           
 .127 – 126: ص. مرجع سابق، ص: �اجرياث، الل داس -  1
 .110: صمرجع سابق، : مراد، عبدات -  2
 .65: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  3
 .147: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  4
 .365: مرجع سابق، ص: ابد، ديحمم -  5
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ني االعتبار لطلبات الدول النامية يف احلصول على معونات فنية ومالية، ويسمح للدول النامية ومن ناحية أخرى يراعى األخذ بع

 1.من قيمة اإلنتاج اخلاضع للدعم %10ميثل  باإلعفاء من االلتزام بتخفيض الدعم الداخلي إذا كان

تعترب اتفاقية الصحة والصحة النباتية ذات إرتباط وثيق بالسلع الزراعية، حيث جاءت : والصحة النباتيةاتفاقية الصحة  -1-4

اشرًا بصحة االنسان، الزراعية بوجع عام والغذائية بوجه خاص ارتباطًا مب االتفاقية تكميًال التفاق الزراعة، حيث ترتبط املنتجات

حيق للدول "وتنص االتفاقية على أنه  2.على تدفق التجارة الدولية للسلع الزراعية احليوان والنبات، وبالتايل جيب أن ال تؤثر

حة اإلنسان واحليوان والنبات، بشرط أن تكون هذه األعضاء اختاذ تدابري محاية صحة اإلنسان والنبات الضرورية حلماية حياة وص

معايري علمية، وعدم االحتفاظ �ا دون أدلة علمية، وكذا  وأن تستند هذه التدابري على. دابري متسقة مع أحكام هذا االتفاقالت

وأن تكون التدابري املوضوعة  دم التمييز ما بني الدول، وال جيوز تطبيقها بطريقة تشكل قيوداً مقنعة على التجارة الدولية،ضمان ع

اليت تتعلق باستخدام  1994ات هذا االتفاق، وإلتزامات الدول األعضاء طبقًا ألحكام اتفاقية اجلتتماشى مع نصوص أحكام 

   3".تدابري محاية صح اإلنسان أو النبات

ورغواي على توفري املساعدات لضمان عدم تأثري نتائج مفاوضات جولة األ: قرار مواجهة اآلثار السلبية المحتملة -1-5

يق مراجعة مستوى املساعدات الغذائية ة للدول النامية، فقد مت وضع ترتيبات ملساعدة هذه الدول، عن طر ستويات كافيالغذائية مب

قال دات الغذائية مبنظمة األغذية والزراعة، لتوفري ما يكفي احتياجات هذه الدول خالل فرتة االنتبصفة دورية يف جلنة املساع

رية يف صور منح ال ترد، ت لضمان توفري املواد الغذائية األساسية للدل النامية بنسبة كباملقررة لتنفيذ اتفاقية الزراعة، مع وضع ترتيبا

 4.أو يف شكل مبيعات بشروط ميسرة

ر للتعريفات اجلمركية، إن حترير التجارة يف السلع الزراعية ال يتعدى كونه حترير جزئي، وذلك بالنظر إىل قيمة اخلفض املقر 

 .د من اإلصالح يف السياسات الزراعيةملقدم للسلع الزراعية، وبالتايل فإن املنظمة تواجه حتقيق املزيأو احلجم املتبقي من الدعم ا

 مل يكن التوصل التفاق بشأن جتارة السلع الصناعية على الدرجة نفسها من الصعوبة: اتفاقية التجارة في السلع الصناعية -2

ثناء ة املتقدمة كانت على استعداد للتوصل إىل اتفاق �ذا الصدد باستاليت مرت �ا املفاوضات األخرى، ألن الدول الصناعي

ومت التوصل إىل جمموعة متعددة من التنازالت اجلمركية مبا تتضمنه من إعفاءات  5.من السلع املصنعة املنسوجات وااملالبس

  6:رير أسواقها، وأمههاائي للسلع الصناعية اليت ترغب الدول املتقدمة يف حتوختفيضات من أجل التحرير االنتق

فضًال عن مضاعفة اجلزء من  %3,8إىل متوسط  %6,3ناعية من متوسط خفض تعريفات السلع املصنعة يف الدول الص -

 %40إىل  %20من نسبة  واردا�ا من السلع الصناعية الذي يدخل إىل أسواقها معفيًا من الرسوم اجلمركية، والذي ارتفع

 .ملصنعةمن إمجايل وارد�ا من السلع ا

من إمجايل  %7حيث تقلصت من  ،%15قدمة بتعرفة إخنفاض حجم شرحية الواردات اليت تدخل أسواق الدول املت -

 .%5إىل  %9وبالنسبة للدول  النامية من  %5الواردات إىل 

                                                           
 .149 – 148: ص.مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  1
 .156: سابق، ص مرجع: كمال، بن موسى -  2
 .72: مرجع سابق، ص: يم حسنإبراهيم، حممد العدل عباس وحلمى، عبد العظ  - 3
 .239: مدخل بيئي، مرجع سابق، ص-دامة دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املست: كمال، ديب -  4
 .84: مرجع سابق، ص: خالد، دمحاين - 5
 .179 – 178: ص.مرجع سابق، ص: سهيل، حسني الفتالوي -  6
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يف  %73إىل  %21يف الدول املتقدمة، ومن  %99إىل  %78ن إرتفعت نسبة الربط خلطوط التعرفة من السلع املصنعة م -

 .لالقتصاديات املتحولة %98إىل  %83الدول النامية، ومن 

من إمجايل خطوط التعريفة يف الدول  %46من إمجايل واردات الدول املتقدمة و  %64التعريفة اجلمركية على  فيضمت خت -

  .صنعةالنامية، أي ما يوازي ثلث واردا�ا من السلع امل

ت ى األمساك واملنسوجات واملالبس واجللود واملطاط واألحذية ومعداعل %40ختفيض الدول املتقدمة تعريفتها بنسبة  -

 .على األخشاب والورق واآلالت اليدوية %60النقل، وبنسبة 

 %27مقدار  %15 توزع الدول الصناعية التعريفات على السلع الصناعية على أساس أال تزيد نسبة الواردات اخلاصة على -

 .لود واملطاط واألحذيةلواردات اجل %11بالنسبة للمنسوجات، و

ربم بني كندا واالحتاد األوريب واليابان ريفات اجلمركية إىل االتفاق الرباعي امليعزى االنطالق الرئيسي يف ختفيضات التع

ا هذه البلدان يف أوائل مرحلة عة اليت اتفقت عليه، وقد تضمنت ا�مو 1993والواليات املتحدة يف اجتماع قمة طوكيو يف جويلية 

عدات البناء، واملعدات الطبية والصلب، واللب والورق، واجلعة، فاوضات إلغاء متبادل للتعريفات يف قطاع املواد الصيدالنية، ومامل

دون مستوى التخفيضات اليت  إضافة إىل إلتزامات أخرى، ولكنها تبقى 1.األثاث، ومعدات املزارع، واملواد الكحولية املقطرةو 

  2.دية واملالية الدوليةة يف إطار برامج اإلصالح اليت فرضت عليها من قبل املؤسسات النقبلدان الناميقامت �ا ال

متواضعاً، وهو ما يدل على أن اآلثار املباشرة لتحرير التجارة يف ) حصتها من السلع الصناعية(يبقى نصيب الدول النامية 

انت ملقام األول، مع حتسن ملموس ألوضاع الدول النامية مقارنة مبا كقية حمدوداً، ويعود بالنفع على الدول املتقدمة يف اإطار االتفا

مليار دوالر يدخل ألسواق  180من صادرا�ا من السلع الصناعية واملقدرة بـ  %45عليه قبل جولة األورغواي حيث أصبحت 

ظ استبعاد العديد من السلع يف واملالح 3.%10والباقي يدخل بتعريفة مجركية تقل عن  الدول املصنعة دون أي تعريفة مجركية،

ث تعترب من أهم السلع اء والغاز، حيث مل تشمل االتفاقية على أي إشارة هلذه السلع، حيمقدمتها صناعة النفط والبرتوكيمي

قيات ويرجع استبعاد صناعة النفط والغاز من اتفا 4.لبرتولاملنتجة يف العديد من الدول النامية ال سيما الدول العربية املصدرة ل

حتملها أي أيه إجراءات محائية ملنع تدفق النفط والغاز إىل أسواقها دومنا جولة األورغواي لتمكني الدول الصناعية املتقدمة من اختاذ 

                                                                         5.قدر من املسؤولية اجتاه البلدان املصدرة اليت تنتمي معظمها إىل الدول النامية

مت إدراج املنسوجات واملالبس نتيجة إلصرار الدول النامية على ذلك، ملا تتمتع  :وجاتاتفاقية التجارة في المالبس والمنس -3

 عنصر العمل وال تستوجب تكنولوجيا بالغة الدقة، حيث مبيزة نسبية أمام البلدان الصناعية، كو�ا صناعات كثيفة فيه هذه الدو 

لسلعة إذ يتم حتريرها مثل السلع الصناعية، إال أن الدول سعت جولة األورغواي إىل إ�اء نظام احلصص الذي يطبق على هذه ا

ات لتجارة يف املالبس واملنسوجمت التوصل إىل اتفاق حول ا 6.ية عارضت هذا التحرير إلفتقادها امليزة النسبية يف هذا ا�الالصناع

لى أساس حصص يتم التفاوض ضي بإدخال هذه السلعة ضمن نظم وقواعد اجلات بعد أن كانت تقوم عيف جولة األورغواي يق

                                                           
 .66: ابق، صمرجع س: عبد املطلب، عبد احلميد -  1
 .36: مرجع سابق، ص: صاحل، صاحلي -  2
 .111: صمرجع سابق، : مراد، عبدات -  3
 .104: مرجع سابق، ص: احلميدعبد  عبد املطلب، -  4
 .72: مرجع سابق، ص: رؤوف، عثامنية -  5
 .240: مرجع سابق، صمدخل بيئي، -دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : كمال، ديب -  6
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وهي عبارة عن ترتيبات  1974 يف عام  MFA (Multi- Fiber Agreement) لترتيبات متعددة األطرافالثنائي بشأ�ا طبقاً 

ه وقد جاء االتفاق متوازناً غري مندفع يف اجتا 1.تنادي به اجلات التمييز الذيكان ميثل إنتهاكاً مستمراً ملبدأ عدم   ثنائية للحص مبا

تفاوضة يف هذا الشأن، ومن مث جاء االتفاق حماوًال زيادة فرص الوصول إىل األسواق التحرير مباشرة وذلك لتظافر مواقف الدول امل

ددة تزيد على معدالت النمو املفروضة على ذا عرب أسلوبني اإلدماج وزيادة معدالت النمو بنسب حمأمام الدول النامية، ويتم ه

  2.احلصص احلالية

اق املنسوجات واملالبس، على أن الرتتيبات اخلاصة اليت يتضمنها لتنظيم هذا القطاع، سوف ينتهي العمل �ا اتف يؤكد

ل هذه الفرتة االنتقالية، ، وخال1995اقات املنظمة حيز النفاذ أي مع بداية سنة متاماً بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ دخول اتف

التدرجيي لنظام  وينص االتفاق على اإللغاء. دة هلا طبيعة اإلجراء الوقائي اخلاصتطبق أحكام ضبط وتنظيم فرض قيود جدي

من تلك  1990الكمية اإلمجالية لوارداته لعام  احلصص الكمية اليت كانت سائدة قبل جولة األورغواي، وفق نسب مئوية معينة من

 3:، ويكون ذلك عرب أربع مراحل وهيجات، و�ذه الطريقة خترج هذه املنتجات عن نطاق املعاملة اخلاصةاملنت

  .1995جانفي  1يف تاريخ دخول املنظمة العاملية للتجارة حيز التنفيذ، أي يف  16% -

 .1998جانفي  1خ دخول املنظمة حيز النفاذ، أي أخرى عند إنتهاء ثالث سنوات من تاري 17% -

 .2002جانفي  1ي خرى عند إنتهاء سبع سنوات من تاريخ دخول املنظمة حيز النفاذ، أأ 18% -

 .2005جانفي  1كل املنتجات األخرى عند إنتهاء عشر سنوات من تاريخ دخول املنظمة حيز النفاذ أي  %49دمج  -

التفاقية األلياف املتعددة،  ت اليت تظل خاضعةة يف احلصص الكمية على بعض املنتجاومبوازاة لذلك تتم الزيادة املستمر 

جانفي  01ابتداء من  %25، مث نسبة 1995ة يف الفاتح جانفي املنظمة العاملية للتجار من تاريخ نفاذ اتفاقية  %16: بنسب

آلية إنتقالية للوقاية يف  اقية على إنشاءكما نصت االتف  2005.4إىل بداية سنة  2002جانفي  01من  %27، مث نسبة 1998

ة مصاحلها عن طريق استخدام إجراءات زيادة مفرطة ي الوادرات، حيث نصت على حق الدول األعضاء يف محايحال حدوث 

لة، كما �ا من املنسوجات واملالبس اليت تسبب خسائر جسيمة لصناعتها الوطنية اليت تنتج أصنافاً مماثللوقاية من خطر زيادة وادرا

 5. للبدان األقل منواً ولصغار املورديننصت االتفاقية على إعطاء معاملة أكثر تفضيالً 

حتت ضغط الشركات دولية النشاط يف جمال  :TRIMSإجراءات االستثمار ي الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة ف -4

ول نامية يف وجه االستثمار األجنيب املباشر، طالبت الداالستثمار الدويل، وحملاربة القيود والشروط اليت تضعها بعض الدول ال

فاوضات جولة األورغواي لوضع اتفاق حول تسهيل شروط االستثمار الصناعية يف تفعيل إجراءات االسثمار املرتبطة بالتجارة يف م

فرت مفاوضات جولة االورغواي أسو  6.جنيب يف البلدان النامية، يكون مبثابة ضمانة أولية هلذه الشركات على أمواهلا ومصاحلهااأل

ىل لتسميتها باالجنليزية حرف األو وهي األ (TRIMS) بإسم تريمسوانب التجارية املتعلقة باإلستثمار اتفاقية ركزت على اجل

                                                           
 .40: مرجع سابق، ص: املرسي، السيد احلجازي -  1
 .152 :مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  2
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 .41 :مرجع سابق، ص: املرسي، السيد احلجازي -  5
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Trade Related Investment Measures . واستهدفت التحرير التدرجيي للتجارة الدولية، وتسهيل االستثمار عرب احلدود

 األعضاء، وضمان حتقيق املنافسة احلرة، وإقتصرت على التجارة يف لرفع مستوى النمو االقتصادي وخاصة يف الدول الناميةالدولية، 

  1.السلع فقط دون جتارة اخلدمات

، وخاصة املتعلقة مببدأ 1994متنع االتفاقية قيام أي عضو باختاذ إجراءات لالستثمار تتعارض مع أحكام اتفاقية اجلات 

االتفاق  ومينح. واملساواة بني املشروعات القائمة واالستثمارات اجلديدة بتوفر شروط املنافسةة الوطنية، كما تسمح االتفاقية املعامل

للبلدان املتقدمة إللغاء مجيع إجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة واليت  1995جانفي  01فرتة إنتقالية ملدة سنتني اعتبارًا من 

سنوات، وبالنسبة للدول األقل  05طالة الفرتة لتصل إىل جلات، أما الدول النامية فتمنح معاملة تفضيلية يف إتتعارض مع مبادئ ا

 3:وتشمل  اإلجراءات ما يلي 2.سنوات، وميكن أن تطلب الدول النامية واألقل منواً مهلة إضافية لإللتزام باالتفاقية 07 منواً إىل

  .ائيدة من املكون احمللي يف املنتج النهاستخدام املستثمر األجنيب لنسبة حمد -

 ).ط املعاملة الوطنية أو فرض القيود الكميةتتتعارض مع شر (ق التوازن بني صادرات وواردات املستثمر األجنيب ضرورة حتقي -

 .يف السوق احمللية نتاجبيع نسبة معينة من اإل -

 .د من الصادراتالربط بني النقد األجنيب املتاح لإلسترياد والنقد األجنيب العائ -

تعمل حتت  هذه االتفاقية، وتكون عضويتها مفتوحة أمام من يرغب من األعضاء،ومت إنشاء جلنة خاصة ملراقبة تنفيذ 

 .بشأن املسائل املتعلقة بسري وتنفيذ االتفاق إشراف جملس التجارة يف السلع، وتشرف على فرض التشاور

النامية، إذ مل يتعرض قدمة و يل على اضطراب عالقات القوى بني البلدان املتاملالحظ أن االتفاق مل يكن متوازناً، وهذا دل

الشائعة يف الدول ارة يف الدول املتقدمة، كاإلعانات واملنح بينما مشل اإلجراءات إىل معظم إجراءات االستثمار املقيدة للتج

  4.ة للشركات املتعددة اجلنسيات يف الدول الناميةاملتقدمة، كما أنه مل يعاجل املمارسات غري املصنفة واملخلة بشروط املنافس

رغواي إىل اتفاقيات أخرى مكملة لتحرير  جولة األو مت التوصل يف: اتفاقيات مكملة لتحرير التجارة الدولية في السلع -5

للتجارة يف السلع  التجارة الدولية يف السلع، حىت تساير التطورات االقتصادية الراهنة، تتمثل هذه االتفاقيات يف قواهد منظم

  :فيما يلي وهو ما سنتطرق إليه. وأخرى مكملة

 ورغواي جمموعة من االتفاقيات يف جمال تدعيم قواعد اجلاتية جولة األأقرت اتفاق: القواعد المنظمة للتجارة في السلع -5-1

 :يف التجارة يف السلع، من أمهها 

و دول أخرى رة من حدوث إغراق من قبل دولة أية فإن الدول املتضر وفقاً لنصوص االتفاق: اتفاقية مكافحة اإلغراق -5-1-1

لى أال ق يلحق الضرر لصناعتها الوطنية، ويتم التحقيق من قبل املنظمة ععليها تقدمي الدليل على ذلك مع إثبات أن هذا اإلغرا

ة التحقيق، ويف حالة إقرار اللجنة تعرض تزيد فرتته عن عام، ويلتزم أطراف النزاع بتقدمي أدلة اإلثبات أو النفي من خالل مرحل

غراق من خالل فرض تعريفة مجركية تلغي أثر اخنفاض راق يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف األضرار املرتتبة على اإلالدولة لإلغ
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وردة ال يقل عن كما ينص أيضاً على الوقف الفوري ألي حتقيق إذا كان سعر السلعة املست  1.يطبق ذلك دون متييز السعر على أن

اولة يف السوق احمللية وأن الكميات املستوردة منها ال تزيد عن حجم الكميات املتد، %2 سعر السلعة املنتجة حمليًا بأكثر من

 3:كما توجد ثالث عناصر جمتمعة لتحديد اإلغراق، وهي  2.%3بأكثر من 

فيها املصدر، ويف احلاالت اليت ال ميكن أن يوجد حيدد كقاعدة عامة على أساس دفاتر أو سجالت : تحديد ثمن التصدير -

ساس الثمن الذي بيع به املنتج املستورد أول مرة إىل التصدير هناك حكم يتعلق بكيفية حساب مثن التصدير املركب على أ مثن

 .لمشرتي مستق

يتعرض يف بعض األحيان استخدام مثن  هي عبارة عن البيع املقارن للمنتج املماثل يف بلد التصدير، وقد: تحديد القيمة العادية -

أو تشيد القيمة . نتج املماثل إىل بلد ثالث مناسبتلفة، يف مثل هذه احلالة تتحدد القيمة العادية للمنتج بثمن املالبيع ألسباب خم

  .ج على أساس نفقة نتاجه، مضافاً إليه باقي التكاليفالعادية للمنت

  .مثن التصدير بالقيمة العادية مقارنة -

يت تشوه األسعار وتؤثر على إجتاهات التجارة، حيث تلجأ بعض عمومًا يستعمل اإلغراق يف املنافسة غري الشريفة ال

وترمي  4.إخل...األسواق القدمية بتحقيق مركز إحتكاري كات يف العامل لإلغراق بدافع فتح أسواق جديدة أو احملافظة على الشر 

لدان النامية خاصة يف جمال املنسوجات من الب إغالق أسواق الدول الصناعية أمام املنتجني اتفاقية مكافحة اإلغراق يف حقيقتها إىل

سنوات اعتبارًا من تاريخ  05 التجاري اجلديد يستوجب إلغاء إجراءات مكافحة اإلغراق بعد مرور واملالبس، ورغم أن النظام

 5.رد شعوها باحتمال عودة الضرر بعد انقضاء هذه املدةتطبيقها، لكنه يسمح أيضاً للدول املستوردة باإلستمرار �ا �

ب التعويضية يف حاالت معينة، ًا إىل تطبيق الضرائيهدف االتفاق عموم: اتفاقية الدعم واإلجراءات المضادة -5-1-2

  6:أنواع من الدعم، وهي 03ويفرق االتفاق بني 

ول حيق للد، أو لتفضيل سلعة حملية على سلعة مستوردة، و وهو الذي يستخدم لزيادة صادرات سلعة معينة: الدعم المحظور -

 .املستودة تطبيق اإلجراءات التعويضية على تلك السلعة املدعمة

من قيمة السلعة، وهو الذي يسبب ضررًا للمصاحل  %05وهو ذلك الدعم الذي يزيد عن  :الدعم القابل التخاذ إجراء -

ردة فرض الرسوم التعويضية  اليت تستخدم هذا الدعم وقفه، وإال حيق للدول املستو التجارية لدول أخرى، ويصبح على عاتق الدول 

 .كمواجهة لآلثار السلبية

وهو الذي ال يتوجب إختذا إجراءات تعويضية، مثل املساعدات اليت تقدم لألحباث : خاذ إجراءالقابل الت الدعم غير -

 .الصناعية، واملساعدات اليت تقدم للمناطق املنكوبة

 تعويض إىل الطرف املتضرر، وينبغي إلغاء الرسوم التعويضية اإلجراءات املضادة يف فرض رسوم تعويضية أو تقدمي مثلوتت

سنوات من فرضها، وهاك بعض االستثناءات لصاحل الدول النامية، يشمل ماله دور يف برامج التنمية اإلقتصادية، مثل  05 بعد
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دوالر، أو فيما  1000رد عن األقل منواً، أو اليت ينخفض فيها الدخل السنوي للف عدم سريان حظر دعم صادرات الدول النامية

 1.إخل..  إطار برامج اخلصخصة خيص دعم اإلنتاج احمللي، أو الدعم يف

ألعضائها باختاذ إجراءات وقائية �دف محاية  1994من اتفاقية اجلات ) 19(تسمح املادة : االتفاق حول الوقاية -5-1-3

سيمة عة يف الواردات من منتج معني، واليت تسبب أو قد تسبب أضراراً جلية معينة من اآلثار النامجة عن الزيادة غري املتوقصناعة حم

ما يطلق عليه إجراءات املنطقة الرمادية، حيث ينص االتفاق على  للصناعة، ويف نطاق تنفيذ تلك املادة يضع االتفاق حظرًا ضد

اءات أخرى مشا�ة من شأ�ا تقييد اختيارية أو ترتيبات خاصة بنظم التسويق أو أية إجر  أال يقوم العضو بفرض أي قيود

اء املالئم يف هذه احلالة إما فرض حصة على السلعة املستوردة أو فرض رسوم مجركية إضافية اإلجر  ويكون 2.الصادرات أو الواردات

وات يف سن 08سنوات متتد إىل  04تطبيق هذه اإلجراءات ملدة  عليها، أو سحب إلتزام بتنازالت مجركية على هذه السلع، وميكن

ة، على عدم تطبيق اإلجراءات الوقائية على منتج ناشئ يف دولة نامي حالة ثبوت استمرار ضرر الصناعة احمللية، كما نص االتفاق

فاقية الضوابط التفصيلية دت االتكما حد  3.%3طاملا أن نصيبها من الواردات من هذا املنتج من الدولة املستوردة ال يزيد عن 

  .عاملية للتجارةوقائية، كما قامت بإنشاء جلنة خاصة �ذا املوضوع يف املنظمة اللتطيق اإلجراءات ال

للعضو الذي يواجه صعوبات يف ميزان املدفوعات بأن  1994تسمح اتفاقية اجلات : أحكام ميزان المدفوعات -5-1-4

اليت تطبق على  ) 12(، يف املادة 1994ات تقع أحكام ميزان املدفوعات يف موقعني يف اتفاقية اجليتخذ تدابري لتقييد الواردات، و 

الدول األعضاء على تبين  )12( المادةوحتث  4.اليت تطبق على البلدان النامية األعضاء فقط) 18(ادة كافة األعضاء، ويف امل

التدابري ، بأن تضمن بقدر اإلمكان عدم إحلاق الضرر بسبب هذه سياسات كلية �دف إىل دعم التجارة الدولية وتوسيع نطاقها

ة من يكون اإلجراء املطبق سبباً، أو يهدف إىل إعاقة تدفق شرحية معينواإلجراءات باملصاحل التجارية لألعضاء اآلخرين، وأال 

فإ�ا أصبحت معطلة ) 12(مة أحكام املادة الواردات بصورة تعيق التجارة الدولية، ونظراً ألن البلدان املتقدمة ال تستخدم بصفة عا

   5.العملية من الناحية

فهي . تعلقة مبيزان املدفوعاتًا أخرى إضافية، خبالف تلك امل، أحكام1994من اتفاقية اجلات  )18( المادةوتتضمن  

  6:تتضمن األنواع التالية من األحكام

  .ةات املربوطة من أجل تشجيع إقامة صناعة معينزيادة التعريفات اجلمركية لتتجاوز املستوي ):أ/18(المادة  -

املركز املايل اخلارجي، ولضمان مستوى مالئم فرض قيود على كمية الواردات أو قيمتها من أجل وقاية  ):ب/18(ة الماد -

 .اطات النقديةمن االحتي

 .تقدمي مساعدات حكومية من أجل تشجيع إقامة صناعة معينة ):ج/18(المادة  -

وهلذا السبب، فإن .  تعويض لألطراف املتضررةالشروط اليت ميكن مبقتضاها تقدمي) ج/18(واملادة ) أ/18(تضع املادة 

ويتعني ). ب/18(اً هي تلك املتعلقة باملادة ال تطبق إال يف عدد قليل من احلاالت، ومن مث كان أكثرها انتشار هذه األحكام رمبا 
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ميكن : وهي) ج/18(و ) ب/18(و ) أ/18(و باختاذ التدابري الواردة يف املواد توافر شرطني ضرورين لكي يقوم البلد النامي العض

 .لمعيشة، وأ�ا توجد يف املراحل األوىل للتنميةالقتصادها أن يكفل فقط مستويات منخفضة ل

توافر جيب توافر الشرطني السابقني، كما جيب ) ب/18(ولكي تستيطع الدولة النامية اختاذ تصرف وفقًا ألحكام املادة 

  1:الشرطني التاليني

وكذلك عن عدم استقرار  مدفوعا�ا ناشئة أساسًا عن جمهودا�ا لتوسيع أسواقها الداخلية،التعرض لصعوبات يف ميزان  -

  .معدالت التبادل اخلاصة �ا

 .يةحاجتها لوقاية مركزها املايل اخلارجي، وضمان مستوى مالئم من االحتياطات النقدية لتنفيذ براجمها التنمو  -

بسبب حالة ميزان املدفوعات احلرجة، واختاذ اإلجراءات السعرية وعلى الدول األعضاء تفادي فرض قيود كمية جديدة 

يكون عليه تقدمي التربير، وعلى العضو الذي يستبقي قيوداً كمية يقاف التدهور، ويف احلاالت اليت يطبق فيها العضو قيوداً كمية إل

راءات، وال جيوز تطبيق أكثر من نوع واحد ة مدى التقدم يف إجراء ختفيض مهم من تأثري هذه اإلجأن يذكر يف املشاورات التالي

إجراءات تقييد اإلسترياد إال للتحكم يف  ترياد على نفس املنتج، كما يؤكد األعضاء على أنه ال جيوز تطبيقمن إجراءات تقييد اإلس

 2.املدفوعاتعدى هذه اإلجراءات ما هو ضروري ملواجهة حالة ميزان املستوى العام للواردات العام، وأنه ال جيوز أن تت

  :وتتضمن االتفاقيات التالية: اإلجراءات المصاحبة للتجارة الدولية في السلع -5-2

متثل العوائق الفنية للتجارة اجلوانب املتعلقة بالتعبئة والعالمات : TBTاالتفاق حول العوائق الفنية للتجارة  -5-2-1

صفات الفنية وإجراءات الفحص وإستخراج شهادات الصالحية وما إىل ات التوضيحية على السلع، واملطابقة للمعايري واملواوالبيان

ى النحو الذي ال يؤدي إىل استخدام املواصفات واملعايري النفية ذلك، وقد إستهدف االتفاق بلورة املفاهيم والقواعد ذات الصلة عل

عايري الدولية لضمان صحة وسالمة تجارة، ويشجع االتفاق الدول األعضاء على مراعاة املبشكل متعسف كذريعة لعرقلة ال

وهو ما مينع التعسف يف  3.هذا الشأنيئة، فإنه يقر حبق الدول يف وضع ما تراه ضرورياً من معايري من الغنسان والنبات واحليوان والب

التنظيمية هادات، حيث تقوم جلنة احلواجز النفية بوضع الضوابط وضع الشروط اليت تفرضها الدول األعضاء إلستخراج هذه الش

باملعلومات  ية مبساعد�ا من قبل الدول املتقدمة األعضاء يف املنظمة، ومدهاهلذه املعايري، كما تعطي للدول النامية معاملة تفضيل

 4.اليت حتتاجها، وتأسيس أجهزة متطورة تطبيق هذه املعايري الدولية

ن الشفافية يف اإلجراءات املتخذة للتقييم اجلمركي للحد يهدف االتفاق إىل املزيد م: يم الجمركياق حول التقياالتف -5-2-2

ماية املستوردين من تعسف السلطات اجلمركية من رب من أداء الرسوم اجلمركية أو �ريب رؤوس األموال من جهة، وحلمن الته

ئح اجلمركية، وعن كل وضوح يف إطار من الشفافية عن كل القوانني واللواجهة أخرى، إذ يتوجب اإلعالن الصريح للجميع وب

شبح  ضها، ومن املستحسن الوصول إىل توحيد اإلجراءات اجلمركية إلبعادخمتلف الرسوم املفروضة وطرق حتصيلها وشروط فر 

 5.البريوقراطية املعيق لسرعة تدفق املبادالت التجارية
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وتبدو هذه . أو الذي نشأ فيه املنتجحتدد قواعد املنشأ البلد الذي يعترب أصل املنتج : أاالتفاق حول قواعد المنش -5-2-3

ة، وتكتسب عملية حتديد بلد املنشأ يتم جتميع األجزاء املختلفة لعملية تصنيع منتج يف أكثر من دول املسألة أكثر تعقيدًا حينما

حتقيق تناسق  ويستهدف االتفاق 1.ة إنتقائية على منتج بلد معنيريقبط 1994أمهية بالغة حينما تطبق بعض قواعد اتفاقية اجلات 

م التجارة، يد على أن هذه القواعد ال ينبغي أن تعكس معوقات غري ضرورية أمايف تطبيق قواعد املنشأ يف األجل الطويل، مع التأك

نتهاء من هذا الربنامج خالل ثالث ولقد عىن االتفاق بوضع برنامج حيقق هذا التناسق يف أقرب وقت ممكن، وحبيث يتم اإل

بدأ الشفافية عضاء وفقًا لتطبيق مكما يلزم االتفاق األ  2.أسس جتعل قواعد املنشأ موضوعية ومفهومة سنوات ويتضمن وضع

 اإلفصاح عن النصوص القانونية املتعلقة بقواعد املنشأ عن طريق النشر اإلعالمي، وتضمن االتفاق التأكيد على أنه ال جيب أن

 3.القواعد بشكل متوازن وعادل وموحد يكون هناك متييز بني الدول األعضاء، حبيث تطبق تلك

بإعتبار أن تراخيص اإلسترياد من األدوات املشروعة تنظيم التجارة اخلارجية : اإلستيراد االتفاق حول تراخيص -5-2-4

ملرتبطة �ا واخلاصة باحلصول على رخص اإلسترياد، للدول، فإن هذا االتفاق يهدف إىل تبسيط هذه اإلجراءات واملمارسات ا

طوي هذه اإلجراءات على تقييد مصطنع للتجارة أو محاية ضفاء املزيد من الوضوح والشفافية عليها، كما أنه جيب أن ال تنوإل

للحصول على تراخيص ويلزم االتفاق األعضاء بالرد على الطلبات املقدمة  4.منتجني احملليني من املنافسة األجنبيةمسترتة لل

ر التعديالت اليت تدخلها كافية للقيام بعمليات اإلسترياد، كما نص االتفاق على ضرورة نش  اإلسترياد، وأن تكون مدة الرتخيص

 5.يوماً على األقل 21ا بفرتة كافية قدرها على إجراءات رخص اإلسترياد قبل تنفيذه

اضي أنشطة الفحص قبل الشحن اليت تنفذ يف أر  اق على مجيعينطبق االتف: اتفاق بشأن الفحص قبل الشحن -5-2-5

وتعرب أنشطة الفحص قبل  مة أي عضو أو هيئة حكومية فيه،األعضاء، سواء كانت األنشطة قد تعاقدت عليها أو فوضتها حكو 

ت والشروط املالية، الشحن عن مجيع األنشطة املتعلقة بالتحقق من النوعية والكمية واألسعار، مبا يف ذلك أسعار صرف العمال

ة �ذا اإلجراء بغرض منع وتقوم احلكومات يف الدول النامي 6.در إىل أراضي العضو املستخدموالتصنيف اجلمركي للسلع اليت تص

وس األموال والقضاء على الغش التجاري، وكذلك مينع التهرب من دفع الرسوم اجلمركية، وقد إشتمل االتفاق االلتزامات هروب رؤ 

شفافية، وضمان محاية املعلومات السرية، ومت االتفاق على حتديد �ذه اإلجراءات من حيث عدم التمييز وتطبيق مبدأ ال املتعلقة

الفحص أن متد املصدرين بقائمة تتضمن مجيع اخلطوات اإلجراءات اليت يسمح لشركات الشحن بإتباعها، ويتعني على شركات 

 7.املطلوبة للمعاينة

من ) 24(واي التفاهم حول تفسيري املادة من نتائج جولة األورغ: إلقليميةالتجمعات التجارية االتفاهم حول  -5-2-6

ية، كمناطق للتجارة احلرة واالحتادات اجلمركية، فقد تضمنت إيضاحًا لطريقة بالتجمعات التجارية اإلقليم اتفاقية اجلات املتعلقة

ين التجمع طريقة حتديد مستوى بعض اإلجراءات التجارية  قبل تكو حساب عبء الرسوم اجلمركية واإلتاوات األخرى، وكذلك 

                                                           
 .155: ص:  �اجرياث، الل داس -  1
 .176 -175: ص. مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  2
 .245: مرجع سابق، ص بيئي،مدخل -دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : كمال، ديب -  3
 .121: صمرجع سابق، : مراد، عبدات -  4
 .165: سابق، ص مرجع: كمال، بن موسى -  5
  .225: بق، صمرجع سا: إبراهيم، حممد العدل عباس وحلمى، عبد العظيم حسن  - 6
 .174: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  7



ية����ا��ات�واملنظمة�العامل�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية������الفصل�الثا�ي�����������������������������������������

 للتجارة

 

 

 
116 

حاد ل الرسوم اجلمركية واإلجراءات التجارية اليت تفرض عند قيام اإلاإلقليمي وبعد تكوينه، وذلك مبا يتفق مع شرط عدم وصو 

 1.مما كانت عليه قبل تكوين اإلحتاد اجلمركي على التجارة مع الدول غري األعضاء فيه إىل مستوى أعلى أو أكثر تقييداً للتجارة

  GATSية�العامة�للتجارة����ا��دمات��تفاق: ثانيا

مة واليت مت االتفاق عليها مع ختام جولة األورغواي حتت من املوضوعات اجلديدة واهلايعترب إدراج قطاع اخلدمات  

، حيث تعترب أبرز نتائج GATS  (General Agrement Trade in Services)االتفاقية العام للتجارة في الخدماتمسمى 

واليات املتحدة، وبتنسيق كامل مع الدول مت إدخاهلا يف حظرية اجلات بناًء على ترتيب وختطيط مسبق من ال اجلولة، واليت

مية من وقد حفل موضوع حترير التجارة يف اخلدمات باخلالفات بني الواليات املتحدة األمريكية من جهة والدول النا 2.املتقدمة

ا اشتد ارة اخلدمات سوف حيدث آثارًا سلبية على قطاع اخلدمات فيها، كمجهة أخرى، حيث رأت الدول النامية أن حترير جت

فهوم اخلدمات، إىل أن مت التوصل إىل حل وسط يف صورة تلك االتفاقية اخلالف بني الدول املتقدمة والدول النامية بشأن حتديد م

GATS.3  

م العامة، واستكمال هذه املبادئ واألحكام املبادئ واألحكا: ى ثالث حماور، هيرة يف اخلدمات عليدور اتفاق التجا

لدول بياناً بالقطاعات اليت تلتزم بتحريرها، ، وثالثاً أن تقدم ا)كاخلدمات املالية و اإلتصاالت(يعة متميزة لقطاعات حديثة ذات طب

  4.وفتح أسواقها أمام املوردين األجانب على النمو

 ات الطابع التجري اليت تقدمها مجيع القطاعات، باستثناء اخلدماتعرفت اخلدمات يف االتفاقية بأ�ا كافة اخلدمات ذ

وتعرف التجارة يف اخلدمات واليت حدد�ا املادة األوىل من اتفاق التجارة يف اخلدمات باالستناد  5.املتعلقة بوظائف الدولة الرئيسية

  6:وهي باالستناد إىل أمنط تأدية اخلدمة،

  ).مثل خدمات البنوك وشركات التأمني، واملكاتب اهلندسية(تفيد إنتقال اخلدمة من دولة املورد إىل دولة املس -

 ).مثل الساحة(تقال مستهلك اخلدمة من بلده إىل بلد تقدمي اخلدمة نإ -

 ).كحالة إنشاء شركات أجنبية أو وكاالت(إنتقال املشروع املؤدي للخدمة إىل بلد املستفيد  -

 ).كحالة اخلرباء واملستشارين األجانب(إنتقال مواطين دولة ما ألداء اخلدمة يف دولة أخرى  -

تاج اخلدمة وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها، كما يشتمل تعبري وريد اخلدمة يشتمل على إنيتضح مما تقدم أن تعبري ت

 7:جراءات املتصلة بكل مما يأيتاإلجراءات اليت يتخذها األعضاء، وتؤثر يف التجارة يف اخلدمات اإل

  .يد مثنها أو استخدامهاشراء اخلدمة أو تسد -

 .ة من هذه اخلدمات يف توريد اخلدمةألعضاء تقدميها إىل اجلمهور، واالستفادوسيلة الوصول إىل اخلدمات اليت يشرتط ا -

 .التواجد من عضو ما مبا يف ذلك التواجد التجاري لتوريد خدمة يف أراضي عضو آخر -

                                                           
 .78: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  1
 .91: مرجع سابق، ص: مد، حممد على إبراهيمحم -  2
 .79: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  3
 .42: مرجع سابق، ص: املرسي، السيد احلجازي -  4
 .168: سابق، ص جعمر : كمال، بن موسى -  5
 .408: ، ص2016، ديسمرب 1، جامعة باتنة 11ر، جملة االقتصاد الصناعي، العدد ملباشاتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة وعالقتها باالستثمار األجنيب ا: مجال، بلخياط -  6
 .43: مرجع سابق، ص: املرسي، السيد احلجازي -  7
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اخلدمات املالية، : يت تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسية وأمههاشمل االتفاقية مجيع اخلدمات ذات الطابع التجاري التو 

احة، واخلدمات املهنية وخدمات أخرى، كما تضمنت دمات النقل، االتصاالت، واخلدمات االستشارية واملقاوالت، والسيخ

مثل تعميم مبدأ الدولة  د قواعد النظام التجاري متعدد األطراف،أكد على جتسييف معظمها ت وضوابط عامةاالتفاقية التزامات 

تكتالت إقليمية لتحرير ة مشاركة البلدان النامية، إضافة إىل تشجيع األعضاء على إقامة األوىل بالرعاية، ومبدأ الشفافية وزياد

 1.عوائق التمييزيةالتجارة يف اخلدمات وخاصة بني البلدان النامية، وااللتزام بإزالة ال

احملددة يف  جارة يف اخلدمات، وهي عبارة عن جمموعة من االلتزامات والتعهداتمتعلقة بالت التزامات محددةوكذا 

ط الوصول إىل األسواق والتأهيل للمعاملة الوطنية واجلدول الزمين لتنفيذ القطاعات اليت ترغب الدولة يف حتريرها مرفوقة بشرو 

يتجزأ من اتفاقية التجارة يف اخلدمات ويلتزم العضو  ريا�ا، ولكن بعد إقرار هذه التعهدات تصبح جزءًا الالتعهدات وتواريح س

ويتعهد األعضاء بزيادة وتائر حترير . تاريخ التنفيذالتعهدات، وال حيق له احلق يف تعديلها إال بعد ثالث سنوات من  بتنفيذ تلك

  2.العاملية ملفاوضات يف خمتلف الفروع ضمن برنامج منظمة التجارةالتجارة يف اخلدمات من خالل املزيد من ا

دون تعريفات خاصة مبنتجات تكنولوجيا ة بالتجارة بمفاوضات خاص 2002وقد أمتت أربعون حكومة بنجاح سنة 

نكية والتأمني من التجارة الب %95املعلومات، وأمتت سبعون من الدول األعضاء اتفاقا خاصا باخلدمات املالية يغطي أكثر من 

  3.واألوراق املالية واملعلومات املالية

  TRIPSاالتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية : ثالثا

من وجود اتفاقيات دولية متعددة حلماية امللكية الفكرية منذ أكثر من مئة سنة، ورغم وجود منظمة عاملية لرغم على ا

ودخلت  1967ة جويلي 14 استوكهومل بتاريخ ى اتفاقية دولية وقعت يف، حيث مت تأسيسها مبقتض (WIPO)للملكية الفكرية 

إال أن الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوريب قد أصرت  4.دولة 191واليت تضم يف عضويتها  1970حيز التنفيذ سنة  

نظمة العاملية للتجارة بدًال من إضافة ملحق على إدراج هذا املوضوع يف مفاوضات جولة األورغواي، للوصول إىل اتفاق يف إطار امل

صرار إىل ضغط أصحاب شركات األدوية وصناعات كما اقرتحت بعض الدول، وقد عزا بعض املراقبني هذا اإل  (WIPO) ةالتفاقي

جتارية بس على حكومات هاته الدول، لتأمني مستوى أعلى من احلماية وملا ميتلكون من براءات االخرتاع وعالمات تصميم املال

ملة ملوضوع حقوق ليت مت التوصل إليها قد عارضتها الدول النامية، وهي اتفاقية شاواليت تتعرض للتقليد، وهلذا فإن االتفاقية ا

  5.لدةامللكية الفكرية وموضوع التجارة يف السلع املق

األدبية وما مياثلها عن إبداعات ويقصد حبقوق امللكية الفكرية جمموعة الضوابط اليت تنظم حقوق املؤلف لألعمال الفنية و 

المات التجاية، حبيث تضمن هذه الضوابط اعية مبا تتضمنه من براءات االخرتاع، والتصميمات الصناعية والعوحقوق امللكية الصن

  6.بداع يف خمتلف صوره جلميع احلقوق املتعلقة باستغالل اآلخرين هلذا اإلبداع أو االبتكاراحتفاظ صاحب احلق أو اال

                                                           
 .59: مرجع سابق، ص: عاطف، السيد -  1
 .42: مرجع سابق، ص: صاحل، صاحلي -  2
 .59مرجع سابق، : عاطف، السيد -  3

4 - http://www.wipo.int/about-wipo/ar/, consulte (12/05/2017). 
 .195: مرجع سابق، ص: سهيل، حسني الفتالوي -  5
 .84: سابق، ص مرجع: عبد املطلب، عبد احلميد -  6
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نفاذ مثل هذه احلقوق وليصبح جزءًا من الوثيقة اخلتامية لتوصل يف جولة األورغواي التفاق خاص حول إتاحة وإا مت

 (TRIPS) باتفاق تريبسوالذي يعرف  اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةحتت مسمى للدورة 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.1  األوىل واستثىن االتفاق مبدأ الدولة

النامية،  نتقالية بالنسبة إىل الدول املتقدمة، ومخسة سنوات بلنسبة للدولبالرعاية ومبدأ املعاملة الوطنية ملدة عام واحد كفرتة ا

  3:يبس فيما يليوفوائد اتفاقية الرت وميكن حتديد أهداف  2).بشروط معينة بالنسبة إىل األخرية(والدول يف مرحلة التحول 

  .ة سليمة وقابلة لإلستمرارلتكنولوجية، ومتكني الدول األقل منواً من إنشاء قاعدة تكنولوجيحتقيق التنمية ا -

اإلسهام يف محاية وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لتشجيع روح االبتكار التكنولوجي، ونقل تعميم التكنولوجيا مبا يساعد  -

 .يةملنفعة املشرتكة ملنتجي ومستخدمي املعرفة التكنولوجعلى حتقيق ا

 .نحو الذي يؤثر سلباً على النقل الدويل للتكنولوجيامنع حائزي حقوق امللكية الفكرية من إساءة استخدامها على ال -

 .حتفيز النشاط االبتكاري من خالل توفري بيئة مواتية ومكافئة له -

 .ولوجيايات نقل التكنل فنياً من خالل التدريب املصاحب لعملحتقيق اجلودة العالية وإعداد قوي العم -

 .حلديثةجي عرب العامل، وحتقيق إيرادات ملستخدمي التكنولوجيا احتقيق نوع من التقدم مبا يسهم يف رفع املستوى التكنولو  -

ملنظمة العاملية حددت االتفاقية جماالت امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة واليت أصبحت تدخل ضمن نطاق عمل ا

  4:ةللتجارة، وهي تشمل امليادين التالي

  .حقوق املؤلف واحلقوق املتعلقة �ا -

 .يزة للسلع واخلدماتالعالمات التجارية املم -

املؤشرات اجلغرافية، وهي املؤشرات اليت حتدد منشأ سلعة معينة يف أراضي بلد عضو أو منطقة أو موقع يف تلك األراضي  -

 .ىل منشأها اجلغرايفلسمعة والسمات املميزة للسلعة راجعة بصورة أساسية إحيث تكون النوعية وا

 .للدوائر املتكاملة) يةالرسومات الطوبوغراف(التصميمات التخطيطية  -

 .محاية املعلومات السرية، واملتعلقة باملعارف التقنية، واألسرار التجارية -

 .مكافحة املمارسات غري التنافسي يف الرتاخيص التعاقدية -

اصر الفكرية من االنتهاكات عن طريق تشريعا�ا احمللية، وتتمثل العنتتعهد مجيع األطراف املتعاقدة حبماية حقوق امللكية 

املعاملة الوطنية، مبدأ املعاملة اخلاصة حبق الدولة األوىل بالرعاية، حتديد تطبيق مبدأ : األساسية اليت تقوم عليها االتفاقية فيما يلي

 تقرر االتفاقية احلد األدىن من مستويات احلماية 5.ت االنتقاليةت احلماية، وتوفري أسلوب لتسوية املنازعات، والفرتامعايري ومستويا

واجلدول املوايل يوضح أنواع احلقوق احملمية واحلد األدىن ملدة . االتالذي جيب أن يلتزم به العضو يف خمتلف هذه ا� احلماية

 .احلماية

  ةامللكية�الفكر�ة�ومدة�ا��مايحقوق�): 04 – 02(ا��دول�رقم�

                                                           
السيد أمحد عبد اخلالق، أمحد يوسف الشحات، : ق الرتيبس وخيارات السياسة، ترمجةاتفا –منظمة التجارة العاملية والدول النامية  –حقوق امللكية الفكرية : كوريا. كارلوس، م -  1

 .17: ، ص2002دار املريخ للنشر، 
 .179: سابق، ص مرجع: كمال، بن موسى -  2
 .130: مرجع سابق، ص: دين، معلمعز ال -  3
 .44: مرجع سابق، ص: صاحل، صاحلي -  4
 .22- 21: ص.ق، صع سابمرج: نرمني، حممد عاطف الغندور -  5
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 األدنى لمدة الحمايةالحد  الحقوق المحمية

اللوحات الفنية، األفالم، برامج احلاسب اآليل، املوسيقى، الكتب، (حق املؤلق واحلقوق املرتبطة �ا 

 )النحت، قواعد البيانات واألعمال املكتوبة األخرى

 سنة من تاريخ وفاة املؤلف 50

 سنة من تاريخ التسجيل أو التمثيل 50 )تيةوسيقيني، املغنيني، والتسجيالت الصو املمثلني، امل( حقوق فن التمثيل

 سنة من تاريخ البث اإلذاعي 20 عيةحقوق املؤسسات اإلذا

 ال جيوز فري أية متطلبات للتسجيل أو الرسوم تسجيل حقوق النشر

 .، قابلة للتجديد بدون حدودكحد أدىنسنوات   7 )عالمة أو إشعار مميز(تسجيل العالمة التجارية 

 نت هلا عالقة باملكانا كاطامل )أي منتجات البحر امليت، النبيذ، األراضي املقدسة( رافية املؤشرات اجلغ

 سنوات 10حد أدىن  التصاميم الصناعية

 حد أدىن سنتني )مبا يف ذلك العمليات واملركبات(براءات االخرتاع 

 سنوات 10أدىن  حد ئر اإللكرتونية املتكاملةللدوا) مات الطبوغرافيةالرسو (تصاميم املخططات 

 بدون حدود وميةاملقدمة لإلدارات احلك) نات املركبة، العملياتبينات اإلختبار، املكو (املعلومات غري املعلنة 

ات مناسبة حتول دون اء إتباع إجراءيتوقع من األعض ممارسات أو شروط الرتاخيص املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية املعيقة للمنافسة

 مراقبتها هذه املمارسات أو

  .85: مرجع سابق، ص: مسري، اللقماين: المصدر

رة يف جمال حقوق امللكية الفكرية يتم من خالل األحكام القانونية اليت تقررها التشريعات الداخلية لكل بلد ر التجاإن حتري

فيها، إذ تعكس معايري محاية  ًا للدول الصناعية وجلماعات الضغط الصناعية األقوىوميثل األخذ باتفاق تريبس نصرًا كبري . عضو

ناورة الذي يرتكه االتفاق هلا، مستويا�ا التنموية احلالية، ويسمح االتفاق الستخدام هامش امل امللكية الفكرية املالئمة هلا عند

  1.�ا اخلاصةدة السياسية لتنفيذ االتفاق مبا يتفق وظروفها وحاجاوللتقليل من االنعكاسات السلبية حتتاج الوقت واخلربة واإلرا

  ة�سو�ة�املنازعات�واستعراض�السياسة�التجار�: را�عا

، حيث تعتربان 1994وردت اتفاقييت تسوية املنازعات وإستعراض السياة التجارية يف شكل مالحق يف اتفاقيات اجلات 

  .ن كتكملة لباقي اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارةحجر الزاوية التفاقيات املنظمة، حيث يعتربا

جراءات اليت حتكم تسوية وثيقة تفاهم تتعلق بالقواعد واال من أهم إجنازات جولة األورغواي هي :عملية تسوية المنازعات  -1

ية للتجارة لتسوية أي نزاعات املنازعات، والنص على إنشاء هيئة أو جهاز لتسوية املنازعات والذي يتكون من أعضاء املنظمة العامل

لن يتحقق إال بوجود نظام  1994فاقية اجلات عضاء، ألن فاعلية احرتام كافة االتفاقيات التجارية امللحقة باتقد تثور بني الدول األ

 2.سوية املنازعاتيعترب دور هيئة تسوية املنازعات رئيسياً وفعاًال يف عملية ت. قضائي يلزم الدول األعضاء على احرتام هذه القواعد

، واالتفاقات 1994جات تسوية املنازعات بالنسبة للموضوعات اليت تقع يف نطاق اتفاقية  ويستطيع األعضاء اللجوء إىل عملية

األخرى بشأن التجارة يف السلع واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية، واالتفاقيات عديدة األطراف بالقدر الذي حتدد هذه 

، بأن 1994من اتفاقية اجلات ) 23(وتقضي املادة . ذا�اتسوية املنازعات، واتفاقية منظمة التجارة العاملية االتفاقات، وتفاهم 

  3:ميكن أن تبدأ حينما يعترب أي عضو أنوية املنازعات عملية تس

  .قد مت إبطاهلا وإضعافها 1994أية فائدة عائدة عليه مبقتضى اتفاقية اجلات  -

                                                           
 .37: مرجع سابق، ص: كوريا. كارلوس، م -  1
 .76-74: ص.مرجع سابق، ص: رانيا، حممود عبد العزيز -  2
 .200: مرجع سابق، ص: �اجرياث، الل داس -  3
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يف القيام بتنفيذ إلتزاماته املقررة  إخفاق عضو آخر: قد متت إعاقته كنتيجة ملا يلي 1994 حتقيق أي هدف التفاقية جات -

قيام عضو آخر بتطبيق أي تدبري، سواء كان متعارضًا أو غري متعارض مع أحكام اتفاقية  ،1994مبقتضى اتفاقية جات 

 .، ووجود أي موقف آخر1994اجلات 

وانب املتصلة بالتجارة حلقوق ت واتفاقية اجلكما أن اتفاقية اخلدما. عايري العامةتراعي االتفاقات يف قطاع السلع هذه امل

ضاء تتم على مراحل، وذلك على إن عملية تسوية املنازعات بني الدول األع. اهم تسوية املنازعاتامللكية الفكرية تتبعان عملية تف

 1:على النحو التايلفرتات زمنية مقبولة وبطريقة تلقائية وميكن إيضاح هذه املراحل 

ات ثنائية مع الدولة ما تتقدم الدولة املدعية اىل جهاز فض املنازعات بطلب عقد مشاور عند: مرحلة المشاورات والمصالحة -

يوم، ويف حالة عد الرد  30أيام، وتبدأ عملية التشاور واملصاحلة يف غضون  10ل املدعية عليها، واليت يتحتم عليها الرد خال

ق ألي طرف طلب املساعي احلميدة وذلك �دف الوصول يوم، كما حي 60ملدعية بإنشاء هيئة حتكيم خالل فرتة حيق للدولة ا

 .ريف النزاع ويتناسب مع نصوص املنظمةإىل حل يرضي ط

ويف هذه املرحلة تشكل هيئة التحكيم بناًء على طلب الدولة املدعية إن مل يوافق أعضاء جهاز : مرحلة تشكيل هيئة تحكيم -

أفراد حكوميني وغري حكوميني من ذوي اخلربة  5اىل  3ة من ض املنازعات بإمجاع اآلراء على تكوينه، وتشكل اللجنف

أشهر من تاريخ إنشاء اللجنة،  06وال تتجاوز مدة إصدار احلكم ءة وبصفتهم الشخصية، ويعترب تشكيل اهليئة �ائيًا والكفا

أشهر إذا استلزم  09ى ، وحبد أقص)بالنسبة للسلع القابلة للتلف(أشهر  03ن أما يف احلاالت املستعجلة فال تزيد املدة ع

 .أسباب التأخري كتابياً إىل جهاز فض املنازعاتاألمر ذلك مع إلزام هيئة التحكيم بتوضيح 

يئة وتكون فيها مداوالت هيئة التحكيم سارية ودون حضور طريف النزاع وبعدها تقدم اهل: مرحلة مداوالت هيئة التحكيم -

تحكيم يوم بعد تعميم التقرير على األعضاء ما مل تقرر هيئة ال 60خالل تقريرها النهائي جلهاز فض املنازعات العتماده 

أن إجراءات التحكيم تتم يف فرتة زمنية حمددة، واجلدول املوايل يوضح  املالحظ هنا .بإمجاع اآلراء السليب عدم اعتماد التقرير

هم تسوية املنازعات ويقوم فريق التحكيم بااللتزام كل إجراء، وهذه املواعيد مقرتحة من واضعي وثيقة تفااملواعيد اليت يتم فيها  

 .ةبه أثناء عمل

 

  

  

  

  

   

  ا��دول�الزم���إلجراءات���ان�التحكيم): 05 – 02(ا��دول�رقم�

 خالل باإلسبوع  الوقائع

                                                           
 .334 – 332: ص.مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  1
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  :تسليم المذكرات المكتوبة األولى 

 .من الطرف الشاكي 

 .شكو منهرف الممن الط 

 :تاريخ االجتماع الرسمي مع األطراف 

 .سة األطرافجل 

 ".أسئلة اللجنة"تسليم الردود المكتوبة على  

 .جتماع الرسمي الثانيخ االتاري 

 .إصدار الجزء الوصفي من التقرير ألطراف النزاع 

 .تسلم لتعليقات األطراف على الجزء الوصفي للتقرير 

 .رافإصدار مسودة التقرير إلى األط 

 .يرالموعد ألي طرف لطلب إعادة النظر في مسودة التقر  

 .مراجعة لجنة التحكيم للتقرير وإصداره بشكل نهائي 

 .ر النهائي على األعضاءالتقريتعميم  

  

3-6  

2-3  

  

1-2  

2-3  

1-2  

2-4  

2  

2-4  

1  

4  

3 

 .88:، ص2000رجية والدول النامية، مكتبة مدبويل، القاهرة، اآلثار احملتملة ملنظمة التجارة العاملية على التجارة اخلا: فضل، علي مثىن: المصدر

إستنفاذ طرق االسئناف واجبة از تسوية املنازعات بعد تعترب قرارات وتوصيات جه: تطبيق قرارات تسوية المنازعات -

أن تعود إىل جملس  التنفيذ، ويف حال عدم إلتزام الدولة اخلاسرة بقرار هيئة تسوية املنازعات جيوز للدولة احملكوم لصاحلها

  1.ضد تلك الدولة خلاسرة، أو احلصول على تفويض ا�لس الختاذ إجراءات انتقاميةاملنظمة لتلقي التعويض من الدولة ا

يف حالة عدم إلتزام الدولة اخلاسرة بقرار اهليئة أو قرار جملس املنظمة يف حالة االستئناف حيق للدولة : أسلوب التعويض -

لدولة اخلاسرة أو احلصول على تفويض ا�لس للرد لصاحلها أن ترجع إىل جملس املنظمة لتلقي التعويض من ااملتضررة واحملكوم 

، وإذا مل يتم االتفاق يتم التحكيم خالل تلك اجلولة، وإذا حصل التعويض يتم االتفاق عليه بشكل متبادل االنتقامي ضد

 2.فرتة قصرية ومبا ينسجم مع حجم الضرر

عامًا من  47نزاع خالل  300مقابل  2005حىت  نزاع 200وهلا اجلهاز منذ إنشاء املنظمة اعات اليت تنابلغت عدد النز 

 3:الدول يف جهاز فض املنازعات، نعرض بعض هذه النزاعات قية اجلات، وهو ما يعكس ثقةالعمل يف ظل اتفا

  .شكوى االحتاد األوريب صد الواليات املتحدة األمريكية بشأن رسوم اإلغراق -

 .كيةة بشأن اإلعفاءات الضريبية احلكومية املمنوحة للشركات األمريشكوى االحتاد األوريب ضد الواليات املتحدة األمريكي -

                                                           
 .83: مرجع سابق، ص :آيات اهللا، موحلسان -  1
 .89: مرجع سابق، ص: علي مثىنفضل،  -  2
حتليل اقتصادي،  : قتصادية غري منشورة، ختصص، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االالسلبيات واالجيابيات –متابعة انضمام اجلزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة : سليمة، عبيدة - 3

 .89: ، ص2014/2015، 3اجلزائر امعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، ج
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 .شكوى الربازيل وفنزويال ضد الواليات املتحدة األمريكية بشأن اجلازولني -

 .شكوى الواليات املتحدة األمريكية بشأن القطن -

 .دعم السكرشكوى ضد االحتاد األوريب بشأن  -

، يتوقف هلا، وأن ترتاجع الدولة اليت قدمت على عمل خمالف لالتفاقيات إن قدرة الدول يف احلصول على ما تراه حقاً 

دول النامية ال تستفيد من آلية فض املنازعات، ومل تستطع الفوز يف خالفا�ا على قدرة الدولة اقتصادياً وسياسياً، لذلك جند أن ال

 .عات حمدودة مقارنة بالدول املتقدمة، وهو ما جيعل قدر�ا يف االستفادة من جهاز فض املناز مع الدول املتقدمة

اهلدف من آلية إستعراض السياسة التجارية هو اإلسهام يف زيادة إلتزام مجيع األعضاء : التجارية آلية إستعراض السياسة -2

د ددة األطراف، وبالتايل تسهيل عمل النظام التجاري متعدبالقواعد والضوابط والتعهدات مبوجب االتفاقيات التجارية متع

 ة لألعضاء، لذلك فإن آلية اإلستعراض وسيلة لتحقيق فهم وتقديراألطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات واملمارسات التجاري

 عمل النظام التجاري منتظيمني ومجاعيني لكامل نطاق السياسات واملمارسات التجارية ملختلف األعضاء، وآثارها على سري

   1.املتعدد األطراف

رارات اخلاصة بالسياسات التجارية، أما عن نه من تشجيع الشفافية داخل املنظمة وبني الدول األعضاء، وللقوما يرتتب ع

مجيع ياسة التجارية على مستوى املنظمة فتم إنشاء هيئة مراجعة السياسات التجارية، حيث جيب أن ختضع إجراءات مراجعة الس

ة العاملية ية، حيث ختضع الدول أو األقليم األربع اليت تتصدر حصة التجار السياسات التجارية للدول األعضاء للمراجعة الدور 

سنوات، حيث يتم تقدير كامل للدول  06سنوات، والدول األخرى كل  04للمراجعة كل سنتني، والسادسة عشر اليت تليها كل 

للهيئة بناًء على املعلومات املتوفرة لديها، وبعد  املكلفة باملراجعة، وبدورها تقدم أمانة املنظمة تقريراألعضاء حمل املراجعة للهئية 

متر الوزاري، وقد قامت املنظمة تقييم هيئة مراجعة هيئة املراجعة حمضر اإلجتماع بعد الفحص، وتقوم بإرساهلا للمؤ ذلك تنشر 

  2.سنوات منذ إنشائها 05السياسة التجارية بعد 

   ةا�ع�اسات�اتفاقات�املنظمة�ع���الدول�النامي: را�عا

نياء، نامية يف هذا ا�ال تعترب تابعة وقابلة ملا يصدر عن األغال شك أن اتفاقيات املنظمة هو اتفاق األغنياء والبلدان ال

دى لقد كانو وعلى م"امية مصورًاحال الدول الن" لورنس أنفراسيا"على لسان حمررها " وول ستريت جورنال"حيث ذكرت صحيفة 

سؤولون األمريكيون واألوربيون رتقبون ما جيري يف الداخل، وذلك يف الوقت الذي يتفاوض فيه املأسابيع ينتظرون يف اخلارج وي

بسبب الضعف ". كة اخلاصة بالتجارة العاملية ، لقد كانت الدول النامية تستغرب ما بقي هلابشأن ما حيصل على جزء من الكع

ن م أرغ 3.يف أحسن أحواهلا، فهي دائما اخلاسر األكرب %27 تتجاوز لي للدول النامية وحصتها يف التجارة العاملية واليت الاهليك

من جراء ومن املتوقع أن حتقق الدول النامية بعض اآلثار اإلجيابية والسلبية . حوايل ثلثلي أعضاء املنظمة هم من الدول النامية

  :يف اآليتنذكرها . ورغواي يف شىت ا�االتتطبيق اتفاقيات جولة األ

                                                           
 .404: سابق، ص: إبراهيم، حممد العدل عباس وحلمى، عبد العظيم حسن -  1
الثالث يف لطور ثريها على الدول النامية يف ضوء نظام جتاري متعدد األطراف، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة دكتوراه االتحديات الراهنة للتجارة العاملية وتأ: خري الدين، بلعز -  2

  .56 – 55: ص.، ص2014/2015جتارة دولية، جامعة حممد خيضر ، بسكرة، : العلوم التجارية غري منشورة، ختصص
 ):12/07/2017(، متاح على املوقع بتاريخ 2011، 3446ية وآثارها على الدول النامية، جملة احلوار املتمدن، العدد منظمة التجارة العامل: عدنان، فرحان اجلوراين -  3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269827 
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ر النامية تنجم عن تطبيق اتفاقيات املنظمة، نذكهناك إنكاسات إجيابية على إقتصاديات الدول : كاسات اإليجابيةاإلنع -1

  :منها

  .متلك فيها مزايا نسبيةإن حترير التجارة اخلارجية وتقسيم العمل الدويل يسمح للدول النامية بالتخصص يف  تصدير السلع اليت  -

تكفل للدول النامية فرصًا أفضل بط اليت أدخلتها االتفاقات على تطبيق الكثري من قواعد اجلات إن االتفاقات اخلاصة والضوا -

  .قاية من  إجراءات الدعم وسياسة اإلغراق من جانب الدول األخرىحلماية حقوقها التجارية، والو 

إىل تنشيط االستثمار يف هذا امليدان، حسب ف يدفع بالدول النامية ت الزراعية وإرتفاع األسعار سو إن حترير التجارة يف املنتجا -

  1.دول املتخلفة كي تتوسع يف اإلنتاج الزراعيتقدمة اليت ترى يف رفع الدعم عن املنتجات الزراعية حافزاً للوجهة نظر الدول امل

لك كفالة الفرص حلماية يف ذ متميزة وأكثر تفضيًال يف الكثري من احلاالت، مباتكفل االتفاقات اجلديدة للدول النامية معاملة  -

  .الصناعات الوطنية

  .دة حجم التجارة الدولية، مما يؤدي إىل زيادة الطلب سواء من الدول الصناعية أو الناميةم اجلمركية إىل زيايؤدي ختفيض الرسو  -

أفضل حلل منازعا�ا فرصًا دخلت على آلية فض املنازعات تؤمن للدول الناية من اإلنعكاسات اإلجيابية أن التحسينات اليت أ -

  2.التجارية مع الدول األخرى

ير اهلياكل اإلنتاجية ورفع القدرة التنافسية للصادرات احمللية يف الدول النامية، وتنمية الكوادر البشرية كي اقية إىل تطو تؤدي االتف -

  .سواق العامليةتستطيع هذه الدول املنافسة يف األ

كل اإلنتاجية واملعرفية واإلستغالل ت إنتقالية للتطبيق ما ميثل فرصة إلعادة بناء القدرات واهليا توفر االتفاقية للدول النامية فرتا -

  .األمثل للموارد املتاحة

احمللي ملواجهة متطلبات حترير االستفادة من دعم املنظمة واملؤسسات الدولية األخرى اخلاص بتنمية وزيادة استجابة االقتصاد  -

  3.التدريب واملساعدات الفنية والتكنولوجيةل برامج اإلصالح اإلقتصادي وبرامج التكييف اهليكلي، وبرامج التجارة العاملية من خال

 يؤدي حترير جتارة اخلدمات إىل استفادة شركات اخلدمات للدول النامية من عامل املنافسة الذي سيفرض عليها بتحسني -

  4.النامية يف السوق احمللية، واالستعداد للمنافسة خاصة يف أسواق الدول الكفاءة وتطوير األداء ومن مث احلصول على نصيب أكرب

  :من بني أهم االنعكاسات السلبية لتطبيق اتفاقيات املنظمة على إقتصاديات الدول النامية نذكر منها: االنعكاسات السلبية -2

ذلك بسبب ارتفاع األسعار الناجم عن إلغاء الدعم سعار السلع الزراعية األساسية، و ة للغذاء من ارتفاع أتعاين الدول املستورد -

  5.ة وارتفاع أسعارهاارعني يف الدول املتقدمة مما يؤدي إىل إخنفاض الكميات املنتجاحلكومي للمز 

                                                           
: ، ص2001تسيري، جامعة اجلزائر، : ماجستري يف  العلوم االقتصادية، فرعحالة اجلزائر، مذكرة  - تطور التجارة اخلارجية يف ظل التحوالت االقتصادية احلالية  :شرفاويعائشة،  -  1

45. 
 .277 – 276: ص.صابق، مرجع س: حممد، صفوت قابل  - 2
 .مرجع سابق: عدنان، فرحان اجلوراين -  3
: ، ص2006/2007دولة يف علوم التسيري غري منشورة، جامعة اجلزائر،  مظاهر العوملة االقتصادية وإنعكاسا�ا على اقتصاديات الدول العربية، أطروحة دكتوراه: مجيلة، اجلوزي -  4

93. 
 .73: مرجع سابق، ص: يوسف، بييب -  5
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من �ا يف النفاذ إىل أسواق الدول الصناعية املتقدمة، و  تآكل املزايا اخلاصة اليت كانت صادرات الدول النامية واألقل منواً تتمتع -

 .املرتبطة باتفاقية لومي أمهها املزايا املرتبطة بالنظام العام للتفضيالت واملزايا

ارتفاع تكلفة برامج التنمية نتيجة ما سيرتتب على تطبيق االتفاقات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية من ارتفاع تكلفة استرياد  -

 1.اع احملتمل يف األجور نتيجة ارتفاع أسعار الغذاءلوجيا، إضافة إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وكذا اإلرتفالتكنو 

يدة يف ظل املنظمة حتد من احلرية للبلدان النامية لتسطري براجمها التنموية، حيث أن الزيادات الضخمة يف قيات اجلدإن االتفا -

 .ا يف تسيري سياسا�ا التنمويةاجلديدة حتد كثرياً من حرية احلركة اليت كانت متتع �مستوى االلتزامات اليت وضعتها االتفاقات 

لية والنقدية أمام االستثمارات األجنبية وكان لزامًا عليها أن املنظمة على فتح أسواقها املاأجربت الدول النامية من خالل  -

ا أثر نافسة بني املشاريع الوطنية واالستثمارات األجنبية ممتكيف براجمها وتضع قوانينًا ختدم الوضع اجلديد وتسمح بقيام امل

من السلع الصناعية وارتفاع معدالت الفائدة، ويؤدي ذلك إىل  سلبًا على اقتصاديا�ا، وهذا راجع إىل أسعار الواردات

 2.دوث عجز يف ميزان املدفوعات هلذه الدولح

سلبًا على  لكدة من اخلارج سواء من حيث السعر أو اجلودة، ويؤثر ذصعوبة تصدي الدول النامية ملنافسة املنتجات املستور  -

 .بطالةالصناعات الوطنية ، مما يؤدي إىل زيادة معدالت ال

 3.يؤدي االخنفاض التدرجيي يف الرسوم اجلمركية إىل عجز يف املوازنة العامة أو زيادة الضرائب وقد يزيد من تكاليف اإلنتاج -

ها مبيزة نسبية واضحة، مثل القيود الكمية من املنتجات اليت تتمتع في صادرات بعض الدول النامية تفرض االتفاقية قيوداً على -

 .مبعدالت عاليةت امالبس واملنسوجات ، مما يعمل على احلد من زيادة صادرا�ا املفروضة على صادرا

يف جمال جتارة اخلدمات، اليت تتضمن اخلدمات  الصعوبة الشديدة أمام الدول النامة يف املنافسة العاملية أمام الدول املتقدمة -

 4.اإلضرار بالصادرات اخلدمية للدول النامية، خدمات التأمني واملالحة والطريان املدين، مما قد يؤدي إىل املصرفية

اليت  حاولت الدول النامية إدراج موضوع إنتقال العمالة لكونه عنصرًا من عناصر اخلدمات وغايتها يف ذلك إزالة العوائق -

فقط، وهذا  ضت التفاوض يف هذا املوضوع والتزمت بتوفري حقوق املقيمني �اتضعها البلدان املتقدمة، إال أن هذه األخرية رف

 .ها الدول املتخلفة كإحدى  املصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطينيعد تقييد تصدير العمالة األجنبية اليت تعتمد علي

مجة وأزمات مالية مكلفة، وهي خماطر تدخل واق املالية ترافقه خماطر ير اإلستثمارات وعوملة األستعترب الدول النامية أن حتر  -

 5.املال احمللي والدويل عرب آليات حترير رأس

وأشارت بعض الدراسات أن االتفاقية قد أوجدت التدابري حلماية الدول النامية وباألخص الدول األقل منواً واليت يقل فيها 

 6.ت السلبية املتوقعة على الدول الناميةدوالر سنويا، وهو ما من شأنه أن يقلل من اإلنعكاسا 100الدخل عن 

                                                           
 .279: مرجع سابق، ص: حممد، صفوت قابل -  1
 .48: مرجع سابق، ص: شرفاويعائشة،  -  2
 .95: عربية، مرجع سابق، صمظاهر العوملة االقتصادية وإنعكاسا�ا على اقتصاديات الدول ال: مجيلة، اجلوزي -  3
 .             212 – 211: ص.سابق، ص مرجع: كمال، بن موسى -  4
 .مرجع سابق: وراينان اجلعدنان، فرح -  5
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تنفيذ اتفاقيات جولة األورغواي بني مؤيد ومتفائل حبدوث إنعكاسات  نظر حول ما يرتتب عنرغم اختالف وجهات ال

األوىل على قدرة إستجابة إقتصاديات هذه الدول إجيابية وبني متشاؤم عن حدوث إنعكاسات سلبية، فإن ذلك يرجع بالدرجة 

  . املتقدمة، وهذا أمر بالغ الصعوبة يف الوقت احلايلت احلاصلة يف اإلقتصاد العاملي، ومواكبتها إلقتصاديات الدول للتغريا

ة متاماً ملا وعدت به ، كما أ�ا كانت مغاير مخيبة آلمال الكثيرينكانت نتائج حترير التجارة يف ظل املنظمة العاملية للتجارة 

ملتقدمة، ويؤكد ذلك وقائع انتعاش لإلنتاج عقب إنشاء املنظمة، حيث كانت يف صاحل الدول االدول النامية من منو للتجارة و 

 1:ولعل ذلك يتضح مما يلي. متعددة عملية ترصدها إحصاءات منظمات دولية

معدل منو أقل من مستواه يف فرتة الستينات والسبعينات، كما كان كان معدل النمو يف الصادرات العاملية يف فرتة التسعينات   -

، )1994-1990( أقل من نظريه يف السنوات السابقة إلنشائها ) 1999-1995( الصادرات يف السنوات التالية إلنشاء املنظمة 

  .على الرتتيب% 21مقابل % 10

  .لضعف قدرا�ا الفنية واإلدارية واملالية واجهت الدول النامية صعوبات يف تنفيذ بعض التزاما�ا، وذلك -

يف الستينات والسبعينات % 4.6يف التسعينات مقابل % 3.2لق بنمو الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مل يزد معدله على فيما يتع -

  .1980-1965يف الفرتة % 6يف التسعينات مقابل % 3.6وكان معدل النمو يف الدول النامية 

ي أحرزه يف التسعينات هو نفس املستوى السابق حتقيقه ىل الدول النامية فإن معدل النمو الذت رؤوس األموال إبالنسبة لتدفقا -

  .1982- 1975رتة خالل الف

كانت العواقب وخيمة على النمو الصناعي والتشغيل يف الكثري من الدول النامية، فقد عانت الصناعات الوطنية اخنفاضا حادا   -

  .فدة من الدول الصناعية املتقدمةا�ا من جراء فتح األسواق أمام املنتجات الرخيصة الوايف الطلب على منتج

اذ إىل األسواق، حيث أن التعريفات اجلمركية على صادرات السلع ية من صعوبات عديدة يف النفتعاين صادرات الدول النام -

  .مستويات مرتفعة يف الدول املتقدمةالزراعية شديدة االرتفاع والدعم احمللي ودعم الصادرات مازال عند 

توفري الرعاية الصحية لشعو�ا وما يتصل ذلك امللكية الفكرية تضع قيودًا شديدة على حق الدول النامية يف  إن اتفاقية حقوق -

  .الدوائية وتوفريه بأسعار يف متناول غالبية السكانبتطوير الصناعات 

التجارة العاملية وهو أمام منظمة لدول املتقدمة يف رفع دعاوي اإلغراق ضدها واجهت دول اجلنوب مصاعب من جراء إسراف ا -

  .من جهد ووقت كوادرها الفنية ما يكلفها أمواال باهظة ويستنفذ الكثري

  

  

  

  

  تطور�املفاوضات�التجار�ة�����إطار��املؤتمرات�الوزار�ة�للمنظمة�: املبحث�الثالث

                                                           
 .126 -124: ص.صسابق، مرجع : نيفني، حسني مشت -  1
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عترب الدول املتقدمة هي املستفيدة تفاقية، وتتُؤمن التطبيق الصحيح والكامل هلذه االأرادت الدول املوقعة على االتفاقية أن 

لتحقيق ذلك فإن . قيةظمة، ولذلك كانت أشد الدول حرصًا على التطبيق الكامل هلذه االتفايف الدرجة األوىل من قيام املن

عالن ا(ر الوزاري على األقل كل سنتني، وهذا ضمن اتفاق االتفاقية نصت على إنشاء مؤمتر وزاري، وألزمت االتفاقية بعقد املؤمت

لدرجة ملؤمترات الوزراية للمنظمة اختاذ القرارات الضرورية اليت �دف بااملنشأ ملنظمة التجارة العاملية، واهلدف من إنعقاد ا) مراكش

الل وضع منظم وأسلوب إلدار�ا، حيث األوىل إىل حتقيق مزيد من حترير التجارة اخلارجية، وضمان قيام املنظمة بدورها من خ

كما توصلت . 2015 غاية مؤمتر نريويب سنة رات وزارية للمنظمة يف الفرتة املمتدة من تاريخ إنشاء املنظمة إىلعقدت عشر مؤمت

  .املؤمترات إىل جمموعة واإلجنازات واليت حتسب للمنظمة العاملية للتجارة

  من�سنغافورة�إ���سياتل��تطور�املفاوضات�التجار�ة:  املطلب��ول 

 13- 9 الفرتة املمتدة من ة حىت مؤمتر سياتل، كان أول مؤمترات املنظمة املنعقد بسنغافورة يفعقدت ثالث مؤمترات وزاري

، والثالث أنعقد بسياتل األمريكية والذي 1998ماي  20-18، واملؤمتر الثاين انعقد جبنيف يف الفرتة 1996ديسمرب يسنغافورة 

وهذا ما سنتناوله من خالل التطرق إىل أهداف كل مؤمتر . 1999ديسمرب  03نوفمرب إىل غاية  30ذريع يف الفرتة عرف فشل 

  .القضايا املطروحة، والنتائج املتوصل إليها وكذا أهم

  1996املؤتمر�الوزاري��ول����سنغافورة�: أوال

ن مبشاركة م 1996ديسمرب  13-09فرتة املمتدة ما بني انعقد املؤمتر الوزاري األول بسنغافورة عاصمة أندونيسيا يف ال

تفاقية اخلاصة العاملية بعد نشأ�ا، ويأيت هذا املؤمتر يف إطار اال ويعترب هذا املؤمتر أول مؤمتر وزاري ملنظمة التجارة 1.دولة 130

  .مبنظمة التجارة العاملية يف أول تطبيق هلا

  2:الوزاري بسنغافورة، ما يليكان من بني أهداف املؤمتر : أهداف المؤتمر -1

 .دمة منها يف إطار املنظمةنفيذ الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة لاللتزامات املقإجراء مراجعة ملدى ت -

، ويف ظل آلية مراجعة 1994تقييم السياسات التجارية متعددة األطراف يف إطار ما أتفق عليه يف جولة األورغواي  -

 .توالبحث يف مدى فعالية وكفاءة هذه السياساالسياسات التجارية 

يف املفاوضات اخلاصة بتحرير التجارة يف  ة واستكمال املفاوضات حول بعض املسائل اليت مل يتم االنتهاء منهامواصل -

 .اخلدمات

 .إىل غاية إنعقاد املؤمتر 1995جانفي  1إختبار آليات عمل املنظمة بعد ممارسة عملها خالل الفرتة من  -

 :ا واملواضيع يف هذا املؤمتر، أمههاطرحت العديد من  القضاي: المطروحة في المؤتمرايا القض -2

ع من طرف الدول املتقدمة، وأصبح كمحور رئيسي يف املؤمتر، حيث حاولت بعض ذا املوضو مت طرح ه :التجارة والبيئة -

النامية إعرتضت على مناقشة هذا املوضوع خشية أن  الدول إجياد عالقة ما بني التجارة العاملية ومشاكل البيئة، غري أن الدول

 .ات الدول النامية إىل أسواق الدول املتقدمةيكون ذلك كأسلوب محاية أحادية اجلانب من شأ�ا إعاقة إنسياب صادر 

ومدى دعى املؤمتر إىل إنشاء فريق عمل لدراسة موضوع التجارة واملنافسة العادلة، : موضوع التجارة وسياسة المنافسة -

 1.لناميةاف، وهذا املوضوع مت إثارته من طرف االحتاد األوريب وبعض الدول ااحلاجة إىل التوصل إىل اتفاقية متعددة األطر 

                                                           
1- kamal, chehrit : Op . Cit, p : 16. 

 .344: مرجع سابق، ص: طلب، عبد احلميدعبد امل -  2
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طرج هذا املوضوع من طرف االحتاد األوريب �دف ختفيض وتبسيط كافة االجراءات املتعلقة : إجراءات تسهيل التجارة -

النامية، ومت االتفاق على إنشاء فريق  عضاء يف املنظمة، وهذا مامت معارضته من طرف الدولواملرتبطة بالتجارة بني الدول األ

 .بتحليل ودراسة هذا املوضوع وتأثرياته على الدول الناميةعمل يف إطار املنظمة تقوم 

حتاد األوريب، جاءت فكرة طرح املوضوع من طرف الدول املتقدمة ويف مقدمتها اال: العالقة بين التجارة واالستثمار -

قد لقي هذا الطرح متعدد األطراف حول القواعد املنظمة لإلستثمار األجنيب املباشر، و واهلدف منه الوصول إىل إطار دويل 

  .الرفض من الدول النامية

طفال هذا االقرتاح مت تقدميه من طرف الواليات املتحدة األمريكية وذلك من أجل منع عمالة األ: التجارة ومعايير العمل -

هل لبحث كافة التايل مت التوصل إىل إعتبار منظمة العمل الدولية هي اإلطار املؤ واليت تعطي ميزة تنافسية للدول النامية، وب

 2.املوضوعات املتعلقة مبعايري العمل

ل لقد طرح هذا املوضوع من طرف الدول املتقدمة، ولقي رفضًا من طرف الدو : الشفافية في المشتريات الحكومية -

 جلنة عمل داخل املنظمة لدراسة، وحتليل مدى احلاجة لوجود اتفاقية النامية، لذلك مت االتفاق كحل توفيقي على تشكيل

  3.ول اتفاقية الشفافية يف املشرتيات احلكوميةمتععدة األطراف تتعلق باملوضوع، ومدى مناسبة اخلوض يف مفاوضات ح

اصة يف أحكام األوريب وخ كان أكثرها تشددًا إقرتاح دول االحتادذلك مت تقدمي نصوص مقرتحة لالتفاقية،   ويف

ه ية للدول األعضاء، والنفاذ إىل األسواق، وأتسم النص األمريكي بأنتسوية املنازعات، والتغاضي عن أمهية السياسات الوطن

 4.أكثر مورنة، باستثناء بعض فقراته اخلاصة بتسوية املنازعات وغموض بعضها اآلخر

ن املوضوعات اليت ختدم الدول املتقدمة، وال تليب أيًا من ما نظرنا إىل هذه املواضيع جندها مجيعًا مبة إذا وال غرا

ليت تعاين منها هذه البلدان، مما كان سببًا لتوجيه التنموية للبلدان النامية، كما أ�ا ال تعطي األولوية للمشاكل ا احلاجات

  .عمليات حترير التجارة نامية للبلدان الصناعية بأ�ا املستفيد الوحيد مناملزيد من االنتقادات من قبل الدول ال

  5:التالية اليت مت التوصل هلا، وهي رة النهائي النقاطتضمن إعالن سنغافو : إعالن مؤتمر سنغافورة -3

بتحرير  ضرورة العمل على إستكمال املفاوضات حول بعض املسائل اليت مل يتم االنتهاء منها يف املفاوضات اخلاصة -

 .التجارة يف اخلدمات

 .ة والتنمية االقتصادية ومحاية البيئةلتجارة والبيئة يف حبث املسائل املتعلقة بالربط بني حترير التجار إستمرار قيام جلنة ا -

 .رفض استخدام معايري العمل كأداة محائية، وتفويض منظمة العمل الدولية يف حبث هذا املوضوع -

 .لدول املختلفة للمنظة يف هذا اإلطاراللتزامات اليت قدمتها ااد التفاقيات املنظمة، واإعطاء أولوية للتنفيذ اجل -

دول األقل منوًا نظرًا لتضررها من حترير التجارة العاملية، بل ة بتوفري معاملة تفصيلية للوضع عدد من اإلجراءات اخلاص -

 .اخلاصة وعدم قدر�ا على الوفاء بكل االلتزمات اخلاصة �ا نظراً لظروفها

                                                                                                                                                                                     
على السياسة النقدية واملالية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية أثره إنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة و : أمحد، غرييب - 1
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 .97: مرجع سابق، ص:سليمة، عبيدة -  2
 .174: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  3
 .117: مرجع سابق، ص: صليحة، ساخي -  4
 .351- 350: ص.مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  5
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 عات اليت اقرتحت من جانب الدول املتقدمة واليت تتضمن بدء التفاوضإنشاء جمموعات عمل لدراسة عدد من املوضو  -

 .املنظمةحوهلا، �دف الوصول إىل اتفاقية متعددة األطراف بشأ�ا يف إطار 

املتقدمة، واليت محلت يف طيا�ا آثاراً  جاء إعالن سنغافوة مبثابة حماولة للتوفيق بني االقرتاحات املقدمة من طرف الدول 

الدول النامية لتلك االقرتاحات، حيث تقف حائالً رية على الدول النامية ومصاحلها، وبني املعارضة الشديدة من جانب سلبية كب

ا قيودا جديدة أمام النامية حنو تصريف منتجا�ا وزيادة صادرا�ا إىل الدول املتقدمة، وبالتايل حتمل يف طيا� دون انطالق الدول

 .واق الدول املتقدمةالدول النامية للنفاذ إىل أس

   1998املؤتمر�الوزاري�الثا�ي�بجنيف�عام�: ثانيا

، وأحتفلت املنظمة خالل املؤمتر 1998ماي  20-18انعقد املؤمتر الوزاري الثاين للمنظمة يف جنيف السويسرية يف الفرتة 

طرح العديد من القضايا يف هذا دولة ومت  134وذلك مبشاركة  1.جاري متعدد األطرافبالذكرى اخلمسني لتأسيس النظام الت

ومروراً بروسيا  1997بدءاً من جنوب شرق آسيا يف منتصف عام . يةيضاً حدوث أزمة مالية عاملإال أن العام نفسه شهد أ 2.املؤمتر

  3:فاوضات التجارية، مهايجتان ، فيما يتعلق باملوكان هلذا التوقيت نت. 1999مث األرجنتني عام  1998والربازيل عام 

بقدر معقول من النجاح يف  Statist" دولتية" استراتيجيات تصنيعيةوضع الدول النامية خاصة تلك اليت حاولت تبين   -

جلميع  موضع الدفاع، وإ�ام دور الدولة فيها بأنه سبب األزمة ال سبب النجاح، والدفع بأن التحرير الشامل وغري املشروط

  .ألجنلو أمريكية هو املخرج الوحيد املتاح أمامهاأسواقها املالية واإلنتاجية على الطريقة ا

لبلورة مواقف أو اسرتاتيجيات مجاعية جتاه  -املستنزفة كل منها يف أزمتها اخلاصة–مام هذه الدول عدم وجود فرصة أ -

  .مطالب الدول املتقدمة جبولة مفاوضات جديدة

 4:سعى مؤمتر جنيف اىل حتقيق مجلة من األهداف، منها :أهداف المؤتمر -1

 .1994جولة أورغواي مراجعة مدى التزام الدول بالوفاء بالتزاما�ا اليت قدمتها يف  -

 .االقرتاب أكثر من مشاكل التطبيق والبحث عن حلول هلا  -

وبالتايل مت إدخال موضوعات مل تقييم السياسات التجارية متعددة األطراف، وحماولة طرح موضوعات جديدة للمناقشة،  -

مة التجارة العاملية واملنظمات فورة، أمهها موضوع التجارة اإللكرتونية وحبث مدى التناسق بني منظتطرح يف مؤمتر سنغا

 .الدولية األخرى

 .إخل... حبث الشفافية يف املنظمة وكذلك موضوع التجارة واملديونية، ونقل التكنولوجيا -

 :، من بينها1998متر جنيف طرحت العديد من املواضيع والقضايا يف مؤ  :المؤتمرالقضايا المطروحة في  -2

                                                           
لى ، متاح ع15: ، ص2001ية الزراعة يف املفاوضات التجارية، جملة التعاون االقتصادي بني الدول االسالمية، املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية وأمه: أوكار، غوالر -  1

 http://www.sesric.org/jecd/jecd_articles/ART01020102-2.pdf):  02/12/2106(وقع االلكرتوين بتاريخ امل
2 - kamal, chehrit : L’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C), Op . Cit, p : 16. 

 ): 12/05/2016(متاح على املوقع بتاريخ . 05: ورقة عمل أولية، صنوب، معركة اجل –املفاوضات التجارية من الدوحة اىل هونج كونغ : ياسر، علوي -  3

 www.liban.attac.org/IMG/doc/WTOHong-Kong_Arabic.doc.  
 .352: ص مرجع سابق،: عبد املطلب، عبد احلميد -  4
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ول مرة يف هذا املؤمتر، حيث مت االتفاق على وضع برنامج حول ة اإللكرتونية ألمت مناقشة التجار : التجارة اإللكترونية -

النامية، ومت االتفاق على عدم فرض رسوم  التجارة اإللكرتونية يأخذ بعني االعتبار االحتياجات االقتصادية والفنية للدول

  2:وتلخص موقف الدول النامية يف 1.وضوعلى الرسائل اإللكرتونية حىت يتم االتفاق على برنامج خاص �ذا املمجركية ع

  ضرورة االستمرار يف التفاوض والدراسة حول املوضوعات اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية يف إطار ا�الس واللجان

 .يقا باتفاقيات أخرى مثل جتارة اخلدماتباملنظمة، خاصة أن هذا املوضوع يرتبط إرتباطا وث املتخصصة

  مية لتمكينها من إنشاء بنية أساسية متكنها من املشاركة يف التجارة الفين واملايل للدول الناالتأكيد على أمهية الدعم

 .اإللكرتونية حلني إنعقاد املؤمتر الوزراي الرابع للمنظمة

ظهر إجتاه قوي حنو بدء جولة من املفاوضات تساعد  املؤمتر يف هذا: التعريفة الجمركية على السلع الصناعيةيض تخف -

هذا االجتاه عارضه عدد حمدود من الدول النامية  زيد من ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع الصناعية، وجندعلى امل

 3:لألسباب اآلتية

 مية إىل األسواق العامليةلوصول الدول النااألورغواي يف حتقيق فرص إضافية  عجز التخفيضات اليت تضمنتها جولة. 

 ركي مثل رفع معدالت الضرائب احملليةراءات غري مجركية لتعويض التخفيض اجلمجلوء العديد من الدول املتقدمة إىل إج. 

 باإلضافة إىل العوائق الفنية للتجارة تعسف البلدان املتقدمة يف استخدام اإلجراءات والقواعد اخلاصة بالتجارة العادلة ،

 .دت عليها هذه الدولاليت اعتم

  اليت تطمح إىل حتقيقهاالدول النامية على تنفيذ الربامج التنفيذية األثر السليب الخفاق حصيلة اجلمارك يف قدرة. 

 صادرات املهمة للدول الناميةإخنفاض الرسوم اجلمركية يف الدول املتقدمة جعلها تطبق تعريفة عالية ومتزايدة اجتاه ال. 

ضوع للموقف التفاوضي ملو يتمثل اإلطار العام : التجارة العالمية والمنظمات الدولية األخرىالتناسق بين منظمة  -

  4:التناسق يف منظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية األخرى، فيما يلي

 منه اإلعالن مات والوكاالت الدولية األخرى، وهو األمر الذي تضأمهية حتقيق التناسق بني منظمة التجارة العاملية واملنظ

 الوزاري الصادر عن مؤمتر مراكش؛

 ر مؤسسات التمويل الدولية إىل دعم القدرات الذاتية للدول النامية، وتعزيز التناسق حينما تباد إمكانية استخدام هذا

 جانب العرض هلا؛

  ليني، على الرغم من وجود ك الدو العاملية للتجارة وكل من صندوق النقد والبناحلاجة إىل املزيد من التناسق بني املنظمة

 .إخل. جمال تبادل املعلومات والسكرتارية، وحضور االجتماعاتاتفاقية بني الطرفني يف شأن التعاون يف 

 5:لتبلور اإلطار العام للموقف التفاوضي هلذا املوضوع حو : الشفافية في عمل منظمة التجارة العالمية -

 ى ل اإلسراع يف إتاحة املستندات املقيد توزيعها، وضرورة احلفاظ علتشجيع توافر الشفافية يف أعمال املنظمة من خال

  .الطبيعة احلكومية ملنظمة التجارة العاملية؛

                                                           
 .175: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  1
 .169: ، ص2006ل العوملة االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة اجلزائر، يف ظ اإلجتاهات احلديثة للتجارة الدولية: حممد، حشماوي -  2
 .63- 62: ص.مرجع سابق، ص: أمحد، غرييب -  3
 .119: مرجع سابق، ص: ، ساخيصليحة -  4
 .356: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -  5
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 رفض فكرة إعطاء احلق للمؤسسات غري احلكومية للتدخل يف عملية تسوية املنازعات. 

 مل منظمة التجارة العامليةيق مبدأالشفافية يف عات، وكلها أمور تدعو إىل تعمإعداد جدول األعمال لإلجتماع. 

نات من القرن املاضي بعقد اتفاقيات جتارية إقليمية بغية حترير التجارة ما بني ع التسعيمتيز مطل: اتفاقية التجارة اإلقليمية -

ة ال يتمثل يف ضرورة أن تنسق االتفاقيات اإلقليميإقليم إقتصادي وآخر، وكان املوقف التفاوضي للدول النامية يف هذا ا�

وعدم إحلاق الضرر بالطرف الثالث، ومن ناحية أخرى مع قواعد املنظمة، وذلك بدعم النظام التجاري املتعدد األطراف، 

التحرير التجاري، رونة للدول النامية يف جمال إبرام اتفاقيات تفضلية وترتيبات إقليمية �دف إىل املزيد من يتعني توافر امل

  1.ضات اجلاتالقتصادية، وهذا حسب االتفاق املتوصل إليه يف جولة طوكيو من مفاو ودعم عمليات التكامل والتنمية ا

لقد مت إقرتاح هذا املوضوع من طرف الدول النامية �دف حتديد مدى املسامهة املطلوبة من النظام : التجارة والتمويل -

هذا ما رفضته معظم الدول املتقدمة حبجة راف للتغلب على مشكلة املديونية وإجياد حل هلا، و التجاري العاملي متعدد األط

 2.تصاص املنظمةأن هذا املوضوع ليس من اخ

رغبت الدول النامية من خالل املؤمتر يف أن ينص إعالن جنيف على إنشاء جمموعة عمل يف إطار : نقل التكنولوجيا -

ا على أسس جتارية إىل الدول النامية، وتدرس أثر تطبيق اتفاقيات املنظمة يف عملية نقله املنظمة ختتص بنقل التكنولوجيا،

 3.قدمة هلذه الرغبةعم عملية نقل التكنولوجيا احلديثة، حيث مل تستجب معظم الدول املتإضافة إىل دراستها أساليب د

 4:لك يف قسمني، مهاأما االعالن الصادر عن جدول أعمال املؤمتر فقد جتسد ذ: إعالن المؤتمر -3

ام يف النمو يؤكد هذا االعالن على أمهية مسامهة هذا النظ :بين أكثر من دولتيناالعالن الخاص بنظام التجارة  -

التجارة، والتوسع فيها و�يئة املناخ املالئم للعالقات التجارية الدولية وفقًا ألهداف واالستقرار من خالل تشجيع حترير 

  .ية للتجارةاجلات واملنظمة العامل

العاملية وفتحها  يؤكد هذا االعالن على منو التجارة اإللكرتونية: كترونية العالميةاالعالن الوزاري الخاص بالتجارة اإلل -

دول النامية هلا، كما يؤكد االعالن على ضرورة عدم فرض رسوم مجركية على أجهزة آفاقًا جديدة للتجارة وحاجة ال

 .اإلرسال اإللكرتونية

 5:أيضا تضمن إعالن جنيف النقاط التاليةواقف املختلفة للدول املشاركة يف املؤمتر ضوء املويف   

 أسفرت عنها جولة األورغواي، مع إجراء تقييم لذلك التنفيذ يف املؤمتر ام بتنفيذ االتفاقيات اليتالتأكيد على ضرورة االلتز  -

  .الوزاري الثالث الذي سيعقد يف سياتل

 .نامية طرح هذا املوضوع �ائياوعة العمل، حيث رفضت الدول ال العمل حىت على جممرفض طرح موضوع معايري -

                                                           
 .44: بق، صمرجع سا: أمحد، غرييب -  1
 .176: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  2
 .119: مرجع سابق، ص: صليحة، ساخي -  3
 ):12/05/2016( بتاريخ املؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية، متاح على املوقع االلكرتوين -  4

 www.aljazeera.net/.../6b161ac9-804d-4b3e-a91f-72bf733f0525  
 .359: مرجع سابق، ص: احلميدعبد  عبد املطلب، -  5
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لالجتماع الوزاري القادم يف سياتل، على أن يتضمن  ة العاملية بتنفيذ برنامج اإلعدادتكليف ا�لس العام ملنظمة التجار  -

 :هذا الربنامج النقاط التالية

  1994األورغواي مراجعة تنفيذ االتفاقيات احلالية جلولة. 

 زراعة واخلدماتواملتعلقة بال 1994سبقا على إجرائها يف اتفاقيات جولة األورغواي إعداد برنامج املفاوضات املتفق م. 

 إعداد التوصيات بشأن أي موضوعات جديدة تقرتحها الدول األعضاء للتفاوض بشأ�ا. 

  ملية بإعداد دمات يتضمن قيام منظمة التجارة العاإعالن مستقل يتعلق بالتجارة يف اخل 1998صدر عن مؤمتر جنيف

 .رامج عمل لدراسة هذا املوضوع كنشاط مستجد من أنشطة املنظمةب

 1999 املؤتمر�الوزاري�الثالث����سياتل :اثالث

نوفمرب إىل  30 انعقد املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية يف سياتل بوالية واشنطن األمريكية، يف الفرتة املمتدة من

امة جولة جديدة من وذلك بغية التوصل إىل اتفاق حول نطاق وحمتوى إق" بجولة األلفية" ومسي هذا املؤمتر 1999ديسمرب   03

تحدة األمريكية الدورة ومت قبول عضوية كل من باكستان وبوركينافاسو وكوملبيا، وشارك يف هذا ترأست الواليات امل. املفاوضات

ن أن نتائج املؤمتر كانت خميبة لآلمال إذ أ�ا كانت مناقضة ملا كا بلداً، إال 150م وزراء ومسؤولون كبار من أكثر من االجتماع اهلا

راف للمزيد من حترير التجارة وخصوصًا يف جماالت السلع يتوقع أن يسفر عنه انطالق جولة جديدة من املفاوضات متعددة األط

صل إىل اتفاق، وبدأت احملادثات الرامية إىل وبالفعل أختتم املؤمتر أعماله دون التو . ستثماريةالزراعية، واخلدمات، والنشاطات اال

، كما إتفقت 2000مات يف بداية عام ، فقد تقرر استئناف املفاوضات حول جتارة املنتجات الزراعية واخلداخلروج من هذا املأزق

  GATS.1اخلدمات ة حول الزراعة واالتفاقية العامة حول التجارة يف عليه البلدان األعضاء يف املنظمة، وضَمنته يف االتفاقي

قاد مؤمتر سياتل من األسباب اليت أدت إىل النتائج اليت صاحبت إنعتعترب الظروف  :الظروف التي صاحبت انعقاد المؤتمر -1

  2:املتوصل إليها يف املؤمتر، وميكن تلخيصها أهم الظروف يف اآليت

�ا على االقتصاد العاملي واقتصاديات الدول بدول جنوب شرق آسيا وانعكاسا 1997اليت بدأت سنة  األزمة املالية العاملية -

 .النامية خاصة

 .مة املالية من عدم العدالة يف توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة بني الدول املتقدمة والناميةت األز إفرازا -

دير التكنولوجيا، لكن صدير الصناعات امللوثة إىل الدول النامية حبجة تصاآلثار السلبية للعوملة االقتصادية املتمثلة يف ت -

 .ةاليت تعاين منها الدول املتقدمة يف إطار حتقيق التنمية املستدام اهلدف من ذلك هو تصحيح االختالالت اهليكلية

ل النامية ملكاسب نتيجة عدم إلتزام مظاهر اخللل اليت أفرزها النظام التجاري العاملي اجلديد، واملتمثلة يف دعم حتقيق الدو  -

دام بعض االتفاقيات مما حال دون ة بالتنفيذ الكامل التفاقيات األورغواي، أو نتيجة التعسف يف استخالدول املتقدم

 .سواق الدول املتقدمةوصول صادرات الدول النامية إىل أ

 1998حيث إخنفضت الصادرات العاملية سنة  إخنفاض معدل النمو االقتصادي وإخنفاض معدالت منو التجارة العاملية، -

 .يف نفس السنة % 7، كما بلغت نسبة اخنفاض صادرات الدول النامية 1997مقارنة بسنة  % 2مبعدل 

  3:هدف مؤمتر سياتل  إىل حتقيق مجلة من األهداف، نذكر منها :أهداف المؤتمر -2

                                                           
 .18: ، ص2001مرجع سابق، : أوكار، غوالر -  1
  .178-177: ص.مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  2
 :   ( 15/02/2017)عاملية، نقال عن املوقع بتاريخ املؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة ال -  3
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  .ألخص يف االتفاقية اخلاصة بالتجارة يف اخلدماتإحداث املزيد من التحسني يف النظام التجاري العاملي، وعلى ا  -

اليت تواجه الدول النامية، واملتعلقة مبوضوعات  1994لبحث يف التعامل مع مشكالت تنفيذ اتفاقيات جولة األوروغواي ا -

  .النفاذ إىل األسواق

 2000ات مع بداية عام بدء وإطالق جولة جديدة من املفاوض  التوصل إىل اتفاق حول إعالن يصدر عن املؤمتر يتضمن -

تستهدف حل بعض  السلع الزراعية والتجارة يف اخلدمات، باإلضافة إىل اختاذ قرارات حول موضوع حترير التجارة يف

  .مشكالت التنفيذ يف بعض اتفاقيات جولة األوروغواي

سات التجارية والنقدية أن املفاوضات التجارية متعددة األطراف جيب أن تأخذ يف االعتبار عنصر الرتابط بني السيا  -

  .ثري املتبادل هلذه السياساتواملالية، والتنموية والتأ

م الوضع احلايل للتجارة العاملية والعالقات الدولية ة عن الفرتة السابقة للمؤمتر، وتقييمراجعة أعمال منظمة التجارة العاملي -

  .التجارية مع االتفاق على برنامج املنظمة لفرتة قادمة

قعة، اليت ميكن أن تبدأ بعد أقل من شهر من اختتام االجتماع التجارية جلولة األلفية الثالثة املتو املفاوضات  حتديد ماهية -

  .ري لدول منظمة التجارة العاملية يف سياتلالوزا

 :يليتطرق املؤمتر إىل العديد من الواضيع والقضايا، وأهم هذه املواضيع ما  :المواضيع والقضايا التي طرحت المؤتمر -3

ل مع قطاع الزراعة وإكتمال حتريره بعد جولة األورغواي من أهم يعترب التعام: قطاع الزراعة واستكمال تحريره -

ناتج العاملي االمجايل، وكان ملف الزراعة يف وضوعات يف إطار مفاوضات حترير التجارة، حيث ميثل أكثر من ثلثي الامل

كامًال يف جولة ضات، وذلك بسبب عدم حترير جتارة السلع الزراعية حتمؤمتر سياتل عبارة عن حجر الزاوية يف املفاو  ريرا ً

 1.األورغواي

وهذا . مت التطرق ملوضوع اخلدمات يف وقت يبقى القطاع حكرًا على الدول املتقدمة: قطاع الخدمات ومداخل تحريره -

 .1998و  1997مات سنيت ما يوضحه اجلدول املوايل، والذي يبني هيمنة الدولة املتقدمة على جتارة اخلد

 1998و��1997ر�ا��دمات�ع���العالم�سن���تصدي): 06– 02(ا��دول�رقم�

 )%(النسبة  رالقيمة مليار دوال األقطار

 1998سنة  1998سنة  1997سنة 

 48.25 635900 601300 أوربا الغربية

 20.50 270200 265600 أمريكا الشمالية

 19.38 255400 299400 آسيا

 4.02 53000 50600 تينيةا الالأمريك

 2.03 26700 27500 إفريقيا

 100 1317800 1320900 العالم

  .262: مدخل بيئي، مرجع سابق، ص-جارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة نظمة العاملية للتدور امل: كمال، ديب  :المصدر

ريكا الشمالية ويف مقدمتها ذ أوربا وأمهو إستحوا) 06 – 02(أهم ما يالحظ من خالل قراءة اجلدول رقم    

وهو ما يعكس االهتمام  1998مات سنة من الصادرات العاملية يف اخلد % 68.75ملتحدة األمريكية على نسبة الواليات ا

  .البالغ من طرف هذه الدول، لتحرير التجارة يف اخلدمات، على عكس الدول النامية فهي عنصر غري مؤثر يف هذا القطاع

                                                                                                                                                                                     
http://blastak.blogspot.com/2014/03/blog-post_476.html  

  .371: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد -1
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سنوات مع بداية عمل املنظمة،  05اية املفاوضات مبهلة من االتفاقية العامة للخدمات تاريخ بد) 19(ملادة حددت ا

اصر األساسية واإلطار اخلاص باملفاوضات، ورغم أن هذا املوضوع مل التحري ملؤمتر سياتل مت االتفاق على العن وخالل عملية

يق مزيد من احلرية رجة الطموح بني الدول املتقدمة اليت تسعى إىل حتقيعرف نقاط خالفية تذكر، ولكن كان االختالف يف د

  1.ي أمهية وأولوية للقطاعات ذات األمهية بالنسبة هلايف جتارة اخلدمات وبني الدول النامية اليت تعط

لتباين احلاد يف أعتربت من أهم املواضيع على جدول أعمال املؤمتر الوزاري الثالث على الرغم من ا: التجارة اإللكترونية -

مريكي إلعداد ملف ة عرب االنرتنت حاليًا ويف املستقبل القريب، مما دفع باجلانب األاألرقام املعلنة بشأن حجم التجار 

ناع املتفاوضني بضرورة تذليل الصعاب اليت تواجه التوسع يف استخدام حول التجارة اإللكرتونية وعرضه على املؤمتر الق

على أي من املوضوعات املتعلقة بالتجارة  وإنتهى إجتماع سياتل إىل فشل يف االتفاق. لتجاريةاالنرتنت يف األعمال ا

شهراً، وقد أُعترب ذلك  24و 18البث يف التعريفات اجلمركية املفروضة عليها ملدة ترتاوح ما بني اإللكرتونية، ومت تأجيل 

  2.وضع أي حواجز مجركية على التجارة اإللكرتونية إنتكاسة للواليات املتحدة اليت كانت تطالب قبل املؤمتر بعدم

ول عاوى اإلغراق الراهنة يف املنظمة، وإجتاه الدأشارت الدول النامية يف مناقشتها إىل وضع د: قضايا دعاوى اإلغراق -

الكربى بشكل واسع و�ائي يف مواجهة اآلخرين، وتتصدر الواليات املتحدة قائمة الدعاوى، حيث قدمت إىل حني 

حاالت، أما مجلة الدول النامية اليت تشكل  07حالة، واليابان  47 دعوى إغراق واالحتاد األوريب 60عقاد مؤمتر سياتل إن

ومع دخول . إغراق 61دعوى إغراق، يف حني أ�ا تعرضت ملواجهة  44من أعضاء املنظمة فلم تقدم سوى  % 80

ن من أراضيها، مبا الية، فإن اإلغراق ميثل �ديدًا على مجيع املصدرياالتفاقية حيز التنفيذ الشامل، وانتهاء الفرتات االنتق

 3.مية واليت متر بأوضاع صعبةيشكل تأثرياً سلبياً على إقتصاديات الدول النا

رغم إقرار اتفاق اجلات إ�اء نظام احلصص املتبع خالل عشر سنوات على أن تقوم الدول : المنسوجات والمالبس -

إال أن الدول املتقدمة ما زالت تضع قيودا أمام ا اجلمركية على واردا�ا من املنسوجات واملالبس، النامي خبفض تعريفا�

نافسة يف سوق حرة مية من هذه املنسوجات،وذلك أن الدول املتقدمة تشعر بالعجز عن املصادرات الدول النا

 4.للمنسوجات واملالبس اجلاهزة، هذا يف غري صاحل الدول املتقدمة

املقرتح األمريكي بفرض عقوبات اقتصادية لضمان التزام دول  رفضت الدول النامية: معايير العمل والبيئةرتبطة بقضايا م -

ة مبوضوع العمالة، ألن الغرض من ربط العمالة باملعايري العمالية والبيئية، ورفضت بشكل قاطع ربط حترير التجار  العامل

م املتحدة للتجارة والتنمية كما أصدرت منظمة األم. سية لصادرات الدول الناميةوالبيئة بتحرير التجارة إفشال امليزة التناف

غوط املمارسة سياتل طالبت من خالله الدول النامية والفقرية بضرروة التصدي للض بيانًا وزعته خالل مؤمتر) األونكتاد(

كان هذا املوقف تضامنا مع الدول النامية من الدول املتقدمة من أجل إدراج املعايري العمالية يف جدول أعمل املنظمة، و 

 5.ملنظمة التجارة العاملية والدول املتقدمة املسيطرة عليهاوحتدياً 

                                                           
 .262: مرجع سابق، ص: كمال، ديب -  1
 .177 -176: ص.سابق، صمرجع : حممد، حشماوي -  2
  .374: رجع سابق، صم: عبد املطلب، عبد احلميد -  3
 .181 – 180: ص.مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  4
 376- 375: ص.صابق، مرجع س: عبد املطلب، عبد احلميد -  5
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لقد أصرت الدول النامية على ضرورة إصدار هذا املؤمتر : عالقة بمشاكل تنفيذ نتائج جولة األورغواي ع ذاتمواضي -

يتم توزيع مزايا ليت تواجهها يف تنفيذ نتائج جولة األورغواي، حىت لقرارارت وإجراءات تكفل معاجلة املشاكل والصعوبات ا

 1:فيه، وتتلخص هذه املشاكل يفحترير التجارة الدولية بشكل عادل على املشاركني 

  عدم إلتزام الدول املتقدمة بتنفيذ أحكام بعض االتفاقات اليت يف صاحل الدول النامية بالشكل املطلوب، واليت من بينها

 .املنسوجات واملالبس اتفاقية

 يما اتفاقية حقوق امللكية فرتات االنتقالية نظرًا للصعوبات اليت تواجهها يف التنفيذ، وال ستطالب الدول النامية مبد ال

 .قييم اجلمركيالفكرة املرتبطة بالتجارة واتفاقية الت

 لنامية، من بينها اتفاقية العوائق تعسف الدول املتقدمة يف تطبيق بعض أحكام االتفاقات للحد من صادرات الدول ا

 .جارة، واالتفاقية اخلاصة بالصحة والصحة النباتيةالفنية على الت

ومشلت هذه املوضوعات اليت مت طرحها يف املؤمتر الوزاري األول بسنغافورة : معهايدة والمتعامل الموضوعات الجد -

تح أمام ومل ي. 1999ثالث بسياتل عداد للمؤمتر الوزاري ال، وأثناء مرحلة اإل.جبنيف 1998، واملؤمتر الوزاري الثاين 1996

 2.التجارة وسياسات املنافسة؛ الشفافية يف املشرتيات احلكوميةالتجارة واالستثمار؛ : املؤمتر مناقشة املوضوعات التالية

ة واالحتاد األوريب من ما مت طرحه من مواضيع خالل املؤمتر الوزاري الثالث كانت موضع خالفات بني الواليات املتحد   

  .ملتقدمة من جهة أخرىاملتحدة واليابان من جهة أخرى، وخالف بني الدول النامية والدول اجانب، وخالف بني الواليات 

مل يتمكن املشاركون يف مؤمتر سياتل من التوصل إىل اتفاق مجاعي : المواقف المختلفة لألطراف المشاركة في المؤتمر -4

نظمة مع بداية األلفية الثالثة، ومواضيع املفاوضات سياتل الذي كان من املفرتض أن حيدد أسلوب عمل املبشأن إصدار إعالن 

ة، مما دفع املدير العام للمنظمة إىل إعالن ت معظم الدول إعرتاضها حول عدد كبري من القضايا املطروحة للمناقشاجلديدة، وأبد

  3:ول املتقدمة والنامية، واليت من أمههافشل املؤمتر، وذلك راجع إىل اختالف مواقف الد

الف فشل مؤمتر سياتل، هو استمرار اخل ممثل اإلحتاد األوريب إىل أن سبب باسكال ليميأشار : تحاد األوربيموقف اال -

فقد . يف وجهات النظر حول مضمون اجلوالت اجلديدة من املفاوضات والثغرات يف التحضري واإلجراءات اخلاصة باملؤمتر

ل إىل تقوية مركزه التفاوضي، من خالل البحث عن أوسع دعم الحتاد األوريب منذ اليوم األول لالجتماع يف سياتسعى ا

 .يع احملادثات لتشمل أكرب عدد من القضاياالوفود املشاركة يف الدورة لتأييد مطالبه، املتعلقة بتوسيع مواض من أعضاء

ظمة، ووجهت إنتقادات تم �ا العمل داخل املنملؤمتر إىل الطريقة اليت يأرجعت الدول النامية فشل ا: موقف الدول النامية -

 ل النامية من االجتماعات املهمة، مشرية بذلك إىل االجتماع الفرعيشديدة لألسلوب الذي مت به استبعاد معظم الدو 

ىل رفض الدول النامية ألي إعالن مما أدى إ. دولة لصياغة البنود النهائية إلعالن املؤمتر 22الذي مجعت فيه املنظمة ممثلي 

ية للموافقة على ما تطرحه، خاصة يف ته، فضًال عن إبرازها للضغوط اليت مارستها عليها اإلدارة األمريكمل تشارك يف صياغ

عمل، هذا ما أدى إىل إصرار الدول النامية على عدم املضي قدمًا يف املفاوضات، حىت يتم قضايا ربط معايري التجارة بال

 . تكون جمرد انعكاسا هليمنة الدول الكربىيح هذه األوضاع اخلاطئة يف أسلوب عمل املنظمة، والتصح

أكد الطرف األمريكي أن مقرتحات الرئيس األمريكي بشأن إقرار معايري جديدة : األمريكية موقف الواليات المتحدة -

ط على العامل، إال أن رغبة الواليات املتحدة أن للعمل ومعاقبة الدول اليت ال تلتزم مل يكن املقصود منها إمالء الشرو 

                                                           
  .260: مدخل بيئي، مرجع سابق، ص –دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : كمال، ديب -  1
  .384- 383: ص.جع سابق، صمر : عبد املطلب، عبد احلميد -  2
 .114 – 113: ص.بية، مرجع سابق، صالعر  مظاهر العوملة االقتصادية وإنعكاسا�ا على اقتصاديات الدول: مجيلة، اجلوزي -  3
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ية متثل أمهية قصوى بالنسبة للشعوب، وأن الرئيس  كون هناك إعرتاف من قبل العامل بأن معايري العمل والقضايا العمالي

د أحرز تقدماً يف إقرارها وتطبيقها وفقاً للمعايري األمريكية يف العامل، وأكد الطرف األمريكي أن املؤمتر قكلينتون مل يطلب 

 1.ى معقدة جيب مناقشتها والتفاوض بشأ�اعدة جماالت، وال تزال قضايا أخر 

إنعقد املؤمتر يف ظروف صعبة وضغوط شديدة، حيث شهدت مدينة سياتل مظاهرات : لأسباب فشل مؤتمر سيات -5

بني األطراف ا�تمعة السبب الرئيسي يف فشل وإحتجاجات معادية للمنظمة العاملية وللعوملة، وكانت اخلالفات احلادة املتعددة 

 :ر، وتتمثل أهم هذه اخلالفات فيما يلياملؤمت

ألوريب حول موضوع الزراعة، ومتثلت اخلالفات يف رفض دول االحتاد اليات املتحدة واالحتاد اظهور خالفات حادة بني الو  -

 .ات املتحدة على املطالبة برفع الدعم من جهة ثانيةاألوريب إلزالة الدعم الذي تقدمه لإلنتاج الزراعي، وإصرار الوالي

جارة ومعايري العمالة يف جدول األعمال، حيث رفضت اخلالف بني الدول املتقدمة والدول النامية حول إدراج موضوع الت -

 .العمل الدوليةإدراج هذا املوضوع حتت مظلة املنظمة، وأعتربت أن املنظمة املعنية مبعايري العمل هي منظمة  الدول النامية

املؤمتر بالعزلة  دول املتقدمة حول طريقة صنع القرار، حيث شعرت الدول النامية خاللإستياء الدول النامية من مواقف ال -

 2.ضوعات اليت تطرقت هلا االجتماعات اجلانبية للمؤمتر الوزاريوجتميد سعيها لإلفصاح عن مواقفها من خمتلف املو 

دًا لكيفية مواجهة هذه التناقضات، خاصة أن عد املؤمتر إعدادًا جيخلربة لدى إدارة املنظمة لتعدم توافر اإلعداد اجليد وا -

 .ات اليت كانت تدعوها إىل توقع تفجر هذه القضايا الساخنةهناك العديد من املؤشر 

املسألة كأداة ضغط الرغبة يف عدم فتح األسواق األمريكية أمام الصادرات من دول العامل األخرى، وحماولة استخدام هذه  -

 .ورويب أو اليابانمريكية، بدرجة استفزت اآلخرين سواء الدول النامية أو االحتاد األعلى اآلخرين لقبول املطالب األ

عدم االهتمام مبعاجلة املساوئ اليت تصاحب احلرية التجارية، ومشاكل الدول النامية اليت تتعرض للمنافسة من الدول   -

على مساعدة الدول النامية يف عمليات نقل على الدول املتقدمة أن تتبع سياسات مساواة وتعمل املتقدمة إقتصادياً، و 

 .ورفع مستويات اإلنتاجية واألجور �ا التكنولوجيا، وأستيعا�ا

 .فشل مؤمتر سياتل ألنه أهدر توازن املصاحل بني الدول الغنية والفقرية إقتصادياً وجتارياً وزراعياً وصناعياً  -

ثات التجارية، ومع إزدياد اللجوء إىل الصالون األخضر حسب النامية الذي بدا واضحًا مع إستمرار احملادالدول �ميش  -

حسب التعبري اإلجنليزي، وكالمها يعين أن يتم اختيار جمموعة خمتارة  Green Room الغرفة الخضراءالفرنسي أو  التعبري

 3.ا مت االتفاق عليه فيما بعد على الدول األخرىمن الدول لضمان التوصل إىل اتفاق، مث يتم عرض م

املفاوضات التجارية يعترب جناح بالنسبة للدول  منه فإن فشل مؤمتر سياتل يف إصدار إعالن رمسي لبدأ جولة جديدة منو 

األمر الذي قد  هلا الفرصة إلعادة النظر يف مشاركتها يف مسرية العوملة وإعادة حتديد مواقفها التفاوضية، النامية، حيث يتيح

  .صادي فيهاية يف جولة جديدة، مبا يتفق مع خطط التنمية ومسرية االصالح االقتيساعدها يف وضع اسرتاتيجيات تفاوض

رغم أن مؤمتر سياتل باء بالفشل إال أنه مل خيل من بعض االجيابيات، اليت نذكرها يف : الجوانب االيجابية في المؤتمر -6

  4:اآليت

 .والتحديات اليت تطرحها ة العاملية للتجارة ودورها اهلامعاب ماهية املنظمزيادة أمهية استي -

                                                           
 .108: مرجع سابق، ص: سليمة، عبيدة -  1
 .94- 93: ص.مرجع سابق، ص: ناصر، دادي عدون ومتناوي، حممد -  2
 .186-185: ص.ق، صمرجع ساب: حممد، حشماوي -  3
 .115: رجع سابق، صية، ممظاهر العوملة االقتصادية وإنعكاسا�ا على اقتصاديات الدول العرب: مجيلة، اجلوزي -  4
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�ا التنافسية، حىت تصبح فاعلة يف النظام ة تفعيل التكتالت االتقاصدية لتعزيز قدر أمهية التنسيق بني الدول النامية، وضرور  -

 .االقتصادي العاملي اجلديد

 .الدول النامية أيضا ن منمعارضة مطالبها ليس من الدول املتقدمة فقط لكإدراك الواليات املتحدة إمكانية رفض رغبتها و  -

 .ارجيةالدول النامية فيما خيص حترير التجارة اخل ضرورة إحرتام الدول املتقدمة لوعودها إجتاه -

ا رغبت هذه أبرز مؤمتر سياتل دور الدول النامية يف الدفاع عن مصاحلها االقتصادية ومعارضتها للواليات املتحدة، عندم -

 .تفاوضةاألخرية إمالء شروطها على األطراف امل

  �ونج�كونج���تطور�املفاوضات�التجار�ة��من�الدوحة�إ��:  ملطلب�الثا�يا

عقد املؤمتر الوزاري الرابع بالدوحة، بعد الفشل الذريع الذي مين به مؤمتر سياتل، وبالتايل يعترب مؤمتر الدوحة كمحاولة 

سياتل، وعلى إثر ذلك مت الشروع يف مفاوضات عن طريق  يف جعل مؤمتر الدوحة يزيل اآلثار السلبية ملؤمترجلميع أعضاء املنظمة 

كما أقر املؤمتر خطة لتطوير التجارة الدولية ة، حيث مشل مؤمتر الدوحة العديد من القضايا واملوضوعات املتعددة،  بدء جولة جديد

 .ىل مزيد من التحرير التجاريكانكون وهونج كوخنج �دف التوصل إتها يف مؤمتر  واليت مت معاجل ،"أجندة الدوحة للتنمية"وهي 

  2001ة�املؤتمر�الوزاري�الرا�ع�بالدوح: أوال

 11، وعقد املؤمتر يف ظروف جديدة متثلت يف أحداث 2001نوفمرب  14إىل  09يف الفرتة ) قطر(عقد مؤمتر الدوحة 

خملفات مؤمتر سياتل وما ترتب   موضوعات كثرية منت احلادة بني أعضاء املنظمة يفبالواليات املتحدة، واخلالفا 2001سبتمرب 

لى إدارة النظام الكثري من الدول واملنظمات اليت مل ترضى بفرض اهليمنة األمركيية ععنه من إنعكاسات سيكولوجية يف نفوس 

اح حماولة مجيع الدول وخاصة الدول املتقدمة يف  إجن ونظرًا للفشل الذي ُمين به مؤمتر سياتل كان السبب يف 1.التجاري العاملي

 2.عضاء، وقد مشلت هذه املفاوضات موضوعات متعددةمؤمتر الدوحة، وأُعلن عن مفاوضات متعددة األطراف بني الدول األ

ملؤمتر وإنعكاساته على وفيما يلي نتطرق إىل أهم الظروف املصاحبة إلنعقاد املؤمتر وأهدافه، وكذا أهم القضايا املطروحة وإعالن ا

  .الدول األعضاء

  3:ا يليصاحب إنعقاد مؤمتر الدوحة ظروف، أمهها م: تي صاحبت انعقاد المؤتمرالظروف ال -1

شبح اخلوف من تكرار سيناريو سياتل الذي هز أركان النظام التجاري العاملي متعدد األطراف، وهلذا شعرت كل الدول  -

 .إنططالقاً من املصاحل االقتصادية املشرتكةأن مصلحة اجلميع إجناح هذا املؤمتر 

عدالة يف النظام التجاري العاملي، والتأكيد على د املنظمة رغم اإلنتقادات املوجهة هلا على السعي لتحقيق نوع من التأكي -

 .القتصادية الدول األعضاء، ألن فشل املؤمتر سيؤدي إىل تراجع التجارة الدولية والكسادا واألزمات اتقليص اخلالفات بني

تها االحتاد خالفا�ا مع الدول الكربى والتكتالت االقتصادية الدولية، ويف مقدمسعي الواليت املتحدة إىل التغلب على  -

 .لنامية املعارضة للعوملةاألوريب حىت يكون نضاهلا على جبهة واحدة أمام الدول ا

جنرس األمريكي إىل الرئيس بوش تؤكد رفضها أي إن جميئ الوفد األمريكي إىل الدوحة كان متبوعا برسالة من الكو  -

االحتاد األوريب فقد طرح تصورًا يقضي بتحويل  زامات دولية متعددة األطراف، تعارض قوانني التجارة األمريكية، أماإلت

                                                           
 .187: مرجع سابق، ص: حممد، حشماوي  - 1
، جامعة حسيبة بن بوعلي، 02والتشاؤم، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد آثار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة بني التفاؤل : عياش، قويدر وعبد اهللا، ابراهيمي -  2

 .60، ص2005الشلف، 
 .188 – 187: ص.مرجع سابق، ص: ويحشما حممد، -  3
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من القضايا ملتحدة املختصة بشؤون العامل االقتصادية، أما الدول النامية فقد جنحت يف إبراز مواقفها املنظمة إىل األمم ا

 1.ظمةاألساسية املدرجة يف برنامج عمل املن

عام  %13مقابل  % 2إىل  2001دل منو التجارة العاملية عام االخنفاض احلاد يف معدل منو التجارة العاملية، حيث تراجع مع -

2000. 

دالت البطالة سبتمرب، حيث زادت مع 11، بسبب التبعات االقتصادية ألحداث 2001تباطؤ االقتصاد العاملي سنة  -

حكمة أكثر من تحدة واالحتاد األوريب، واليابان اليت كانت تصارع أزمة هيكلية مستمعدل النمو يف الواليات املوإخنفض 

، وهو 2001عام  %4,2وحسب دراسات صندوق النقد الدويل، فإن معدل منو االقتصاد العاملي ال يتجاوز . سنوات 10

 2.لركود اإلقتصاديمعدل ضعيف يشري إىل إستمرار حالة ا

 3:وحة إىل حتقيق مجلة من األهداف، أمههاسعى مؤمتر الد :أهداف المؤتمر -2

جل الوصول إىل املزيد من حترير التجارة العاملية، وإزالة القيود أمام جديدة من املفاوضات من أ متهيد الطريق إلطالق جولة -

  .لعالقةتدفق التجارة العاملية، وفتح الباب أمام حل بعض املشكالت ا

بوظائفها، وضرورة  فاظ عليها وحتسني آليا�ا وانطالقا�ا حنو حتقيق أهدافها والقيامحتديد مصري منظمة التجارة العاملية، واحل -

 .ق اليت قد تعرتضها يف حتقيق أهدافهامواصلة طريقها حنو حترير التجارة وجتاوز العوائ

انعقاد املؤمتر  أُرسل مشروع البيان اخلتامي قبل أكثر من شهر من توفري كل الظروف املواتية لنجاح مؤمتر الدوحة، حيث -

 .إلبداء املالحظات عليه

ؤمتر سياتل وتفادي هذه األسباب يف الدوحة، واإلعداد املسبق لتسوية اسة الدقيقة ألسباب فشل مسبق انعقاد املؤمتر الدر  

ناحية أخرى مت ادية وذلك أثناء اللجان التحضريية يف جنيف، ومن القضايا املعلقة واخلالفية بني الدول الكربى والتكتالت االقتص

  .تصادية بشأن القضايا املطروح على هذا املؤمترالتنسيق بني الدول النامية على مستوى التكتالت االق

وعات ناقش مؤمتر الدوحة تقريبًا نفس املواضيع اليت طرحت يف مؤمتر سياتل، كموض: أهم القضايا المطروحة في المؤتمر -3

  :حيث مت تناول املواضيع كتايل. بيئة وامللكية الفكريةالسلع الزراعية، جتارة املنسوجات، قضايا ال

جدد اإلحتاد األوريب حرصه على إستمرار الدعم الزراعي لفرتة طويلة، وعدم التقيد بإلتزامات دولية  :الزراعية تجارة السلع -

ي تضخم حىت رأسهم الواليات املتحدة باسراع إلغاء الدعم الذ كما طالب ويف نفس الوقت بعض الدول وعلى. حوهلا

 4.أصبح موضوع الدعم يرتبط بالقوة السياسيةمليار دوالر يف الدول الصناعية الكربى، و  360وصل حدود 

رار حق مت التوفيق بني رغبات الدول املتقدمة والدول النامية، وذلك بإحالة املوضوع للتفاوض املوسع مع إق: قضايا البيئة -

 5.ات وإجراءات حلماية البيئة والصحة يف إطار املنظمةالدول يف اختاذ ما تراه مناساباً من قرار 

طرحت هذه الفكرة من طرف اهلند اليت أشارت إىل عدم إلتزام الدول املتقدمة باتفاقيات جولة  :جاتتجارة المنسو  -

 2005.6صصص يف مدة أقصاها أول جانفي األورغواي فيما خيص حترير هذه التجارة، والتخلي على نظام احل

                                                           
 .116: مظاهر العوملة االقتصادية وإنعكاسا�ا على اقتصاديات الدول العربية، مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي -  1
 .343: سابق، ص مرجع :كمال، بن موسى -  2
 .428: مرجع سابق، ص: عبد املطلب، عبد احلميد  -  3
 .227: ص.، صمرجع سابق: عمر، مصطفى حممد -  4
 .192: مرجع سابق، ص: حممد، حشماوي -  5
 .110: مرجع سابق، ص: سليمة، عبيدة -  6
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ة اتفاقية حقوق امللكية الفكرية أحرزت الدول النامية إنتصار مهم يف قضي :مة وحقوق الملكية الفكريةالصحة العا -

وقد صدر عن االجتماع بيان وزاري منفصل يؤكد حق الدول النامية يف اختاذ التدابري الالزمة حلماية الصحة العامة  بالفعل،

قة ات يف الرتخيص اإلجباري إلنتاج األدوية الرئيسية حملياً بغري موافبالفعل، وحقها أيضاً كحكوم) الرتيبس(ما تتضمنه  وهو

 1.بط باألدوية الالزمة ملواجهة األوبئةالشركات العاملية صاحبت براءة االخرتاع األصلية، وذلك فيما يرت

وض حوهلا مع إعطاء مت االتفاق على إستمرار التفا: مشتريات الحكوميةعالقة التجارة الدولية باإلستثمار والمنافسة وال -

اية ة بتفعيالت تطبيقها، وعالقتها بالتجارة كمرحلة أولية ختضع يف النهأمهية خاصة للتفاوض حول القواعد واآلليات اخلاص

فاق اجلماعي قبل بدء للقبول أو الرفض من جانب الدول األعضاء يف املنظمة بأسلوب الرتاضي، والذي يعين االت

ول املتقدمة فيما وذلك ليس إلرضاء الدول النامية ولكنه يقلل أيضًا من خالفات الد. تاملباحثات حول هذه املوضوعا

  2.بينها

كما ظهرت حماوالت إلدراج النفط يف املفاوضات التجارية، ومل تثر حبدة مشكلة احلقوق االجتماعية للعمل حبدة، فقد 

كما مت جتزئة جدول   3.اختصاص منظمة العمل الدولية النامية إقناع الدول األعضاء أن هذا املوضوع من استطاعت البلدان

سياتل وذلك بالتطرق لكل موضوع على حدى، واالتفاق حوله دون ربط  طريقة ذكية إلجناحه، وعدم تكرار فشلأعمال املؤمتر ب

 4.ل الناميةاملتقدمة، حيث كانت تضعف القدرة التفاوضية للدو  ذلك مبوضوع آخر حىت يتم جتنب سياسات املساومة من الدول

 4.النامية

  5:ر أهم ما جاء فيه يف اآليتللمنظمة بإعالن ختامي، نذك خلص املؤمتر الوزاري الرابع: 2001إعالن مؤتمر الدوحة  -4

تخلص من ضرورة البدء يف عمل متوازن يضم أجندة تفاوض موسعة فيما يسمى بربنامج العمل املوسع، وهو حل وسط لل -

  . رغوايمن املفاوضات قبل اإل�اء على مشكالت التنفيذ ملوضوعات جولة األو  معارضة الدول النامية إلطالق جولة جديدة

التأكيد على االلتزام بإجراء مفاوضات شاكلة حول امللف الزراعي، تستهدف حتسينات ملموسة وتقليل مجيع أشكال دعم  -

 .اصة واملتميزة للدول الناميةالصادرات، كما أكد على املعاملة اخل

وزاري اخلامس، على أساس أن القرار التفاوض حول موضوع العالقة بني التجارة واإلستثمار بعد املؤمتر الاملوافقة على بدء  -

 .ستتناول أشكال املفاوضات الذي سيتخذ بإمجاع ظاهر يف جلسة

م واملفروضة ، إضافة إىل احلواجز األخرى غري املرتبطة بالرسو مت املوافقة على إجراء مفاوضات تستهدف تقليل أو إلغاء الرسوم -

 .طات اخلاصة للدول النامية واألقل منواعلى منتجات التصدير للدول النامية، مع مراعاة االحتيا

امة بطريقة تدعم الصحة الع  (TRIPS)تنفيذ وتفعيل اتفاقية اجلوانب املرتبطة بالتجارة يف حقوق امللكية الفكرية الرتيبس  -

 .االت ألدوية اجلديدةته األحباث والتنمية يف جموتنشيط يف الوقت ذا

مية واملنافسة، حيث تقوم بناًء على الوزاري اخلامس حول موضوع املشرتيات احلكو  مت املوافقة على بدء املفاوضات بعد املؤمتر -

 .مراعاة وضع البلدان النامية واألقل منواً  التقدم احلاصل يف جمموعة العمل املختصة بالشفافية يف املشرتيات احلكومية مع
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تجارة والبيئة بإعطائها اهتمامًا خاصًا بتأثري اإلجراءات املؤمتر توجيهاته للجنة التجارة والبيئة فيما خيص العالقة بني ال أصدر -

 .على التجارة والبيئة والتنميةلى تنافسية صادرات الدول النامية، والفوائد املرتتبة على إلغاء القيود أو التقليل منها البيئة ع

ضم الدول األقل منوا للنظام التجاري طورة املخاوف اليت عربت عنها الدول األقل منوا، ومت االعرتاف بأن إعرتف اإلعالن خب -

 .ة هلذه الدولالعاملي يتطلب املساعدة الفني

واليت مشلت العديد من املواضيع مثل  ،"أجندة الدوحة للتنمية"كما أقر املؤمتر خطة لتطوير التجارة الدولية هي  

البيئة، والنفاذ إىل األسواق للمنتجات غري الزراعية، راعية واخلدمات وامللكية الفكرية والتجارة اإللكرتونية والتجارة و موضوعات الز 

 2:التايل وقد مت االتفاق على أن تتضمن كافة املوضوعات الواردة باإلعالن الوزاري على اإلطار التنفيذي 1.وغريها

طاولة تتناول كل املواضيع املطروحة على " لجنة مفاوضات تجارية" مت تشكيل، وقد 2002جانفي  31بدأ املفاوضات يف  -

  .من البيان الوزاري 46 ذلك يف الفقرة املفاوضات، كما متت اإلشاة إىل

 .كآخر أجل إل�اء املفاوضات  2005جانفي  01مت حتديد  -

 .للمفاوضات بتقييم النتائج األولية 2003مس املقرر عقده سنة يقوم املؤمتر الوزاري اخلا -

 .مفاوضاتة إن حصل ذلك وتأخذ بعني االعتبار التوازن النهائي للالرتحيب بتطابق وتنفيذ نتائج املفاوضات يف مرحلة مبكر  -

 .تتم املفاوضات بطريقة شفافة أمام كافة األطراف -

ية املستدامة والبنك العاملي لسنة التنمجارة باالشرتاك مع املركز الدويل للتجارة و بينت دراسة قامت �ا املنظمة العاملية للت 

يف جمال الوصول إىل األسواق بالنسبة جلميع السلع واإلعانات الزراعية تقدمي ما  "دوحة للتنميةلا"، توصل أنه ميكن لربنامج 2010

الشفافية  يف%  1بته ال تسهيالت التجارة، فإن حتسني ما نسمليار دوالر لالقتصاد العاملي، ويف جم 202مليار إىل  121بني 

من  %1من تكلفة املبادالت، وأن خفض ما نسبته  % 4فية متثل من التجارة املصنعة، كما أن الشفا % 0.7يؤدي إىل زيادة 

  3.مليار دوالر 43تكلفة املبادالت التجارية ميكن أن يساهم يف تقدمي 

هم مكاسب كل من الدول النامية فيما يلي ذكر أل: نظمةة على الدول األعضاء في المانعكاسات نتائج مؤتمر الدوح -5

  .هماواملتقدمة وكذا أهم التنازالت لكلي

ميكن حصر انعكاسات نتائج مؤمتر الدوحة على الدول النامية يف : انعكاسات نتائج المؤتمر على الدول النامية -5-1

 :جمموعتني

 4:ميكن تلخيص مكاسب الدول النامية فيما يلي :مكاسب الدول النامية -5-1-1

ك �دف حتسني بعض الشروط لصاحلها، ولكن طاعت الدول النامية أن تدخل اتفاقييت الدعم واإلغراق للتفاوض، وذلإست -

  .ة إشرتطت أن تكون التعديالت يف أضيق احلدودالواليات املتحدة األمريكي

حقوق امللكية الفكرية  إعالنض املرونة يف محاية الصحة العامة، من خالل حصلت الدول النامية يف ميدان الصحة على بع  -

 .ت الدوائيةمة بتقدمي حوافز لشركا�ا لتقوم بنقل التكنولوجيا يف جمال املنتجاوالصحة، الذي يؤكد على إلتزام الدول املتقد
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اد األوريب، من إسراع تصديق منظمة التجارة متكنت دول اتفاقية لومي، الواقعة يف إفريقيا واليت دخلت يف اتفاقية مع االحت -

د األوريب، رغم أن تصديق املنظمة كان قد توقف ملية على بعض التنازالت التعريفية اليت منحت لصادرا�ا إىل االحتاالعا

 .الدول اليت يطلق عليها دول املوزبسبب إعرتاض جمموعة 

 .ملوضوع معايري العمل وتشغيل األطفال جنحت الدول النامية واألقل منواً يف االستبعاد املؤقت -

يف مؤمتر الدوحة عليها الدول النامية  إن املكاسب اليت حتصلت: اطر اعالن مؤتمر الدوحة على الدول الناميةمخ -5-1-2

 جاءت بعد تقدمي تنازالت من طرفها، واملتمثلة يف موافقتها على بدء جولة جديدة من املفاوضات وما حتمله من سلبيات على

عاين من القطاعات احليوية على طاولة املفاوضات، يف حني أن الدول النامية تاقتصاديات الدول النامية، مثل إدراج املزيد من 

قتصادية هلذه البلدان، فعلى سبيل املثال قضايا التجارة ضعف يف هذه القطاعات وعدم تأهيلها يزيد من عمق املشاكل اال

ف الدول املتقدمة، حيث عملت جاهدة ه املوضوعات اجلديدة كانت حمل اهتمام كبري من طر كل هذ. والديون، وتسهيل التجارة

ؤمتر الوزاري القادم، ألن  أ�ا مل تفلح، ولكن إستفادت على األقل بنقلها ومراجعتها إىل املإلدراجها ضمن مفاوضات الدوحة إال

تنفيذ ملثل ونات فنية وآليات متنحها القدرة على التفاوض والالدول النامية وألول مرة متسكت باإلمجاع على ضرورة إعطائها مع

   1.هذه القضايا قبل البدء يف مفاوضات حوهلا

اليت عقد�ا الدول النامية واألقل منواً على مؤمتر الدوحة إال أن مكاسبها احملققة ال ترقى إىل مستوى من اآلمال على الرغم 

شكالت التنفيذ، من خالل من حقوقها املتعلقة مب % 50النامية على أقل من  ما كان مأموال ولقد تركزت أهم مكاسب الدول

 2.حة ومت إحالة باقي املشكالت للتفاوضاإلعالن الذي صدر بذلك من خالل مؤمتر الدو 

يتبني أن املستفيد األكرب هو البلدان املتقدمة، رغم بعض : انعكاسات إعالن مؤتمر الدوحة على الدول المتقدمة -5-2

  .نامية بقبول الدخول يف جولة جديدةنازالت املقدمة من طرفها إلرضاء وإقناع الدول الالت

 3:أهم املكاسب يف إطالق جولة جديدة للمفاوضات، وكذا حتقيقها للمكاسب التالية: مكاسب الدول المتقدمة -5-2-1

اخل بني التجارة وسياسة املنافسة، إخضاع أخطر ثالث موضوعات للتفاوض وهي الشفافية يف املشرتيات احلكومية، والتد -

، 2004ر الوزاري اخلامس، وتنتهي بنهاية عام التجارة واإلستثمار مع تأجيها ملدة عامني لتبدأ بعد إنعقاد املؤمتوالعالقة بني 

  .وكلها مواضيع سبق أن رفضتها الدول النامية

 .ع املوضوعات ضمن جدول التفاوضإخضاع موضوعات البيئة للتفاوض بشكل فعلي، بالرغم من عدم إدراج مجي -

 . إعالن سنغافورةة اخلاصة مبعايري العمالة وتشغيل األطفال برغم رفض هذا املوضوع يفاإلبقاء على الفرت  -

إدراج موضوع خفض التعريفة على املنتجات الصناعية للتفاوض، وهو ما يطرح إعادة صياغة جداول التعريفات اليت إلتزمت  -

 .لى الصناعات احمللية يف البلدان الناميةاية صناعتها احمللية، والذي ينجر عنه ضرر كبري ع�ا الدول النامية حلم

نه إزالة الدعم على املنتجات الزراعية، وهذا ما يؤدي إىل ارتفاع فاتورة عي للتفاوض، والذي من شأإدراج موضوع الدعم الزرا -

 .الغذاء للدول النامية بشكل كبري على املدى القصري

لتعجيل بعصرنة أساليب النقل واإلفراج عن بضائع الرتانزيت، ة تسيري التجارة للتفاوض، والذي من شأنه ااتفاقيإخضاع  -

 .إىل أسواق الدول الناميةمرونة يف إجراءات اجلمارك بفرض زيادة تدفق منتجات الدول املقتدمة وإحداث 
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ر الوزاري ل النامية،وذلك على الرغم من االقرار خالل املؤمتالنجاح يف إحالة معظم مشاكل التنفيذ واملشاكل اليت تواجه الدو  -

 .يف تفاوضالثاين جبنيف القاضي بتسوية مشاكل التنفيذ دون الدخول 

متكنت الدول املتقدمة وعلى رأسها اليابان من إخضاع نظم فض املنازعات داخل املنظمة للتفاوض مرة أخرى، وذلك جلعلها  -

 .�ا التجارية تستخدم آلية املنازعات مبعدالت عالية يف معامالختدم مصاحل الدول الكربى واليت

فات الناشبة بني الدول األعضاء يف املنظمة، وإدراكاً ل الناجتة عن اخلالبغية جتاوز املشاك: تنازالت الدول المتقدمة -5-2-2

  1:احل الدول املتقدمة، واملتثملة أساسا يفمن الدول املتقدمة بأمهية جناح مؤمتر الدوحة، إرتأت تقدمي جمموعة من التنازالت لص

  .االحتاد األوريب عن موقفه املتصلب بشأن الصادرات الزراعية تنازل -

 .اليات املتحدة األمريكية يف دفاعها عن مصاحل بعض شركا�ا، كالشركات املختصة بإنتاج األدويةت الو تنازل -

 .ال إىل املنظمة العاملية للعملإحالة ملف احلقوق االجتماعية للعمالة وقضية تشغيل األطف -

 .الدعمملتقدمة لبعض مطالب الدول النامية خاصة املتعلقة بسياسة اإلغراق و استجابة الدول ا -

نتائج مؤمتر الدوحة كانت يف صاحل الدول املتقدمة، حيث إستطاعت إحالة مجيع موضوعا�ا للتفاوض ومن خالل  

ج نطاق التفاوض ويف إطار ، بينما أبقت أجندة الدول النامية خار 2005ة عام توقيتات زمنية حمددة وملزمة وحبد أقصى بداي

 .ناميةنتائجها غري ملزمة بأي من األحوال، وهو ما ميثل خيبة أمل للدول الالبحث من خالل جمموعات العمل اليت تعترب 

 2003املؤتمر�الوزاري�ا��امس�ب�انكون�املكسيكية�: ثانيا

للتباحث يف مواضيع  2003سبتمرب  14و 10يكية يف الفرتة ما بني امس مبدينة كانكون املكسعقد املؤمتر الوزاري اخل 

، كما ناقش املؤمتر عددًا من 2005حبلول عام  لتنمية قبل املوعد املقرر لالنتهاء من املفاوضاتإجناز مفاوضات جولة الدوحة ل

مت طرحها  وأهم املوضوعات اليت 2.ت مؤمتر سنغافورة األربعةاملوضوعات األخرى املدرجة يف جدول األعمال، إضافة إىل موضوعا

  3:ومناقشتها يف جدول أعمال املؤمتر، نذكر ما يلي

  .علقة باتفاقية محاية الصحة العامة ومحاية حقوق امللكية الفكريةا املتالقضاي -

زراعية، والدعم التصديري لتسهيل دخول املفاوضات املتعلقة بالزراعة وتفعيل اإلجراءات املرتبطة بالدعم احمللي للمنتجات ال -

 .لزراعية إىل األسواقاملنتجات ا

 .قيود غري التعريفيةإجراءات ختفيض التعريفة اجلمركية وإلغاء ال املفاوضات بشأن املنتجات غري الزراعية بتنيب -

 .التفاوض بشأن القضايا املتصلة بالبيئة وتسوية النمنازعات -

 .رة والشفافية يف املشرتيات احلكوميةباملنافسة والتجا لتجارة وكذا القضايا ذات الصلةإجراءات اإلستثمار املتعلقة با -

 .لفينالديون والتمويل، والتعاون االقضايا املتعلقة بالتجارة و  -

 .القضايا املتعلقة بالتجارة ونقل التكنولوجيا والتجارة اإللكرتونية -

نظمة واملنظمات اجلهود املبذولة لتحقيق التعاون والتنسيق بني املكما تضمن املؤمتر قضية االتساق العاملي، حيث أشاد ب -

 .يد من التحرير للبيئة التجاريةاألخرى يف جمال صنع السياسة االقتصادية وحتقيق مز 
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مسائل االنضمام للمنظمة، حيث وافق املؤمتر على إنضمام كمبوديا ونيبال، إذ ميثل هذا انضمام أول بلدين ناميني إىل  -

 1.إنضمام أرمينيا، ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقاً منن اتفاقية املنظمة، كما رحب ب 12مبوجب املادة املنظمة 

ن من طرف املالحظني واحملللني ملسرية جوالت املنظمة العاملية للتجارة، أ�ا جولة ذات خماطر كبرية، ولة كانكو وأعتربت ج

  2:يعود إىل بعض املؤشرات الدالة على ذلك، ومنها وأ�ا كانت حتمل بوادر فشلها يف طيا�ا، وهذا

  التوترات العديدة بني الشمال واجلنوب، وعدم التقارب يف الرؤى؛ -

 قطب يضم الدول السائرة يف طريق النمو الذي له وزنه؛ ورظه -

 الصراعات واخلالفات األورو أمريكية؛ -

 .االحتجاجات املستمرة للمنظمات املناهضة للعوملة -

توحي بأن آمال هذه اجلولة الفشل أو اإلخفاق يف ة الذكر إلنعقاد جولة كانكون، كانت ؤشرات السالفكل هذه امل   

مؤمتر كانكون باء بفشل ذريع، نتيجة التناقضات احلادة بني البلدان املتقدمة  .و رؤية �ال القضايا املطروحةالتوصل إىل إمجاع أ

 3:ث جمموعات من القضايا، وهيوقد متحورت اخلالفات حول ثال. والبلدان النامية

األموال يف العامل، وكان من هي تلك املسائل من الضروري حلها لضمان اإلنسياب احلر للسلع ورؤوس : المجموعة األولى -

 إقرتح ممثلو الدول املتقدمة. نظام تعرفة ليربايل بوصفه اآللية الرئيسية لتحرير التجارة املفرتض حل هذه املسائل من خالل إقرار

  .ثلي الدول النامية رفضوها وطرحو مشاريع بديلة لنظام تعرفة جديدةمشاريعهم يف هذا الصدد على املشاركني، غري أن مم

تتمثل يف السياسة الزراعية وسياسة الدعم، فالدول املتقدمة واليت كانت توجه اللوم للدول النامية كون : المجموعة الثانية -

لديها، ومتارس يف الوقت نفسه سياسة ي، كانت تقوم بدورها بتقدمي دعم شامل للمزارعني األخرية تقدم الدعم للقطاع الزراع

يف املؤمتر الدول املتقدمة بإلغاء الزراعية للدول النامية، وقد طالب ممثلو العديد من الدول النامية محائية إزاء استرياد املنتجات 

 .التوصل إىل حل هلذه املشاكلالدعم احلكومي للمنتجات الزراعية لديها، ولكن مل يتم 

واليات املتحدة، حيث إعرتضت هي تلك املسائل املرتبطة بالدعم احلكومي لشركات إنتاج القطن يف ال: المجموعة الثالثة -

اهلند والربازيل بشدة على هذه السياسة، فالسلطات األمريكية اليت تتهم الدول  جمموعة كاملة من البلدان، ويف مقدمتها

بدورها الدعم السنوي للمزارعني، ويقدر اخلرباء مبالغ هائلة  دمي اإلعانات احلكومية للقطاعات التصديرية، تقدماألخرى بتق

 .مليار دوالر سنوياً، ختصصها الواليات املتحدة وبلدان أوربا الغربية واليابان لدعم املنتجني الزراعيني لديها 300ىل تصل إ

عية واحليوانية، وقد صاغ ممثلو نتجات الزرامال واجلنوب حول أنواع خمتلفة من املوتربز اخلالفات باستمرار بني دول الش

التجارة إال عندما تكون منتجا�ا  إن البلدان املتقدمة ال تدعو إىل حترير: الفكرة البديلة التالية  الدول النامية املشاركة يف املؤمتر

لغرب، فإن الدول املتقدمة ية، حيث للدول النامية القدرة على املنافسة مع اأما بالنسبة للمنتجات الزراع. أكثر قدرة على املنافسة

 .اسة رعائية إزاء منتجيها احمللينيمتارس �جاً محائياً قاسياً، مستخدمة سي

مل يسفر املؤمتر على أي اتفاق بني الدول األعضاء بسبب عدم التوافق على أي موضوع، خاصة املوضوعات اليت كانت 

األخرية كانت السبب الرئيسي يف فشل املؤمتر، حيث رفضت أجندة االجتماعات، وهي االستثمار والزراعة هذه  مطروحة على

                                                           
  .273: مدخل بيئي، مرجع سابق، ص –دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : كمال، ديب -  1
 .361: مرجع سابق، ص: كمال، بن موسى  -  2
 .381 – 380: ص .مرجع سابق، ص: مد، ديابحم -  3
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 1.صادرات بعض املنتجات لفرتة غري حمدودة دمة الغاء الدعم خوفا على أسعار منتجا�ا واقرتحت الغاء الدعم علىالدول املتق

بيان اخلتامي األويل واملعدل، لغة غري الدميقراطية اليت متت �ا صياغة مقرتح اومن األسباب األخرى لفشل مؤمتر كانكون هو الصي

دولة  80هناك  اً، واليت تشري إىل بدء املفاوضات حول موضوعات سنغافورة، علمًا أنحيث جاءت املنظمة بالصفة املعدة سلف

   2.ل الناميةنامية، قد تديل بآراء مكتوبة ترفض مناقشة هذه القضايا، مما أثار غضب الدو 

لق اإلنسجام من الدول األعضاء يف املنظمة الثقة �ا، بوصفها أداة قادرة على خ يف مثل هذه الظروف يفقد عدد متزايد

فأكثر االهتمام باتفاقيات التجارة احلرة، الثننائية واإلقليمية، معتربينها بديالً يف العالقات التجارية الدولية، لذا تراهم يولون أكثر 

، اليت تقودها الربازيل واهلند 2003اليت أنشأت يف أوت  22جمموعة ويف هذا السياق ميكن إدراج إنشاء  3.ظمة التجارةعن من

    4 .الدول النامية، حيث مثلة الدول النامية يف مواجهة الدول املتقدمة الصني وجنوب إفريقيا، وحظيت بدعمو 

  2005 املؤتمر�الوزاري�السادس���و�غ�كو�غ: ثالثا

إىل اتفاق خبصوص جولة الدوحة، وبالفعل بعد عدة أيام من كآخر أجل للتوصل   2004حتديد �اية شهر جويلية  مت

، كما "صفقة جويلية"أو " بحزمة جويلية"دولة يف جينيف، مت االتفاق على عدد من املواضيع مسيت  147املكثفة بني املفاوضات 

على  2004مة جويلية وأشتملت حز . 2005 هونغ كونغ الصينية يف ديسمرب مت االتفاق على عقد املؤمتر الوزاري السادس يف

  5: اآليتع مستجدة مل يتم التطرق إليها من قبل، نذكر أمهها يفمواضيع أساسية مت التطرق إليها من قبل، ومواضي

  .ت غري الزراعية لألسواقوهي، موضوع الزراعة واخلدمات وتسهيل التجارة ونفاذ املنتجا: مواضيع أساسية تقليدية المعالجة -

 .ي، موضوع القطن، وموضوع التنميةوه: مواضيع أخرى مستجدة -

التجارة واإلستمثار، والتجارة واملنافسة، والشفافية يف املشرتيات : عمل الدوحةحذف المواضيع التالية من برنامج  -

 .احلكومية

لكية موضوع اتلجارة والبية، موضوع امل: واضيع التاليةااللتزام بضرورة التقدم في المفاوضات وفقا لبرنماج الدوحة في الم -

 .ازعاتالفكرية، موضوع تسهيل التجارة، وموضوع حتسني نظام تسوية املن

، ومبشاركة وزراء االقتصاد والتجارة 2005ديسمرب  18و 13إنعقد املؤمتر الوزاري السادس �ونغ كونغ الصينية يف الفرتة 

س، وناقش املؤمتر عدداً من املوضوعات املدرجة ر عقب فشل املؤمتر الوزاري اخلاميأيت هذا املؤمتدولة أعضاء، و  149ومسؤولني من 

، والنفاذ 1995ملباحثات منذ عام موضوعات جولة الدوحة، وحتديدا موضوع الزراعة والذي هو يف صميم ا: يف أعماله، من أمهها

ات التجارة يف اجلوانب املتصلة حبقوق امللكية الفكرية، وموضوع إىل األسواق للسلع غري الزراعية، إضافة إىل التفاوض على

  6.افة إىل موضوعات أخرىاخلدمات، وكذا املعاملة التفصيلية للدول النامية إض

                                                           
يف ظل املنظمة العاملية للتجارة، أطروحة دكتورا علوم يف العلوم االقتصادية غري منشورة، فرع التحليل االقتصادي،   عربيةحترير التجارة اخلارجية وآثاره على الدول ال: مليكة، كرمي - 1

 .204: ، ص2016/2017، 3التسيري، جامعة اجلزائر  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم
 .192: مرجع سابق، ص: مجيلة، اجلوزي - 2
 .382 – 381: ص .ع سابق، صمرج: حممد، دياب -  3

4 - hakim, ben hammouda : Op. Cit, p : 11. 
 .276 – 275: ص.يئي، مرجع سابق، صمدخل ب –دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : كمال، ديب -  5

6 - Samuel, Diéval & Steven, le Faou : OMC- Résultats, acteurs et perspectives des négociations a Hang Kong, Andi, janvier 

2006, consulté (01/06/2017) :  
http://hubrural.org/IMG/pdf/afdi_omc_hk05_resultats_acteurs_perspectives_des_negociations.pdf 
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كاتفاقية   1947ميكن اإلشارة إىل أن إنعقاد هذا املؤمترجاء بعد إنتهاء الفرتة االنتقالية وإلغاء العديد من اتفاقيات جات 

  2:وميكن تلخيص نتائج املؤمتر فيما يلي 1.والدول املتقدمة نها من نزاعات خاصة بني الصنياملتعدة وما ترتب عاأللياف 

وافقت الدول األعضاء على إ�اء الدعم الذي تقدمه الدول الغنية لصادرا�ا الزراعية بشكل تدرجيي حبلول عام  :الزراعة -

أقصاه �اية شهر ، ويتم تقدمي جداول االلتزامات مبوعد 2006أفريل  30، ويتم حتديد أساليب املفاوضات بنهاية 2013

ل وسط بني الدول املتقدمة لنامية، وقد كان هذا االتفاق مبثابة ح، مع النظر يف وضع آلية وقاية للدول ا2006جويلية 

  .2006ة حبلول عام والنامية، أما يف موضوع القطن فتم االتفاق على إلغاء دعم صادرات القطن من قبل الدول الغني

ملفاوضات يف موعد نص اإلعالن على أن يتم االتفاق على أساليب وآليات ا :غير الزراعيةالنفاذ إلى األسواق للمنتجات  -

، والنظر يف املبادرات القطاعية اليت 2006، وأن تقدم جداول االلتزامات يف �اية جويلية 2006أقصاه �اية شهر أفريل 

نامية يف حتديد املنتجات احلساسة، كما مت بني األطراف املهتمة، كما راعى النص حق الدول الستكون على أساس طوعي 

 .ية للتخفيض يف الرسوم اجلمركيةاعتماد املعادلة السويسر 

وأمهية النظر يف حجم اقتصادات كل دولة عضو " حزمة جويلية"متابعة اإلرتكاز على ما جاء يف : التجارة في الخدمات -

تصديرية للدول النامية، وأن توافق الدول األعضاء على جب القطاعات، على أن يراعى يف ذلك اإلهتمامات المنفردة ومبو 

 .موعد لرفع اجلداول النهائية إللتزامات الدول 2006أكتوبر  31على أن يكون ) متعددة أو ثنائية(اوضات الدخول يف مف

 .يف هذا الشأن" ةحزمة جويلي"مت التأكيد على ما جاء يف : تسهيل التجارة -

لنامية إىل أسواقها تُؤمن الدول األعضاء املتقدمة دخول السلع من الدول ا: دول الناميةالمعاملة الخاصة والتفضيلية لل -

، أو عند تطبيق أية اتفاقية �ائية لتحرير التجارة ويتم إقرارها، حبيث 2008ية عام بدون رسوم مجركية أو حصص وذلك بنها

) منتج 400تعين حوايل (املتبقية  %3منواً، أما نسبة من املنتجات القادمة من الدول األقل  %97يقل عن يتم إدخال ما ال 

 .ان أن متنعها من دخول أراضيهااليات املتحدة واليابفإنه ميكن للو 

رنامج إن النجاح الذي حققه هذا املؤمتر كان حمدودا للغاية، وذلك بسبب حدة اخلالفات بني الدول األعضاء حول ب

اوضات حول جتارة تفاق بشأن القضايا األساسية اليت تناولتها املفاوضات، وخباصة املفجولة الدوحة للتنمية، وصعوبة التوصل إىل ا

هذه املفاوضات رغم تأجيل املوعد احملدد ال�اء مفاوضات جولة الدوحة إىل السلع الزراعية اليت أصبحت مشكلة صعبة أمام جناح 

  2005.3 ن جانفيبدال م 2006عام 

الدوحة الذي  غ أنه مل يأيت باجلديد وبقيت آمال كل الدول يف تنفيذ قرارات مؤمتراملالحظ من نتائج مؤمتر هونغ كون

  .تقدمةيشكل اتفاق احلد األدىن بني الدول النامية والدول امل

  تطور�املفاوضات�التجار�ة��ما��عد��مؤتمر��و�غ�كو�غ:  املطلب�الثالث

،  2015، إىل غاية مؤمتر نريويب بكينيا سنة 2009جنييف زارية بعد مؤمتر هونغ كونغ،بداية من مؤمتر رات و مؤمت 04عقد 

، كما مت التطرق إىل العديد من املواضيع ذات الصلة بالتجارة 2001مفاوضات جولة الدوحة سنة   إجناز مواضيعكلها هدفت إىل

  .ة الفكرية، وغريها من املواضيعواملساعدات املقدمة للدول النامية وحقوق امللكي اخلارجية يف جمال الزراعة والتجارة اإللكرتونية،

  2009ف المؤتمر الوزاري السابع بجني:أوال

                                                           
  .233: مرجع سابق، ص: عمر، مصطفى حممد -  1
من الدوحة إىل كونج هونج، جملة جسر التنمية، العدد اخلامس واخلمسون، السنة اخلامسة، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، جويلية : امليةمنظمة التجارة الع: أمحد، طلفاح -  2

 .14 – 13: ص.، ص2006
 .74: مرجع سابق، ص: مد الزهرييحم ،أثري -  3
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بلداً  40، شارك فيه ممثلو 2008جويلية  30إىل  21مؤمتر وزاري مصغر يف جنيف يف الفرتة  2009سبق مؤمتر جنيف 

وحساسية يف أجندة الدوحة  يف وجهات النظر حول بعض املسائل االكثر تعقيداً فقط، وبعد مفاوضات مكثفة حصل تقارب مهم 

للمنتجني  فقد جنح ا�تمعون يف تذليل اخلالفات بشأن مسائل تقليص الدعم). يةدعم الزراعة والرتيفات الزراعية والصناع(

توافق حول مسألة حساسة تتعلق بتآكل نظام الزراعيني، وختفيض التعريفة على السلع الصناعية، فضًال عن ذلك مت التوصل إىل 

  1.إىل اتفاق �ائي حول سبل إجناز جولة الدوحة ولكن ، وعلى الرغم من التقارب املهم الذي حتقق، مل يتم التوصل. تالتفضيال

، * 2009 سمربدي 2نوفمرب إىل  30انعقد املؤمتر الوزاري السابع مبقر املنظمة جبنيف السويسرية يف الفرتة املمتدة ما بني  

دولة عضواً،  153مبشاركة " ة العالميةلعالمية للتجارة، النظام التجاري متعدد األطراف والبيئة االقتصاديالمنظمة ا"ونظم هذا املؤمتر بشعار 

دت ومن مميزات هذا املؤمتر أنه غري تفاضوي، متخذاً شكل إجتماع تنسيقي وفق ما تقتضيه القوانني الداخلية للمنظمة، حيث عق

لعاملية مبا يف ذلك برنامج عمل الدوحة، حيث مت التأكيد على ضرورة جلسات عمل حول استعراض أنشطة منظمة التجارة ا

عاملية للتجارة يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية، وكذا التطرق االنتهاء من برنامج الدوحة للتنمية، وكذا دراسة مسامهة املنظمة ال

  2.على التجارة اخلارجية 2008زمة العاملية التجارة العاملية يف التقليل من حدة وتداعيات األإىل كيفية إسهام منظمة 

رئيسية يف املفاوضات، ومن بني هذه القضايا مسألة احلد من الدعم احمللي حل القضايا العالقة المن بني أهداف املؤمتر 

عية وختفيض التعريفات من الرسوم اجلمركية املفروضة على املنتجات الزرااملؤثر فيما يتعلق بالزراعة يف البلدان املتقدمة، ومدى احلد 

إىل األسواق يؤمل التوصل إىل اتفاق يف جمايل الزراعة ووصول املنتجات الزراعية على املنتجات الصناعية للدول النامية، وكان 

  4:املتوصل يف املؤمتر، نذكر ما يليالنتائج ومن أهم  3.وغريها، كما مت التطرق إىل توفري دفع للمفاوضات يف قطاع اخلدمات

وحتقيق النمو والنعاش  2008خفيف وجتاوز األزمة العاملية يان أمهية التجارة الدولية وكذا برمناج الدوحة للتنمية من أجل التتب -

  .االقتصادي واحلد من الفقر يف البلدان النامية

 .ها يف الربع األول من نفس السنةقييم، وت2010التأكيد على إختتام جولة الدوحة يف سنة  -

قل منوا، وضمان وصول منتجا�ا إىل األسواق على ضرورة االهتمام اخلاص بالقضايا ذات األمهية اخلاصة للبلدان األالتأكيد  -

 .والتغريات املناخية رائب والرسوم، وكذا االهتمام بالقضايا اليت تواجه التجارة وخاصة ما تعلق باألمن الغذائيالعاملية معفاة من الض

 .ية واخلدمات وتسهيالت التجارةالزراعة لكونه امللف األكثر تعقيدا يف املنظمة، وكذا السلع الزراعمواصلة التباحث حول ملف  -

 .أمهية جهاز تسوية املنازعات والشفافية يف عمل املنظمة -

األعضاء خبصوص وترية التقدم الذي ينبغي على املالحظ من خالل املؤمتر عدم جتاوز اخلالفات القائمة بني الدول  

، بعد التمديدات املختلفة إل�اء اجلولة، وذلك راجع 2010ضاء حتقيقه بغية التوصل إىل إ�اء برنامج جولة الدوحة يف عام األع

  . لق بامللف الزراعيللمواضيع اليت ال تزال حمل نقاش وتباين يف املواقف بني الدول النامية والدول املتقدمة، وخاصة فيما تع

  2011امن�بجنيف�املؤتمر�الوزاري�الث: ثانيا

                                                           
 .383 – 382: ص .مرجع سابق، ص: حممد، دياب -  1
، على الرغم من أن لوائح املنظمة تنص على عق املؤمتر كل سنتني، وذلك راجع إىل 2005ع للمنظمة بعد أربع سنوات من آخر مؤمتر �ونج كونج سنة السابانعقد املؤمتر الوزاري  *

 .جبولة الدوحة تعثر املفاوضات اخلاصة
2 - Pascal, Lamy: Director-General's letter to journalists, consulté (12/06/2017):  

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/dg_letter_e.htm  
 .382: مرجع سابق، ص: دياب ،حممد -  3

4 - Déclarations prononcées à la séance de clôture, consulté (12/06/2017):  
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min09_f/min09_closing_f.htm 
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مبقر املنظمة جبنييف  2011ديسمرب  17و  15ية يف الفرتة املمتدة ما بني عقد املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العامل

هورية ساموا، ليصبح عدد أعضاء املنظمة السويسرية، حيث مت املوافقة على إنضمام أربع دول جديدة هي روسيا واجلبل األسود ومج

أمهية النظام التجاري متعدد  :واضيع التاليةوباملوازاة مع عمل اجللسة العامة، عقدت ثالث جلسات عمل تناولت املعضو،  157

مالة دون حتقيق أي إال أن املؤمتر إختتم أع. االطراف واملنظمة العاملية للتجارة، والتجارة والتنمية، وجدول اعمال الدوحة للتنمية

لوزراء يعربون عن أسفهم حيث جاء يف البيان اخلتامي لرئيس املؤمتر، إن ا 1.حول جولة الدوحةتقدم يذكر يف مسار املفاوضات 

إىل طريق مسدود رغم االلتزام الكبري وتكثيف اجلهود الختتام جولة الدوحة، وأنه من غري املرجح  العميق لوصول املفاوضات

القريب، كما أشار البيان إىل أنه ميكن حتقيق التقدم من خالل كافة ملفات هذه اجلولة يف وقت واحد يف املستقبل االنتهاء من  

 2.ء تسبق إبرام الصفقة الكاملة اليت جيري التفاوض بشأ�ال إىل اتفاقية مؤقتة يف امللفات اليت عليها إمجاع من الدول األعضاالتوص

  :إىل نتائج، أمهها رغم تعثر املؤمتر إال أنه توصل

امللكية الفكرية وذلك وفقا ملؤمتر الوزاري مواصلة دراسة الشكاوى اليت ال تنتهك اتفاقية حقوق قرر ا :حقوق الملكية الفكرية -

، مع إحرتام األعضاء على عدم إيداع 2013، مع تقدمي توصيات للدورة املقبلة يف سنة 1994من اتفاقية اجلات  23للمادة 

  3.(WT/L/783)القرار اتفاقية حقوق امللكية الفكرية إىل حني النظر يف شكاوي مبوجب 

 توصيات يف قضايا التنمية واملعامالت التجارية ذات اصلة برنامج العمل وتقدميقرر املؤمتر الوزاري مو  :التجارة اإللكترونية -

 ربط بشبكة االنرتنت، والوصول إىل مجيع تكنولوجياالصلة، وااللتزام باملبادئ األساسية ملنظمة التجارة العاملية من أجل تعزيز ال

تبار خاص للبلدان النامية واألقل منواً، كما نادى املؤمتر إىل املعلومات واالتصال من أجل منو التجارة اإللكرتونية، مع إيالء اع

 2013.4فرض رسوم مجركية على الرسائل اإللكرتونية إىل غاية الدورة املقبلة  عدم

التجارة والتنمية مواصلة عملها من خالل حتديد اآلثار قرر املؤمتر من جلنة : ديات الصغيرةحول االقتصا برنامج العمل -

دم احملرز يف جمموعات التفاوض �دف إجياد التدابري غري التعريفية على االقتصاديات الصغرية، ورصد حالة التق املرتتبة على

مي اللجنة تقريراً عن التقدم يف النظام التجاري املتعدد األطراف، وضرورة تقد احللول اليت من شأ�ا دمج االقتصاديات الصغرية

 5.ت حسب االقتضاءاحلاصل واالجراءات املتخذة بأي توصيا

حيث يقرر املؤمتر من جملس حقوق امللكية الفكرية إىل إيالء اإلعتبار الكامل لطلب : فترة االنتقال للبلدان األقل نموا -

من اتفاقية حقوق امللكية الفكرية، وتقدمي  66من املادة  منوا لتمديد فرتة انتقاهلا مبوجب الفقرة األوىل الدول األعضاء األقل

 6.املؤمتر الوزاري التاسع للمنظمة تقرير إىل

أوصى املؤمتر على ضرورة حتسني عمليات إنضمام الدول األقل منوًا إىل املنظمة، وذلك وفقاً : إنضمام البلدان األقل نموا -

 2002.7ليت أعتمدت سنة لمبادئ التوجيهية النضمام الدول األقل منواً، وال

                                                           
1 - Eighth WTO Ministerial Conference, consulté (12/06/2017):  
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/min11_e.htm 

 .75: سابق، صمرجع : أثري، حممد الزهريي -  2
3 - World Trade Organization: TRIPS non-violation and situation complaints, WT/L/842, Decision of 17 December 2011, 

Genève, décembre 2011. 
4 - World Trade Organization: Work programme on electronic commerce, WT/L/843, Decision of 17 December 2011, 
Genève, décembre 2011. 
5 - World Trade Organization: Work programme on small economies, WT/L/844, Decision of 17 December 2011, Genève, 
décembre 2011. 
6 - World Trade Organization: Transition period for least-developed countries under article 66.1 of the TRIPS agreement, 
WT/L/845, Decision of 17 December 2011, Genève, décembre 2011. 
7- World Trade Organization: Accession of least-Developed Countries, WT/L/846, Decision of 17 December 2011, Genève, 
décembre 2011.   
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 1.تأكيد على املعاملة التفضيلية واألكثر مالئمة للبلدان الناميةك بالوذل: موردو الخدمات في البلدان األقل نمواً  -

جارية واملتصلة بالتجارة اعتماداً حيث يقرر املؤمتر مواصلة هيئة مراجعة السياسات الت :آلية استعراض السياسات التجارية -

 2.ألعضاءعلى مسامهات ا

فشل املؤمتر باخلروج بقرارات حامسة يف أهم القضايا من خالل النتائج املتوصل إليها من خالل املؤمتر، ورغم   

فضيالت بغرض وحو، إال أنه توصل إىل نتائج تعاجل املواضيع اليت ختص مشاكل الدول النامية واألقل منوا، ومنحها تاملطر 

 .األطرافإدماجها يف النظام التجاري املتعدد 

  2013املؤتمر�الوزاري�التاسع�ببا���: ثالثا

جبزيرة بايل بأندونوسيا  2013ديسمرب  07إىل  03سع ملنظمة التجارة العاملية يف الفرتة ما بني الوزاري التاعقد املؤمتر  

هي جمموعة من و  "حزمة بالي"موعة من القرارات اطلق عليها إسم عضو، حيث إعتمد وزراء الدول األعضاء جم 159حبضور 

ل الدعم ع جتارة البلدان النامية واألقل منوا وتعزيز التنمية، وتقليص أشكاالقرارات الرامية إىل تسهيل التجارة اخلارجية، وتشجي

هي أصغر بكثري مما كان " حزمة بالي"حظ أن الزراعي، والعديد من القرارات الروتينية اليت دأبت املنظمة على معاجلتها، واملال

لتجارة العاملية، ليصبح من كعضو رمسي يف منظمة ا، كما مت قبول عضوية الي2001ا مبوجب جولة الدوحة اليت انطلقت سنة متوقع

   3.عضوا 160عدد أعضاء املنظمة 

اقف التفاوضية املشددة لعدد من وعقد مؤمتر بايل يف ظل حتديات وصعوبات جسام متثلت بصفة رئيسية يف بعض املو 

لدول النامية، األمر الذي تسبب يف تأخر التعارض الكبري والتضارب يف الرؤى واملصاحل بني الدول املتقدمة واالدول، فضًال عن 

  5:وأهم النتائج املتوصل إليها، نذكر ما يلي  4.اإل�اء من برنامج الدوحة

املراجعة من أجل إدراجه يف تقوم ب للجنة التحضريية للتسهيالت التجارية اليتفيما يتعلق بالتسهيالت التجارية من قبل ا -

  .قل منواً ارات متعلقة باملعاملة اخلاصة والتفضيلية لصاحل الدول النامية واألامللحق األول من اتفاقيات املنظمة، وقر 

األمن الغذائي، وحصص التعريفات اجلمركية يف جانب الزراعة مت التوصل إىل اتفاق بشأن املخزونات العامة املوجهة ألغراض  -

 .نتجات الزراعية، واملنافسة يف جمال التصديرعلى امل

نة املكلفة بالزراعة مرتني يف السنة من أجل مناقشة اجلوانب املتعلقة بالقطن تفاق على إجتماع اللجبالنسبة للقطن مت اال -

تعلق بالنفاذ إىل ام لبعض الدول النامية واألقل منواً، خاصة فيما واملتصلة بالتجارة على إعتبار أن هذا األخري ميثل مورد ه

 .األسواق، الدعم احمللي، املنافسة يف التصدير

قواعد املنشأ التفضيلىي لصاحل الدول األقل منواً، والتنفيذ : التفاق على دعم الدول األقل منواً وذلك مبنحها امتيازات وهيا مت -

ن خالل اإلعفاء من الرسوم اجلمركية وحتديد تفضيلية بالنسبة للخدمات، والنفاذ إىل األسواق مالفعال للتنازل عن املعاملة ال

 .ل منوا، وإنشاء آلية ملراقبة املعاملة اخلاصة والتفضيليةاحلصص لصاحل الدول األق

 2015املؤتمر�الوزاري�العاشر�بن��و�ي�: را�عا

                                                           
1 - World Trade Organization: Preferential Treatment to Services and Service Suppliers of Least- Developed countries, 
WT/L/847, Decision of 17 December 2011, Genève, décembre 2011.   
2-  World Trade Organization: Trade Policy Review Mechanism, WT/L/848, Decision of 17 December 2011, Genève, 
décembre 2011.   
3 - Neuvième Conférence ministérielle, consulté (12/07/2017 :  

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc9_f/mc9_f.htm 
 .120: مرجع سابق، ص: سليمة، عبيدة -  4
 .43-42: ص.مرجع سابق، ص: خري الدين، بلعز -  5
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ديسمرب  17إىل  15ة ما بني متدية يف العاصمة الكينية نريويب يف الفرتة املاملؤمتر الوزاري العاشر ملنظمة التجارة العامل عقد 

قرارات وزارية ختص كل من الزراعة  06وهي عبارة عن " حزمة نيروبي" اد ، وأسفرت املفاوضات عن اعتم2015من سنة 

 1.عضواً  164بح عدد أعضاء املنظمة والقطن والدول األقل منوا، كما مت املوافقة على انضمام كل من ليبرييا وأفغانستان ليص

  2:متر إىل عدة قرارات وزارية نوجزها يف اآليتتوصل املؤ  حيث

  :ل يف جانب القطاع الزراعي إىل القرارات التاليةالتوصمت : القطاع الزراعي -

 يةإزالة دعم الصادرات الزراعية بصفة فورية للدول املتقدمة، وعلى فرتات انتقاليةبالنسبة للبلدان النام. 

 ن نفس الرسوم اجلمركية مؤقتًا على منتج معني يف حال تدفق كميات كبرية م منح البلدان النامية احلق يف اللجوء إىل رفع

 .املنتج داخل الدولة

  مواصلة املفاوضات اخلاصة �دف التوصل إىل حل �ائي فيما يتعلق بتكوين خمازن حكومية ألغراض األمن الغذائي لصاحل

 .الدول النامية

 ول قل منا ويتيح إمكانية نفاذ منتجا�ا من القطن اخلام إىل أسواق الديؤكد القرار على أمهية القطن بالنسبة للدول األ

 .املتقدمة معفية من الرسوم اجلمركية

عد من بني القضايا اليت ختص البلدان األقل منوًا هو إلزام الدول األعضاء بتخفيف أعباء قوا :قضايا البلدان األقل نموا -

ل منوا يف مستفيدة من نظام األفضليات املعمم، وكذا منح أفضليات للبلدان األقاملنشأ بالنسبة ملنتجات البلدان األقل منوًا 

 .2030إىل غاية  جمال جتارة اخلدمات دون تعميمها على باقي الدول األعضاء

 :وميكن ذكرها يف اآليت :قرارات في قضايا أخرى متعددة األطراف -

 اصلة دورا�ا اخلاصة باالقتصاديات الصغرية، حيث يهدف إىل والتنمية حتت مسؤولية ا�لس العام ملو التجارة  يفوض جلنة

 .ه االقتصاديات يف النظام التجاري املتعدد األطرافإدماج هذ

 لكية الفكرية إلزام الدول األعضاء باالمتناع عن تقدمي شكاوى يف حالة عدم انتهاك اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امل

 .1994من اتفاقية اجلات  23املادة  استثناء لالتفاقية املذكورة بتطبيق

 األعضاء باالستمرار يف عدم فرض رسوم مجركية على  تجارة اإللكرتونية ويلزم الدولمواصلة برنامج العمل اخلاص بال

 .2017عمليات االرسال االلكرتوين إىل تاريخ انعقاد املؤمتر احلادي عشر عام 

  عضو يف اتفاقية تكنولوجيا املعلومات يقضي بتوسيع جمال تطبيق  83 دولة من أصل 53مت خالل مؤمتر نريويب اتفاق بني

 .منتج جديد، وبالتايل يتم برجمة إزالة مجيع الرسوم اجلمركية على منتجات تكنولوجيا املعلومات 201ذه االتفاقية ليشمل ه

الدول األعضاء وأقل منها بالنسبة بة لعدد من الل املؤمتر تكتسي أمهية كبرية بالنساملالحظ أن النتائج املتوصل إليها خ 

ى العديد من الدول يف نتائج املؤمتر انطباعًا متبايننًا يعكس أحيانًا نوع من التشكيك لدلعدد من الدول األخرى، كما تركت 

 . لنظام التجاري على اقتصاديا�اوظائف املنظمة العاملية للتجارة واالنعكاسات اإلجيابية املتوخاة ل

مترات الوزارية، جند أ�ا ختدم بدرجة  ج املتوصل إليها ضمن املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف املؤ من خالل النتائ

ض للعديد من دمتها الواليات املتحدة األمركية ودول االحتاد األوريب واليابان، األمر الذي جعلها تتعر كبرية الدول املتقدمة ويف مق

                                                           
1 - Dixième Conférence ministérielle de l'OMC, consulté (12/07/2017 : 
 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/mc10_f.htm 

تصادية، ، األمانة العامة، قطاع الشؤون االق2015ديسمرب  19- 15نتائج املؤمتر الوزاري العاشر ملنظمة التجارة العاملية، نريويب، كينيا، : لس التعاون لدول اخلليج العربيةجم -  2

  .10-06: ص.، ص2016الرياض، 
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، يف )البلدان املتقدمة(ية اليت تعتربها منظمة ختدم بالدرجة األوىل مصاحل األطراف األقوى اإلنتقادات، خصوصا من البلدان النام

 1:اليت وجهت للمنظمة ما يلي أبرز االنتقاداتومن . منظومة العالقات الدولية

  .ة وحتقيق التحوالت البنيوية لالقتصادأ�ا تعطي األولوية للمصاحل التجارية على مهمات التنمي -

قطاعات اخلدمات يف الدول املتقدمة، وحجمه اخلدمات مل تراع منظمة التجارة العاملية إنعدام التوازن بني حجم  على مستوى -

 .ة، وتفاقم اهلوة لصاحل الدول الصناعية الغنيةيف الدول النامية والفقري 

اض كبري يف حصيلة اإليرادات عنه إخنفصرار املنظمة على حترير التجارة، يرتتب تربز خماوف الدول النامية أيضًا يف أن إ -

 .تشكل فيها الرسوم اجلمركية نسبة عالية من اإليرادات اجلمركية، وخصوصاً بالنسبة للدول اليت

 .االستثمار األجنيبيف جمال اإلستثمار تشكو الدول النامية من هيمنة مصاحل الدول الكربى على التشريعات املتعلقة بتحرير  -

أزمة املكسيك (لية مكلفة ر االستثمارات وعوملة األسواق املالية يقرتن مبخاطر مجة واأمات ماتعترب الدول النامية أن حتري -

 ...).2008، واألزمة العاملية 1997، ودول جنوب شرق آسيا 1994

يب يمنة الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األور التجارة العاملية ضحية للصراع بني األقطاب الثالث الكربى، حيث جند ه -

فاوضات وفشلت املؤمترات، وإذا اتفقت املصاحل يكون واليابان، فإذا تعارضت مصاحل هذه األقطاب االقتصادية تعطلت امل

  2.الدول الناميةعلى حساب مصاحل 

  

 :خالصة

لصناعية الكربى، وجاءت اتفاقية اجلات لتحل حمل ظهرت االتفاقية إىل حيز الوجود كجزء من عملية قامت �ا الدول ا

الحياته، فتم على املنظمة واليت رأى فيها تعدي على صوذلك لرفض الكونغرس األمريكي املصادقة ، ITOظمة التجارة الدولية من

وتعترب االتفاقية تعاقداً  جبنيف كحل توفيقي بني الدول الصناعية الكربى والواليات املتحدة األمريكية، 1947إنشاء االتفاقية  سنة 

 .لنظام التجارة الدويل اعد يف جمال التجارة اخلارجية، وعلى ذلك قامت االتفاقية لوضع أسسمتعدد األطراف ينشئ قو 

ظلت اجلات رغم طابعها كو�ا اتفاقية حتكم معظم العالقات التجارية يف النظام االقتصادي العاملي حىت إنشاء املنظمة 

ن املواضيع، وتعترب جولة األورغواي األخرية ضمن جوالت ة، عقدت خالهلا مثان جوالت للجات تناولت العديد مالعاملية للتجار 

 15إعالن جولة األورغواي مبدينة مراكش املغربية يف  يت مت التوصل فيها إىل إنشاء منظمة التجارة العاملية والذي تضمنهاجلات، وال

جيمع كل االتفاقيات اليت مت  ، وتعترب املنظمة إطار مؤسسي واحد1995فاتح جانفي ، ودخلت حيز التنفيذ يف ال1994أفريل 

ات تسوية املنازعات، تغطي التجارة يف السلع  واخلدمات، وحقوق امللكية الفكرية، وإجراءالتفاوض بشأ�ا يف جولة األوغواي، و 

. قيات والقرارات املكملة لالتفاقيات املتوصل إليهاوأحكام الستعراض السياسات التجارية للدول األعضاء، وعددًا من االتفا

تسعى إىل حتقيقها، ويف مقدمتها حترير التجارة الدولية من  معتمدة يف ذلك على هيكل تنظيمي يتالئم مع املهام واألهداف اليت

  .لدول النامية وغريها من املبادئ، وفق مبادئ من بينها عدم التمييز والشفافية، وجتنب اإلغراق، ومبدأ املعاملة التفضيلية لالقيود

�دف من خالله إىل التوفيق بني مصاحل ة للتجارة تعترب منرب دويل يشمل مجيع الدول األعضاء يف املنظمة، املنظمة العاملي

مؤمتر سنغافورة  ليت قد تنشأ بني الدول، وكذا حترير التجارة من خالل مؤمترا�ا الوزارية، واليت كان أوهلاالدول، وكذا فض املنازعات ا

                                                           
 .384 – 383: ص.مرجع سابق، ص: دياب ،حممد -  1
 .143: ص، سابق مرجع: مراد، عبدات -  2
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مت عقد أكرب مؤمتر والذي عرف فشال ذريعا يف حتقيق أهدافه، بعدها  1999ومؤمتر سياتل ، 1998تاله مؤمتر جنيف سنة  1996

، واليت إنبثقت منه العديد من القرارات، حيث هدفت املؤمترات الوزارية 2001الدوحة للتنمية عام يف تاريخ املنظمة وهو مؤمتر 

على تنفيذ ، سامهت املؤمترات الوزارية 2015ويب الكينية سنة مؤمترات آخرها بنري  10قيق هاته األهداف، ومت عقد بعدها إىل حت

اتفاقية تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املالية، والتجارة : اي، كما مت التوصل إىل العديد من النتائج أمههايات جولة األوغو اتفاق

  .اليت حتسب للمنظمة ة للدول النامية واألقل منواً غريها من اإلجنازاتاإللكرتونية واملعاملة التفضيلي

تية اليت جتعل من التحرير قات االقتصادية الدولية، ووضع األطر املؤسساقيام املنظمة شكل نقلة نوعية يف تنظيم العال

، حيث إستطاعت إحالة صاحل الدول املتقدمةالتجاري مسة العصر، إال أن الدول النامية تعترب املنظمة أ�ا ختدم بالدرجة األوىل م

وعا�ا يف أغلب األحيان خارج مواضيع وعا�ا إىل مرحلة التفاوض، على عكس الدول النامية واليت كانت موضمجيع موض

حيث   ول املتقدمة على املنظمة، رغم املعاملة التفضيلية للدول النامية واليت تبقى حرب على ورق،التفاوض، مما يبني هيمنة الد

  .ظم الدول النامية وليست يف صاحلهاكانت انعكاسات اتفاقية املنظمة سلبية على مع

يع اليت تثري خماوف الدول النامية، حيث ختشى الدول النامية اية البيئة من بني أهم املواضتعترب املواضيع ذات الصلة حبم

  .ما سنتطرق له يف الفصل الثالث استخدام املتطلبات البيئية كأداة محائية جديدة ضد صادرا�ا، وهذا
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 :تم�يد

بيعية، وهو ما أثر على ت البيئية، نتيجة االستغالل اجلائر للموارد الطمتيزت السنوات األخرية بربوز العديد من املشكال

سعت الدول إىل محاية البيئة من خالل أدوات نوعية احلياة البشرية، مما استلزم تظافر اجلهود على املستوى احمللي والدويل، وبذلك 

ويرجع سبب . املتحدة، وحماولة االلتزام حبماية البيئة ات اليت تكفل ذلك، وكذا من خالل االتفاقيات الدولية برعاية األممواآللي

وكذا الدور البارز  بيئية نتيجة زيادة حجم النشاط االقتصادي، وذلك النفتاح الدول وظهور التكتالت االقتصادية،املشاكل ال

  .ارجية وزيادة املبادالتللمنظمة يف حترير التجارية اخل

افع عن التحرير التجاري للمبادالت وأن ذلك هناك من يد: لبيئة من زاويتني خمتلفتنيميكن النظر إىل العالقة بني التجارة وا

عنه من هناك من يرى أن حترير التجارة اخلارجية وما ينتج سيفضي إىل تزايد االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها، وعلى اجلانب اآلخر، 

اية البيئة إىل إحلاق أضرار كبرية بالبيئة والتنمية املستدامة، كما أصبحت محارتفاع اإلنتاج والتنقل واالستغالل اجلائر للموارد؛ يؤدي 

فة، يف االتفاقيات الدولية املختل متميزاً  ئية موقعاً واحملافظة عليها إحدى أهم مسات النظام الدويل اجلديد، حيث حتتل املعايري البي

  .للعديد من األسواق العامليةوأصبحت مراعاة وتطبيق هذه املعايري من أهم الشروط التصديرية 

ضحت السياسات التجارية والبيئية متداخلة على حنو نظامي ومتعارضة بطريقة متزايدة، ويعكس هذا الوضع حقيقة أ

ر ما قبل االهتمام بالبيئة، كما يعد هذا الوضع نتيجة ارة اخلارجية اليت ال تزال هلا جذور راسخة منذ عصقواعد ومؤسسات التج

حرير التجارة ومحاية البيئة يف آن واحد، وكذلك ام دويل حلماية القيم البيئية والتوفيق بني األهداف املتعارضة لتعدم وجود نظ

اقية اجلات �دف زيادة النمو  إطار املنظمة العاملية للتجارة، حيث مت وضع اتفللتنسيق بني السياسات التجارية والبيئية يف

مكانة يف  أرة بالبيئة مل يتبو ية عن طريق التوجه حنو حترير التجارة اخلارجية، إال أن ربط التجااالقتصادي وحتسني الرفاهية االقتصاد

شارة الوحيدة البنود اليت تشري إىل محاية البيئة، حيث جاءت اإل ومن ناحية أخرى ، هناك بعض -يف حقيقة احلال -تلك االتفاقية

   .دة العشرين من االستثناءات العامة لالتفاقاملايف  1947وغري املباشرة املتعلقة بالبيئة يف اجلات 

تجارة اخلارجية أن يعترب املوقف األساسي ألعضاء املنظمة العاملية للتجارة فيما يتعلق بالعالقة بني محاية البيئة وحترير ال 

وارد الطبيعية باعتبارها أساس ن أجل حتقيق التنمية املستدامة، فاحلماية البيئية حتفظ قاعدة املاهلدفني يكمالن بعضهما البعض م

 حترير قود إىل النمو االقتصادي املطلوب لتوفري احلماية الكافية للبيئة، ولتحقيق هذا التوافق بنيالنمو االقتصادي، وحترير التجارة ي

ن أن السياسات البيئية ال ملنظمة العاملية للتجارة االستمرار يف حترير التجارة مع التأكد مالتجارة واحملافظة على البيئة يبقى دور ا

  .تقف قوانني حترير التجارة عائقا دون محاية البيئة متثل عائقا يف طريقها، كما ينبغي أن ال

 :لث إىل ثالث مباحث هي كما يليمن خالل ما تقدم مت تقسيم الفصل الثا

  .يئة، مشكالتها وحمايتهاالب: المبحث األول - 

 .تفاقية الجاتالتجارة والبيئة في ظل ا: المبحث الثاني - 

 .المنظمة العالمية للتجارةإطار حماية البيئة في : المبحث الثالث - 
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  الب�ئة،�مشكال��ا�وحماي��ا:  املبحث��ول 

يئية اليت �دد احلياة البشرية بشكل أدى لعديد من املشكالت البنوات األخرية، وذلك بظهور ارحت القضايا البيئية يف السطُ 

لعديد من األعمال لعالج هذه املشكالت، مما أثار العديد من التساؤالت حول العالقة بني هذه والقيام با افر اجلهود،ظإىل ضرورة ت

ة والتلوث البيئي، وأهم م املفاهيم األساسية املتعلقة بالبيئنتطرق إىل أه، وفيما يلي املشكالت واألنشطة االقتصادية والتنموية

  .بيئة، وأهم اجلهود الدولية يف جمال محاية البيئةإنعكاسات التلوث البيئي، وأدوات محاية ال

    مفا�يم�أساسية�حول�الب�ئة�: املطلب��ول 

النبات، أو نها إىل البيئة ومكونا�ا، فمفهوم البيئة يف علم يُنظر إىل البيئة من جوانب متعددة حسب الزاوية اليت ينظر م  

فعلى الرغم من أ�ا احمليط . إخل... جتماع، أو السياسة، أو االقتصاداحليوان، أو احلشرات خيتلف عن مفهوم البيئة يف علم اال

  .ة العلمية والعمليةاحليوي لإلنسان إال أنه هناك عدة مفاهيم بيئية تعترب الركيزة الرئيسية لتكوين اخللفي

  مف�وم�الب�ئة: أوال

وباء أي رجع، وبوأ املنزل أي " يبوء"ومضارعه " ءبا"صل اللغوي للفظة البيئة يف اللغة العربية اىل املصدر الثالثي يعود األ

عىن الضيق للمنزل، نزله، وبوأه هيأه ومكن له فيه، على أن املنزل املقصود يف هذا اإلطالق اللغوي أوسع من امل أعده وتبوأ منزال

  1.، وبذلك يكتسي اللفظ معىن احمليط الذي يعيش فيه فرد أو مجاعةلكونه يشمل ما حوله من املكان

، وداراً  ختذوا من املدينة املنورة بيئةً إ، أي )، سورة احلشر09اآلية ( }....والذين تبّوُءوا الّدار واإليمان{  قوله تعاىليفو 

ذا التعريف مع أصل كلمة البيئة يف اللغة االجنليزية ويتطابق ه 2.بن بيئته االجتماعيةإاإلنسان  مثالً  ويراد �ا أيضا احمليط، فيقال

(Ecology) تقة من املصطلح اليوناين ملشواoikos)( والذي يعين البيت أو املنزل، وكثريًا ما حيدث اخللط بني علم البيئة ،

ecology لم البيئة اإلنساين والبيئة احمليطة، أو ما تسمى أحيانًا بعenivrementة يشمل دراسة كل ، ذلك أن علم البيئ

  3.دراسة عالقة اإلنسان والطبيعة دون سواها الكائنات، بينما يقتصر علم البيئة اإلنسانية على

حت للبيئة حبيث أصب متسعاً  ، فهماً 1972نعقد يف ستوكهومل عام ألقد أعطى مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي 

  4.اتهماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعلرصيد من املوارد املادية واالجتتدل على ذلك ا

على أ�ا كل ما ينشئه اإلنسان وكل ما حييط به، وكل ما يتعلمه، وكل ما يلقنه،  Ozbekhan.H أوزبيكانكما عرفها 

  5.اخل.....ااملؤسسات، الطبيعة، املدن، االقتصاد، التكنولوجي وتفيد البيئة يف وصف ما يبلور ا�تمع،

على أ�ا تشمل على احمليط احليوي  M.K. Toussig توسيق ومايكل  J.J Senica سينيكا جوزيفوعرفها كل من 

  6.لإلنسان، وكذلك عالقة اإلنسان بالطبيعة، وكل ما قام بإنشائه وحييط به

                                                           
 .16: ، ص2014اقتصاديات البيئة من منظور اسالمي، عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، : شادي، خليفه اجلوارنه -  1
 .16: ، ص2010مقدمة يف اقتصاديات البيئة، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، : نوزاد، عبد الرمحن اهلييت وآخرون -  2
  .94: ، ص2010، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2، ط ISO 1400نظم ومتطلبات وتطبيقات  –إدارة البيئة : قار النجنم العزاوي، عبد اهللا -  3
 . 9: ، ص2003ئة، دار األمني، القاهرة، اقتصاد محاية البي: حممد، عبد البديع -  4

5 - Taladidid, Thiombiano: économie et de ressources naturelles, l harmattan, paris, 2004, p : 2. 
  .17-16: ص - ، ص2003مقدمة يف اقتصاديات البيئة، مؤسسة جائزة زايد الدولية للبيئة، ديب، : عبد الكرمي علي عبد ربه ،حممد -  6
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يش فيه الكائن احلي، وتعترب الكرة األرضية  لإلقليم الذي يعفيزيائية والكيميائية واإلحيائية كما تعرف البيئة بأ�ا األحوال ال

  .1نات احلية األخرىين البشر، وتتكون البيئة من اهلواء واملياه والرتبة، وكافة الكائكلها مبثابة البيئة لب

فيه اإلنسان والذي حيصل منه على املوارد الالزمة من خالل التعاريف السابقة خنلص إىل أن البيئة متثل ا�ال الذي يعيش 

  :عدينفهو يؤثر فيها ويتأثر �ا، حيث تتكون البيئة من ب. إلشباع حاجاته

 .)يابسة، ماء، فضاء، كائنات حية وغري حية( وهو ما يعرف بالبيئة الطبيعية : بعد طبيعي  - 

 .اليت حتدد أمناط حياة البشر فيما بينهم أي البيئة االجتماعية وتشمل النظام والعالقات :بعد االجتماعي - 

  .املوايل يوضع التفاعل بني مكونات املنظومة البيئيةوالشكل 

  تفاعل�ب�ن�مكونات�املنظومة�البي�يةال): 01- 03(ش�ل�رقم�ال

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .17: مرجع سابق، ص: نوزاد عبد الرمحن اهلييت، وآخرون: المصدر

  :البيئة تأخذ عدة أشكال منهانالحظ من خالل التعاريف السابقة أن 

معطيات طبيعية حية وغري حية وليس  يُطلق عليها البيئة األساس، وهي كل ما حييط باإلنسان من عناصر أو :البيئة الطبيعية -

  2.لإلنسان دخل يف وجودها

ت والشروط الضرورية حليا�ا املشرتكة تتضمن البيئة البيولوجية الوضع البيئي للبشر واحليوان والنبا :البيئة البيولوجية أو الحيوية -

  3.يةآلثار النامجة عن التطورات السكنية واالقتصادية والتقنية والسكانويشمل ذلك ا

ويُقصد بالبيئة املشيدة أو االصطناعية كل ما أضافه اإلنسان وصنعه بعلمه وتقدمه من عناصر  :)الحضارية (البيئة المشيدة  -

  .واستغالله ملوارد بيئته الطبيعيةومعطيات بيئية نتيجة تفاعله 

حلقل االجتماعي للفرد واألسرة وا�موعات وتشمل على جمموع النظم السائدة وخمتلف اخلصائص العرقية وا :ماعيةالبيئة االجت -

  4.ع االجتماعيو حجمه وتوزيعه، والعالقات اليت حتدد أمناط حياة البشر فيما بينهم، مما يساعد على تفسري الواق البشرية وا�تمع

  4.االجتماعي

                                                           
  .19: ، ص1997هرة، القا حممد صابر، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، :البيئة من حولنا، ترمجة: واحبز ،تراقس -  1
 .16 :، ص2000قضايا بيئية معاصرة، منشأة املعارف للنشر، اإلسكندرية، : عبد املقصود ،زين الدين -  2
الشلف،  –بوعلي ة بن ، جامعة حسيب07دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد : راوةبن حاج جياليل مغ ،فتيحةو أوسرير  ،منور – 3

 . 334: ، ص2009
 .7: ص، 2002، ديب، ، منشورات جائزة زايدة الدولية للبيئةاجلزء الثاينالنظم البيئية، : السلسلة البيئية امليسرة :مركز البحوث والدراسات البيئية -  4

حيا�يات�� املكون  

مجموع�ال�ائنات�ا��ية�من�نباتات�

 وحيوانات�و�ائنات�دقيقة

 املجتمع�البي��

 املكونات�غ���ا��ية

 عوامل�وعناصر�الغالف�ا��وي 

جموعة�نوعيةم  موطن 

 املحيط�البي��
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  .التارخيية واملناطق الطبيعية ساحات اخلضراء واملنتزهات العامة ومجيع املناطقطق الرتفيهية واملتشمل على املنا :البيئة الجمالية -

ة وتشمل النظم االقتصادية وأوجه النشاط اليت تستخدم عناصر اإلنتاج املختلفة واملقومات االقتصادية لبيئ :البيئة االقتصادية -

  .والبطالة وغريهااإلنسان من رأس املال وتكنولوجيا ونسب العمالة 

جزءاً من مكونات البيئة فإنه أهم عناصرها ملا اختصه  والثقافية، فإذا كان اإلنسانتشمل خمتلف النظم اإلدارية  :البيئة الثقافية -

  اخل...عقل املعرفة، الفنون، العقائد، التقاليدوميزه بنعمة العقل، وهو ما يطلق عليه بالبيئة الثقافية، ومن نتاج هذا ال

ملنطقة اليت يشغلها أفراد احمليط اجلغرايف وكل ما يتعلق باوتسمى بالبيئة املكانية، وتشمل  :)الفيزيائية (البيئة الجغرافية  -

  1.ا�تمع

  ما�ية�النظام�البي��: ثانيا

وهي . يشون فيهالطبيعية اليت يعت أنظمة متداخلة يف إطار البيئة ايقصد بالنظام البيئي جمموعات ذا: مفهوم النظام البيئي -1

 مادة عضوية وغري عضوية وقوى طبيعية تتفاعل وتتغري، وهذه األنظمة ليست جمرد جتمعات لألنواع بل إ�ا أنظمة تتكون من

 2.ا جيعلها عصية على التعاملمتداخلة بشكل معقد من خالل دورات وسالسل غذائية، وتسهم تعقيدا�ا يف حتقيق إنتاجيتها مم

ري حية، البعض يعتربه الوحدة م البيئة هو أي مساحة طبيعية وما حتتويه من كائنات حية أو مواد غالنظام البيئي يف عل

ه كتجمع للكائنات احلية من نبات وحيوان وكائنات أخرى كتجمع حيوي تتفاعل مع بعضها الرئيسية يف علم لبيئة، وميكن تعريف

ة االستقرار وأي خلل يف النظام البيئي قد ينتج عنه �دمي وختريب يف نظام بالغ الدقة والتوازن حىت تصل إىل حال ،هايف بيئت

  3.للنظام

يعترب النظام البيئي وحدة تنظيمية يف حيز معني، يضم عناصر حية وغري حية تتفاعل معاً، وتؤدي إىل تبادل املواد بني 

مللجأ أو املسكن للكائن احلي ليشمل مجيع معامل ثل املوطن البيئي وحدة النظام البيئي، حيث ميثل اومي. العناصر احلية وغري احلية

  4.ت غري حية ُتكّون معاً نظاماً ديناميكياً متزناً ويتكون النظام البيئي من مكونات حية ومكونا. لكيميائية والطبيعيةالبيئة احليوية وا

 5:تمعات االنسانية يقوم بوظائف عدة منهاوهلذا فإن النظام البيئي احمليط با�

 .عدة من املوارد الطبيعية املتجددة والقابلة للنضوبتقدمي قا - 

طبيعية كاملسطحات اخلضراء والبحريات واأل�ار واجلبال وغريها مما يتمتع اإلنسان بالنظر إليه أو من السلع ال تقدمي جمموعة - 

 .استهالكه مباشرة

 . ينتجها والتخلص منهاستيعاب خملفات االنسان اليتإ - 

 .نسان بشكل عامنظام لدعم وتطوير حياة اال - 

....) الكربون، اهليدروجني، األكسجني، وغريها (لنموها منها  ئياً كيما  عنصراً  26فالكائنات احلية حتتاج إىل حوايل 

  .حيث تنتقل هذه العناصر بني املواد احلية واملواد غري احلية يف نظام طبيعي معقد

  6:اصر أساسية، هييتكون النظام البيئي من أربع عن: ظام البيئيت النمكونا -2

                                                           
 .335: مرجع سابق، ص: منور أوسرير، فتيحة بن حاج جياليل مغراوة -  1
 .22: مرجع سابق، ص: ن اهلييت، وآخرونالرمحعبد  ،نوزاد -  2
  //https://ar.wikipedia.org/wiki ):19/03/2017(نظام بيئي، متاح على املوقع بتاريخ  -  3
 .17: ، ص2003اإلسكندرية،  ديث،إدارة وتنمية املوارد البشرية والطبيعية، املكتب اجلامعي احل: عدىل، علي أبو طاحون -  4

 .97: ، ص2007اقتصاديات املوارد الطبيعية والبيئة، العبيكان للنشر، الرياض، : محد، بن حممد آل الشيخ -  5
 .17 :، ص2003ع سابق، مرج: عدىل، علي أبو طاحون -6
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تضم مقومات احلياة األساسية، وتشمل املاء واهلواء، وحرارة عة األساس أل�ا يطلق عليها جممو  :العناصر الطبيعية غير الحية -

  .الشمس والرتبة والصخور واملعادن املختلفة

 .األوىل وتتمثل يف النباتات تنتج غذاءها بنفسها من عناصر ا�موعة نتجة أل�اُتسمى امل :العناصر الحية المنتجة -

ملا يتمتع به من قدرات تأثريية هائلة، إضافة إىل احليوانات  العشبية  األوىل اإلنسانتشمل بالدرجة  :العناصر المستهلكة -

 .الالمحة

تتضمن كائنات نتجة، و ادة إىل الرتبة لتستفيد منها العناصر املتساعد عناصر التحلل على إعادة جزء من امل :العناصر المحللة -

 عناصر مع بعضها البعض وفق نظام دقيق، حيث يعتمد كل عنصر من عناصرجمهرية تتمثل يف الفطريات والبكترييا تتفاعل هذه ال

  . أخرى يف عالقة تكاملية مبا يضمن حفظ توازن النظام

  1:بستة خصائص رئيسية، هيام البيئي يتميز النظ: خصائص النظام البيئي -3

  .اصر الثانوية احليوية وغري احليويةيت تتمثل يف التكوين والرتتيب، أو توزيع املادة والطاقة بني العنوال :البنية -

وا�تمع  تتمثل يف الدينامكيات الكلية املتكاملة اليت تنجم عن التبادل املستمر للمادة والطاقة بني البيئة الطبيعية :الوظيفة -

 .احلي

 .مستوى التكامل البيولوجي الذي حيدث على عدة مستويات متصاعدةالذي ينجم عن ارتفاع  :التعقيد -

 .اليت تضمن تغري أحد العناصر نتيجة تغري العناصر األخرى :اعل واالعتماد المتبادل بين العناصر الحية وغير الحيةلتفا -

 .ضعها يف طبقات متعددةنشرها وو  اليت يتم :الحدود المكانية والمقاييس -

بيئي ويف وظيفته مبرور قدر   ية ألي نظامتغريات يف البنية الكلويسفر عن إحداث : المتأصل في النظم البيئيةالتغير المؤقت  -

 .كاف من الوقت

  2:للنظام البيئي، هي خصائص أخرىأيضا ميكن ذكر 

 .م متقنغحيكم هذا النظام تنا، و دحتواءه على عناصر حية وغري حية متداخلة يف نظام واحإ - 

 .لبيئي مدخالته وخمرجاته مع البيئة احمليطة بهيتبادل النظام ا - 

 .ذا النظام يقوده إىل الضعف مث االضمحاللك سليب يف توازن هأي اختالل أو إربا - 

  .كون العظيمجمموعة األنساق تشكل نظام كبري احلجم ميتد من أصغر وحدة اليت هي نظام الذرة وصوال إىل نظام ال - 

   توازن�وإضطراب�النظام�البي��: ثالثا

جتاه التوازن حيث يستعيد توازنه إذا اولكن يف  ،تتغري إن توازن النظام البيئي هو توازن طبيعي تلقائي بفعل أنظمته اليت

عابية للبيئة، كما أ�ا تعجز ضطراب النظام البيئي هو احلالة اليت تفوق فيها املخلفات القدرة االستيا ، أماتعرض للخلل غري اجلسيم

األخرية أخذت طابعاً عاملياً، ومن أهم هذه التلقائي يف الزمن املناسب، مما يؤدي إىل ظهور مشاكل بيئية، هذه عن استعادة تواز�ا 

  .درجة احلرارة، ومشكلة تآكل طبقة األزون، مشكلة التصحر املشكالت مشكلة ارتفاع

  3:ئي عدة مظاهر، نذكر منهان البيللتواز   :توازن النظام البيئي -1

  .حدود قدرا�ا ستمرار تواجد البيئة بالنسق الذي وجدت عليه أي باستغالهلا يفإبه يقصد  :البقاء -

  .ستنزافهاإستعمال املوارد املتجددة يف حدود قدر�ا على التجدد وعدم إيقصد به أن يكون  :التجدد -

                                                           
 .65 :، ص2000تثمارات الثقافية، القاهرة، لالس �اء شاهني، الدار الدولية: مبادئ التنمية املستدامة، ترمجة: دوجالس، موسشيت -  1
 .96: مرجع سابق، ص: جنم، العزاوي وعبد اهللا، النقار -  2
  .38 :مرجع سابق، ص :حممد، عبد البديع -  3
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، اجلفاف، ارتفاع املياه اجلوفية، تآكل ر متعددة منها التصحريئة، ولتغري معامل البيئة صو يقصد به عدم تغري معامل الب :االستقرار -

  .طبقة اآلزون

ر من مظاهر توازن البيئة، حيث تبقى نقية ما بقيت قادرة على استيعاب كافة املخلفات اليت تلقى فيها، واألنظمة ظهم :النقاء -

  . ات ومحايتها من خطر االنقراضالنسيب للكائنات احلية يف اجتاه تعايش هذه الكائنالبيئية تتسق يف اجتاه احلفاظ على التوزيع 

ام البيئي، إذ نرى مؤخرا أن هدف النمو االقتصادي حتقق على حساب توازن ظاهر توازن النظيعترب من أهم م :النمو المتوازن -

صلة اليت دات التنمية املتوالى البيئة حمددا أساسيا من حمدواآلن أصبح احلفاظ ع. اضطرا�ا البيئة، وأصبح عامال أساسيا من عوامل

  .طرحت كنمط للنمو حيقق هذا اهلدف وحيفظ للبيئة تواز�ا

  1:تضطرب األنظمة البيئية ألسباب طبيعية، أو ألسباب ترجع إىل نشاط اإلنسان :ضطراب النظام البيئيا -2

ئق، وظواهر اجلفاف السيول، واحلرا ضة ألخطار طبيعية كثرية كالكوارث،تعترب العديد من مناطق العامل عر  :األسباب الطبيعية -

ستيعا�ا إكنها ليست بذات خطر كبري إذ تبقى يف حدود قدرة البيئة على والتصحر كلها أسباب طبيعية الضطراب البيئة، ول

  .ستعادة التوازن، إال القليل منهاإو 

العلمي السريع الذي  والتقدم ،على اآللة لبيئة خاصة مع اعتماد اإلنسانيشكل نشاط اإلنسان �ديدًا ل :األسباب البشرية -

  . لبيئة وظهرت معها معامل اضطرا�ا وتدرجت حىت بلغت مرحلة اخلطرشهده العامل، مكنت اإلنسان من السيطرة على ا

جمام كثريًا ما يكون سببًا من مما ال شك فيه أن اإلنسان وهو ميارس حقه الطبيعي يف الراحة واالست :األسباب االجتماعية -

  .د يف خلق بعض املشاكل البيئيةة، فبسلوكياته اخلاطئة بصورة مباشرة أو غري مباشرة تكون عمل مساعختالل البيئإأسباب 

  :واليت ساعدت وأدت إىل معظم املشاكل البيئية املعاصرة، وهي كاآليت أسباب أخرىكما توجد 

الل البيئة، فبزيادة عدد السكان  السبب الرئيسي واحملرك لكل مشكالت اضمحر السكايناالنفجا يعترب :االنفجار السكاني -

املوارد الطبيعية، ويؤدي األمر الذي يشكل ضغطاً على . ملواجهة حاجات اإلنسان غري احملدودةعلى األرض حنتاج إىل إنتاج أكثر 

ة ويؤدي لزراعية، الرعي املكثف وغريها، وهو ما يهدد البيئإىل استنزافها بشىت صوره كالزحف السكاين على الغابات واألراضي ا

  .ختالل تواز�اإإىل 

فالفهم العميق لطبيعة املشاكل البيئية يساعد على وضع احللول  :ناصر النظام البيئينقص المعرفة العلمية عن البيئة وع -

  .وا�تمعات من خالل البحث العلمي والوعي البيئي لدى األفراد ،املناسبة هلذه املشاكل

   التلوث�البي�� : املطلب�الثا�ي

ع النشاط االنساين خاصة مع ظهور الثورة الصناعية يف برز التلوث كمشكلة بيئية يف بداية القرن التاسع عشر مرافقا التسا    

النسان، إذ أنه أخل ن العقد املاضي واليت أحدثت تغريات كبرية على الصفات الكيمائية والبيولوجية الطار حياة ااالربعينات م

بناء االقتصادي وعلى حياة تشكل ظاهرة التلوث البيئي خطرًا على الو . ليت كانت تتسم بالتوازنبالكثري من األنظمة البيئية ا

وفيما يلي  .حيث تعترب من بني أكرب املشاكل البيئية الناجتة عن اضطراب البيئة ملحوظاً  فهذه املشكلة شهدت تقدماً  املستهلك،

  .ث البيئي وأنواعه وأهم آثارهإىل مفهوم التلو  نتطرق

  مف�وم�التلوث�البي��: الأو 

                                                           
 .45 :مرجع سابق، ص: املقصودزين الدين، عبد  -  1
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أ على االنساق االيكولوجية حبيث يضعف من قدر�ا على أداء ي تغري يطر إىل أنه أ Pollution التلوث مصطلحيشري  

جمموعة العناصر املكونة للنظام  أنه حدوث خلل يف احلركة التوافقية اليت تتم بني دورها بشكل طبيعي كما ميكن تعريفه على

  1.االيكولوجي

تثمارية لرئيس الواليات املتحدة األمريكية للعلوم قدمت اهليئة املعنية بتلوث البيئة التابعة للجنة االس 1965ي عام فف 

الفعاليات فا للتلوث، حيث اعتربته على أنه تغري غري مستجيب يف حميطنا كليا وعلى أوسع نطاق، فهو ناتج عرضي عن تعري

  2.لكيميائية املباشر لتغريات الطاقة يف مناذجها ومستويات اإلشعاع واملواد ااإلنسانية من خالل التأثري املباشر وغري

الطبيعية  –غري املستجيبة  –، بأنه عبارة عن التغريات 1971التلوث البيئي عام  odumأودم كما عرف العامل 

 حيث يعترب التلوث نوعاً . 3الطبيعية واألرض، وللماء الذي سوف يؤدي إىل تدهور مصادرنا والكيميائية والبيولوجية للهواء اجلوي

امللكية اجلماعية، أو عدم وجود امللكية، وبذلك السوق يفشل  الستخدام املفرط للموارد بشكلمن أنواع فشل السوق، وذلك با

قتصاد تفادة املثلى منها، وتسمى كل أنواع التلوث يف االعند عدم تواجد حقوق امللكيات أو عند اإلخفاق يف ضبط املوارد لالس

شطة وحدة أو وحدات اقتصادية معينة على رفاهية وحدات اقتصادية أو باآلثار اخلارجية، وهي إما آثار سلبية أو آثار اجيابية ألن

  4.اجتماعية واليت مل يؤخذ اعتبارها يف ميكانيكية السوق

يف مواد وطاقات البيئة التلوث بأنه تدخل األنشطة االنسانية  1972يف عام الذي عقد  عرف مؤتمر استكهولموقد 

   5.ان أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة للخطر بشكل مباشر وغري مباشرحبيث تعرض تلك املوارد والطاقات صحة االنس

نه إدخال مواد أو طاقة بأ، 1974عام  ستوكهومليف توصيا�ا عقب مؤمتر  عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةكما 

ن شأ�ا أن �دد الصحة اإلنسانية، يق مباشر أو غري مباشر إىل البيئة، حبيث يرتتب عليها آثار ضارة مبواسطة اإلنسان سواء بطر 

  6.البيئية، أو تنال من قيم التمتع بالبيئة، أو يعوق االستخدامات األخرى املشروعة هلا وتضر باملوارد احلية أو بالنظم

، يف حني التلوث ينشأ عن فعل االنسانمؤمتر استكهومل بأن  عريفق تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع تفتا

  .أن حيدث بسبب الظواهر الطبيعية حىت وإن كان نصيب االنسان أكثر يف ذلكالتلوث ممكن أن 

يجة التصرف املباشر وغري املباشر نتتعريف التلوث، والذي يعين ذلك  1996يف عام  وضعت المؤسسة األوربيةكما 

اليت قد تكون مضرة بصحة اإلنسان وجودة البيئة، ين للمواد واألخبرة، والضوضاء الصادرة إىل اجلو واملاء واألرض، و النشاط اإلنسا

  7.هاية إىل دمار وتلف املمتلكات املادية والتأثري والتدخل باالستخدامات الشرعية للبيئةواليت تؤدي يف الن

  8.ء أو عدم النظافة أو كل عملية تنتج مثل هذه احلالةالتلوث بأنه حالة من عدم النقا قاموس وبسترويعرف  

                                                           
 .121: ، ص2015ية املستدامة، دار التعليم اجلامعي، االسكندرية، التنم - التنمية االقتصادية -مشكالت البيئة–اقتصاديات البيئة : حامد، الريفى -  1
ني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربية ، اجلزء األول، دار الفكر اجلامعي، ب -تكاليف التدهور البيئي وشحة املوارد الطبيعية  موسوعة محاية البيئة،: حممد، صاحل العاديل -  2

  .59: ،  صة طبعاإلسكندرية، ، دون سن
  . 18، ص سنة طبعدراسة حتليلية، كتب عربية، جامعة األزهر، دون  - البيئة والتلوث واملواجهة : أمحد شحاتة ،حسن -  3
  .3 :، ص1999، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، أفريل 23العدد  جملة جسر التنمية،: النيش  ،جناة -  4
 .24 :، ص2015مد للنشر والتوزيع، عمان، ا، دار احلدراسة قانونية مقارنة –ة حلماية البيئة ضريبيالوسائل ال: فارس جممد اجلرب ،شيماء -  5
  .48 :، ص2007اليازوري، عمان،  احلماية اإلدارية للبيئة، دار -اإلدارة البيئية : خملف صاحل ،عارف -  6

  .102-101 :ص.مرجع سابق، ص: حكمت النقار ،عبد اهللاو العزاوي  ،جنم -  7

 .33: ، ص2014اقتصاديات البيئة، دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، : بوسف كايف ،فىمصط -  8



ة�للتجارةية�ا��ات�واملنظمة�العاملياتفاقحماية�الب�ئة�����                                                        الفصل�الثالث     

 

157 

قة، فإننا نالحظ أن هناك تعريف شبه متفق عليه يعرف التلوث على أنه كل ما يؤثر بشكل عاريف السابمن خالل الت

  . هاء، اهلواء وغري أضرار بأحد عناصر البيئة الطبيعية كاإلنسان، املامباشر أو غري مباشر على النظام البيئي وخيل بتوازنه ويلحق 

  1:لني، مهاالبيئي إىل عام أسباب حدوث التلوثوميكن حصر  

من صنع االنسان ويتمثل فيما ينتج من مشروعات التنمية من غازات وخملفات صلبة وسائلة وعوادم، وغري : عامل بشري - 

 .يناإلنساذلك مما يكون مصدره النشاط 

خيرج من الرباكني من غبار وغازات متصاعدة وغري ذلك من امللوثات، ليس لإلنسان دخل به ويتمثل فيما : عامل طبيعي - 

 .أيضا ما ينتج عن الزالزل من عوامل تسبب التلوث

  أنواع�التلوث�البي���: ثانيا

  :وهي ،ثالث أنواع من التلوث البيئي توجد

كسجني األ، % 78وجني ت بنسب متفاوتة حيث يشكل النرت من خليط من الغازا يتكون الغالف اجلوي: تلوث الهواء -1

عن وجود  رجون والكريبتون، فضالً خفيفة مثل اهلليوم، النيون، األزات خاملة والباقي غا، % 0.04كسيد الكربون أثاين ، 20%

من  % 99.9كلم ويرتكز   400اوز خبار املاء بنسب خمتلفة من مكان آلخر، وحييط هذا الغالف بسطح األرض بارتفاع يتج

  2.كلم والباقي يتبعثر يف املسافة اليت تعلو ذلك 100-50ملسافة بني الغالف الغازي يف ا

ستمرار إحليوية مجيع الكائنات احلية خاصة يف جمال غذائها واستكمال منوها و  مهماً  ويشكل هذا اخلليط من الغازات أمراً 

البيئي األمشل للكرة األرضية كما هو احلال لنظام  حالة جتدد يومي بفعل النشاط الطبيعي يف افعاليا�ا املختلفة، وهذه الغازات يف

كون من الرتكيب والذي معند حدوث أي حدث كبري يؤثر يف تركيبه الطبيعي ويف نسبة أي  هلواء ملوثاً مع األكسجني، ويعترب ا

  3.ه أو تتأثر بهيؤدي إىل نتائج سلبية على أي حالة من احلاالت اليت تؤثر في

جية واقتصادية ة أو سائلة أو غازية عالقة باهلواء بكميات تؤدي إىل أضرار فسيولو وجود مواد صلب بتلوث الهواءقصد ي

مليون دوالر، بسبب  5000حبوايل  وتقدر خسارة العامل سنوياً .  طبيعة األشياءوحيوية باإلنسان واحليوان والنبات واآلالت وتؤثر يف

   4.اء من مكان آلخر حسب سرعة الرياح والظروف اجلويةوخيتلف تلوث اهلو . السليب على احملاصيل الزراعية تأثري اهلواء

 ،ان للتكنولوجيانسستخدام االإاء هي عوامل من صنع يد االنسان اليت بدأت يف الظهور منذ ات تلوث اهلو إن أكثر مسبب

والتكنولوجي حىت ولكنها ظلت تتزايد نتيجة التقدم العلمي  ،م وليلةاليت تعترب سالح ذو حدين ومل تنشأ عوامل التلوث بني يو 

  6:اهلواء ما يلي ر تلوثادمصومن أهم   5.أصبحت تشكل خطرا على حياة االنسان

  .امللوثات املطروحة من قبل خمتلف وسائل النقل اليت تستخدم البنزين أو الديزل أو الكريوسني - 

                                                           
 .121: مرجع سابق، ص: الريفى ،حامد -  1
 .127 :املرجع نفسه، ص -  2
تسويق، كلية العلوم : ، فرعغري منشورة دكتوراه علوم يف العلوم التجارية طروحةتقييم سلوك املستهلك بني قيمة املنتج واعتبارات محاية البيئة يف اجلزائر، أ: دغرور ،عبد النعيم - 3

 .07 :، ص2014/2015، 3االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
 .362، ص 2011ة، الطبيعية والبشرية والغذائية والبيئية، الدار اجلامعية، االسكندري –اقتصاديات املوارد : د عبد اخلالقأمح ،السيد -  4
 .114 :، ص2012إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، الدار اجلامعية، االسكندرية، : مصطفى قاسم ،خالد -  5
إدارة البيئة والسياحة، كلية العلوم االقتصادية  :فرع ،غري منشورة جستري يف علوم التسيريماحلة اجلزائر، مذكرة  –لتكنولوجيا النظيفة ودورها يف محاية البيئة ا: سحانني ،امليلود -  6

 .11 :، ص2010/2011، 3والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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الصناعية والتجارية االستخدامات الطاقة، كما هو مألوف يف العديد من  إحراق خمتلف أشكال الوقود للحصول على - 

 .واملنزلية

ة وغريها من العناصر اليت تنفث إىل األجواء ، كما حيدث ذلك الرقائق املتطايرة، املواد املشع الفضالت الغازية، الغبار احلرارة، - 

 ).مثل صناعة االمسنت وغريها(مع مداخن املصانع واملعامل 

يف هذا النوع من التلوث، إذ أن للطبيعة حبد ذا�ا دور فيه،  ر االشارة إىل أن االنسان ليس املتسبب الوحيدجتد لكن 

  .اخل......ان الرملية،أمثلة ذلك األدخنة الناجتة عن الرباكني، والغبار الناتج عن الكثبومن 

اء عصب هو أن امل األولالعلماء، ويرجع ذلك إىل سببني؛   يعترب تلوث املاء من أوائل املوضوعات اليت اهتم �ا: تلوث الماء-2

 ميكن ألي كائن مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه أن يعيش احلياة وهو يدخل يف كل العمليات البيولوجية والصناعية، وال

من مساحة الكرة   %71أن املاء يشكل أكرب حيز يف الغالف احليوي إذ تبلغ مساحة املسطح املائي حوايل والثاني .بدونه

تلوث املاء يؤدي إىل أضرار من أجسام األحياء الراقية مبا فيها االنسان، وبالتايل فإن  % 70-60األرضية، كما أن املاء يكون من 

  1.ساسي الستقرار االنسان وأينما وجد املاء وجدت مظاهر احلياةالعنصر األ بالغة بالكائنات احلية، كما أنه

مصدرا لألضرار باالستعماالت املشوهة  كل تغري يف الصفات الطبيعية للماء مما جيعله  أنه على ويعرف تلوث الماء 

  2.عما وقد يتلوث املاء بامليكروباتواد الغريبة اليت تسبب تعكري املاء أو تكسبه رائحة أو لونا أو طللحياة، وذلك بإضافة بعض امل

ز متزايدة وإدخال يه الطبيعية بسبب إضافة املواد الضارة فيها برتاكعرف تلوث املاء أيضا بأنه االحنطاط بنوعية املياي كما

  3.بعض مكونا�ا الطبيعية األساسية تأثريات عليها مثل زيادة درجة حرار�ا أو نقصان

  4:مها ،تلوث المياه على مستويينوميكن النظر إىل  

من  األ�ار وا�اري املائية باإلضافة إىل التخلص ينشأ تلوث املياه نتيجة ختلص املصانع من النفايات يف :المستوى المحلي - 

ر احلكومة وعدم وجود عقوبة على امللوثني ومن جهة مياه الصرف الصحي يف مياه األ�ار، ويف نفس الوقت فإن غياب دو 

 ف يف االستخدام يرتتب عليه ارتفاع درجة تلوث املياه خاصة يف الدول النامية؛أخرى فإن اإلسرا

لبضائع يف البحار حيث يرتتب على حوادث السفن أو لدويل للمياه نتيجة عملية نقل ااينشأ التلوث  :ليالمستوى الدو  - 

ب يف املعادن، ويف نفس الوقت فإن هناك لوث املياه اليت متر باإلضافة إىل أن أنشطة احلفر البحري والتنقيعمليات تنظيفها ت

  .ع احمليطات ألي سلطة دوليةصعوبات يف عملية التحكم يف التلوث الدويل لعدم خضو 

لرتبة من أجل زيادة انتاجها من املواد التقدم الفين وتزايد أعداد السكان باضطراد إىل زيادة الضغط على اأدى  :تلوث التربة -3

رية بكميات  كان املتزايدة باستمرار، كما أدى استخدام االنسان لألمسدة الكيماوية وكذلك املبيدات احلشالغذائية ملقابلة أعدا الس

  5.الرتبة وبالتايل تلويثهاكبرية إىل تراكم املواد الكيماوية يف 

ن املصانع واملزارع واملنازل واملطاعم، كما املواد واملخلفات الصلبة اليت تنتج م وتلوث سطح األرض بوجه عام نتيجة تراكم

حتليل  يئا فيها حيث تتسبب يف قتل البكترييا املسؤولة عنأن امللوثات اليت ختتلط بالرتبة الزراعية تفقدها خصوبتها وتؤثر تأثريا س

                                                           
 369-368 :ص. الطبيعية والبشرية والغذائية والبيئية، مرجع سابق، ص –ملوارد اقتصاديات ا: أمحد عبد اخلالق ،السيد -  1
 .119 :، صسابق مرجع: مصطفى قاسم ،خالد -  2
 .104 :مرجع سابق، ص: النقار ،عبد اهللاو العزاوي  ،جنم -  3
 .267- 266 :ص.، ص2007االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، ، مبادئ اقتصاديات املوارد والبيئة: عطية ناصف ،اميان -  4
 .150-150 :ص.مرجع سابق، ص: الريفى ،حامد -  5
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نسبة األمالح يف الرتبة عن املعدل يؤدي ذلك إىل تلوث الرتبة  املواد العضوية، وعن تثبيت عنصر النرتوجني، كما أن ارتفاع

اطق جرداء تشيع فيها املظاهر ادها ويؤثر على الوسط البيئي الذي ميكن للنبات أن ينمو ويتكاثر فيه، وتتحول األرض إىل منوفس

   1.الصحراوية

  2:ما يلي م مصادر تلوث التربةأهومن 

ىل التقدم الصناعي والعمراين يصبح ذلك قدر  إباالضافة  ،االنسان من السلع واملواد كهالاستنتيجة لزيادة : النفايات الصلبة - 

 .ك هذه النفايات يتسبب يف تلف الرتبة الزراعيةكبري من النفايات يف جماالت التصنيع والزراعة واخلدمات والسياحة وتر 

ية تتسبب يف جتمع احلشرات واألحياء األخرى وحتتوي هذه الفضالت على ورق وبالستيك ومواد غذائ: فضالت المنزليةال - 

 .لألمراض الناقلة

ة يف الرتبة، وتلوث النباتات تسبب هذه املبيدات تلوثا للرتبة الزراعية وتؤدي اىل قتل البكترييا املوجود: المبيدات الحشرية - 

 . تكوين هذه املبيداتباملركبات الداخلة يف

والفوسفاتية " النرتوجني"ت كيميائية كاألمسدة اآلزوتية يصنعها االنسان من مركباوهي تلك األمسدة اليت : األسمدة الكيمائية - 

 .سل الزمنيةىل جسم االنسان عرب السالإوتؤدي إىل تلوث اخلضروات والفواكه وبالتايل تنقل 

تات ويف الثمار، ئبق والكاديوم واألملنيوم وهي معادن سامة، وترتكز يف أنسجة النباومنها الرصاص والز : المعادن الثقيلة - 

ذه املعادن الثقيلة إىل الرتبة إما مع النفايات اليت يتم ردمها يف الرتبة أو مع وتنتقل عرب السالسل الغذائية إىل االنسان وتصل ه

 .اهلواء هلذه املعادني امللوثة، أو نتيجة لتساقط املركبات العالقة يف مياه الر 

امللوثات الذائبة يف مياه الري أو األمطار  الناتج عن التفجريات النووية أومثل األمطار احلمضية، الغبار : ملوثات أخرى - 

 .اجلوفية

ا يعوق مسرية التنمية والتقدم ولذلك اعترب يتضح أن التلوث ومصادره أصبح أخطر مما يتصور خاصة يف الدول النامية مم

  .من كافة أنواع التصرفات اليت �دده البيئةتتعلق حبماية  نلالنسامحاية البيئة واحملافظة عليها أن أساس السعادة املستقبلية دعاة 

  �ثار��قتصادية�للتلوث: ثالثا

  :ية ميكن حصرها فيما يلييرتتب على التلوث البيئي جمموعة من اآلثار االقتصادية السلب 

ذا االرتفاع يف درجة احلرارة يرجع إىل رتتب على تلوث اهلواء اجلوي ارتفاع درجة حرارة اجلو يف العامل وهي :التغيرات المناخية -1

ألشعة  اط االنتاجي، مثل أول أسيد املربون وغاز امليثان، نتيجة الطاقة احلفرية وهذا الغطاء يسمحالغازات املتصاعدة من النش

ويرتتب . ح الكرة األرضية ويرتتب على ذلك ارتفاع درجة حرارة الكرة االرضيةالشمس بدخول الكرة األرضية ومن مث تدفء سط

 .ألمطار ودرجة غزار�ا يف مناطق معينة وتقل يف منطق أخرىأيضا حدوث تغري يف أماكن تساقط األمطار حيث تزيد كمية ا

اال�يار مما يهدد بفيضان املياه على مساحة لقطب الشمايل إىل ارة تعرض األجزاء اجلليدية يف اكما يرتتب على ارتفاع درجة احلر 

ة أخرى فإن ارتفاع درجة حرارة قص، ويهدد ذلك بإغراق العديد من املدن الساحلية واجلزر، ومن ناحياليابس وتعرضها للتنا

 3.املناطق اليت ينتشر فيها اجلفاف األرض قد يؤدي إىل انتشار ظاهرة التصحر واحنسار الغابات يف

  50اىل  20 وسفري على ارتفاع يرتاواح بنيمن اجلزء العلوي لطبقة سرتات % 20ميثل غاز اآلزون : طبقة اآلزون ظاهرة تآكل -2

بامتصاص جزء مهم من األشعة فوق البنفسجية املنبعثة من الشمس، وبذلك فهي  3كلم فوق سطح األرض وتقوم طبقة األزون 

                                                           
 .132 :سابق، ص مرجع: مصطفى قاسم ،خالد -  1
 .134- 133 :ص.سابق، ص مرجع: مصطفى قاسم ،خالد -  2
 .269-268 :ص.مرجع سابق، ص: عطية ناصف ،اميان -  3
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والغالف احليوي من التعرض آلثار األشعة فوق البنفسجية فالي صل  )تربوسفري(مي الغالف اجلوي القريب من سطح األرض حت

از الكلور والفلور والكربون الغاز الذي حيدث أكرب ضرر نها إىل سطح األرض إال قدرا معتدال ال يضر الكائنات احلية ويعد غم

من األخطار الصحية و  .العاملية اخلطرية اآلن بثقب األزون الذي أصبح أهم الظواهر البيئية لطبقة األزون وهو املسؤول عما يعرف

عدها، التأثري على العينني، �يج األغشية املخاطية ضعف املناعة وترهل البشرة وجت: طبقة األزون األخرى ملشكلة تدهور حالة

  1. وااللتهاب واالنتفاخ الرئويللجهاز التنفسي، وظهور أمراض السعال واالختناق، وهن الرئتني

إذ  1967عام  Savant odin ودينسفانت أمت االنتباه هلذه الظاهرة من قبل عامل الرتب السويدي : يةاألمطار الحمض -3

الحظ أن األمطار تنتج من ذوبان الغازات احلمضة املتصاعدة من مداخن املصانع يف خبار املاء املوجود يف اجلو، وحذر من خطورة 

حيث لوحظ  وتعد ظاهرة األمطار حلمضية وليدة الثورة الصناعية، 2.ئة الطبيعيةذه األمطار وآثارها املدمرة على خمتلف عناصر البيه

اعد يف اهلواء من مداخن املصانع، وألن هناك محوضة يف مياه األمطار املتساقطة على عالقة مرتابطة بني الدخان والرماد املتص

على الصحة حيث تؤدي إىل ختشني األغشية املخاطية  شآت الصناعية، حيث أن لألمطار احلمضية آثار سلبيةاملناطق احمليطة باملن

فس و�يج العني واألجزاء املكشوفة من واحتقان األنف والبلعوم وزيادة أمراض الربو واحلساسية، وضيق التنللجهاز التنفسي 

  3.واملباين اجلريية الكلسية ة، وتؤثر على املباين واآلثار التارخيية املكشوفةاجلسم، وتؤثر على نوعية مياه الشرب والرتبة الزراعي

وث اهلواء إىل ظهور كثري من األراض اليت تضر بصحة األفراد، فالغازات املتصاعدة من ي تليؤد :تأثر الحالة الصحية لألفراد -4

ة لرصاص الذي يؤدي إىل نشأة كثري من األمراض الصدريالنشاط االنتاجي والطاقة احلفرية حتتوي على ذرات معادن ثقيلة مثل ا

ى الرتكيز وضعف قدرة األفراد على التعلم، كما تؤدي إىل وأمراض الكلى وأمراض اجلهاز العصيب كما يؤدي إىل ضعف القدرة عل

ني السكان املقيمني يف بة االصابة باألمراض السرطانية، وقد أكدت الدراسات ارتفاع نسبة اإلصابة بأمراض السرطان بارتفاع نس

لدراسات أن ما يقرب من قدر اكما ت .يفة االستخدام مثل صناعات البرتوكيماويات وصناعات املعادنأماكن قريبة من املصانع كث

  4.من إمجايل الوفيات يف الواليات املتحدة األمريكية ترجع إىل استنشاق اهلواء امللوث بالغازات السامة % 2

  دولية���ماية�الب�ئةود�الا����:املطلب�الثالث

ءات وتكاثف اجلهود احمللية احملافظة على التوازن البيئي، ويتطلب ذلك إختاذ العديد من اإلجرا�دف محاية البيئة إىل 

 واجهةمو  البيئة محاية إىل �دف اليت الدولية البيئية االتفاقيات من جمموعة يف البيئة ل محايةجما يف الدويل التعاون يتجسدوالدولية، و 

وفيما يلي نتطرق  .يةاتفاق 200اقيات البيئية متعددة األطراف السارية املفعول أكثر من منه، ويبلغ عدد االتف واحلد البيئي التلوث

  .إىل أهم اجلهود الدولية املتخذة يف ذلك

  قمم��رض�ل�ئية��مم�املتحدة���ماية�الب�ئة: أوال

إىل حالة البيئة الطبيعية ة للتطرق مع قادة العامل كل عشرة سنوات، فهي فرصإن قمم األرض هي جمموعة اللقاءات اليت جت

وشكلت  5.لعامليامة ومنه تسطري الربامج الالزمة للتنمية املستدامة على املستوى اخاصة واإلطمئنان على حالة كوكب األرض ع

                                                           
م العلو التحليل االقتصادي، كلية : ، فرعغري منشورة ة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصاديةدراس –التوطني الصناعي وتأثريه على البيئة : هربي ،نصرية -  1

 .82 :، ص2014/2015، 3االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
مالية وحماسبة، كلية العلوم : ، فرعغري منشورة د يف العلوم التجارية. م. ة اجلزائر، أطروحة دكتوراه لدراسة حال –حماولة اختبار فعالية األدوات اجلبائية يف محاية البيئة : سبع ،مسية -  2

 .16 :، ص2014/2015، 3ادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر القتصا
 .83 :مرجع سابق، ص: هربي ،نصرية -  3
 .271-270 :ص.مرجع سابق، ص: عطية ناصف ،اميان -  4
 .35: ، ص2015أساسيات التنمية املستدامة، دار اخللدونية، اجلزائر، : كمال، ديب -  5
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، ومؤمتر 1992، ومؤمتر ريو 1972هومل عام قمم األرض تطور ملحوظ يف جمال محاية البيئة من التلوث بدًء من مؤمتر ستوك

ة الدول، كما ًا لتغريات عميقة يف سياس، حيث أعطت املؤمترات دفع2012عام  20+ ، ومؤمتر ريو 2002رزغ عام جوهانسبو 

  .ا العاملوفيما يلي نوجز أهم قمم األرض اليت عرفه.تعود أمهيتها إىل اإلستجابة الرمسية للضغط املتزايد من أنصار محاية البيئة

دة يف الفرتة املمتدة برعاية هيئة األمم املتح البشرية حول البيئة) السويد( ستوكهومل عقد املؤمتر يف: 1972ستوكهولم  مؤتمر -1

نسحبت وإغري احلكومية،  منظمات دولة إضافة إىل 114ممثل من  1200، وذلك حبضور حوايل 1972جوان  16و  5 نيماب

أصرت هذه الدول أن مشاكل التلوث هي مشاكل شرقية من املشاركة باملؤمتر، و الالسماح ألملانيا الدول الشيوعية بسبب عدم 

 1.حساب مشاكل الفقر والتخلفأما الدول النامية فقد ختوفت من االهتمام باملشاكل البيئية على  ختص الدول االستعمارية،

مم املتحدة واملنظمات الدولية ومات ووكاالت األوصايا تدعو احلك 109وقد صدر عن املؤمتر خطة عمل دويل تضمنت  

أن "اليت نتجت عن املؤمتر  أهم المبادئفاظ على البيئة، ومن بني تعاون يف إختاذ التدابري املالئمة ملواجهة املشكالت البيئية واحللل

له بالعيش الكرمي، وكذا ضرورة  لإلنسان حق أساسي يف احلرية واملساواة، كما أن له احلق يف أن يعيش يف بيئة ذات نوعية تسمح

، وأن على اإلنسان مسؤولية خاصة يف احملافظة ارد الطبيعية للكرة األرضية وذلك بواسطة التخطيط واإلدارة اليقظةاحملافظة على املو 

ول عن ضمان عدم ة للحياة احليوانية والنباتية وبيئتها لصاحل األجيال القادمة، هذا إضافة إىل مسؤولية الدعلى األشكال املختلف

ة دولية لتنظيم كيفية مواجهة الدول األخرى، وعليها أن تتعاون من أجل الوصول إىل قواعد قانوني بالبيئة يف إحلاق أنشطتها أضراراً 

اليت تتميز يف الشراكة البيئية  هاماً  كما أدى برنامج األمم املتحدة للبيئة دوراً  2."ةبيئة االنسانيالتلوث وغريه من األضرار املهددة لل

  .ميمة تشارك فيها مجيع الدولبشمولية أ

بعد مضي عشر  1982 عاصمة كينيا سنة ر يف نريويبعقد املؤمت: 1982مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية نيروبي  -2

د السكان وخاصة يف سنوات على عقد مؤمتر ستوكهومل، حيث مت مناقشة الشؤون اليت تتعلق بالبيئة والتنمية واالرتفاع املطرد يف عد

سعها النعكاسا�ا اخلطرية شاركون يف املؤمتر على التخفيف من حدة النزاعات الدولية وعدم تو دول العامل الثالث، وقد شدد امل

يلحق به، والعمل املتواصل للحد من تصاعد الفقر وإنتشاره ومكافحة التلوث، ونبهوا على الشعوب يف العامل، واألذى الذي قد 

ماي  18وبتاريخ . ت الناجتة عنه سوف تسبب ضررا جسيمًا للبشريةطار الناجتة عن سياسة السباق إىل التسلح والنفاياإىل األخ

، كما مت االتفاق على وضع آلية للتنفيذ أطلق على 1972توصل املشاركون يف املؤمتر على تبين مقررات مؤمتر ستوكهومل عام  1982

بشرية مجعاء، كما تبىن اإلعالن مساعدة الدول عالن نريويب ال يقل أمهية ونفعًا حلياة الار أن إ، وإعتبإعالن نيروبياملؤمتر تسمية 

 3.البيئةياً وعلمياً ملعاجلة التصحر واجلفاق ومكافحة الفقر وحتسني أوضاع النامية مادياً وتقن

ن املستوى، وذلك لعدم االهتمام لكن الكثري من الكتابات يف هذا ا�ال تتجاهلها كقمة مادام التمثيل فيها كان دو 

تحدة األمريكية، إضافة إىل تزامن املؤمتر حيث نصب الرئيس األمريكي  رونالد ريغان إبنته كممثلة للواليات املاألمريكي بالقمة، 

  4.أفشل القمةمع احلرب الباردة مما 

                                                           
، 2013/2014املدية،  –القانون الدويل حلقوق االنسان، جامعة حيي فارس : مات غري احلكومية ودورها يف محاية البيئة، مذكرة ماجستري يف احلقوق، فرعاملنظ: موسعي ،ميلود - 1

 .115: ص
بسكرة،  ،علم اجتماع البيئة، جامعة حممد خيضر: تماع، ختصصاالج السياسة البيئية يف اجلزائر يف ظل االجتاهات البيئية العاملية، أطروحة دكتوراه علوم يف علم: األبرش ،دحممو  -  2

 .206: ، ص2016/2017
العالقات الدولية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، : وراه علوم يف احلقوق غري منشورة، ختصصاملسؤولية الدولية عن محاية البيئة، دراسة مقارنة، أطروحة دكت: أمبارك، علواين -  3

 .87: ، ص2016/2017
 36: أساسيات التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص: مال، ديبك -  4
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ة ما حدة يف الفرتة املمتدبرعاية األمم املت) الربازيل(عقد املؤمتر بريو دجيانريو : 1992مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  -3

ممثل  2400ئها أو رؤساء حكوما�ا، وحوايل سلت رؤسادولة أر  108حكومة منها  178مبشاركة  1992جوان  14إىل  3بني 

ت األمم شخص يف املنتدى العاملي للمنظمات غري احلكومية واملوازي للمؤمتر، حيث سع 17000واحلكومية،  للمنظمات غري

يعية وتلوث  مساعدة احلكومات وإجياد السبل الكفيلة لوقف تدمري املوارد الطبسنة من مؤمتر ستوكهومل إىل 20املتحدة بعد 

 وإختصاراً  UNFCCC "االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية"الكوكب، حيث صدر عن املؤمتر ما يعرف 

ي جمرد مبادئ وتوصيات على األعضاء االلتزام �ا للموقعني عليها، وإمنا ه ية غري ملزمة قانونياً اقاتف، حيث تعترب " ية ريواتفاق"

  1.التغريات املناخية تداعيات للحد من أخالقياً 

 عام الربازيل يف "األرض مؤتمر"باسم  كذلك املعروفو  ،وجانري  دي ريو يف عقد الذي "والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر

 اليت "الغابات قواعد"وثيقة  املؤمتر عن هذا صدرت اليت املستندات بني البيئة، ومن مبوضوعات عنيت اليت املؤمترات أهم 1992

وهي  " 12 القرن أجندة "كانت األهم الوثيقة بالبيئة، لكن اإلضرار العامل دون يف الغابات من االستفادة لكيفية مبادئ تضع

، ويعتمد برنامج الكربى، والبيئية يةالتنمو  املشاكل على للقضاءهو عبارة عن برنامج حة صف 800وثيقة عمل تتكون من حوايل 

جل تسريع التنمية، وتربط األجندة حتقيق أولية من وطنية وتفعيل وتقوية االقتصاديات البيئية الدالعمل على توطيد السياسات ال

  2 .البيئةالتنمية املستدامة بالتجارة واحملافظة على 

ن تسيري جيد ألمور الكرة األرضية، ويقوم كذلك بتطوير و اخلطوط العريضة جلدول أعمال يسعى إىل ضماالن ريحدد إع

يعد هذا اإلعالن معيقًا من الناحية القانونية  وق والواجبات، وكذا حتديد مسؤوليات الدول يف جمال البيئة، كما المفهومي احلق

وكانت أهم نتائج . بيئيةم بكل سيادة وحرية، ولكن دون إمهال سياسة تنموية للدول بل بالعكس يسمح هلم باستغالل موارده

  3:القمة، املواثيق وااللتزامات التالية

 .توصية واليت أغلبها مل يسبق وأن مت تطبيقها على أرض الواقع 2500، والذي يشمل على حوايل "21أجندة القرن " نامجر ب - 

 .االتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي -

 .قية اإلطارية حول التغييرات المناخيةتفااال -

  .احملافظة والتنمية املستدامة للغاباتوالتصريح أو اإلعالن اخلاص بتسيري،  ية المتعلقة بمحاربة التصحر،االتفاق - 

رغم النجاح الذي حققه املؤمتر، إال أنه غلب عليه تضارب املصاحل بني الدول، وذلك راجع لوجود نوع من عدم التعاون 

احلهم ملطلوب تنفيذها، وذلك راجع أن أغلب املشاركني يسعون حنو حتقيق مصم توافر الروح واملناخ الالزمني لتحقيق األشياء اوعد

كما أن االتفاقيات املتوصل ئة كنتيجة ثانوية ألهداف أخرى،  اخلاصة ، وذلك أن يف بعض األحيان قد يتحقق احلفاظ على البي

  4.اية البيئة كهدف رئيسياملؤكد أن هناك بعض الدول ال تضع مح  ملزمة، ومنإليها يف جمال محاية البيئة غري

، مبادئ أساسية، وحدد 1992عين بالبيئة والتنمية واملنعقد بريو مم املتحدة املأتاح مؤمتر األ :2002قمة جوهانسبورغ  -4

ر مؤتم ، مت عقد21التنفيذ التام جلدول أعمال القرن برنامج عمل لتحقيق التنمية املستدامة، ولتأكيد االلتزام مببادئ ريو، وكفالة 

                                                           
1   - Conference des Nations unies sur l'environnement et le development, conselte (04/12/2017):  fr.wikipedia.org/wiki/Conf. 

 .208: مرجع سابق، ص: األبرش ،حممود -  2
 .37: مرجع سابق، ص: كمال، ديب  - 3
 .93: مرجع سابق، ص: موسشيت ،السدوج -  4
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بعاصمة جنوب إفريقيا، حيث إجتمع  2002سبتمرب  04أوت و  26برعاية األمم املتحدة يف الفرتة املمتدة ما بني  جوهانسبورغ

  1.ألف مشارك من زعماء الدول ومسؤولني ومنظمات غري حكومية ورجال أعمال 22دولة وحبضور حنو  191ممثلو 

به حيث كانت فرصة لدول العامل لتقييم ما مت القيام  "نمية المستدامةالقمة العالمية حول الت" وقد مسيت هذه القمة بـ 

سطر يف قمة ريو، فكان حمور املناقشات يدور حول التنمية املستدامة، وكان منذ آخر قمة لألرض، وكذلك إلمتام الربنامج امل

نوات عن إنعقاد قمة األرض األوىل، وتصدرت س 10االلتزامات اليت مل يتم اإليفاء �ا بعد مضي جدول أعمال قادة العامل فياضاً ب

، وضمان حصوهلم على املاء والطاقة وحتقيق تنمية 2015فض نسبة الفقراء إىل النصف حبلول عام قائمة هذه االلتزامات خ

 مطالبة الدول األعضاء يف هذه القمة جتديد متسكهم مستدامة تتماشى مع التطور االجتماعي والتوازن البيـئي، لذلك متت

الشراكة بني الشمال واجلنوب، وأقرت القمة برنامج عمل  بالتزامهم السياسي لصاحل التنمية املستدامة، وكذلك تفعيل وتوطيد

ملة، إحرتام حقوق الفقر، االستهالك، املوارد الطبيعية، العو : فرع حول مواضعي عدة وهي 615مادة جمزأة إىل  153مكون من 

  2.ية، التنوع البيولوجيلوية فكانت كل ما تعلق باملياه، الطاقة، الصحة، اإلنتاجية الفالحأما املواضيع ذات األو . اإلنسان

ساهم إعالن جوهانسبورغ حول التنمية املستدامة، وبرنامج العمل املنبثق عن املؤمتر يف تدعيم وتعزيز مكانة التنمية 

عالقة الرتابطية املتكاملة لألبعاد الثالث للتنمية املستدامة، توى األجندة الدولية، فجاء اإلعالن مؤكدًا على الاملستدامة على مس

  3.تنمية االقتصادية واإلجتماعية ومحاية البيئةال

 كما جاء حمتوى إعالن مؤمتر جوهانسربوغ صعيفاً، وقد أشار إىل اخفاض السكان الذين ال حيصلون على املاء الصاحل

سبورغ لتزام نفسه حتدد يف أهداف القرن اإلمنائية، كما ُوضع إعالن جوهان، لكن هذا اال2015للشرب إىل النصف يف حدود عام 

من أجل "ذر الذي صدر عن قمة ريو، والذي ينص على موضع شك بعض مكتسبات إعالن ريو، وال سيما مبدأ احليطة واحل

يث تكون التهديدات خطرة أو طبق على نطاق واسع من قبل الدول حبسب قدرا�ا، وحمحاية البيئة، فإن مقاربة احلذر جيب أن ت

اإلجراءات الفاعلة املعلومات العلمية املؤكدة جيب أال يستخدم كذريعة من أجل تعطيل  أن األضرار ال ميكن تفاديهاـ، فإن نقص

  5:ض ا�االت، من أمههايف التوصل إىل نتائج يف بع أخفق المؤتمركما    4".ملنع اإلندثار البيئي

 .قات املتجددةاالتفاق املوعود حول الطا - 

والتجارة يف األنواع نمية على حساب محاية البيئة العامليةكتغري املناخ أعطت األولوية لالهتمامات واالنشغاالت احمللية للت - 

 .املهددة باالنقراض

يئية الدولية مة، مما يفهم أن حماولة البعض ربط االتفاقيات البإعادة النظر يف قواعد التجارة الدولية وربطها بالتنمية املستدا - 

 .مبنظمة التجارة العاملية أجل مرة أخرى

                                                           
): 12/07/2017(على املوقع بتاريخ  ، متاح2002، نييورك، 2002سبتمرب  04/أوت 26مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ جنوب إفريقيا، : األمم املتحدة - 1

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691.pdf 
 .42- 41: ص.أساسيات التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص: ديب كمال، -  2
القانون : ، ختصصغري منشورة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوقمحاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدويل، أطروحة : صافية زيد املال -  3

  .77: ، ص2013/2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اسة، الدويل، كلية احلقوق والعلوم السي
، مركز 64 -63ة، جملة حبوث إقتصادية عربية، العدد ، مدخل إىل تقييم السياسات البيئية العاملي2012لعام  20+ إىل ريو  1972من مؤمتر ستوكهومل : احلسني، شكراين - 4

 .160 – 159 :ص.، ص2013دراسات الوحدة العربية، بريوت، صيف وخريف 
 .78: ، صمرجع سابق: صافية زيد املال -  5
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ول املتقدمة نسبة معينة من إمجايل إنتاجها القومي للتنمية العاملية على الرغم من حماولة الدول النامية يل برصد الدالتعهد الدو  - 

 للحصول على التزامات جديدة

 .زاما�امسك بأي جداول زمنية حمددة لتنفيذ التملتقدمة الترفض الدول ا - 

اين، قدت ألجلها القمة مثل قضايا الفقر، مواجهة التزايد السككما مل يتضمن البيان اخلتامي القضايا األساسية اليت أنع

  .مة وغامضة يف معظمهاري ملز بنود غالديون اخلارجية، الرعاية الصحية، التجارة والتمويل ، وهو ما أ�ى باملؤمتر إىل إعالن 

 22و 20ة املستدامة يف الفرتة ما بني عقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمي): 20+ريو (دة للتنمية المستدامة مؤتمر األمم المتح -5

سنة من العمل  20، ويتبادر إىل الذهن أن اهلدف من املؤمتر هو تقييم 20+بريو بالربازيل، وعرفت بإسم ريو  2012جوان 

البيئية سنة ألنه ميكن قراءة اجلهود الدولية  40كن الواقع هو تقييم فرتة ، ل2012و  1992الفاصلة بني عامي بيئي، أي الفرتة ال

وركز املؤمتر  1.كمحظة أساسية هلذه اجلهود  1972هذا املسار، إنطالقًا من مؤمتر ستوكهومل عام  واملعوقات اليت إعرتضتها خالل

  2:اعلى موضوعني رئيسيني، مه

 .والقضاء على الفقراالقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة  - 

 .اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة - 

سبعة جماالت ذات أولوية، واليت حتتاج إىل عناية ، واليت تشمل وظائف  20+ لمؤتمر ريو التحضريية األعمال  وقد أبرزت

التزام الدول إلجياد حلول وأكدت على . مة، واملياه واحمليطات وخماطر التلوثالئقة، والطاقة، واألمن الغذائي والزراعة املستدا

  3:تها املستدامة بواسطة ما يليحقيقية واقعية للمشاكل اليت تعرتض تنمي

 .االنتقال إىل االقتصادات األكثر إخضراراً مع الرتكيز على شأفة الفقر، ومحاية احمليطات، وتأثريات تغري املناخ املعاكسة - 

 .مدننا أكثر قابلية للعيش فيها وأكثر كفاءةل جع - 

من االنبعاثات الكربونية، فضًال عن التلوث داخل  يع نطاق إستخدام مصادر الطاقة املتجددة اليت ميكن أن تقلل كثرياً توس - 

 .، مع تعزيزها للنمو االقتصادياملباين وخارجها

 .حتسني إدارة الغابات لتوفري طائفة واسعة من املنافع - 

 .من أجل تعزيز التنمية واحلماية من التصحرطريقة اليت حنفظ وندير �ا مواردنا املائية،  الحتسني - 

  4:، مايليالصه من هذه القمةتخإسولعل أهم ما ميكننا 

، 1992أن حتدث تغيرياً جوهرياً على اتفاقيات وقعت يف مؤمتر قمة األرض عام  20+مل يكن متوقعًا من القمة املعروفة بريو  - 

 .ولوجي، واليت إدت إىل عقد مؤمتر كيوتو حول اإلحتباس احلراريملعاهدات واالتفاقيات يف جمال التنوع البيمشلت ا واليت

 .1992أكد من جديد على األهداف اليت نص عليها مؤمتر قمة األرض  20+ ق النهائي لقمة ريو تفااال - 

دون ، والتأكيد على ضرورة حتقيق االستقرار االقتصادي )وهو أمر ليس باجلديد(يوصي النص اخلتامي يتعزيز العاون الدويل  - 

 .وضع آليات جديدة لتقدمي متويالت للدول الفقرية

 . ما متناه النشطاء املدافعون عن البيئة، الدعوة إىل إ�اء اإلعانات املقدمة لدعم الوقود األحفوريتضمن، على غريالوثيقة مل ت - 

                                                           
 .160: ، مرجع سابق، ص، مدخل إىل تقييم السياسات البيئية العاملية2012لعام  20+ إىل ريو  1972من مؤمتر ستوكهومل : احلسني، شكراين -  1
 http://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=691 ):12/08/2017(، متاح على املوقع بتاريخ 20+ريو  - مؤمتر االمم املتحدة للتنمية املستدامة - 2
 .46 – 45: ص.أساسيات التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص: كمال، ديب -  3
 .47 – 46: ص.املرجع نفسه، ص -  4
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لة، وقبائل اهلنود احلمر من ون للعومهرات اليت نظمها نشطاء شارك فيها املناهضوقد إختمت أعمال املؤمتر على إيقاع املظا - 

  .لألسلحة النوويةدعاة محاية البيئة، وكذلك املناهضون 

يف كيفية حتديد أجندة عمل للعشرين سنة املقبلة، علما بأن العشرين سنة السابقة مل تكن  20+ تحديات ريو تتلخص 

أمهية تقييم السياسات العامة البيئية يف هذا الباب  قطار العربية، مثًال جهودها من دون الرتكيز على راحبة، فقد إستعرضت معظم األ

ة، ويف خطوة استباقية لربح رهانات وحتديات جي إلدماج األبعاد الثالث للتنمية املستدامة يف خيارا�ا التنمويكخيار إسرتاتي

، وفعلت ذلك دول "فرنسا عشرين سنة من التنمية املستدامة يف"، تقارير عن السياسات البيئية العاملية، حّضرت فرنسا، مثالً 

 1.وتنظيمات دولية وإقليمية أخرى

  الدولية�حول��غ���املناخ��ملؤتمراتا: ثانيا

دة سلسلة اجلهود الدولية املتواصلة ملواجهة ظاهرة االحتباس احلراري والتغريات املناخية، مت تأسيس اتفاقية األمم املتحيف 

هدف إىل والذي ي 1997صل من خالل االتفاقية إىل إبرام بروتوكول كيوتو عام ، ومت التو 1992اإلطارية بشأن تغري املناخ عام 

احلد من إنبعاث الغازات الدفيئة املسببة لإلحتباس احلراري والتغريات املناخية، ومت بذلك عقد العديد من املؤمترات لضمان التزام 

تو، وذلك ما أدى بالدول األطراف إىل عقد العديد من وتو، وخلق نظام للمعاينة ملدى االلتزام ببنود كيو الدول باتفاقية كي

  :نهااملؤمترات، وم

مؤتمر األطراف "تنظيمًا يسمى  1992أسست اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ سنة  :1997كيوتوبروتوكول  -1

عقد مرة كل عام، حيث إنعقد املؤمتر األول يف يتابع مدى تطبيق بنودها وين األعلى لالتفاقية إذ والذي يعترب اجلهاز" المتعاقدة

مدينة بون األملانية مقرًا له، ويف العام املوايل إنعقد املؤمتر يف جنف، أين طالب بإلزامية قراراته، أما  ذ من، وأخت1995برلني سنة 

بكيوتو  1997ديسمرب  11ليه يوم والذي مت التوقيع ع بروتوكول كيوتوأين مت حترير  اإلجتماع الثالث فكان يف كيوتو اليابانية،

وكول على التزامات قانونية للحد من إنبعاث أربع غازات دفيئة وهي ثاين أكسيد لربوتنص ا 2.دولة 159اليابانية من قبل 

من الغازات هي هيدروفلوروكربون، واهليدروكربونات الكاربون، واملثان، وأكسيد النيرتوس، وسداسي فلوريد الكربيت، وجمموعتني 

 2008زامات عامة جلميع البلدان األعضاء، وإعتباًر من عام املشبعة بالفلور اليت تنتجها الدول الصناعية، ونصت أيضًا على الت

عية يف إطار اتفاقية  حيث وافقت الدول الصنا. 2005فيفري  16طرفًا على االتفاقية، واليت دخلت حيز التنفيذ يف  183صادق 

الصناعية يف إطار كما وافقت الدول . 1990مقارنة بعام  %5,2ي للغازات الدفيئة بنحو تو على خفض االنبعاث الكلكيو 

، والواليات املتحدة %8تفاقية كيوتو على خفض االنبعاث الكلي للغازات الدفيئة، كما ألزمت االحتاد االوريب بتخفيض قدره ا

إليسلندا، % 10ألسرتاليا و  %8ازات الدفيئة بنسبة ، ومسحت املعاهدة بزيادة إنبعاث الغ%0وروسيا ، %6االمريكية بنسبة 

  3.بقرار من الرئيس األمريكي دونالد ترامب 2017جوان  01االتفاقية يف ات املتحدة األمريكية من وإنسحبت الوالي

دول املوقعة، واألخرى مفروضة على وضة على كل ال، إحدامها مفر مجموعتين من االلتزاماتويتضمن بروتوكول كيوتو 

  :دول املتقدمة الصناعية امللوثة حبيثال

هي حزمة من االلتزامات اليت تلتزم كل الدول بتنفيذها ألجصل الصاحل العام، : ماتالمجموعة األولى من االلتزا - 

 4:وإلجل تدعيم اجلانب البيئي للتنمية املستدامة، وهي تتلخص فيما يلي

                                                           
 .161: مرجع سابق، ص: احلسني، شكراين -  1
 .38: أساسيات التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص: كمال، ديب -  2
 https://ar.wikipedia.org/wiki): 12/09/2017(اتفاقية كيوتو، متاح على املوقع بتاريخ  -  3
 /http://kawngroup.com/kyoto-protocol ):12/09/2017(اتفاقية كيوتو، متاح على املوقع بتاريخ : نسرين، الصوا -  4
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  بنسب ختتلف من دولة ألخرى، على أن جيرى هذا دولة متقدمة بتخفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة  38قيام

 .2012وتنتهي عام  2008ية حمددة تبدأ من عام التخفيض على فرتة زمن

  احملافظة على املسطحات اخلضراء وزياد�ا واليت تعد كمستودع هلذه الغازات، عن طريق إمتصاصها وإخراج

 .األوكسجني

 بيا�ا، ومشاكلها سواء كانت إقتصادية أو إجتماعيةإقامة حبوث لدراسة نسب انبعاث هذه الغازات، وسل. 

 والتعليم، وبرامج التدريب والتوعية العامة يف جمال التغري املناخياالت التطوير التعاون يف جم. 

 العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة. 

 ثار الضارة، ويف نفس الوقت تأخذ االنبعاثات وتقليل اآل ليات اليت تعمل على ختفيضآليات املرونة، وهي تلك اآل

يف إنتاجها، حيث تتيح هذه اآلليات عمليات التجاة يف وحدات خفض البعد االقتصادي عند إحتساب تكال

  .نبعاثاتاال

وتتلخص هذه االلتزامات يف ما  هي التزامات تتعهد �ا الدول املتقدمة وحدها، :المجموعة الثانية من االلتزامات - 

 1:يلي

  نامية واألقل منواً، خاصة املتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إىل الدول التتعهد الدول

 .قل واملواصالتتكنولوجيات الطاقة الصديقة للبيئة، الن

 ثار السلبية للتغري املناخي والتأقلم معهتتعهد الدول املتقدمة بدعم جهود الدول النامية واألقل منواً يف مواجهة اآل. 

 واليت تعد أحد أهم اآلليات اليت حددها " يفةآلية التنمية النظ"ون املشرتك مع الدول النامية واألقل منوًا يف التعا

بروتوكول كيوتو، وتنص اآللية على التزام واضح من جانب الدول املتقدمة بالقيام مبشاريع يف الدول النامية بغرض 

 .مساعد�ا

  2:، وهيكول كيوتوثالث عقبات لتنفيذ اتفاقية بروتو وتوجد 

من الواليات املتحدة األمريكية، أن ربع كمية الغازات املنبعثة يف العامل تنطلق إنسحاب اإلدارة األمريكية من االتفاقية، علمًا  - 

 .ها، ويف عهد بوش عادت وأعلنت إنسحا�اوسبق أن وافقت على االتفاقية حتت إدارة الرئيس كلينتون لكنها مل تصادق علي

األوىل أعفت االتفاقية هذه الدول من خفض   تقف على عتبة التصنيع مثل اهلند والربازيل والصني، ويف املرحلةالدول اليت - 

وجيب  بسبب حمدوديتها مقارنة بالدول الصناعية، إال أن صناعا�ا آخذة بالتطور وأنبعاثا�ا تزدادنسبة الغازات املنبعثة 

 .مشاركتها

تهالكها لكميات نقل البحرية واجلوية، واليت تطلق كميات كبرية من الغازات بسبب اساالنبعاثات اليت تطلقها وسائط ال - 

 .الغازات سيقلل من حجم النتائج اإلجيابية اليت حتققها االتفاقية ضخمة من الوقود، لذا فإن جتاهل هذا املصدر إلطالق

االحتباس احلراري أو حتديد جدول زمين صارم ت الغازية املسببة لظاهرة تقليص إجباري لالنبعاثالكن االتفاقية مل تصل ل

  .ضوعللتفاوض بشأن هذا املو 

، 2007ديسمرب  15و  3عقد املؤمتر يف مدينة بايل األندونيسية يف الفرتة ما بني  :2007مؤتمر بالي بشأن تغير المناخ   -2

دولة، وممثلون منظمات حكومية  191الف مشارك ميثلون املتحدة، وحضره أكثر من عشرة آ والذي مت تنظيمه من طرف األمم

، وقد أصر االحتاد األوريب يف املؤمتر على 2012ية عاملية جديدة تشمل كل الدول بعد عام وغري حكومية، للتفاوض حول اتفاق

ثات ناخ، إضافة إىل أهداف كمية صارمة لتخفيض االتبعاضرورة أن تتضمن اخلطوط العريضة التفاقية عاملية جديدة بشأن تغري امل

                                                           
 .40 – 39: ص.أساسيات التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص: كمال، ديب -  1
 .اتفاقية كيوتو، مرجع سابق: نسرين، الصوا -  2
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، إال أن املؤمتر 2020وذلك حبلول عام  1990مستويات عام ن دو  %40إىل  % 25الغازية يف الدول الصناعية بنسبة ترتاوح بني 

احلكومية املعنية بتغري املناخ،   فشل يف حتقيق أهدافه، وذلك راجع إىل الرفض األمريكي، وأكتفى جبملة عمومية تشري إىل تقرير اهليئة

لتزامات كمية او رقمية لتخفيض اإلنبعاثات ر ما يعرف خبطة عمل بايل حول تغري املناخ، واليت مل تنص على أي اكما أفرز املؤمت

، 2009عام بايل بضرورة إبرام اتفاقية طويلة األجل خاصة باملناخ تشمل مجيع الدول، وذلك حبلول �اية ويتلخص اتفاق . الغازية

فيضًا أكرب يف األمر يستلزم خت" ل، ومن بني النقاط اليت نصت عليها تلك اخلطة أن وجيب على احلكومات أن تتفق على التفاصي

 1.، وبأن هناك ضرورة ملحة للصتدي لتغري املناخ"ياالنبعاثات العاملية لتحقيق هدف االتفاقية النهائ

إىل  07وبنهاغن يف الفرتة ما بني ملناخية يف العاصمة الدامناركية كهاغن للتغريات اعقد مؤمتر كوبن :2009مؤتمر كوبنهاغن  -3

األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واإلجتماع امسة عشر ملؤمتر ، وهي اجللسة اخل2009ديسمرب  18

، من التغريات املناخية، حبسب بنود خارطة طريق بايل اخلامس ألطراف برتوكول كيوتو، بغية التوصل إىل إطار عمل نافذ للحد

املتحدة األمركية والصني واهلند والربازيل، علمًا أن ا الواليات اليت صاغته "باتفاقية كوبنهاغن"ولقد خلص املؤمتر إىل ما يعرف 

مليار دوالر كمساعدة  30ة بتقدمي كما إتفقت الدول املتقدم  2.الواليات املتحدة والصني أكرب دولتني منتجتني للغازات الدفيئة

مليار دوالر حبلول عام  100ى أن ترتفع إىل سنوات للدول الضعيفة لتقدمي وتطوير الطاقة النظيفة والبديلة، عل 3فورية على مدى 

رها بصورة ومل تكن االتفاقية وإقرا 3.، ومل يتم التطرق يف هذا االتفاق إىل نسبة اخلفض الذي جيب أن تلتزم �ا كل منهم2020

 .ل قمة كوبنهاغن فعلياً األمر الذي جعل العديد من الدول واملؤسسات البيئية تعلن فش" �ا العلم"، وإمنا أتفق على ملزمة قانونياً 

نوفمرب  29إنعقد امؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ بكانكون املكسيكية يف الفرتة املمتدة ما بني  :2010مؤتمر كانكون  -4

ألف شخص من الوفود احلكومية وخرباء البيئة واملنظامت غري  15دولة وقرابة  193، وشارك فيه حنو 2010ديسمرب  10إىل 

مت . 2009، يف ظل عدم جناح مؤمتر كوبنهاغن ية، حيث هدف املؤمتر إىل البحث عن خطوات مكافحة االحتباس احلرارياحلكوم

بعاثات، وأطلق على حزمة ملساعدة الدول على التقدم حنو مستقبل منخفض االن التوصل خالل املؤمتر بإعتماد حزمة من القرارات

تخفيض من هذه االنبعاثات وضمان زيادة املساءلة بشأ�ا، فضًال عن ت تعهدات بالواليت تضمن" اتفاق كانكون" القرارات إسم 

 يت االلتزام األوىل والثانية من بروتوكول كيوتو،إختاذ إجراءات ملموسة حلماية الغابات يف العامل، وضمان عدو وجود فجوة بني فرت 

 4:توصل إليها، نذكروأهم القرارات امل. 2012علماً أن الفرتة األوىل تنهيت حبلول عام 

 .ضرورة اإلبقاء على ارتفاع درجات حرارة األرض عند درجتني مئويتني  - 

 .ن النامية، �دف تعزيز أسواق الطاقة النظيفةإنشاء الصندوق األخضر لتمويل املناخ على املدى الطويل لدعم البلدا - 

 .عدة الدول النامية يف التكيف مع إنعكاسات تغري املناخمسا - 

 .أحدث التقنيات والتمويل الدويل للعديد من املشاريع خلفض إنبعاثات الكربون ومحاية البيئةصولو إىل تسهيل الو  - 

غري متحمسة  دول بتطبيق هذه االتفاقيات، حيث ينظر للبيئة نظرةإال أن تطبيق هذه التعهدات يبقى رهيناً مبدى التزام ال

كون ال يتمضن أي جديد بشأن الطموحات إىل إخنفاض إنبعاثات يف عدد من دول العامل، خاصة أن ما متخض عن مؤمتر كان

  .احلرارة مبقدار درجتني  أكسيد الكربون، حيث يرى اخلرباء أ�ا جد متواضعة ال تسمح بتحقيق هدف البقاء على إرتفاعغاز ثاين

                                                           
  ):12/08/2018( ى املوقع بتاريخوتكريس اهليمنة الغربية على املعرفة واألسواق، متاح عل.... مؤمتر بايل ...... التغريات املناخية: جورج، كرزم - 1

 http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue5/Manber/manbar1.htm 
  ): 13/09/2017(متاح على املوقع بتاريخ . 260 – 259: ص.احللول، ص.. التكيف .. التغريات املناخية، آثارها : لى حممد، عبد اهللاع -  2

https://books.google.dz/books?id=faE8DwAAQBAJ&pg=PA259&lpg. 
 .125: ، صمرجع سابق: صافية زيد املال -  3
  ): 12/08/2017( متاح على املوقع بتاريخ. حدود النجاح واإلخفاق..  املناخيللتغري" كانكون"مؤمتر : هشام، بشري - 4

http://www.siyassa.org.eg/News/1540.aspx 
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نوفمرب  28قيا يف الفرتة املمتدة من نعقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف ديربان جبنوب إفريإ: 2011مؤتمر ديربان  -5

، كما أقرت 2015، ومت التوصل إىل تبين اتفاق قانوين عام بشأن مكافحة تغري املناخ حبلول عام 2011ديسمرب سنة  11إىل 

ع ن إنبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة الدول النامية على التكيف مت نفسه بضرورة مضاعفة اجلهود للحد مبلدان يف الوقال

 2:وميكن تلخيص أهم نتائج املؤمتر يف ثالث حماور، وهي  1.لتغري املناخ االجتماعيةبعض اآلثار 

 ).رفضت كندا متديده وأنسحبت( االنضمام إليه متديد بروتوكول كيوتو بالنسبة للدول اليت ترغب االستمرار يف -

تحدة على الدخول يف مفاوضات للوصول إىل اتفاق ملزم فقة الدول األكثر تلويثًا كالصني، والربازيل واهلند والواليات املموا - 

 .2020ليدخل حيز التنفيذ يف  2015يف  يضم كل الدول

 .الدول النامية للتكيف مع التزاما�اظهور إرادة الدول يف متويل الصندوق األخضر ملساعدة  - 

نوفمرب إىل  26ة بقطر يف الفرتة املمتدة ما بني إنعقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف الدوح :2012دوحة مؤتمر ال -6

وقد . السابقة، ركزت املفاوضات يف الدوحة على ضمان تنفيذ االتفاقيات اليت مت التوصل إليها يف املؤمترات 2012دميسرب  08

 3:ما يليومن اهم ما تتضمنه هذه القرارات، نذكر ". ابة الدوحة بشأن المناخببو "تضمنت جمموعة من القرارات مسيت 

كما مت ، NF3تعديل بروتوكول كيوتو، حيث مت تعديل الغازات الدفيئة املشمولة عن طريق إضافة ثالثي فلوريد النرتجني  - 

 املرفق األول من الغازات الدفيئة املدرجة يف االنبعاثات اإلمجالية من جانب األطراف إعتماد تعديالت على هدف احلد من

 .2020إىل  2013، يف فرتة االلتزام الثنية من 1990دون مستويات عام  %18 يقل عن اليت يغطيها الربوتوكول مبا ال

 .خضر، وخطة عمل للجنة الدائمة للشؤون املاليةإستكمال البنية التحتية اجلديدة، وبتم إختيار كوريا مقر لصندوق املناخ األ - 

تزامها بالوفاء لوعود مواصلة تقدمي الدعم املايل تمويل طويل األجل إلجراءات املناخ، حيث جددت البلدان املتقدمة الال - 

مليار دوالر من أجل إجراءات التكيف  100جراءات املناخ إىل الدول النامية، وذلك �دف حشد الطويل األجل إل

 . 2020والتخفيف على حد سواء حبلول عام 

و  11اصمة البولندية واسو يف الفرتة املمتدة ما بني عقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف الع: 2013وارسو مؤتمر  -7

املشاركون خالل  توصل. ، وهي الدورة التاسعة عشر ألطراف اتفاقية األمم املتحدة املعنية بالتغري املناخي2013نوفمرب  23

 االتفاقأن كثري من عناصر درجات احلرارة يف العامل، غري  ارتفاعهود الالزمة بإبطاء ظاهرة املؤمترإىل حل وسط بشأن تقاسم اجل

تعرضت إلنتقادات اجلماعات املدافعة عن البيئة إلفقتاده إىل االحلاحية، كما مت االتفاق على أن مجيع الدول جيب أن تعمل معاً 

آلية " اعد جديدة حلماية الغابات اإلستوائية، وإقرتحت املؤمتر أيضًا وضعمن اإلنبعاثات، وكذا التوصل إىل املوافقة على قو  للحد

وعرفت �اية املفاوضات طريق مسدود بشأن . ملساعدة الدول النامية على التعامل مع األضرارا النامجة عن القلبات املناخية" وارسو

فرتض أن تضع قواعد جديدة بشأن إنبعاثات الغازات املسببة مم املتحدة للمناخ، واليت كان من امللألاتفاقية  إطار زمين إلبرام أول

ت ضعيفة، خاصة وأنه مت تأجيل أهم نقطة، وهي إىل أي احلراري لتلتزم به مجيع الدول، ويرى الكثريون نتائج املؤمتر كان لإلحتباس

 4. كل دولة على حدى وإلزامها بتلك األهدافمدى ميكن حتديد أهداف حلماية املناخ يف

، 2014دميسرب  14و  01ليما بالبريو يف الفرتة ما بني عقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف  :2014تمر ليما مؤ  -8

ألف  11كثر من ة وأدول 196واليت تناقش وتتاعب تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي، والذي حضرته 

                                                           
  ): 12/08/2017( متاح على املوقع بتاريخ. فحة التغريات املناخيةمؤمتر ديربان حيقق تقدما يف أجندة مكا -  1

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2011/12/12/bank-sees-durban-conference-making-progress-on-climate-agenda 
 .126: ، صمرجع سابق: صافية زيد املال -  2
  ): 13/08/2017( ، متاح على املوقع بتاريخ2012ديسمرب  08 –نوفمرب  26دوحة بشأن تغري املناخ ملخص مؤمتر ال: نشرة مفاوضات األرض -  3

http://enb.iisd.org/vol12/enb12567a.html 
  ): 16/08/2017( متاح على املوقع بتاريخ. 2015 يف بولندا، اتفاق فضفاض وتعهد بإبرام اتفاقية جديدة عام (COP 19) مؤمتر املناخ -  4

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/144  
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، 2015ضات حنو اتفاق عام والذي يدفع املفاو " نداء ليما للعمل المناخي"رون ملؤمتر األطراف وقد إعتمدت الدورة العش. مشارك

، كما 2020ويشمل عملية تقدمي ومراجعة املسامهات املقررة احملددة على املسوى الوطين، كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 

املساعدة يف تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر واألضرار، : نهاقراراً، وتشمل هذه القرارات أمو عدة م 19األطراف إعتمدت 

1.ما حول التعليم وزيادة الوعي البيئيلبدء يف برنامج عمل  ليما حول النوع اإلجتماعي، وإعتماد إعالن ليوا
يعترب العديد من و  

رية حنو تشكيل ظام مناخي عاملي شامل، ه العديد من جوانبها، ولكنها أيضًا متثل خطوة جو املنتقدين أن صفقة ليما ضعيفة يف

وهو ما حتقق، والثاين االتفاق  2015األول يبقي اخلطوط العريضة لنص اتفاق باريس : ق هدفني مهاوكان املؤمتر يهدف إىل حتقي

 2015.2ا الوطنية يف عام على الشروط اليت سوف تعمل الدول مبوجبها على صياغة التزاما�

. يف باريس، فرنسا 2015 سمربدي 13نوفمرب إىل  29عقد مؤمتر باريس لتغّري املناخ يف الفرتة من ان :2015مؤتمر باريس  -9

لتغري  وتضمن هذا املؤمتر الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغّري املناخ، وقد حضر مؤمتر باريس

تفاقية ُملزمة ز العمل يف باريس على دفع املفاوضات اخلاصة بنتائج باريس وتشمل اوقد ترك. مشارك ألف 36املناخ ما يزيد على 

حددة يف ديربان، ونتج عنه اعتماد قانونًا والقرارات ذات الصلة وذلك �دف الوفاء بامل
ُ
اتفاق باريس بشأن تغير هام وااللتزامات امل

، 2020وحبلول عام . امها�ا احملددة وطنيا اليت تنوي حتقيقهان االتفاق أن تلتزم كل األطراف باإلبالغ عن مستضموي .المناخ

أن تقوم باإلبالغ عن مسامهات  2025ألطراف اليت حتتوي مسامها�ا احملددة وطنيا على إطار زمين يصل حىت عام ب من اسيطل

قوم باإلبالغ عن أو حتديث أن ت 2030على إطار زمين يصل حىت عام  ددة وطنياً واألطراف اليت حتتوي مسامها�ا احمل ،جديدة

ل مخس سنوات مراجعة عملية التقييم العاملي للجهود اجلماعية يف جمال التخفيف تم ك، ست2023وبدءاً من عام . هذه املسامهات

، وذلك بعد مرور 2016نوفمرب  4ز النفاذ يف دخل اتفاق باريس حيودخل اتفاق باريس حيز التنفيذ  3.والتكيف وسبل التنفيذ

وقد . على األقل من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة٪ 55دولة على األقل متثل  55الوفاء باملتطلبات املزدوجة لتصديق  من شهر

  .دولة على هذا االتفاق حىت اآلن 100دقت اص

يف مراكش  2016نوفمرب  19إىل  7بتغري املناخ يف الفرتة من عقد مؤمتر األمم املتحدة املعين : 2016مؤتمر مراكش  - 10

، ومشل هذا املؤمتر حكومية ورجال اإلعالم ظمات حكومية وغريألف مشارك من من 22بلدًا وأكثر من  190مبشاركة  باملغرب

، تتعلق عدة منها مقرراً  35عتمدت األطراف أو . باريس اتفاقجتماع األطراف يف إالدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه 

وأن خيدم  ،2018لول عام اق باريس، مبا يف ذلك االتفاق على أن هذا العمل ينبغي أن ينتهي حببربنامج العمل مبوجب اتف

والبدء يف عملية لتحديد املعلومات اليت يتعني  ،ات جلنة باريس املعنية ببناء القدراتاختصاصو  ،باريس اتفاقصندوق التكيف 

الدورة الثانية    عتمدتأو .  )رتة السنتني من جانب الدول املتقدمةالبالغات املالية لف(من االتفاق  5-9للمادة  فقاً تقدميها و 

تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك املوافقة على خطة العمل اخلمسية آللية وارسو : ف أيضا قرارات تتعلق مبا يليوالعشرون ملؤمتر األطرا

وتعهدت أكثر من أربعني دولة،  4.نوع االجتماعيومواصلة وتعزيز برنامج عمل ليما بشأن ال ،نولوجياوتعزيز آلية التك ،الدولية

ملخاطر تغري املناخ، بالتحول بشكل كلي الستخدام مصادر الطاقات املتجددة يف أسرع وقت  ول تعرضاً معظمها من أكثر الد

  5.يف ختفيف تلوث البيئةمسامهة بالتوقف عن استخدام الوقود احلفري، وذلك لل وااللتزام ممكن

                                                           
  ): 13/08/2017( ، متاح على املوقع بتاريخ2014ديسمرب  14 - 1ا  ليمتغري املناخ املنعقد يفملخص مؤمتر : نشرة مفاوضات األرض -  1

http://enb.iisd.org/vol12/enb12619a.html 
  ): 2017/ 14/08( ع بتاريخصفقة ليما احلقيقية، متاح على املوق: مايكل، جاكوبس -  2

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/12/22 
  ): 13/08/2017( ، متاح على املوقع بتاريخ2015ديسمرب 13نوفمرب إىل  29تغري املناخ املنعقد بباريس ، ملخص مؤمتر : األرض اوضاتنشرة مف -  3

http://enb.iisd.org/vol12/enb12663a.html 
  ): 14/08/2017( املغرب، متاح على املوقع بتاريخ –كش ، مرا 2016نوفمرب  19 -07األحداث الرئيسية ملؤمتر تغري املناخ املنعقد يف مراكش : نشرة مفاوضات األرض -  4

http://enb.iisd.org/vol12/enb12689a.html 
  http://www.aljazeera.net/news/international/2016/11/18): 13/08/2017(ع بتاريخ ، متاح على املوققمة مراكش تدعو ألولوية مواجهة تغري املناخ - 5
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الحظ أن هذه املؤمترات واالتفاقيات االتفاقيات واملؤمترات الدولية اليت تتصدى لكارثة تغري املناخ، يبعد إستعراض أبرز 

يات نتيجة لتعارض املصاحل الدولية خاصة مصاحل الدول املتقدمة، مما أضعفها وأصبغها صبغة التوصالدولية تفتقد لصيغة اإللزام 

 .الشكلية والوعود

  ��حماية�الب�ئةج�ود�البنك�الدو����: ثالثا

تعود أمهية دور البنك أمهية اإلعتبارات البيئية يف سياسا�ا للتنمية، و يعد البنك أو منظمة تنمية متعددة األطراف يعرتف ب

على سياسات املواد البيئية، كما يعد مصدراً  أكثر املنظمات الدولية قوة، من حيث التأثري املباشر كونهالعاملي كمؤسسة مالية إىل  

ووردت مع ذلك، حتفظات يف البداية . القتصادية والتنمويةللدول النامية يف احلصول على النصيحة واإلرشاد بشأن سياسا�ا ا هاماً 

سة مثل تلك الصالحيات، ما مل البنك العاملي العتبارات بيئية يف سياساته التنموية، نظراً لعدم توفر أساس قانوين للمار  على إدماج

قة اليت تربط البيئة والتنمية من جهة، واليت اخلاصة �ا يف اتفاق برينت وودز والنظام األساسي للبنك، لكن العالتنص عليها املواثيق 

تصاصات ية بالفقر من جهة أخرى، جعل االستثمار يف جمال محاية البيئة من الصالحيات األساسية واالختربط البيئة والتنم

   1.اجلوهرية للبنك العاملي

  2:، نذكرالبنك العالمي في مجال التنميةمبادئ ومن أهم 

 .ية وسبل كسب العيش ومدى تعرض الفقراء للمعاناةرتكيز بشكل خاص على الرعاضرورة تقليص الفقر، مع ال - 

 .تشجيع االستعمال األمثل للموارد املفيدة للبيئة واالقتصاد يف نفس الوقت - 

 .ع عن البيئة إىل أقصى حد ممكنت املوجودة بني التنمية االقتصادية والدفا لتناقضاتقليص ا - 

  .يص الفقر ومحاية البيئةوجوب توفري إستمثارات إضافية لتقل - 

ترجع أمهية دور البنك العاملي كمؤسسة مالية إىل أنه أكثر املنظمات الدولية قوة من حيث التأثري املباشر على سياسات 

من وميارس البنك أربع أنواع . مول األساسي لإلعانات متعددة األطرافئة، ويتمثل الدور املركزي للبنك الدويل يف أنه املاملوارد والبي

  3:النشاطات يف جمال البيئة، وهي

  .مساعدة البلدان األعضاء يف رسم األولويات، وتدعيم املؤسسات وهيئات البيئة وإسرتاتيجيات التنمية املستدامة - 

 .ري وصياغة وإجناز املشاريعالبنك حنو قضايا البيئة عند مراحل حتض توجيه قروضالعمل على  - 

محاية البيئة، كالتحكم يف النمو الدميوغرايف، ن التكامل القائم بني مقاومة الفقر و محل البلدان األعضاء على االستفادة م - 

 .برامج مكافحة الفقر، وجتهيزات تطهري املاء الشروب

، ويتم تسيريه من طرف البنك العاملي 1990عام  جل البيئة العاملية الذي تأسسعن طريق صندوق من أ معاجلة قضايا البيئة - 

الضرورية لتمويل النفقات اإلضافية املرتبطة بتطبيق حدة للبيئة، ويهدف إىل تزويد البلدان النامية باألموال وبرنامج األمم املت

اإلعانة التقنية، وبدرجة  تشكل إعتمادات موجهة ملشاريع إستمثارية ولعمليات االتفاقيات املتعددة األطراف حول البيئة، واليت

يجية لتحقيق كفاءة إستخدام الطاقة وإجراءات خفض يف إعتماده إسرتات ويرجع جناح البنك،  .أقل لنشاطات البحث

ام البنك خبفض سنوي يف االنبعاثات، وتعويض الكربون، ومشرتيات الطقاة الكهربائية النظيفة، وعالوة على ذلك التز 

  .يف عمليات البناء اليت تقوم �ا يف الواليات املتحدة األمريكية %7إنبعاثات الكربون بنسبة 

  

                                                           
 .455: ، صسابق مرجع :صافية زيد املال -  1
 .29 :، صسابق: سبع ،مسية -  2
 .102 – 101: ص.مرجع سابق، ص: هربي ،نصرية -  3
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  ية�ا��اتاتفاق���ظل��التجارة�والب�ئة�:املبحث�الثا�ي

حنو حترير التجارة مت وضع اتفاقية اجلات �دف زيادة النمو االقتصادي وحتسني الرفاهية االقتصادية عن طريق التوجه 

ية أخرى فان هناك بعض البنود يئة مل يأخذ مكانا يف اتفاقية اجلات يف حقيقة احلال، ومن ناحاخلارجية، إال أن ربط التجارة بالب

  .صحة واليت يعتقد البعض أ�ا ميكن اختاذها كأساس ومربر لربط التجارة بالبيئةاليت تشري إىل محاية البيئة وال

ريقة متزايدة، ويعكس هذا الوضع حقيقة أن حت متداخلة على حنو نظامي ومتعارضة بطية والبيئية أصبالسياسات التجار 

بالبيئة، كما يعد هذا الوضع نتيجة لعدم رة الدولية ال تزال هلا جذور راسخة منذ عصر ما قبل االهتمام قواعد ومؤسسات التجا

وفيما يلي نتطرق  .واحدهداف املتعارضة لتحرير التجارة ومحاية البيئة يف آن وجود نظام دويل حلماية القيم البيئية والتوفيق بني األ

  .يف ظل اتفاقيات جولة األورغوياية البيئة يف إطار اتفاقية اجلات، وكذا محاية البيئة إىل العالقة بني التجارة والبيئة، ومح

  العالقة�ب�ن�التجارة�والب�ئة�: �ول املطلب�

يرى أن حترير التجارة اخلارجية سيؤدي إىل  قة بني التجارة اخلارجية والبيئة، فهناك منفسري العالكثرية لت  اجتاهاتبرزت  

لبيئة واحملافظة عليها، وهو ما ترمي إليه السياسات اخلاصة بتحرير التجارة اخلارجية وذلك من خالل زيادة  باأكرب اهتماممحاية و 

رى أن زيادة حترير املبادالت من جهة أخرى، هناك من ي، حملافظة على املوارد البيئيةاملستوى املعيشي لألفراد مما جيعلهم يهتمون با

وذلك نتيجة االستهالك املفرط للموارد الطبيعية وزيادة نسب التلوث، وهو  ،جسيمة على البيئة التجارية من شأنه أن يلحق أضرار

  .ما حيذر من دعاة محاية البيئة من خطر حترير التجارة اخلارجية

  �رتباط�ب�ن�التجارة�والب�ئة: أوال

ملوجودة يف البيئة، حيث متثل البيئة مدخل قتصادي يف العامل على أنه مبين أساسا على املوارد الطبيعية ايتميز النشاط اال

من زاوية أخرى والطاقة املستخدمة يف التصنيع وكذلك امللجأ األخري لتصريف املخلفات الناجتة عن هذا النشاط، و مجيع املواد اخلام 

امل وتكون ذات بنود لني من القوانني واملعاهدات الدولية اليت وقعت عليها دول العمتثل كل من التجارة البيئة جمالني منفص

  .متناقضة

 تعاظم دور البيئة يف عامل اليوم نتيجة للتغريات والتهديدات اليت حتيط باإلنسان،: الخارجيةموقع البيئة في نظريات التجارة  -1

لي نتطرق إىل وفيما ي. صبح يشكل �ديداً على صحة اإلنسان واحليوان والنباتوذلك نتيجة التغريات املناخية والتلوث البيئي، مما أ

 .ارة الدولية، وكذا تأثري املتغريات البيئية على التجارة الدوليةموقع البيئة ضمن الفكر االقتصادي، ونظريات التج

بداية القرن التاسع عشر، وخاصة مع  اهتمام الفكر االقتصادي بقضايا البيئة يرجع إىل: صاديالبيئة في الفكر االقت -1-1

ندرة، كما مت وصف هذه املوارد  سيكي، حيث مت وصف املشكل االقتصادية منذ البداية بأ�ا مشكلةإسهامات رواد الفكر الكال

ان من يكارد يف نظريته عن الريع، ومالتس يف نظريته عن السكر بأ�ا موارد إقتصادية، وليست موارد حرة، فقد حذر كل من دافيد 
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الطبيعية، وما  سكاين، وكان ذلك مبثابة أو حتذير إقتصادي عن إستنزاف املواردحمدودية املوارد واألرض الزراعية يف مواجهة التزايد ال

صادية بالندرة النسبية وإدخا البعد البيئي ولقد كان من نتائج هذا الوصف للمشكلة االقت. يرتتب على ذلك من مشاكل إقتصادية

بالطابع التشاؤمي، حث كان يلقب علم االقتصاد  أن اتسمت نظرة االقتصاديني الكالسيك إىل املشكلة االقتصادية يف التحليل

   1".العلم الكئيب" باصطالح 

 An Essay on theان يف السكان بعنو  T. R. Malthus مالتسولقد ظهرت النزعة التشاؤمية غداة ظهور كتاب 

Principle Populationاب ريكاردو يف ، وعزز من هذه النزعة التشاؤمية صدور كت1798بعته األوىل عام ، حيث نشرت ط

ولقد قدمت هذه الكتابات الكالسيكية ثالثة قوانني إقتصادية حددت . 1848الذي صدر عام  "مبادئ االقتصاد السياسي"

  :هذه القوانني الثالثة نلخصها يف اآليت. دي الكالسيكيموقع البيئة يف الفكر االقتصا

رجع قانون أن االنسان والفقر توأمان ال يفرتقان، وأالذي تقدم به مالتوس، حيث يرى من خالل هذا ال: قانون السكان - 

يث أن زيادة السكان ذلك لكون اإلنسان مييل إىل التكاثر واإلجناب بنسبة تتجاوز نسبة الزيادة يف املواد الغذائية املتاحة، ح

الغذائية منها،  سنة، ويف مقابل ذلك هناك ندرة يف املوارد خاصة 25ف عددهم كل تكون حسب متتالية هندسية إذ يتضاع

ا جيعل تلبية حاجيات كل السكان مستحيلة إال بتوفري نوعني من املوانع ومها؛ املوانع اإلجيابية إذ تتضاعف مبتتالية حسابية، مم

ات، وموانع وقائية واملتمثلة يف تأخر سن الزواج، تنظيم اعات وإنتشار األمراض واألوبئة وزيادة معدالت االوفيكاحلروب وا�

 2.ة أو اإلمتناع عن الزواج لتخفيض معدل الوالداتاألسر 

لذي طرحه وهو القانون الذي قدمه ريكاردو ليدعم به النزعة التشاؤمية اليت ولدها قانون السكان ا :قانون تناقص الغلة - 

ما يتعلق باحلد وفي. ني اليت حتكم اإلنتاج الزراعي يف احلدين األفقي والرأسيويعترب قانون تناقص الغلة من القوان. مالتوس

ست متساوية اخلصوبة، كما أن أكثر األراضي خصوبة حمدودة الكمية، األفقي فإن تناقص الغلة يرجع إىل أن األرض لي

أما احلد الرأسي فإن . قل خصوبةألكثر خصوبة، ومع تزايد السكان ينتقل إىل إستغالل األوبالتايل االستهالك يكون من ا

ينة من األرض تؤدي إىل رعات املتتالية من كميات عناصر اإلنتاج املستخدمة يف قطعة معفكرة تناقص الغلة تعىن أن اجل

 .زيادات متناقصة يف العائد

املنتجة لألرض،  رض لقاء القوة الطبيعيةاردو أيضًا ليحكم دخل مالك األوهو القانون الذي تقدم به ريك :قانون الريع - 

املال  وبتعبري متكافئ فإن األرض تعطي فائضًا جياوز العائد على رأس ويطلق على هذا النوع من الدخل إصطالح الريع،

وبالتايل فالريع ال ميثل . املركبة يف الرتبةاملستثمر فيها، والعمل الذي يبذل يف إستغالهلا وميثل إنتاجية القوى األصلية الطبيعية 

ل ا�تمع إىل حد جديد لإلنتاج، كما أن يرجع إىل فعل  ثروة ا�تمع، وإمنا ينشأ من ارتفاع قيمة السلعة كلما إنتقإضافة إىل

  3.بعض القوى املضادة اليت تعرتض سبيل ا�تمع عندما يتوسع اإلنتاج حتت ضغط السكان

لشؤون البيئية، حيث أشار جيفوتر عام اهتمامهم باصاديو القرن التاسع عشر الثالثة واصل إقت ويف رحاب القوانني

م مكثف للفحم، ونبه إىل خمزون الفحم يف إجنلرتا حمدود، ويف القرن العشرين ناعي أدى إىل إستخدا، إىل أن التقدم الص1885

أول ظهر شار�ا على الساحة الدولية، يف حني البيئية اليت مت إملختلف القاضايا  1931عام  Hotelling هوتلنجأشار االقتصادي 

  .من خالل دراسته عن اقتصايات الرفاهة Pigou بيجوي لظاهرة التلوث قدمه االقتصاد 1932حتليل اقتصادي عام 

                                                           
 .304 – 303: ص.، ص2005ملصرية اللبنانية، القاهرة، ، الدار ا2قضايا معاصرة يف التجارة الدولية، ط: عفيفي حامت ،سامي -  1
 .24: ، ص2015ة، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، لبيئيمنظمة التجارة العاملية والتحديات ا: ديب ،كمال -  2
 .306 – 305: ص.، صمرجع سابققضايا معاصرة يف التجارة الدولية، : عفيفي حامت ،سامي -  3
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 ظهرت إىل حيز الوجود دراسة عن التلوث أشارت إىل أن كل مدخالت العملية االنتاجية ال تتحول 1969ويف عام 

ات ، وأن كل املنتجات النهائية ال تستخدم بالكامل يف عمليالنتاجبكاملها إىل خمرجات، بل ينشأ عنها ما يسمى مبخلفات ا

االستهالك، بل يتخلف عنها ما يعرف مبخلفات االستهالك، وأقرتحت الدراسة استخدام هذه املخلفات بطريقة أكفأ من طريقة 

  1.يف اإلنتاج أو ما يعرف بتدوير املخلفات التخلص منها، وذلك بإعادة إستخدامها

االقتصاديني الكالسيك لطبيعة إقتصاديات ذه القوانني الثالث أيضًا سيطرت النزعة التشاؤمية على حتليل ويف رحاب ه

بالوفرة لقوانني هي اليت حتكم خصائص ظاهر الندرة النسبية للموارد وعجزها عن إشباع احلاجات األنسانية البيئة، كما أن هذه ا

رية الكالسيكية وذج حدود النمو، وهو ما يعرف أيضا بنموذج نادي روما، أو النظبل جتلت هذه النزعة التشاؤمية يف من. النسبية

، ويتعلق املضمون األساسي هلذا النموذج يف أن حدود النمو على الكرة األرضية 1972املعدلة للنمو االقتصادي، الذي ظهر عام 

للنو االقتصادي يف السكان، وإنتاج الغذاء، والتصنيع،  خالل املائة عام القادم إذا إستمرت االجتاهات احلاليةسوف تبلغ منتهاها 

  2.البيئة، ونضوب املوارد وتلويث

  3:خالل النقاط التاليةوعموماً يتقاطع علم االقتصاد يف مفهومه مع مفهوم البيئة، وذلك من 

يئة من ناحية أخرى، فمفهوم من ناحية، والبي يدور حوله تعريف كل من علم االقتصاد يعترب عنصر املوارد احملور الرئيسي الذ - 

 .املتاحة يف وقت معنياألمثل للموارد املتاحة، ومفهوم البيئة يعين جمموعة املوارد علم االقتصاد يدور حول االستخدام 

 .ذا ال يتحقق إال من خالل املوارد البيئيةإشباع احلاجيات اإلنسانية املتعددة هو اهلدف النهائي لعلم االقتصاد، وه - 

 .يعية واالقتصادية والبشريةالبيئة االنسان كجزء منها إذ أن مفهمومها يشمل املوارد الطب يشمل مفهوم - 

 االقتصاد ميثل يف �اية األمر علم الصراع ضد الندرة يف املوارد القابلة لتزايد احلاجات، وتلوث البيئة وتدهورها يعمق حتماً من - 

 .يف جمال االقتصاد هذه الندرة، لذلك كانت اإلدارة البيئية جزءاً رئيسياً 

هورها نوعاً، ليست مشكلة بيئية فحسب بل س فقط يف نقصها كماً، وإمنا أيضًا يف تدإن مشكلة املوارد الطبيعية واملتمثلة لي - 

 . إقتصادية ال بد أن يتناوهلا بالتحليل علم االقتصاد

الستخدامات املوارد االقتصادية مكاناً ثانوياً يف  االنعكاسات البيئيةاحتلت  :وليةحد عناصر التجارة الدإدراج البيئة كأ -1-2

م مسيث أو دافيد ريكاردو، وبالتايل ليس هلا أي اعتبار جارة اخلارجية، حيث مل تظهر البيئة يف التحليل الكالسيكي آلدنظريات الت

هذا ا�ال على ما قام به مارشال إذ اقتصرت اجلهود يف . نتاج يف أي دولة من دول العاملعند حتديد امليزات النسبية لتكاليف اإل

 External) وال اقتصاديات الحجم الخارجي (External diseconomies) رجالحجم الخااقتصاديات عند التفرقة بني 

diseconomies) ،أبعاداً  حت االعتبارات البيئية واألبعاد البيئية تشهدإال أنه ومع تغري املعطيات االقتصادية يف البيئة الدولية أض 

  4.خمتلفة متس بسريورة املبادالت التجارية الدولية

ومحايتها يف نظريات التجارة اخلارجية يعود إىل كون أن كل منظر كان ينطلق من فكرة فائدة حترير  ة البيئةغياب فكر  

والذي مل يويل أي  ،حتلنظريات اليت سبقته ولكن يف إطار الفكر الليربايل البالتجارة اخلارجية، وحماولة تفسريها مستدًال بنقد ا

                                                           
، 2005الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ألول، تاب االك، )مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية( االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية :حامتعفيفي  ،سامي -  1

 .337 – 336: ص.ص
 .308 – 307: ص.، صمرجع سابققضايا معاصرة يف التجارة الدولية، : عفيفي حامت ،سامي -  2
 .26 – 25: ص.، صمنظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق: ديب ،كمال -  3
للمؤمتر الدويل حول  مداخلة مقدمةإشكالية ضبط املعايري البيئية يف التجارة الدولية وتأثريها على تنافسية االقتصاد الوطين اجلزائري، : بن عبد العزيز ،سفيانو   خملويف ،عبد السالم - 4

 .53: مرباح، ورقلة، صاصدي ، جامعة ق2012نوفمرب  20/21سسة اإلقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، يومي سلوك املؤ 
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ونظراً ألن املشكلة البيئية أصبحت . بيئية عاملية لب النظريات جاءت يف زمن مل يشهد أزمةعتبار ملوضوع البيئة أصالً، كما أن أغإ

جارة ثبت القصور الواضح يف النظرية البحتة للتيل، هذا ما يالتخصص الدو  اجتاهاتتلعب دورًا حموريًا يف الوقت احلايل يف حتديد 

يتناىف مع واقع االقتصاد العاملي الذي شهده العامل بعد  "وأولين شرهك"اخلارجية، كما يعد نقص يف التحليل االقتصادي لنموذج 

ضية ثبات الغلة من خالل إدخال قتصاديات احلجم  على النقص وذلك بإسقاطها فر إاحلرب العاملية الثانية، حيث تغلبت نظرية 

ستاتيكية النموذج األساسي الذي إد و االقتصادي، مما يغري طبيعة التحليل االقتصادي القائم على مجو التحليل  عنصر الزمن يف

د قدمه كل من هكشر وأولني يف نسب عناصر اإلنتاج إىل النموذج الذي يرتكز على ديناميكية التحليل االقتصادي، وبالتايل يساع

غلة تسمح دم االقتصادي واآلثار العكسية املصاحبة هلا، فظاهرة تناقص الفرض تناقص الغلة على إدخال البعد البيئي لقضية التق

نعكاسا�ا على منط إقتصاديات البيئة و إفبإبرار هذه القضية ميكن حتليل  بإدخال املساوئ النامجة عن اقتصاديات احلجم الكبري،

    1.لدويلالتخصص وتقسيم العمل ا

يئية والتجارة ني االهتمام بالظواهر البيئية، وحبث العالقة بني السياسة البومن مث فلقد إستلزم هذا األمر من االقتصادي

البيئية يف نظرية التجارة الدولية، وإعتبار البيئة أحد عناصر التجارة الدولية، وميكن  الدولية، مما أدى إىل دمج البيئة أو املتغريات

  2:، ومهاهذه املعاجلة التنظريية إىل عاملني أساسنيإرجاع 

لكافة  اإلنتاجيةدمات اخلفالبيئة الطبيعية تعد مصدر تاجية االخرى، الزمًا لإلنتاج كالعناصر اإلن ياً إنتاج اً تعتبر البيئة عنصر   -

لكون قدرة الطبيعة على  راً وخملفات، ونظ اتنبعاثإتصريف ما يتخلف عن هذه األنشطة من  إىل جانباألنشطة االقتصادية، 

 إضافياً  وسبباً ر إنتاجي آخر، تعترب كأي عنص لذا فإن البيئةهي قدرة حمدودة،  خلفات ذاتياً متصاص هذه االنبعاثات واملإ

  .الختالف تكاليف اإلنتاج النسبية بني الدول

لك عن طريق حتميل كل ها االجتماعية، وذيتناسب مع تكاليف تسعرياً  على البيئة تسعير الموارد البيئية يستلزم المحافظة  -

االستهالكية تكاليف داخلية لألنشطة اإلنتاجية أو حتويل املخرجات البيئية السالبة إىل ، عن طريق لويثها للبيئةسلعة بتكاليف ت

  املتسببة يف حدوث التلوث،

، تصحيح هليكل األسعار احمللية والعامليةاشتمال أسعار السلع واخلدمات على تكلفة استخدام املوارد البيئية هو مبثابة  إن

 رد الطبيعية والبيئية من ناحية، وبني قدرة البيئة على مواجهةى حتقيق التوازن بني األجيال احلالية وتلك املقبلة على املوامما يساعد عل

  .دالت التنميةهذا الطلب من ناحية أخري، حبيث ال يقلل من القدرة االمتصاصية الذاتية للبيئة، أو خيفض من مع

  3:النموذج بطريقتني  ناصر البيئية يفميكن تضمني الع نموذج هيكشر وأولينحسب 

ميكن إدخال البيئة يف النموذج واعتباره عامل مهم يف انتاج باإلضافة اىل العوامل التقليدية : االنتاجالبيئة كعامل من عوامل  - 

ثيفة التلوث، نسبية يف الثروة البيئية تسمح هلا بالتخصص يف السلع ك، وبالتايل الدول اليت متتلك ميزة )رأس املال والعمل(

 . لوث يف تكلفة السلعوتنشأ امليزة النسبية عندما ال حتمل تكاليف الت

فرتاضات النموذج وذلك إميكن إداراج اجلانب البيئي يف هذا النموذج عن طريق تغيري بعض : فتراضات النموذجإتغيير في  - 

 :على النحو التايل.وإلغاء تأثري العوامل اخلارجية بتوحيد التكنولوجيا

                                                           
 .27-  26: ص.، صمنظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق: ديب ،كمال -  1
 .314 – 313: ص.، صمرجع سابقية، قضايا معاصرة يف التجارة الدول: عفيفي حامت ،سامي -  2

3 - Poula, cadero & sergio, Sepulveda & Adrian, Rodriguez : Trade and environnement isses, rural développent handbook n° 

25, san jose, costa rica, Juli 2004, p-p : 26-27 . 
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 ختالفات بني القطاعات يف إافرتاض وجود ؛ تنيوميكن إعتماد توحيد التكنولوجيا بطريق: ختالفات التكنولوجيةاال

صص يف ويف احلالة الثانية ميكن ألي بلد أن يتخ .نتاجية التكنولوجيا وذلك بإفرتاض أن التكنولوجيا ختتلف بني البلدانإ

بيئي أكثر تشابه التكنولوجيا، على سبيل املثال ميكن أن يكون العامل ال بية مستمدة منإنتاج السلع اليت له فيها ميزة نس

من العامل البيئي ويف غياب محاية البيئة الكافية ميكن  نتاجية يف بلد دون آخر، وبالتايل ميكن تغيري ختصصها انطالقاً إ

 .ملوارد الطبيعيةأن تتدهور البئة وتستنفذ ا

 على  ثر سلبياً ذه احلالة يفرتض وجود نسبة العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تؤ ويف ه: العوامل الخارجية في االنتاج

االنتاجية من رأس املال والعمل، وميكن تصحيح هذه العوامل اخلارجية من قبل وسائل وسياسات حمددة، بإدخال 

 .التكاليف البيئية سياسة بيئية يف النموذج وذلك بإدخال

هذه األداة إدراج من أكفأ أدوات السياسة البيئية من سوء االستخدام، حيث تتمضن ميكن القول بأن ضريبة التلوث تعد 

ومنه فإن إدراج البيئة كأحد متغريات التجارة الدولية، . لية وحتميلها على املتسببالتكاليف اخلارجية يف قائمة التكاليف الداخ

  1: الوصول إىل النتائج التاليةسوف يؤدي إىل

تع بقدر إمتصاصة ذاتية بيئية، سوف س املعايري البيئية، فإن هذا سوف يؤدي إىل أن الدول اليت تتمإذا إلتزمت الدول بنف - 

 .وارد االقتصادية ملكافحة التلوث، وذلك باملقارنة بالدول األخرى األقل إستعداداً تقوم بتخصيص قدر أقل من امل

ايل يتغري افسية يف إنتاج السلع واخلدمات األكثر تلويثاً للبيئة، وبالتع بوفرة نسبية يف املوارد البيئية مبيزة تناليت تتمت حتظى الدول - 

 .االقتصادية منط التجارة الدولية، مما حيدث تغيرياً يف اهلياكل

صب يف إرتفاع أسعار السلع إذا إنتهجت إحدى الدول سياسة بيئية، فإن ذلك يتضمن زيادة تكاليف االنتاج، مما ي

  .ة، وعجز املنتجني احملليني على املنافسةحملياً، وهذا بدوره يؤدي إىل الفشل يف حتقيق امليزة التنافسيواخلدمات اليت يتم إنتاجها 

 للسلع دلتبا عملية األساس يف هي التجارة أن من والبيئة التجارة بني العالقة تنشأ: طبيعة العالقة بين التجارة والبيئة -2

 والبيئة الطبيعية باملوارد يتأثر الذي باإلنتاج ترتبط بذلك وهي والدول، واألقاليم، ات،وا�موع األفراد، بني خمتلفة بسبل واخلدمات

 الرئيسي السبب ذاته حد يف التجارة حترير يكون أن بالضرورة وتعقيدها والبيئة التجارة بني العالقة تشابك يعين وال. فيها ويؤثر

 على ابً سل تؤثر متطورة قد تكنولوجيات ستخدامإو  االقتصادي، النمو ايدتز  إىل يؤدي التجارة حترير أن شك فال .البيئية مشاكللل

  2.املسألة من اواحدً  اجانبً  إال ليس ذلك لكن ،مشاكلها ويزيد من البيئة

ستنزاف املوارد إو  ،ور احلادث يف البيئةميكن مالحظته من خالل مظاهر التده االرتباط بين اإلنتاج والبيئةوإذا كان  

موضوعا حديثًا نسبياً، كما أنه مل حيظ بالدراسة لتلوث، إال أن االرتباط بني التجارة اخلارجية والبيئة يعترب وظهور مشاكل ا

ما مل يتم تناوله من بعض املهتمني بالسياسات االقتصادية والعالقات االقتصادية الدولية يف الدول الصناعية، بين والتحليل إال

وصياغة االتفاقيات من جانب االقتصاديني يف الدول النامية حيث دائمًا ما تأيت املبادرات بالتحليل واالهتمام الكايف من جانب 

ن جانب الدول النامية، حيث ميكن القول بأن االرتباط بني التجارة اخلارجية والبيئة هو يف الدول املتقدمة دون مشاركة تذكر م

يف ا ال تلوث البيئة إال أنه من ناحية أخرى فإن التوسع املستمر رتباط غري مباشر، حيث أن التجارة يف حد ذا�إة األمر حقيق

مبعىن أن التوسع املتوقع يف  .كن أن يستمر على حساب تدهور البيئة العامليةالتجارة اخلارجية، ومن مث اإلنتاج واالقتصاد العامليني مي

 3.اإلجهاد والضرر البيئي وزيادة التلوث مما يتسبب يف، ستدامرتتب عليه املزيد من اإلنتاج واالستهالك غري املالتجارة العاملية ي

                                                           
 .315 – 314: ص.، صمرجع سابق، قضايا معاصرة يف التجارة الدولية: عفيفي حامت ،سامي -  1
 .02: ، ص2003البيئة، األمم املتحدة، نيويورك،  - تجارة يف املنطقة يا الاالتفاقيات الدولية وقضا: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  2
 ،ا�لد الثاينالسلسلة العلمية جلمعية االقتصاد، : ت للدول النامية، دراسات اقتصاديةالتجارة الدولية والبيئة يف إطار منظومة عاملية وبعض االعتبارا: عبد الفتاح املالح ،جالل  -3

  .13 -12: ص.هـ، ص 1421 رياض،العدد الرابع، ال
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خرى فإنه على الرغم من صحة التفسري السابق إال أن البعض يرى أنه ميكن من ناحية أخرى معادلة األثر حية أمن نا

زيادة الوعي العاملي  املرتتب عن زيادة التجارة واإلنتاج العامليني من خاللالسليب الناشئ على البيئة نتيجة زيادة حجم التلوث 

أن يؤدي إىل زيادة التلوث حيث ينظر أنصار محاية البيئة إىل أن التحرير التجاري ميكن . بأمهية احملافظة على البيئة من التدهور

لى ابة قوة مضادة للبيئة تدفع بواسطة الرغبة يف احلصول عوفقد السيادة الوطنية والتوازن البيئي، وأن التحرير التجاري هو مبث

ية التجارة من خماطر األشكال اجلديدة للحماية املتمثلة يف وعلى اجلانب اآلخر خيشى أنصار حر . الوظائف وحتقيق األرباح

ني األجانب من النفاذ إىل األسواق سياسات واالشرتاطات البيئية اليت ينادي �ا أنصار محاية البيئة، واليت تؤدي إىل إعاقة املنتجال

ة أكثر من سياسي جذب خاص حبماية البيئوهو ما ميكن أن يتخذ مظهر  ،التجارة املكاسب احلقيقية منفيض الدولية، ومن مث خت

من  ستخدام العوائق الغري اجلمركية، مثل حظر الواردات أو فرض رسوم عليهاإفالكثري من أنصار حرية  التجارة خيشون من  ،هذا

ف يؤدي زيز التنظيمات البيئية احملددة أصال من طرف واحد، فإن ذلك سو أجل فرض احرتام االتفاقيات البيئية، أو من أجل تع

  .1إىل ا�يار نظام التجارة العاملية

ف ال ميكن احلديث بشكل مبسط وجمرد عن عالقة التجارة بالبيئة كعالقة أحادية التوجه، ألن هذه العالقة ختتلف باختال

التشريعية  تالف املكان والبيئة الطبيعية واختالف الزمان واختالف البيئةخإالقطاع التجاري أو الصناعي أو البيئي املقصود، و 

 التجارة و البيئة قد تكون إجيابية يف حالة ما، وسلبية يف حالة أخرى و كل ذلك وبالتايل فإن العالقة بني. واالقتصادية يف كل حالة

  2.فاصيل والظروف واملعطيات اخلاصة بكل حالةيعتمد على الت

قتصادية عليها، باعتبارها املصدر األنشطة اإلعتماد كافة إالوثيق بني النشاط التجاري والبيئة يفسره قيام و االرتباط 

ملوثات الرئيسي لكل مستلزمات اإلنتاج، كما يؤثر يف االجتاه العكسي، وبشكل مباشر كل ماينتج عن العملية اإلنتاجية من 

عالقة االت لتحليل الأن هناك ثالث جم ،بيئة يف املؤسسة العاملية للتنمية املستدامةخبري التجارة وال" مارك هالي"يشري و  3.ونفايات

  4:بني التجارة والبيئة والتأثريات املتبادلة بينهما

على البيئة حيث جند نوعان من التأثريات  حتدث هذه الروابط عندما يكون املنتج أو السلعة له تأثري مباشر :تأثيرات المنتج  -

لتقنيات احلديثة حلماية البيئة مثل تقنيات تنظيف فمن الناحية اإلجيابية ميكن للتجارة أن تساهم يف انتشار ا. ةيف هذه احلال

مثل تقنيات الطاقة  يثة و غريها، أو أن تساهم التجارة يف انتشار السلع و التقنيات ذات التأثري القليل على البيئةالتلوث احلد

يساهم االنفتاح على و ميكن أن . لعالية يف الطاقة بشكل أكرب من التقنيات احلاليةالشمسية و السيارات ذات الكفاءة ا

. من خالل نقل التقنيات احلديثة واالستثمار يف املشاريع البيئية مثل إعادة التدوير التجارة واالستثمار أيضًا يف دعم التنمية

املواد امللوثة للبيئة مثل املواد السامة والنفايات اخلطرة، ب السليب فإن التجارة ميكن أن تسهل من انتقال السلع و ففي اجلان

الكافية للتعامل معها وختفيض املخاطر النامجة عنها، ومن  وغالبا ما يتم التخلص من هذه املواد يف دول ال متلك التقنيات

 .نزاف املوارد الطبيعية ومنها الكائنات احليةتسإناحية أخرى فإن التجارة تساهم يف 

                                                           
  .12، ص 1999حترير التجارة العاملية وأثارها احملتملة على البيئة والتنمية، دار النهضة العربية، القاهرة، : صفوت عبد السالم -  1
 مداخلة، )احلالة اجلزائرية(دول النامية وفق منظور البعد البيئي وم المقاربة حتليلية آلثار سياسات حترير التجارة اخلارجية على التنمية املستدامة يف عم: خضر عزي، وليد عايباأل -  2

 .8: ، جامعة تبسة، ص2018مارس  14و  13طلبات احلكم الراشد، يومي بني حاجات التنمية املستدامة ومت: مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر الدويل اخلامس حول اإلنفاق البيئي
  ):13/04/2016(إطار النظام التجاري املتعدد األطراف، متاح على املوقع بتاريخ ة يف املنازعات البيئي: بن قطاط ،خدجية -  3

http://frssiwa.blogspot.com/2014/08/blog-post_26.html#.Ws5vNYk94dU 
  .266 -264 :ص.، ص2003 عمان، والتوزيع، للنشر األهليةخماطر العوملة على التنمية املستدامة،  -العامل ليس للبيع : مد علي وردمحم ،باتر -  4
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ومنها أن التزايد يف  ل قد تكون سلبية على البيئة،بعض التأثريات يف هذا ا�ا :رات على مستوى النشاط االقتصاديالتأثي -

ام و التعدين النشاط االقتصادي يؤدي إىل زيادة الضغط على املوارد الطبيعية، سواء كان ذلك من خالل استخراج املواد اخل

ى النشاط ئية أو إنتاج املخلفات و التلوث، وبشكل مباشر فإن زيادة مستو أو قطع األخشاب أو استنزاف املوارد املا

 .كن هناك تشريعات تنظم هذا التأثرياالقتصادي يعين زيادة مستوى التدهور البيئي ما مل ت

لسلع ىل زيادة إنتاج ايبة االقتصاد يف أي دولة، حيث يؤدي إيؤدي حترير التجارة إىل تغيري يف ترك: التأثيرات الهيكلية -

ة ملثال، فإن دولة استوائية ذات غابات كثيفة سوف تضطر إىل زياداملتخصصة �ا وزيادة استرياد السلع األخرى، وعلى سبيل ا

لتغريات اهليكلية قد تكون إنتاج اخلشب وبالتايل قطع الغابات بشكل مكثف من أجل املنافسة يف السوق العاملية، مثل هذه ا

قتصاد يف دولة ما حنو اقتصاد أقل ففي اجلانب اإلجيايب، ميكن أن يتغري تركيب اال .ية على البيئةذات تأثريات إجيابية أو سلب

ة أكثر بيئة واستنزافاً للموارد مثل التحول إىل اقتصاد للخدمات أو املعلومات، أو أن يتم الرتكيز على قطاعات اقتصاديتلويثاً لل

يئية، ميكن أن يكون لمواطنني، كما أن التصدير لدول يهتم مستهلكوها باملعايري البالتصاقًا بالبيئة احمللية واملهارات املهنية ل

ضطرة عندئذ ملواكبة هذه التشريعات البيئية الدقيقة يف الدول اليت سيتم التصدير مفيدا للدولة املصدرة ألن شركا�ا تكون م

  .من املنافسةإليها للتمكن 

صادها على قطاعات كل االقتصاد الوطين، فهي ترتبط مباشرة بالدول اليت يعتمد اقتأما بالنسبة للتأثريات السلبية لتغري هي

وف تكون مضطرة إىل زيادة اإلنتاج للمنافسة يف السوق العاملي ومحاية شركا�ا الوطنية ملوثة للبيئة مثل التعدين والتحطيب واليت س

هذه  بيق املعايري والسياسات والتشريعات البيئية املالئمة فإن مثلويف حال غياب تط. املنافسة األجنبية يف السوق احمللي أيضًا من

ا احمللية أو من خالل فتح باب االستثمار أمام شركات أجنبية الدول سوف تسارع يف استنزاف مواردها سواء من خالل شركا�

  .املتاحة وخاصة يف الدول الناميةتستنزف بدورها املوارد الطبيعية 

على البيئة، لكن ال ينبغي أن يفهم ن أنشطة التجارة واالستثمار تؤدي عادة إىل حتقيق أثر إجيايب وأثبتت عدة دراسات أ

 دية تعين تلقائياً حتسني مستوى البيئة، فقد كفت دراسات ميدانية عن وجود عالقة مقلوبة على شكلمن ذلك أن التنمية االقتصا

 Environnemental Kuznets Curveحنى كوزنتس البيئي من، وهي العالقة اليت يشار إليها عادة بإصطالح Uحرف 

مريكي ساميون كوزنتس، والذي يبني عالقة التدهور البيئي ومستوى دخل الفرد، فمنحىن كوزنتس يصف قتصادي األوالعائد لال

ن نوعية البيئة تعود إىل  البلدان النامية مع إجتاه إقتصادها حنو التصنيع، لكعملية حيدث فيها من البداية تدهور نوعية البيئة يف

  .والشكل املوايل يبني منحىن كوزنتس البيئي  1.لك البلدان إىل مستوى معيشة معنيالتحسن من جديد بعد أن يصل مواطنو ت

  منح���كوزن�س�البي��): 02 -03(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

                                                           
توراه ل م د يف العلوم التجارية غري برج بوعرريج، أطروحة دك -ا�مع الصناعي كوندور: املتطلبات البيئية كأداة محائية يف ظل حترير التجارة الدولية، دراسة حالة : أمنة، عساسلة -  1

 .134: ص، 2017/ 2016جتارة دولية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، : منشورة، ختصص

التد�ور�

 البي��

 تد�ور�نوعية�الب�ئة تحسن�نوعية�الب�ئة

 نقطة�تحول 
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Source : The Swedish Ennironmental Protection Agency : Capacity Building on WTO and Environmental 

Protection, CM Digitaltryck AB Print, Broma, Swden, 2006, P : 28. 

فإنه حسب املنحىن البيئي لكوزنتنس أن نوعية البيئية تتحسن مبجرد الوصول إىل ) 02 -03(من خالل الشكل رقم 

مما عليه  1950ملثال اهلواء يف لندن كان أكثر تلوثاً عام الدخل، الذي يسمح باحملافظة على البيئة، وعلى سبيل ا مستوى معني من

ة التطور الذي شهدته اململكة املتحدة، لكن يف املقابل العديد من الدراسات تظهر دعماً قليًال ملثل هذه العالقة،  ال اليوم نتيجاحل

  1.ري إخنفاض مؤشرات التنوع البيولوجيكما فشل منحىن كوزنتس يف تفس

ت على عمليات حترير التجارة بقدر كبري من اجلدل يف ظل التطورات اليت طرأ حضيت رة والبيئةمواضيع التجاإن 

وميكن تبسيط العالقة بني التجارة  .زت عدة اجتاهات مفسرة للعالقة اليت تربط بني النشاط التجاري والبيئةاخلارجية، حيث بر 

  .ئة يف املخطط املوايلوالبي

  �ن�التجارة�والب�ئةالعالقة�ب): 03 -03(الش�ل�رقم�

  

  

  

 

  

  

  

  

Source : Jeffrey A, Frnkel & Andrew K, Rose : Is Trade Good or Bad for the Environment ? Sorting Out the 
Causality, consulte (10/11/2017), en ligne : http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/Env.pdf 

أن الناتج الوطين وجود عالقة تبادل بني كل من التجارة والناتج الوطين اخلام، و نالحظ ) 03 – 03(من خالل الشكل 

ر بالعوامل اجلغرافية، كما أن الناتج الوطين اخلام يؤثر مباشر على جودة البيئة يف حال يتأثر مبختلف عوامل اإلنتاج، والتجارة تتأث

ات اليت طين والتجارة من القوانني املفروضة سواء من احلكومات واملنظملتشريعات البيئة الصارمة، كما يتأثر ويؤثر الناتج الو غياب ا

 .لتجارة والبيئة، كل هذا يرجع إىل مدى توفر قوانني بيئية صارمة حلماية البيئة�دف إىل محاية البيئة، ومنه توجد عالقة وثيقة بني ا

  �ة�وحماية�الب�ئةت�التجار السياسا�:ثانيا

لدولية عامل مهم يف تشكيل اهليكل اطًا وثيقًا بأنشطة اإلنتاج واستهالك الطاقة، وتعد التجارة اترتبط القضايا البيئية إرتب

يع السلع واخلدمات املنتجة ترتبط بشكل مباشر أو غري مباشر بالبيئة، وقد ظهر الكثري من الصناعي ألي دولة، حيث أن مج

                                                           
1 - The Swedish Ennironmental Protection Agency : Capacity Building on WTO and Environmental Protection, CM 
Digitaltryck AB Print, Broma, Swden, 2006, P : 28. 

الفرد�من�الدخل�نص�ب  

 عوامل��نتاج ا��غرافيا

 التجارة الناتج�الوط���ا��ام

 جودة البیئة

مقراطيةديال  القوان�ن�البي�ية 
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ولة فاوضات حول اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية، وكذا جش حول عواقب حترير التجارة على البيئة منذ أن بدأت املالنقا

ها يف وقت كانت فيه املخاوف العاملية من تدهور حالة البيئة وزيادة األوغواي التفاقية اجلات، حيث أن هذه املفاوضات مت توقيع

   1.التلوث الصناعي

  2:العديد من األسباب، أمههاإىل  موضوع أثر تحرير التجارة على البيئةحول  الهتمامويرجع ا

 .يف االقتصاد العامليمندجمة أكثر، وبطريقة متزايدة إن االقتصاديات الوطنية أصبحت  -

 .زيادة االهتمام حبقوق االنسان ليشمل حقه يف احلياة يف بيئة سليمة -

تطلبات التنمية ومحاية ر الذي يتطلب خلق توازن بني مإذ مها قضيتان متالزمتان، األمإرتباط مشكلة مبشكلة التنمية،  -

 .البيئة

 .لبيئة، ولآلثار العاملية إلشكاليات البيئة  ذات األصل احمللي من جهة أخرىلية يف جمال محاية اعدم كفاية اجلهود احمل -

 .يف إطار عوملة الوعي البيئيالتهديدات البئية ألقت جانباً كبرياً من االهتمام الدويل 

  .افظة على املوارد الطبيعيةنطاق االهتمام بالبيئة من جمرد فاقد التلوث إىل احملمفهوم التنمية املستدامة قد وسع  -

يرى أنصار احلرية التجارية أن جودة البيئة تعد سلعة طبيعية وبالتايل حتقيق مكاسب الدخل الناجتة عن التجارة جيب أن 

بيئية األكثر صرامة جيب أن يؤدي إىل جلب تقنيات خلق مطلب سياسي ملعايري بيئية أكثر صرامة، وبدورها املعايري ال يؤدي إىل

تتغري طرق اإلنتاج فإن التلوث سوف يزداد، حيث أن زيادة التجارة تؤدي إىل نتاج النظيف، أما املشككني فريون إىل أنه إذا مل اإل

تعتمد على معايري بيئية ضافة إىل ذلك إذا كانت جودة البيئة سلعة طبيعية والدول النامية زيادة حجم النشاط االقتصادي، إ

التجارة احلرة قد تؤثر على تكوين الناتج القومي، وبسبب عدم التماثل يف توزير الدخل يف العامل فإن  منخفضة نسبياً فنتيجة لذلك

  3.والعديد من الدول ستتحول إىل األنشطة كثيفة التلوث

وأول تطبيق لدراسة األثر البيئي التفاق  ،البيئةتأثير التحرير التجاري على ع االقتصاديون إطار مفاهيمي لدراسة ضو 

  4:ىل ثالثة تأثريات مستقلة، وهيريكا الشمالية للتجارة احلرة، يقسم األثر إأم

ؤدي إىل إستخدام الطاقة بشكل أكرب، االفرتاض العام أن التحرير التجاري و النشاط االقتصادي ي: تأثير حجم اإلنتاج -

 .قتصادي وإستخدام الطاقة تؤدي إىل تلويث البيئةنشاط االوهذه الزيادة يف حجم ال

يشري إىل أن حترير التجارة يغري من مزيج اإلنتاج يف بلد ما، حيث أن لديها ميزة نسبية يف تلك : تأثير تكوين المنتج -

ىل تلويث أقل ات اليت لديها فيها ميزة نسبية، وبالتايل يكون تأثري التكوين يؤدي إاملنتجات، وسيكون التأثري على القطاع

ين يؤدي إىل إنبعاثات أقل إذا كانت لديها ميزة نسبية، وبالتايل سيكون تأثري التكو للبيئة، إذا كانت القطاعات اليت 

 .القطاعات اليت لديها فيها ميزة نسبية أقل استهالكاً للطاقة

نية جديدة ونظيفة وهذا االخنفاض حيث أن إنتاج السلع واخلدمات يولد إنبعاث أقل إذا ما أستخدمت تق: قنيةتأثير الت -

، حترير التجارة سيعمل على زيادة توافر وإخنفاض تكلفة السلع واخلدمات والتكنولوجيا أوالً . قق بطريقتنيميكن أن يتح

                                                           
1 - Giovani, Machado & Roberto, Schaeffer & Ernst, Worrell : Analysis Energy and carbon embodied in the international 
trade of brazil : an input- output approach, Ecological Economics, vol 39, Elsevier science, Rio de Janiro, 2001, p :409 . 

 .36 – 35: ص.، صمنظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق: ديب ،الكم -  2
3 - Brian R , Copeland & M. Scott, Taylor : North-South Trade and the Environment, The Quarterly Journal of Economics, 
vol 109, NO 3, New York , Aug 1994, p : 755. 
4 - WTO : The impact of trade opening on climate change, consulte (10/11/2017), en ligne : 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_impact_e.htm 
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ىل األسواق وتوفري حوافز إضافية لتطوير املنتجات اجلديدة واخلدمات الصديقة للبيئة، وبالنسبة للمصدرين ميكنهم الوصول إ

مكن أن تقود الزيادة يف الدخل الناتج عن التجارة ا�تمع إىل املطالبة امل ، منثانيا. تقنيات للتخفيف من التلوث البيئيوال

يف التخفيف من آثار التغريات املناخية ويعكس تأثري التقنية كيف ميكن للتحرير التجاري أن يساعد . بتحسني نوعية البيئة

 .يف حتسني كفاءة إستخدام الطاقة دمات والتقنيات اليت من احملتمألن تكون مهمةمن خالل زيادة توافر السلع واخل

إىل أن املشروعات األمريكية واألوربية حتت تأثري ضغط حرية التجارة  1992عام  البنك الدولييف هذا الصدد يشري تقرير 

ي يف صناعة الورق تدعى بطريقة التصنيع احلرار  افسة، باإلضافة إىل التنظيمات البيئية املتشددة أدخلت تكنولوجيا جديدةواملن

 OCEDكما أن تقرير ، %50وث ولكن أيضا خفض تكاليف التصنيع مبقدار امليكانيكي، مما أدى ليس فقط إىل خفض التل

 ىت عاملتجار�ا ح لوجيا هي أقلها تقييداً أت إىل استخدام هذا النوع من التكنو أشار إىل أن الدول النامية اليت جل 1992لعام 

وث يف االقتصاديات النامية املنغلقة نسبيا تزايدت ت يف هذا ا�ال أن كثافة التلكما وجدت إحدى الدراسات اليت مت  .1989

  1.مبعدالت أعلى من تلك اليت حدثت يف االقتصاديات األكثر انفتاحاً 

دراسة هلما قاموا �ا على بعض إىل نتائج مماثلة من خالل " Birdsall " و" wheeler "توصل كل من  1992 يف عام

كثيفة التلوث متيل إىل التحرك دائما حنو الدول األقل انفتاحاً، كما   التينية، حيث أوضحوا يف دراستهم أن الصناعاتدول أمريكا ال

يف  ادراسة هذين االقتصاديني، فإن معدالت التلوث املرتفعة ترتكز معظمهوحسب . هو احلال يف دول أمريكا الالتينية

أن الشيلي على سبيل املثال ا وقد أعترب  .قتصادي والتجاري موازياً للصناعات النظيفةاالقتصاديات احلمائية، بينما كان التحرير اال

وأن ضعف التشريعات البيئية . ة على املنتجات الصناعيةمنوذج على الدول املتحررة جتاريًا وإحدى الدول اليت لديها رقابة حمدود

ا إىل أن التحرير ويؤدى هذ. مللوثة بيئياً، ولكن ذلك مل  حيدثن أن جيعل من الشيلي مبثابة مأوى للصناعات اعلى هذا النحو كا

تحرير التجاري خاصة يف إن ال. التجاري يف الشيلي رمبا قد ساهم يف إحداث عكس أثر التشريعات البيئية على مأوى التلوث

ولكي  ،ية ويزيد صادرا�ا إىل اخلارجدي إىل دعم اإلنتاج يف الدول النامية الزراعا�ال الزراعي قد يدفع بأمثان املنتجات مبا يؤ 

  2.تتحقق مزايا التحرير وتدعم التنمية املستدامة، وجب على الدول املتقدمة أن تفتح أسواقها لصادرات الدول النامية

لوطين والتلوث والتجارة عند فحص االرتباط بني الدخل ا Copeland and Taylorتوصل  1994عام  راسةيف د

فع ختتار محاية البيئة أقوى وتتخصص يف البضائع النظيفة مال واجلنوب، وجدو أن الدول ذات الدخل املرتالدولية بني دول الش

احلرة تعمل على حتسني بيئة الدول املتقدمة يف حني تؤدي إىل تفاقم نسبيًا والعكس بالنسبة لدول اجلنوب، وبالتايل التجارة 

على التلوث، تبني أن التجارة احلرة تزيد  ري احلجم والتكوين والتقنية للتجارة الدوليةاكل البيئية يف الدول النامية، وعند عزل تأثاملش

قي وتغيري الناتج الوطين، وبالتايل تغيري مستوى التلوث يف من تلوث العامل، حيث أن التحرير التجاري يؤدي إىل زيادة الدخل احلقي

تلوث العالمي قد قط باالختالف يف سياسة التلوث فإن إمجايل الان، وإذا كان منط التخصص يف التجارة مدفوع فخمتلف البلد

 3.يرتفع مع التجارة

                                                           
،  1994، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2والتجارة الدولية، ط دراسة حتليلية للتأثري املتبادل بني السياسات البيئية - السياسات البيئية والتجارة الدولية : عبد اخلالق أمحدالسيد،  - 1

  .102 - 101 :ص.ص
حترير التجارة الدولية والتنمية  ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطين حولحترير التجارة الدولية وآثارها احملتملة على البيئة اجلزائرية،  : جباري ،شوقيو زرقني  ،عبود -  2

  .5: ص، 2010ماي  10/11سكيكدة، – 1955أوت  20كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة   املستدامة،
3 - Brian R , Copeland & M. Scott, Taylor : North-South Trade and the Environment, Op Cit, p.p : 756 – 757. 
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، سياسة الحماية التجاريةباع اتلبيئة، ويطالبون بيف املقابل توجد بعض اآلراء املعارضة اليت ترى أن حرية التجارة قد تضر با

   1:عض احلجج التاليةئة من وجهة نظرهم، ودعم هؤالء وجهة نظرهم ببأل�ا حتافظ على البي

التجارة تعمل كآلية لنقل آثار السياسات البيئية من الدول املتقدمة إىل الدول النامية، ويشري هؤالء بصفة خاصة إىل  إن حرية -

  .لرأس املال سريع يف التلوث الصناعي يف الدول النامية نتيجة هجرة الصناعات املكثفةالنمو ال

عر الصرف عمدًا أو حتريره يؤدي إىل تدهور البيئة، إذ أن ليت تشجع على ذلك، مثل ختفيض سإن حترير التجارة واألدوات ا -

و لزراعة األرض باحملاصيل األكثر طلب يف اخلارج، أو ذلك سيغري الدول النامية على اقتالع الغابات من أجل حتقيق مكاسب، أ

  .ية املختلفةجل تصدير املنتجات احليوانأية احليوانات من إلنشاء مراعي لرتب

عتماد الدول إويف ظل التخلف الذي تعيشه الدول النامية يؤدي إىل  ،حرية التجارة وتدهور شروطها لصاحل الدول املتقدمة -

األجنيب لتمويل واردا�ا، وهذا كله األولية من أجل احلصول على النقد  ت األولية إىل االعتماد على مواردهاالنامية ذات االقتصاديا

  .البيئة يف هذه البلدان يؤثر على

يرى البيئيون أن حترير التجارة يؤدي إىل زيادة املنافسة، وزيادة استخدام املبيدات احلشرية وكثافة استخدام األمسدة والتوسع يف  -

  .ظاهرة التصحراستخدام األراضي ألغراض الزراعة التصديرية، وهو ما يؤدي إىل ما يعرف ب

جًا مقنعة يدافعان �ا عن وجهة نظرمها، فإن كان ني يتضح أن كليهما قد قدما حجمن خالل التمعن يف حجج الفريق

بيئة، فإن البيئيون كانو أكثر تشاؤمًا يف نظر�م لتأثري دعاة التحرير التجاري مؤكدين على الدور اإلجيايب لتحرير التجارة يف محاية ال

  2.ة بني التجارة الدولية والبيئةعلى املنظمة العاملية للتجارة دراسة العالق ري على السالمة البيئية، وبالتايل كان لزماً التحرير التجا

ا على اآلخر فاالهتمام مبجال واحد فقط العالقة بني حترير التجارة والبيئة هي عالقة تشابكية وتكاملية، يؤثر كل منهم

تب ال جيب االهتمام فقط بتحرير التجارة وما يرت التوفيق بني السياسات البيئية والتجارية، ف يؤثر سلبا على اآلخر، ولذلك جيب

مراعاة  دون فقط محاية البيئةكما ال جيب أن تعتمد الدول على   ،على ذلك من تنمية دون األخذ بعني االعتبار اجلانب البيئي

  .هامناجلوانب واألولويات التنموية لبعض الدول، خاصة النامية 

  غ��ات�البي�ية�ع���التجارة�ا��ارجيةالدراسات�التجر��ية�حول�أثر�املت: ثالثا

وجه الكثري من االهتمام حنو فرضية تأثري تنظيم التلوث على تدفقات التجارة من خالل االختالف يف سياسة التلوث عرب 

، حيث وهذا ميكن النظر إليه على وجود مالذ التلوث دان أو املناطق، واليت تؤثر على تدفق التجارة أو قرارات توطني الفروع،البل

صادرات الدولة للمنتجات امللوثة، وتؤدي التجارة احلرة إىل إعادة توطني املنتجات  أن ضعف السياسة البيئية سيزيد من صايف

، وتأثري هذه )ول اجلنوبد(، إىل الدول ذات السياسات املتساهلة )دول الشمال(ات البيئية الصارة امللوثة من الدول ذات السياس

نتجات امللوثة، وبالتايل فإن التلوث املشتق من التجارة يؤدي إىل ثر من الدوافع األخرى إلزاحة التجارة يف املالفرضية قوي جداً أك

أن ويدعم ذلك فرضية منحىن كوزنتس البيئي والذي يوضح   3. الدول املتقدمةزيادة التلوث يف الدول النامية وخفض التلوث يف

                                                           
 .105 - 104: ص.، صسابقدراسة حتليلية للتأثري املتبادل بني السياسات البيئية والتجارة الدولية، مرجع  - ة السياسات البيئية والتجارة الدولي: أمحد عبد اخلالقالسيد،  -  1
 .51: ، صمنظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق: ديب ،كمال -  2

3 - Wenchenz, Zhang & Shuijun, Peng : Analysis on CO2 Emissions Transfzrred from Developed Economies to Chaina 
through Trade, China & World Economy, Vol 24, N° 2, Chinese Academy of Social Seinces, Wiley, Chaina, 2016, p.p : 68 – 
69. 
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وكانت أهم الدراسات قد تطرقت . مع زيادة الدخلإىل حد معني مث يبدأ يف االخنفاض التلوث يزداد مع زيادة الدخل إىل أن يصل 

  .ضوع األثر البيئي على االستثمار وإعادة التوطنيموضوع األثر البيئي على منط التجارة الدولية، ومو : إىل موضوعني أساسني مها

ول مدى تأثري املعايري البيئية على منط من الدراسات ح أجريت العديد  :ئية على نمط التجارة الدوليةأثر المعايير البي -1

 1:التجارة الدولية ومنها جند

العالقة بني اللوائح البيئية والنمو كانت عبارة عن دراسة مسحية يف جمال الرتكيز على : Uegelowدراسة يوجلو  -

يف الواليات املتحدة األمريكية كان  ة إىل نتيجة مفادها أن أثر التكاليف البيئية، وخلصت الدراس1982ام االقتصادي ع

الذي توصل " Dean" "دين"على امليزة التنافسية لصناعتها يف األسواق اخلارجية، وقد عزز هذا االجتاه االقتصادي  ضعيفاً 

 .1991ام نفس النتيجة عل

اخيل السنوية ة املدمن مجل %2,4أقرت فيها أن متوسط التكلفة بلغ : OCDEدراسة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -

 .خالل عقد التسعينات  %4,3هلذه الصناعات خالل مثانينات القرن املاضي، وتوقعت هذه الدراسة ارتفاعها لتقرتب من 

تكاليف البيئية إىل أن زيادة ال، 1988أشارت هذه الدراسة اليت أجريت عام  :David Robisonدراسة ديفيد روبيسون  -

 .1982مليار دوالر سنة  6,5يؤدي اىل ختفيض رصيد امليزان إىل حدة األمريكية سوف ، يف الواليات املت%1مبقدار 

، 1991التلوث باملكسيك عام  واليت قام خالهلا بإجراء دراسة حول فرض ضريبة :Patrick Lowدراسة باترك لو  -

على الصناعات املثلية يف  بقيمة تعادل تلك التكاليف البيئية املفروضة وخلصت هذه الدراسة إىل أن فرض هذه الضريبة

األمريكية، فان هذا سيؤدي إىل ختفيض صادرات املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية بنسب ترتاوح ما الواليات املتحدة 

 .مليون دوالر سنوياً  375أي ما يعادل ،  %2,6 - %1,2بني 

 املتحدة الواليات يف املنتجني تكاليف على تؤثر مةالصار  البيئية املعايري أن مفادها نتيجة إىلالدراسات السابقة  خلصت

 التجاري اءداأل على األمريكية الصناعات على املفروضة البيئية القيود تكاليف تأثري ضعف على مجيعها وأتفقت األمريكية،

 اخلالفات أن إال ة،ليعا بيئية رقابة تكاليف تتحمل اليت القطاعات باستثناء التكاليف، عناصر بباقي مقارنة املتحدة للواليات

 .ال أم البيئية والتكاليف التنافسية امليزة بني عالقة وجود إمكانية حول دارت املوجودة

  2:ومن أهم الدراسات يف هذا ا�ال، جند مايلي : الصناعةأثر المعايير البيئية على االستثمار وتوطين   -1

سرتاتيجيات التنمية يف أربع دول، ووجد من بينهم ا بتحليل ا، وقام خالهل1988اليت أعدها عام : Leonardرد دراسة ليونا -

رها النسيب واملوقع اجلغرايف املنعزل،  فقط ايرلندا باعتبارها الدولة اليت لديها اسرتاتيجيات واضحة جلذب الصناعات امللوثة، نظراً لفق

آثار  االنتقال عرب البحار، ومنه فان هناك أربع سات البيئية األمريكية تدفع هذه الصناعات إىلكما خلص إىل أنه إذا كانت السيا

  :ترتتب عليها

 .ها يف الداخل بنفس املقدارتزيد استثمارا�ا امللوثة يف اخلارج مقارنة بالقطاعات األخرى، ويف املقابل يتقلص استثمار  -

 .بية أكثر يف هذه القطاعاتإن الدول النامية تستقبل استثمارات أجن  -

 .كرب من الدول األخرىأاألمريكية من هذه الصناعات بسرعة لواليات املتحدة ستنمو واردات ا -

 .إن هذه الوردات، حتتل فيها الدول النامية نصيب األسد -

تستورد من  ، إىل أن الواليات املتحدة األمريكية1991توصال سنة  :Crossman Kruegerدراسة كروسمان وكروجر  -

ات الواليات املتحدة األمريكية تعترب دالة ضة من العمل املاهر ورأس املال، حيث أن وراداملكسيك منتجات تستخدم نسبة منخف

                                                           
 .320-318: ص.، صمرجع سابققضايا معاصرة يف التجارة الدولية، : عفيفي حامت ،سامي -  1
 .322-320 :ص.، ص، مرجع سابقضايا معاصرة يف التجارة الدوليةق: عفيفي حامت ،سامي -  2
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زيادة معدل التعريفة الفعال يف الواليات املتحدة األمريكية عكسية يف املنتجات كثيفة رأس املال والعمل املاهرة، ووجدا كذلك أن 

بإعادة توطني ة، وبالتايل فان اختالف املعايري قد ارتبطت قلص حجم صادرات املكسيك إىل الواليات املتحديؤدي إىل ت

  .الصناعات األمريكية إىل املكسيك

وذلك  دراستان بإعداد مؤشر لقياس الكثافة السمية،مت ال، وقا1992قدم البنك الدويل دراستان عام : دراسة البنك الدولي -

وتوصلت الدراستان إىل أن حترير التجارة ، )1988 -1960(ة دولة من أمريكا الالتينية خالل الفرت  25ة يف صناع 37 من خالل

ة إىل أن الدول األكثر يف ظل اختالف املعايري البيئية يؤدي إىل هروب الصناعات من الدول األكثر تشدداً، كما خلصت الدراس

 .ثيفة التلوثمحاية يف أمريكا الالتينية هي دول ذات صناعات ك

، من خالل اختيار جمموعة من الدول النامية 1992حيث قاما بإجراء دراسة يف عام  :Low and Yeatsيتس . دراسة لو -

 1988و  1965أنه ما بني عامي الدراسة  توصلتو  ختبار العالقة بني التجارة يف السلع والصناعات كثيفة التلوث،إ�دف 

إرتفعت الصادرات من السلع الوقت  ويف نفس، %16إىل  %20ن املنتجات امللوثة من إخنفضت صادرات الدول الصناعية م

يات منفردًا بإجراء دراسة عن العالقة التجارية بني الوال 1992يف العام " Low" "لو"مث قام  .امللوثة للبيئة يف الدول النامية

التلوث من تشددة أدت إىل إعادة توطني الصناعات كثيفة ئية األمريكية املاملتحدة األمريكية واملكسيك على أن املعايري البي

من صادرات املكسيك إىل الواليات املتحدة تعترب ناتج صناعات  %12لصت الدراسة إىل أن وخ. الواليات املتحدة إىل املكسيك

  .ق على مكافحة التلوث يف الواليات املتحدةتتميز بارتفاع نسبة اإلنفا

 1:الدراسات نذكر، ما يليمن بني أهم : دراسات أخرى -

  دراسةPatrick, L & Alexander حيث وجدت أن الفروق يف السياسات البيئية بني الدول ال تكون عامل ،

العوامل اليت ال ميكن صرف النظر تكلفة يؤثر على توطني االستثمار يف الصناعات امللوثة، ولكن تعتربها عامل من 

 .عنها

  دراسةRobert E . and el. Al. 1991 املتقدمة والدول النامية ال  ، حيث وجدت أن الفروق البيئية بني الدول

 .أساس يف جذب االستثمار األجنيب املباشر تعترب عامل

  دراسةLeanded 1988تأثريات كبرية على القرارات  ، واليت أثبتت أن االختالفات يف املعايري ال تكون هلا

 .وليةاالستثمارية للشركات الد

  دراسةLongowater 1972 & Amil Mark 1986لبيئية تعترب من أحد لى أن الفروق ا، واليت أكدت ع

  .العوامل األساسية جلذب االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية

  2:حقائق عديدةالسابق ذكرها نستنتج  الدراسات المختلفةمن خالل 

  .ية أمام انسياب املبادالت الدوليةيئية، إذ تعترب هذه األخرية موانع وقيود كيفهناك عالقة متينة بني التجارة اخلارجية واملعايري الب -

مليزة التنافسية للقدرات التنافسية للدولة يف األسواق الدولية ملا هلذه املعايري من آثار سلبية على ا متثل املعايري البيئية إضعافاً  -

  .للقطاعات املكلفة بيئيا

  .قوة جذب لالستثمارات اخلارجية جتاه اخلارجي، و ارجتشددة قوة طرد لالستثمارات احمللية جتاه اخلتشكل املعايري البيئية امل -

                                                           
 .357: ص، )مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية( قتصاد الدويل والتجارة الدولية االاالجتاهات احلديثة يف :عفيفي حامت ،سامي -  1
 .192: ص ،خل بيئي، مرجع سابقمد -دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : كمال ديب -  2



ة�للتجارةية�ا��ات�واملنظمة�العاملياتفاقحماية�الب�ئة�����                                                        الفصل�الثالث     

 

184 

 علىبالتأثري  اريةتجالتدابري محاية البيئة هلا آثار على موازين العالقات التجارية الدولية من خالل التأثري على املبادالت 

من االقتصاديات املتشددة  جات انتقال االستثمار عن طريق هجرة املشاريعاألسعار من خالل التكاليف اإلضافية، وتؤثر على مو 

  .ااجتاها�اديات املتساهلة، مما حيدث تغيري يف منط التجارة اخلارجية بتغيري بيئياً إىل االقتص

  لقة�بالتجارة�والب�ئة�تفاقيات�الدولية�املتع: را�عا

إال أن عدد ما يرتبط منها من االتفاقيات اليت �دف إىل محاية البيئة، يتجسد التعاون الدويل يف جمال البيئة يف جمموعة 

  :هلا بشكل أو بآخر ال يتجاوز العشرين،، ومن أهم االتفاقيات البيئية ذات العالقة بالتجارة العاملية، ما يليبالتجارة أو يتناو 

، وبدأ العمل �ا 1973مارس  3يف  واشنطناصمة مت توقيعها يف الع :1973 ية التجارة الدولية في أنواع الحيواناتاتفاق -1

 تنظم عملية االجتار بالكائنات احلية ومنع االجتار بالكائنات املهددة اليتوهي أقدم املعاهدات البيئية الدولية، و  1975العام 

كائنات احلية املهددة باالنقراض أو أجزاء من ة عليها مبنع التجارة الدولية مبجموعة من الباالنقراض، وتلزم االتفاقية األطراف املوقع

سب حمددة كما تنص االتفاقية على حتديد حصص أو ن  نشر الئحة دولية حمددة �ذه الكائنات، هذه الكائنات، ويتم سنوياً 

 1.ض نتيجة تناقص إعدادهاتعترب يف طريقها إىل أن تصبح مهددة باالنقرالالجتار بكائنات أخرى 

حتت رعاية األمم املتحدة   1987عقد مؤمتر مونرتيال عام  :1987بروتوكول مونتريال حول المواد المستنزفة لطبقة األزون  -2

الكيماوية بصفتها مواد مستنزفة لطبقة  جمموعة من املواد ة للتحكم يف وضع، الذي أنشأ آلي1985ؤمتر فيينا عام كإستمرار مل

�ذه املواد بني الدول املوقعة وغري املوقعة على الربوتوكول، كما ينظم الربوتوكول جتارة  واملاجرة حتظر إنتاج وإستخدامو  ،ناألزو 

 2.ا مواد مستنزفة لطبقة األزونوتداول منتجات يدخل ضمن تصنيعه

تعترب من أهم الوثائق اليت : 1992ايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود معاهدة بازل حول التحكم في نقل النف -3

وضعت للتحكم يف نقل النفايات اخلطرية عرب احلدود، والغرض منها توفري املعلومات لألطراف املوقعة عليها حول النفايات وكيفية 

 احلدود  إختاذ قرار إما باملوافقة أو رفض النقل عربر�ا، وال سيما النفايات اخلطرية، ومساعدة السلطات احمللية وتوجيهها يفإدا

اً أن تطبيق هذه املبادئ يتفاوت من بلد إىل آخر، ال سيما أن الكفاءة والتكلفة االقتصادية مها للنفايات اليت ختضع لالتفاقية، علم

  3.اسيان عند وضع إسرتاتيجية إدارة النفاياتاالعتباران األس

التنمية املستدامة بالتجارة واحملافظة على البيئة، يق حتق الصادرة عن املؤمتر 21تربط أجندة القرن : 1992األرض مؤتمر قمة  -4

كما �دف األجندة إىل دامة،  لتحقيق التنمية املست إذ تنص على أن يقوم ا�تمع الدويل بتأكيد وتعزيز السياسات البيئية والتجارية

بتحسني وتطوير هياكلها  ،منهايسمح للدول خاصة النامية  ومتعدد األطراف دلتوفري وتعزيز نظام جتاري متعدد األطراف عا

  4.املوجهة لصادرات الدول النامية معدالت احلمايةمن خالل ختفيض وذلك االقتصادية، وإجياد فرص أفضل لنفاذ منتجا�ا، 

، ومت التوقيع عليها يف 1992بكينيا يف ماي صيغت االتفاقية يف شكلها النهائي يف نريويب : 1993البيولوجي ة التنوع اتفاقي -5

، وهي 1992ديسمرب  29، ودخلت حيز التنفيذ يف 1992جوان  05ة والتنمية يف ريو دجيانريو يف ؤمتر األمم املتحدة للبيئم

                                                           
 .299: ص ،سابقمرجع  :حممد علي وردم ،باتر -  1

2 - United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Environment and 
Trade, A Handbook, 2 Edition, Geneva, 2005, p.p : 16. 

، 1لوم يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة سطيف راه عأثر املتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات اجلزائر من املنتجات الغذائية، أطروحة دكتو : سرحانسامية،  -  3

 .93: ، ص2016/2017
، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، شتاء وربيع 54 - 53ث إقتصادية عربية، العدد إشكالية التجارة الدولية وقضايا البيئة والتنمية املستدامة، جملة حبو : حممد، قويدري -  4

 .12: ، ص2011
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ف إىل ختفيف التنوع البيولوجي، و�د يها، وتعترب هذه االتفاقية املسؤولة عن معاجلةمعاهدة دولية ملزمة لألطراف املصادثة عل

  1.لناشئة عن إستخدام املواد اجلينيةبيولوجي، والتوزيع العادل واملنصف للمنافع ااملخاطر احملتملة على التنوع ال

اآلثار الضارة لتغري املناخ واليت تنعكس على تسعى األطراف إىل تنفيذ سياسات وتدابري للحد من : 1997بروتوكول كيوتو  -6

لربوتوكول إىل وقد أدى هذا ا. تلحق ضراراً باألطراف األخرىلحد من التأثريات االجتماعية والبيئية اليت رة الدولية، وكذلك لالتجا

التزامات يف هذا اخلصوص،  خلق فريقني من الدول، األول، يلتزم باحلد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، والثاين لسيت لديه أية 

ت إستخدام ثاين أوكسيد كال اجلديدة واملتجددة يف الطاقة وتكنولوجياكذلك شجع املؤمتر على إجراء البحوث بشأن األش

ويرها بيئيا، كما أدى إىل إختاذ تدابري للحد أو التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة غري اخلاضعة الكربون وتشجيعها وتط

  2.نرتيال يف قطاع النقل من وقود الطائرات ووقود النقل البحريلبرتوكول مو 

تقوم  :1998ية لكيماوية الخطرة والمبيدات في التجارة الدولة روتردام حول األخطار المبكر لبعض المواد امعاهد -7

معها أو إدار�ا وبالتايل متنع  البالد املوقعة على املعاهدة بتحديد املواد الكيماوية واملبيدات اخلطرة اليت ال تستطيع التعامل

علومات وامللصقات جيب أن يتم تطبيقها متفق عليها فان كل التعليمات اخلاصة بنقل املاستريادها، وعندما يتم االجتار مبواد 

  3.ة، وعندما تقرر دولة ما أن ال تستورد مادة أو مبيد خطر فان عليها أيضا أن متنع استخدامه أو إنتاجه يف أراضيهابعناي

جمال ملسامهة يف ضمان مستوى مالئم من احلماية يف يهدف إىل ا: 2000بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة البيولوجية  -8

ية املعدلة جينياً، اليت ميكن أن ترتتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي، ومراعاة أمان نقل وتداول، وإستخدام الكائنات احل

وتوكور خطوة هامة لكونه يوفر سان أيضاً، والرتكيز بصفة خاصة على النقل عبري احلدود، ويعترب هذا الرب املخاطر على صحة اإلن

طلبات البيئة، ال سيما أن األطراف املوقعة عليه تدرك أن التكنولوجيا ًا دوليًا للتوفيق بني إحتياجات التجارة ومتإطارًا تنظيمي

  4.عاً برية للرفاهة إذا أستخدمت بطريقة آمنة ومالئمة لصحة االنسان والبيئة مالبيولوجية احلديثة تنطوي على إمكانيات ك

 للتنمية العاملي القمة مؤمتر نتائج لتنفيذ عمل خطة املشاركون اعتمد وقد: 2002 دامةمؤتمر القمة العالمي للتنمية المست -9

  5:يلي ما هاأمه والبيئة، بالتجارة خاصة عديدة نقاطًا هذه اخلطة وعاجلت املستدامة،

 االستقرار من مزيد قحتقي �دف وذلك الطاقة، بأسواق املتعلقة ماتواملعلو  والشفافية األداء حتسني إىل الرامية اجلهود دعم -

  .بيئًيا وسليمة اجتماعًيا الطاقة ذات تكلفة منخفضة ومقبولة جمال يف خدمات على املستهلكني حصول وكفالة للتنبؤ، والقابلية

 السوق عوائق على والتغلب املستدامة، التنمية دعم إىل تؤدي بطرق الوطنية الطاقة أسواق أداء حتسني على اتكوماحل تشجيع -

  .بلد لكل السياسات هذه تقرير أمر ترك التام االعتبار يف يؤخذ أن على األسواق، إىل الوصول قدرة وحتسني

  .املتقدمة والتكنولوجيا املتجددة الطاقة مصادر جيعشت واخلاص، و العام القطاعني بني الشراكة على البلدان حث -

  .لألوزون ستنفدةملا املواد يف املشروع غري لالجتار بالتصدي صةخا تدابري اختاذ -

 من فيها يستفاد بالتجارة، يتصل فيما القدرات وبناء الفنية املساعدة لتقدمي اهلدف وحمددة وفعالة منسقة برامج وضع تعزيز -

  .والتنمية البيئةو  التجارة الصلة بني سياقها يف وتبحث األسواق إىل للوصول واملستقبلية احلالية الفرص

                                                           
1- United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Environment and 
Trade, Op. Cit, p : 17. 

 .08 - 07: ص.، صمرجع سابقالبيئة،  - االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة يف املنطقة : االجتماعية لغريب آسيااللجنة االقتصادية و  -  2
3- United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development: Environment and 

Trade, Op. Cit, p.p : 17-18.  
، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، شتاء وربيع 54 - 53دد إشكالية التجارة الدولية وقضايا البيئة والتنمية املستدامة، جملة حبوث إقتصادية عربية، الع: د، قويدريحمم -  4

 .16 – 15: ص.، ص2011
  .6 - 5 :ص.، صمرجع سابقالبيئة،  -  املنطقة االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة يف: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  5
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 وأن خاصة عليهما، احلصول على النامية الدول ومساعدة والتكنولوجيا العلم يف الوطنية القدرات بناء على أمهية املؤمتر تأكيد -

  .النظيفة والتكنولوجيا التدوير إعادة جمال يف خاصة ةكبري  زالت ما املتقدمة والدول النامية الدول بني الفجوة

 النمو حتقيق إىل يهدف ومنفتح داعم دويل اقتصادي امظن قيام تشجيع على الدول تعاون ضرورة العامل شعوب ممثلو أكد -

 السياسة تدابري تكون الأ ضرورة أكدوا كما البيئة، تدهور مشاكل معاجلة وحتسني البلدان، مجيع يف املستدامة والتنمية االقتصادي

   .الدولية التجارة على تقييدا مقنعا أو له مربر ال أو تعسفي متييز ملمارسة وسيلة بيئية ألغراض املوجهة التجارية

يؤكد املؤمتر على أن التجارة الدولية حمرك للتنمية والنمو االقتصادي، وأن إقامة نظام جتاري  ):2012( 20+ مؤتمر يو  - 10

رة على حنو هادف ميكن أن يؤدي على قواعد ومنفتح وغري متميز ومنصف ومتعدد األطراف، وكذلك حترير التجاشامل وقائم 

ملؤمتر أيضًا إىل إحراز تقدم يف مسألة اإلعانات املشوهة للتجارة ويف جتارة يف حتفيز النمو االقتصادي والتنمية، ويدعو ادورًا حامسًا 

وتناولت الوثيقة . لتنميةإىل إختتام برنامج الدوحة اإلمنائي بنتيجة متوازنة وموجهة حنو حتقيق االسلع واخلدمات البيئية، كما يدعو 

يشمل ذلك مسائل يف صميم االقتصاد األخضر واألكثر سائل كثرية ذات تأثريات مهمة على التجارة، و اخلتامية للمؤمتر م

  .إستدامة

ًا وبيئيًا وإقتصاديًا جيب على سياسات االقتصاد األخضر إجتماعي معياراً  16جنح املؤمتر يف حتديد جمموعة كبرية تضم  

عاة السيادة الوطنية لكل بلد املثال، ينبغي لسياسات االقتصاد األخضر مرا ؤها، وترتبط عدة معايري بالتجارة، فعلى سبيلاستيفا

هلذه الدول، ونقل التكنولوجيا إليها، وأن تعزز  على موارده الطبيعية، وأن تراعي إحتياجات الدول النامية، وتوفري املوارد املالية

رة من املعايري وأهم معيار متصل بالتجا. واالنتاج املستدامةالبلدان النامية، وأن تشجع أمناط االستهالك األنشطة اإلنتاجية يف 

ًا مقنعًا للتجارة الدولية، وأن املعتمدة هو أن هذه السياسات ينبغي أن ال تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غري املربر، أو تقييد

ية البلد املستورد، وأن تكفل االستناد قدر امل مع التحديات البيئية اخلارجة عن نطاق والتتجنب اإلجراءات األحادية اجلانب للتع

  1.رة للحدوداإلمكان إىل التوافق الدويل يف اآلراء فيما يتخذ من تدابري بيئية ملعاجلة املشاكل البيئية العامللية أو العاب

نظمة العاملية للتجارة هددة بعدم التطبيق نتيجة لسيادة تشريعات املاالتفاقيات البيئية الدولية واملتعلقة بالتجارة الدولية م

 .على هذه املعاهدات البيئية الدولية، مما يفقدها إلزامية التنفيذ، وتبقى يف جمملها من قبيل التوصيات واتفاقيا�ا املختلفة

   حماية�الب�ئة����إطار�اتفاقية�ا��ات :الثا�ياملطلب�

يف املادة العشرين من االستثناءات العامة لالتفاق،  1947غري املباشرة املتعلقة بالبيئة يف اجلات جاءت اإلشارة الوحيدة و  

يعية القابلة للنفاذ بشرط عدم واليت تسمح بوضع قيود جتارية حلماية اإلنسان واحليوان واحلياة النباتية والصحة وحلماية املوارد الطب

ذكر مصطلح البيئة بشكل صريح يف املادة محائية، هذا مع العلم أن اتفاقية اجلات مل تالتمييز يف استخدامها، وأال تكون وسيلة 

  .وهى مادة االستثناءات 20

فكالمها يهتم بتحليل إىل أن قضايا التجارة والبيئة �م كل من الدول املتقدمة والنامية،  Rubens Ricuperoويرى 

ر على حساب البيئة، كما يرى أن الستفادة من الفرص اجلديدة للتجارة اليت تظهد االسياسات واملعونة الفنية لبناء القدرات، وجهو 

  2:مس الدول النامية إلدراج مفاوضات التجارة املتعددة األطراف تنبع من األسباب التايلأسباب عدم حت

 .ول الناميةلية اليت تعاين منها الداألزمة االقتصادية واملا - 

 .ي العاملي، وظهور النزعة احلمائية من جديدوجود مشكالت يف عمل النظام التجار  - 

                                                           
: ص.، ص2012سبتمرب  28 – 17الدويل وتوجهاته من منظور إمنائي، مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد، جنيف،  تجاريتطور النظام ال: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية - 1

24 – 25. 
 .57: ت البيئية، مرجع سابق، صمنظمة التجارة العاملية  والتحديا: كمال ديب -  2
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اإلحباط املتزايد الناتج عن إستمرار الفجوة بني الوعود والواقع يف حترير التجارة، أو لشعور الدول النامية باالستغالل لفشل  - 

  .1992زاما�ا اليت قطعتها يف قمة األرض الدول املتقدمة يف الوفاء بالت

  ذات�الصلة�بحماية�الب�ئة�املبادئ��ساسية�ل��ات: أوال

، )مادة اإلستثناءات( 20جاءت يف املادة  1947املتعلقة بالبيئة يف إطار اتفاقية اجلات  حيدة غري املباشرةتعترب اإلشارة الو 

الطبيعية مت ، واالشارة اليت وردت بشأن احليوانات والنبات واملوارد 20ت يف املادة واجلات مل تذكر أبداً مصطلح البيئة يف االستثناءا

  . تفسريها يف حدود ضيقة

يف مقدمتها على أنه ال شيء يف هذه االتفاقية سوف يفسر من أجل منع إقرار  1947ية اجلات اتفاقمن  20ادة تنص امل

سيلة للتمييز غري املربر والتحكيم ما عدم تطبيقها بأسلوب يشكل و  من قبل أي طرف متعاقد بشرط ،أو تنفيذ هذه اإلجراءات

و ) ب(تتمثل هذه االجراءات ذات الصلة بالبيئة يف الفقرتني و . للتجارة الدولية ناً مقن أو أن تعد تقييداً  ،لدول اليت تسود فيهابني ا

أما  ."ية صحة أو حياة اإلنسان واحليوان والنباتأنه يسمح باختاذ اإلجراءات الضرورية حلما"إىل  )ب(تشير الفقرة ، حيث )ج(

ان مع قيود على ية املستنفذة على أن توضع بناء عليه، باالقرت جراءات املتعلقة باحلفاظ على املوارد الطبيعفتسمح باإل )ج(الفقرة 

  1.قيودا على التصدير االنتاج أو االستهالك احمللي، لذا ميكن للدول أن تتخذ إجراءات احملافظة على هذه املوارد تشكل

مباشر أو غري مباشر على ناقشات أمهية النقاط التالية اليت هلا أثر من اتفاقية اجلات، يتضح من امل 20 المادةمن خالل 

  2:، وهيمبادئ اتفاقية اجلات

 .التجارة الدولية العالقة بني السياسات البيئية والسياسات التجارية وأثرمها على التنمية، مبا يف ذلك االجتاه حنو حترير - 

 .ة مببادئ اجلاتة وأثرها على التجارة الدولية وخاصة املتعلقحتديد املعايري اليت يتفق عليها معالة موضوع البيئي - 

 .حتديد بعض القطاعات السلعية ذات االهتمام اخلاص للدول النامية - 

  .ماية البيئة احمللية واإلقليمية والدوليةدراسة مبادئ اجلات األساسية، حبيث ميكن تطبيقها على مامت االتفاق عليه حل - 

ياسات وطنية حلماية البيئة شرط أن ابري وسختاذ تدإية اجلات اتفاقألطراف املتعاقدة يف من خالل هذه املادة ميكن ل 

يلة تكون هذه السياسات ضرورية لتحقيق األهداف احملددة وفق ما تنص عليه املادة، وأن هذه األهداف ال تشكل ذريعة أو وس

  .حتد من املنافسة

ة، تأيت على رأسها ة مباشرة بالقضايا البيئية املرتبطة بالتجار من النصوص ذات صل ية اجلات عدداً اتفاقتتضمن كما 

على صياغة وتنفيذ السياسات البيئية يف البلدان األعضاء مبنظمة  بشأن عدم التمييز الذي يؤثر تأثريا جوهرياً  املادتان األوىل والثانية

ماية البيئة بغرض عدم التمييز مينع تطبيق السياسات الوطنية حلأما فيما تعلق بالقضايا املتعلقة بالتجارة، فإن مبدأ  .تجارة العامليةال

ويوجد ثالثة مبادئ أساسية ضمن االتفاق العام  3.جات املتماثلة املستوردة من أطراف جتارية خمتلفةالتمييز املتعمد بني املنت

  :مركية والتجارة ذات الصلة بقضايا البيئة، وهيللتعريفات اجل

                                                           
 .198-197: ص.، صمرجع سابق: صافية زيد املال -  1
تطور تارخيي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  - املوضوعات ذات العالقة بن التجارة والبيئة: بيئة بني التجارة الدولية والتنمية االقتصاديةوع الموض: حمسن أمحد هالل -  2

 .08 – 07: ص.، ص2006ديسمرب  14حدة، نيويورك، األمم املت
 .59 – 58: ص. ، صمرجع نفسه -  3
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أفضل من بلد مييز بني البلدان وبعدم معاملة بلد ما ويقصد باملبدأ تعهد األعضاء بعدم الت: رعايةمبدأ الدولة األولى بال - 

يئة، أي أنه ال ميكن آخر، وبالتايل ال ميكن املطالبة مبزيد من املساءلة بالنسبة للدولة اليت ال تطبق أدىن معايري محاية الب

األثر البيئي، كما أن   ميكن للدول التمييز بني املنتجات على أساسإستخدام أساليب االنتاج للتمييز بني املنتجات، فال

 1.مة األكثر تفضيال ميكنهم التمتع بنفس املزايا اليت تتمتع �ا دول حترتم املتطلبات البيئيةاملستفيدين من شرط األ

ة جيب أن ال تعامل معاملة متييزية للدخول تشري املادة الثالثة من اتفاقية اجلات بأن املنتوجات املستورد :لوطنيةمبدأ المعاملة ا - 

والغرض من مفهوم املنتج املماثل مع اإلجراءات احلمائية هو أن يتم إقراراها . ة األسواق مقارنة باملنتجات الوطنية املماثلإىل

نظيفة  نع بني املنتجات، وعلى ذلك فإن الدول ال ميكن أن تصنف السلع كملوثة أوعلى أساس االختالف يف طريقة الص

  2.ة إذا إختلفت فقط يف طريقة اإلنتاجومن مث ختضعها ألحكام أو ضرائب خمتلف

من اتفاقية اجلات، ويقضي بأن األعضاء ال ميكنهم فرض جداول   19مت وضعه مبقتضى املادة : مبدأ إلغاء القيود الكمية - 

االسترياد أو االجراءات املشا�ة املتعلقة ير أو للتحكم يف الصادرات أو الواردات من خالل احلصص أو تراخيص التصد كمية

ومن وجهة نظر بيئية يعد إلغاء القيود الكمية أيضًا مشكلة صعبة جدًا ألن إعمال هذا املبدأ يؤثر  3.الواردات والصادراتب

  4.لسلع الزراعية من الدول اليت تعاين نقص يف الغذاءعلى مثل هذه اإلجراءات، كحظر تصدير ا

عدم  ل البيئة، حيث جند أن مبدأ عدم التمييز يطبقمبادئ اجلات أ�ا ختلو من صيغة ملعاجلة مشاكاملالحظ من خالل  

احملافظة على البيئة التمييز بني السلع املستوردة واحمللية على أساس خصائص املنتج، وليس على أساس عملية وطريقة االنتاج، لكن 

تاج لوحني من الصلب إحدامها فعند إن. ن تتعامل مع معاجلة وطريقة اإلنتاجمن التلوث ال تتعامل مع املنتجات يف حد ذا�ا، ول

النظيفة واآلخر بإستخدام الطاقة امللوثة ففي ظل القانونالتجاري للجات فإن اللوحني متشا�ني وال يتم التمييز  باستخدام الطاقة

   5.بينهما، بينما من وجهة النظر البيئية فإن املنتجني خمتلفني

  ية�ا��اتاتفاقة����ظل�التطور�التار����للعالقة�ب�ن�التجارة�والب�ئ: ثانيا

  1971، نتيجة للدراسة اليت طلبها السكرتري العام للجات عام 1972ترجع بداية دراسة تأثري التجارة ععلى البيئة إىل عام 

من سكرتارية اجلات تقدمي خرب�ا  1972 ستوكهوملؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي عقد يف تحضريية ملاللجنة المن 

لس اجلات الذي وافق على تشكيل جمموعة عمل لبحث موضوع التجارة ا يف أعمال املؤمتر، وقد عرض األمر على جمومشاركته

ة مراقب"ية اجلات دراسة بعنوان اتفاقوأعدت أمانة جمموعة  6.منذ تشكيلها والبيئة، إال أن هذه ا�موعة مل متارس نشاط حقيقي

سامهت فيه يف  )  (Industriel pollution control and International Trade" التلوث الصناعي والتجارة الدولية

ثار املرتتبة على سياسات محاية البئية ، واليت درست اآل1972فعاليات مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالبيئة البشرية بستوكهومل عام 

مكانية أن تصبح هذه السياسات عقبة أمام حرية إئية و لدراسة إىل تبيان كيفية تأثري السياسات البيعلى التجارة الدولية، وأشارت ا

                                                           
قانون دويل وعالقات سياسية دولية، جامعة عبد احلميد بن باديس، : لدولية وتأثريها على البيئة، مذكرة ماجستري يف القانون غري منشورة، ختصصارة االتج: خدجية، بن قطاط -  1

 .99: ، ص2014/ 2013مستغامن، 
 .201: ، صمرجع سابق: صافية زيد املال -  2
، 1ة الدولية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قانون البيئة والعمران، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر لتجار التدابري البيئية يف إطار اتفاقية ا: مقراين ،رمزي -  3

 .24: ، ص2015/2016
 .220: ص، 2009التجارة الدولية والبيئة، أطروحة دكتوراه علوم يف القانون غري منشورة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : سامية، قايدي - 4

5 - United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Trade and Gree 
Economy, A Handbook, 3 Edition, Geneva, 2014, p.p : 68 -69. 

 .03: ، صمرجع سابق: أمحد هالل ،حمسن -  6
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من  ت والثمانيناتخالل عقود السبعينا) البيئية(من أشكال احلماية اخلضراء  جديداً  التجارة، وهو ما من شأنه أن يشكل نوعاً 

  1.وهو ما قد يعقيد النمو االقتصادي القرن العشرين

مجموعة تعنى بشؤون نشاء إومت االتفاق على  ،ية اجلاتاتفاقء يف جتمع جملس نواب دول األعضاإ 1971يف نوفمرب    

تنعقد ا�موعة  ،(Eniveronment measures and intrnational trade groube – EMIT) التدابير البيئية والتجارة الدولية

ىل غاية إ 1971يف الفرتة املمتدة من ركة للجميع، ولكن مل يتم تفعيل هذا االتفاق على طلب األطراف املتعاقدة وتكون املشا بناءً 

ع لتأثري السياسات البيئية على التجارة الدولية خاصة من طرف الدول النامية، وم ةين بدأت تظهر االنعكاسات السلبيأ، 1991

  2.حاً تزايد حجم املبادالت التجارية أصبح أثر التجارة على البيئة أكثر وضو 

مت حبث األوضاع اليت ميكن أن تشكل ، )1979 -1973(اليت جرت بني عامي خالل املفاوضات التجارية جلولة طوكيو 

قنية أمام التجارة أن شأن احلواجز التية جولة طوكيو باتفاقفيها قواعد محاية البيئة حواجز أمام التجارة الدولية، كما أوضحت 

 3.دون متييزوأن يتم اعتمادها وتطبيقها  ،أن تكون شفافة اللوائح واملعايري التقنية ينبغي

وخالل فعاليات جولة األورغواي أعربت الدول النامية عن قلقها إزاء حقيقة وجود منتجات حمظورة يف  1982يف سنة 

نامية، وذلك راجع إىل أو للصحة والسالمة ولكن تقوم بتصديرها إىل الدول ال ،املخاطر البيئية البلدان املتقدمة ألسباب ترجع إىل

ن والبيئة، كما أ�ا مل تكن على علم الختاذ تدابري حلظر خطورة هذه املنتجات على صحة االنسان واحليواحمدودية املعلومات عن 

أن تنظر يف التدابري الالزمة للسيطرة على تصدير السلع  1982ي للجات ومراقبة هذه املنتجات، وعليه تقرر يف االجتماع الوزار 

  4.تصدير املنتجات احملظورة واملواد اخلطرة األخرى ي السوق احملليةعمل مكلف بنشاء فريق إمت  1989، ويف سنة ظورة حملياً احمل

مبشروع قرار  *األفتا األوروبية ، تقدمت جمموعة دول1990وخالل االجتماع الوزاري الذي عقد  بربوكسل يف ديسمرب 

قضي بإعادة نشاط جمموعة العمل ء أعمال جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية يجتماعهم إل�اإيعرض على الوزراء خالل 

ية اتفاقة، حيث أوضحت يف بيا�ا حينئذ أن تطورات االهتمام الدويل مبوضوع البيئة تقتضى عمًال فعاًال يف إطار اخلاصة بالبيئ

ض  املوضوعات األصلية اليت دعي إليها، مل يعر ، إال أن ظروف فشل اجتماع بروكسل وعدم إمكانية التوصل إىل اتفاق يفجلاتا

 5.بشأنهمشروع القرار املشار إليه، ومل يتخذ قرار 

اذ ، أعادت دول األفتا طرح املوضوع، حيث تأجل اخت1991جتماع األطراف املتعاقدة باجلات يف جانفي إخالل     

اختاذ ناقشات مفتوحة داخل جملس اجلات ملساعدته يف والذي قرر أن تبدأ م 1991جتـماع جملس اجلات يف ماي إقرار فيه حىت 

  1992.6ت وكذا املسامهة يف مؤمتر ريو عام بيئة والتجارة الدولية يف إطار اجلاقرار حول كيفية معاجلة موضوع عالقة ال

                                                           
1 - Aparna Sawhney:  WTO- Related Matters In Trade and Environment Relationship Between WTO Rules and MEAs, 

Indian Council For Research on International Economic Relations, New Delhi, May 2004, p :10. 
2 - World Trade Organization: Trade and Environment at the WTO, division WTO , Genève, April 2004, p : 2. 
3 - Alfredo, Suarez: Commerce International et Environnement, Hachette Livre, Paris, 2010, p: 95. 
4 - World Trade Organization: Trade and Environment at the WTO, Op. Cit, p: 2. 

 .ننشتايايسلندا، النرويج، سويسرا، وليش: تتكون دول األفتا من  *
  .04– 03: ص.تطور تارخيي، مرجع سابق، ص -املوضوعات ذات العالقة بن التجارة والبيئة: موضوع البيئة بني التجارة الدولية والتنمية االقتصادية: حمسن أمحد هالل -  5

6 - Alfredo, Suarez: Op. Cit, p: 94. 
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كسيك ، حيث رفعت امل)الدالفني(تحدة األمريكية حول التونة كسيك والواليات املبرز نزاع بني امل 1991يف سنة    

ن احلظر الذي طبق بناء على قانون محاية احليوانات البحرية والذي حترم فيه تهمها بأمريكية تقضية ضد الواليات املتحدة األ

ني وهو ما اك حمبوكة والذي يتسبب يف قتل عرضي للدالفسترياد التونة اليت مت اصطيادها بواسطة شبإالواليات املتحدة األمريكية 

عدد من احلجج وعلى الرغم من تقرير الفريق مل يعتمد،  ىلإ ستنادً إجلات، وحكمت اللجنة لصاحل املكسيك يتعارض مع مبادئ ا

 1.أمام محاية البيئة فإن حكمه انتقد بشدة واليت رأت أن القواعد التجارية تشكل عائقاً 

األعضاء يف رابطة التجارة األوربية  طالبت الدول 1992ر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية سنة مهة يف مؤمتوقصد املسا  

   2.العالقة بني التجارة والبيئة ير العام التفاقية اجلات من أجل دراسة موضوعمن املد

 حبث املوضوع وبرنامج يف هااختصاصجتماعات غري رمسية لبحث كيفية تشكيل جمموعة العمل وحدود إوعقدت عدة 

 اجتاهاتريو دي جانريو حيث كانت ات يف أعمال مؤمتر قمة البيئة والتنمية يف عملها، وقد تناولت املناقشات أيضًا مسامهة اجل

  3:املناقشات على النحو التايل

عمل التجارة والبيئة لتكون  ختاذ قرارات أعد�ا من قبل بإحياء أعمال جمموعةإو  ،حتمست دول األفتا بدفع املوضوع للمناقشة -

 .تعرض على مؤمتر القمة بريو دي جانريوراف املتعاقدة باجلات لجاهزة كتوصيات األط

ا�موعة األوروبية والواليات املتحدة واليابان باختاذ موقف مؤيد لتشكيل جمموعة العمل، وإحياء ا�موعة اليت  موقفتسم إ -

 .1992دمي مقرتحا�ا قبل اجتماع القمة يف يونيو بني إ�اء أعماهلا وتقدون الضغط على الربط  1971شكلت يف عام 

جمموعة العمل عند  اختصاصحتديد  ،أوالً : ومها ،عة العمل بنقطتني أساسيتنيعلقت الدول النامية موافقتها على تكوين جممو  -

ؤولية أعمال منظمات دولية أخرى، تكوينها مع عدم حتميل اجلات كاتفاقية متعددة األطراف يف جمال التجارة الدولية مس

 . تناوهلااملوضوعات اليتلتشعب وتعدد  اء أعماهلا يف وقت حمدود نظراً عدم الضغط على ا�موعة بإ� ،وثانياً 

ختذ جملس اجلات  قرارًا يتضمن تشكيل جمموعة العمل لبحث موضوع التجارة والبيئة مفتوح عضويتها إ 1991ىف أكتوبر   -

بدأ فيه التفكري عند إنشاء ا�موعة تعاقدة باجلات، ووضع أساس عمل جمموعة التجارة والبيئة يف اإلطار اليت لكافة األطراف امل

مع االسرتشاد مبا مت التوصل إليه يف املناقشات املبدئية اليت أجراها جملس اجلات، وتقرر أن تكون مسامهة  1971ة عام ألول مر 

عد�ا عن تقدمي سكرتارية اجلات على مسؤوليتها الدراسات والتقارير اليت أ: خالل اجلات يف أعمال مؤمتر ريو دي جانريو من

 .الذي يتناول موضوع التجارة والبيئة بشكل تفصيلي 1991للجات لعام املوضوع وما تضمنه التقرير السنوي 

  4:يف عملها وركزت على مجموعة تدابير البيئة والتجارة الدوليةبدأت  1992يف سنة      

 .التجارة الدوليةلتدابري البيئية على ر اآثا -

 .جارةفاقية البيئة املتعددة األطراف اليت متس التتجاري متعدد األطراف واألحكام الواردة يف اتالعالقة بني قواعد النظام ال -

 .الشفافية يف األنظمة البيئية اليت هلا تأثري على التجارة -

  5:وخلصت الدراسة إىل ما يلي  

                                                           
1 - World Trade Organization: Trade and Environment, WTO E-Lerning, Genève, October 2013, p:35. 
2 - Nariko Yajima : International Regulation of the Environment – Conflicting Approaches of the world Trade Organization 
and Multilateral Environment Agreements, EcoLomics Occasional, Genève, Papers series n° 07-2, December 2007, p:64. 

 .04: مرجع سابق، ص: حمسن أمحد هالل -  3
 .76: سابق، ص: بلعز خري الدين -4

5 - Bradly J Candon: Trade, Environment and Sovereignty- developing Coherence between WTO Law, international 
Environment Law and General international Law, PhD Thesis is submitted to bond university, Australia, 2004, p. p: 42-43. 
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بشرط أن تكون هذه اإلجراءات ال  عتماد سياسات فعالة حلماية بيئتها احمللية،إحلكومات من جمموعة اجلات اال متنع قواعد  -

 .اهتمام واسع من ا�تمع الدويللة حرية املبادالت التجارية، وجيب أن حتظى بتستعمل لعرق

 .البيئة، بل ممكن أن تكون ذات تأثري سليبما حيتمل أن تكون أفضل طريقة لضمان محاية  السياسات التجارية احلمائية نادراً  -

، 1992فيفري  15لدولية والبيئة، وبتاريخ ختذ موقف بشأن تنسيق العالقات بني التجارة اإوكان الربملان األوريب قد  

، وقد أعترب أن بشأن التجارة العاملية عندما أعرب عن قلقه إزاء عدم إدماج املتطلبات البيئية يف املنظمة املزمع إنشائها مستقبالً 

من  20طول، وخبصوص املادة ولية هي مسألة مهمة ال حتتمل التأخري ملدة أضايا البيئية يف القواعد اليت حتكم التجارة الددمج الق

أراد الربملان إعادة صياغتها على حنو يكفل محاية أفضل للبيئة ولنوعية احلياة، ومينع األطراف املتعاقدة من  1947 ية اجلاتاتفاق

  1.اردة يف االتفاقية املتعددة األطرافختاذ إجراءات ضد األطراف املتعاقدة األخرى اليت متتثل اللتزاما�ا الو إ

إىل التصدي لواحدة من القضايا اخلالقة  12من خالل املبدأ  1992جوان  14و  3متر ريو املنعقد ما بني عى مؤ كما س

دابري ختاذ تإيث مت التأكيد على ضرورة جتنب الدولية وحفظ البيئة ومحايتها، حوهي عالقة الرتابط بني التجارة  ،يف الوقت احلاضر

يفرض على التجارة الدولية، وتلك لغة  مقنعاً  بيئية بوصفها وسيلة متييز تعسفي أو تقييداً  تدابري سياسا�ا التجارية خلدمة أغراض

ختاذ إجراءات من جانب إعالن ريو ينتقد الدول من حيث إ من 12ية اجلات، فإن املبدأ اتفاقمن  20تتبع عن كثب عنوان املادة 

قرتاح طرحته املكسيك وا�موعة األوربية وذلك إلبند ينبع يف أصله من وهذا ا. والية البلد املستورد ينبغي تالفيهاواحد خارج نطاق 

عتربت اجلات التدابري التجارية املتخذة إئة، ومنه ختذ�ا الواليات املتحدة االمريكية فيما يتصل بالبيإملواجهة التدابري التجارية اليت 

ستثنائية مبوجب إكآلية تقييد التجارة الدولية بصورة   اعتبارهإن ة القضايا البيئية خارج النطاق االقليمي ميكمن جانب واحد ملعاجل

  2.من اتفاقية اجلات 20املادة 

، وقد 21و برنامج أعمال أعمال أجندة القرن " لتنميةإعالن ريو عن البيئة وا"كما أسفر مؤمتر ريو عن وثيقتني مها 

 1991سبقها تكوينها سنة  وعة التدابري البيئية والتجارة الدولية اليتقية النتائج املتوصل إىل يف املؤمتر إىل جممأحالت أطراف االتفا

انب ذات الصلة بالتجارة اليت تضمنتها ، وكذلك جلنة التجارة والتنمية، وإىل جملس اجلات وذلك ملتابعة اجلو 1947بأمانة اجلات 

  .هذه النتائج

مريكية موضوع البيئة وعالقتها بالتجارة الدولية، األوضات جولة األوغواي أحضرت الواليات املتحدة نتهاء مفاإلكن قبل 

املزمع إنشائها، لكن الدول وطرحته على مائدة املفاوضات، وطالبت بإنشاء جلنة دائمة للتجارة والبيئة يف املنظمة العاملية للتجارة 

غري تعريفية تقف يف وجه انسياب  ل املعايري البيئية إىل حواجز جتاريةيمن حتو النامية وقفت يف وجه املوقف األمريكي خشية 

  3.جلنة التجارة والبيئة باهليكل التنظيمي للمنظمة هو إستحداثا�ا إىل أسواق الدول املتقدمة، غري أن ما حدث و منتج

  اتفاقية الجاتتسوية المنازعات البيئية في ظل  :ثالثا

                                                           
شهادة  دكتوراه علوم يف القانون، ختصص القانون الدويل والعالقات الدولية، كلية  احلماية الدولية للبيئة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، أطروحة مقدمة لنيل: مد فايز بوشدوبحم -  1

 .241: ص ،2012/2013، 1 احلقوق، جامعة اجلزائر
على املوقع ، متاح 10 - 9: ص.وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، ص 1972) إعالن استكهومل(إعالن مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة البشرية : غونرت هاندل - 2

)12/03/2017:(  http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf 
الزيادة غري املربرة يف الواردات،  دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  –الدعم  –مارسات الضارة يف التجارة الدولية وسبل مواجهتها، اإلغراق امل: سليمان قورة ،حممد - 3

 .377 – 375: ص.، ص2015
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حيث ساد أسلوب التفاوض املبين زعات باجلات، املنا تسوية آليةلبيئية واليت مت الرجوع فيها إىل مث العديد من النزاعات ا

فيما يتعلق ) 1994 – 1945(مت عرض ستة قضايا أمام الفرقة اخلاصة العاملة يف إطار اجلات . على عالقات القوة يف ظل اجلات

  : فيما يلي نستعرض هذه القضايامبراجعة التدابري البيئية أو ذات الصلة بصحة االنسان، و 

الواليات املتحدة  قرار تقدمت كندا بشكوى ضد: 1982 الواليات المتحدة األمريكية –سماك التونة أاد حظر استير  -1

ريكية، وكانت الواليات املتحدة فرضت هذا احلظر ردا على قيام كندا حظر دخول امساك التونة املصدرة من كندا إىل األسواق األم

رة من مياه تعتربها كندا ا مل حتصل على ترخيص بصيد امساك تونة الباكو ستيالء على عدد من سفن الصيد األمريكية أل�باال

إجراء عقايب مبوجب قانون صيانة لكن الواليات املتحدة ال تعرتف �ذه السيادة، وعلى هذا فرضت احلظر ك. خاضعة لسياد�ا

الواليات املتحدة األمريكية ر الذي فرضته باعتبار احلظ 1982نوفمرب  22رار اخلرباء يف وقد صودق على ق. وإدارة الصيد األمريكي

  20.1 املادة أو، 2-11طبقا للمواد  من اتفاقية اجلات وليس مربراً  1-11خمالفاً للمادة 

األوربية بشكوى  تقدمت كندا واملكسيك وا�موعة: 1987ول عام االمريكية حول ضرائب البتر نزاع الواليات المتحدة  -2

لى واردا�ا من البرتول ومنتجاته ال يتفق مع مبدأ حدة األمريكية بسبب أن رفع معدالت الضرائب عإىل اجلات ضد الواليات املت

. األمريكية بأن هذه الضرائب �دف لتنظيف مواقع النفايات اخلطرة املعاملة الوطنية، املادة الثالثة، وتذرعت الواليات املتحدة

ملستوردة، ولكنها رفضت ول فقط أل�ا متقاربة بني السلع احمللية واجلنة فض املنازعات الضرائب على منتجات البرت  وقبلت

  2.تنتهك بند املعاملة الوطنيةوبالتايل فهي . الضرائب على واردات البرتول ذاته أل�ا أعلى مما هي على البرتول احمللي

غري  لسلمون والرنكةتصدير أمساك ا 1988حظرت كندا سنة : 1988 نداك  -سماك السردين والسلمونأ تصديرحظر  -3

املصنعة، حبجة أن جزء من نظام إدارة املوارد السمكية يهدف احلفاظ على املخزون السمكي من النفاذ، ومن مث فهو مربر وفقاً 

بتسوية اخلالفات داخل االتفاق العام، فتقدمت الواليات املتحدة االمريكية بشكوى إىل الريق اخلاص ). ج(فقرة  20لنص املادة 

على اإلنتاج واالستهالك احمللي، وبالتايل فهو ال يليب شروط إستثناء الفقرة  فض احلظر الكندي ألنه مل تصاحبه قيود مماثلةالذي ر 

نع صيد األمساك ري التجاري مبدئيًا حلماية املورد، فالتدبري الكندي مل ميأن يهدف التدب، الذي يشرتط 20من نص املادة ) ج(

  3.عة الكندية وليس محاية املورد الطبيعيلتايل فإن هذا التدبري يهدف إىل محاية الصناوإمنا منع التصدير فقط، وبا

واليات املتحدة بشكوى ضد قيام تايالند ت الأودع: 1990عام  قيود على االستيراد والضرائب الداخلية على السجائر -4

، مع التصريح ببيع منتجات السجائر 1966لعام املكونات األخرى للدخان، وذلك مبوجب قانون لمبنع استرياد السجائر وبعض 

 1-11لفة للمادة وأَدََّعت الواليات املتحدة األمريكية أن تلك القيود خما. احمللية، باإلضافة إىل إخضاع السجائر إىل عدة ضرائب

باملقابل . 2-3فق مع املادة ، وكما اعتربت أ�ا ال تت) ب( 20وجب املادة وال مب 2-11من اجلات، واعتربت أ�ا ال تربرها املادة 

، ألن التدابري املتبعة ستصبح سارية يف حالة أصبح استرياد )ب( 20دت تايالند جواز فرض تلك القيود استنادا إىل املادة أك

به األمريكية ضررًا لصحة اإلنسان اكرب مما تسب رر من الواليات املتحدة ممنوعاً، كما تسبب املواد الكيماوية يف السجائالسجائ

الذي ينص على أن القيود التايلندية تتعارض مع املادة  1990نوفمرب  7وقد صودق على قرار اخلرباء يف ، السجائر التايالندية

، وأَنَّ الضرائب 20للمادة ، وأَنَّ قيود االسترياد غري ضرورية طبقا 2- 11ا باالستناد إىل املادة من اجلات وال جيوز تربيره 11-1

   2.4-3 وجب املادةالداخلية جائزة مب

                                                           
 .14: البيئة، مرجع سابق، ص -  نطقةاالتفاقيات الدولية وقضايا التجارة يف امل: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  1
إقتصاد وتسيري البيئة، جامعة قاصدي مرباح، : ختصصالنظام التجاري العاملي وعالقته باملعايري املتعلقة بالبيئة، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، : خولة، مرداسي -  2

 .117: ، ص2007/ 2006ورقلة، 
 .201 -  200: صابق، مرجع س: سامية، قايدي -  3

4 - World Trade Organizatin : Trade and Eniveronment at the WTO, Op.Cit, p : 60. 
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رفعت املكسيك قضية ضد الواليات  :1991 قضية التونة والدرافيل بين المكسيك والواليات المتحدة األمريكية -5

قانون محاية احليوانات بناء على همها فيها بأن احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية تت 1991سبتمرب  3املتحدة يف 

التونة ومنتجا�ا اليت يتم اصطيادها بشبكات صيد حريرية أو  قتضاها الواليات املتحدة األمريكية استريادالبحرية والذي حترم مب

ط اهلادي االستوائية متعارض مع مبادئ اجلات، ومن جانبها فقد احتجت بطريقة تؤثر على حياة الدرافيل خاصة من مياه احملي

بشأن محاية احلياة البحرية والذي حيرم استرياد التونة من دول الشرق االستوائي  1988اليات املتحدة بقانو�ا الصادر يف عام الو 

أما  1.قها الواليات املتحدة على صياديها احمللينيللمحيط اهلادي اليت ال تتوافق طرق صيدها مع معايري محاية الدرافيل اليت تطب

على أساس أن اإلجراءات  تونة الواردة من املكسيكعدم جواز حظر منتجات ال 1991سبتمرب  3رر يف جلنة فض املنازعات ق

املتحدة أن تتخذ  املطبقة على إنتاجها يف املكسيك ال تتوافق مع اإلجراءات اليت تطبقها الواليات املتحدة، وال جيوز للواليات

ستخدم التدابري التجارية ، كما أن قواعد اجلات ال جتيز لدولة ما أن تإجراءات إال على أساس جودة أو مكونات التونة الواردة

إال أن قرار جلنة فض املنازعات مل يصادق عليه، وتوصلت املكسيك والواليات . انينها الداخلية يف دولة أخرىإلنفاذ قواعدها وقو 

  2.دة إىل تسوية بينهما، وتعد هذه القضية من أهم القضايا البيئيةاملتح

يف إطار تطبيق قرار سياسة الطاقة  لواليات املتحدة األمريكيةت اقام: 1992ية ضرائب السيارات المفروضة  لعام قض -6

أو املستوردة من اخلارج حيث  بتطبيق تدابري جديدة على السيارات سواء تلك املصنعة يف الواليات املتحدة (CAFE)األمريكية 

  3:أخذت التدابري شكل ثالث رسوم، وهي كالتايل

 .ميل لكل جالون 27,5أن ال يقل عن ر املتوسط االقتصادي للوقود، والذي جيب رسم على سيارات الركوب اليت تليب املعيا -

 .ميل للجالون 22,5رسم اإلسراف يف البنزين الذي يطبق على السيارات املباعة، واليت حتقق أقل من  -

 .ألف دوالر 30قيمتها عن  رسم الرفاهية على السيارات املباعة الفخمة، واليت تزيد -

احملليني واألجانب، إال أن آثارها كانت متييزية، فمثًال بالنسبة للرسم االول بشأن سوم على املنتجني رغم تطبيق هذه الر 

ريكية مثل فورد، كرسلر، وجنرال موتورز اليت تصنع السيارات الصغرية معيار املتوسط االقتصادي للوقود تبني أن الشركات األم

. ومرسيدس BMWفولفو، صنع حني مل تستطيع ذلك الشركات األوربية اليت ت كبرية، متكنت من تلبية شروط هذا املعيار، يفوال

ه الرسوم تعاقب إسترياد السيارات فتقدم االحتاد األوريب بشكوى ضد الواليات املتحدة األمريكية، يبني فيها بأن خمتلف هذ

ق العام للتعريفات اجلمركية والتجارة، فهي ل عائق للتبادالت املسموح �ا مبقتضى االتفااألجنبية إىل الواليات املتحدة، وتشك

منه،  20ادة من االتفاق العام، كما أ�ا غري مربرة حتت نص امل 3دابري متعارضة مع مبدأ املعاملة الوطنية الواردة يف املادة ت

 .ت متوافقة مع هذا االتفاقبأن هذه التدابري كانوإحتجت الواليات املتحدة األمريكية 

، إىل أن رسم الرفاهية ورسم االسراف يعدان 1992نوفمرب  24ة يف تقرير له بتاريخ خلص فريق التسوي وبعد حتليل عميق،

، ألنه يعد متييز 3رض مع املادة ط االقتصادي املشرتك للوقود فهو متعامن االتفاق العام، أما الرسم املتوس 3متوافقان مع املادة 

  4.د السيارات املستوردةض

  يات�جولة��وغواياتفاقة�الب�ئة�ضمن�حماي: املطلب�الثالث

  اً وهي املادة اخلاصة باالستنثاءات العامة، واليت تعطي إطار  20وذلك يف املادة  1947كان للبعد البيئي يف اتفاقية اجلات 

فعول يف اجلات ومازالت املادة سارية امل ،واحليوان والنباتختاذ التدابري بغرض محاية صحة االنسان إيتيح للدول األعضاء  كافياً 

                                                           
 .ي املتعدد األطراف، مرجع سابقاملنازعات البيئية يف إطار النظام التجار : خدجية بن قطاط -  1
 .377 – 376: ص.مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  2
 .57: ، صمرجع سابقبري البيئية يف إطار اتفاقية التجارة الدولية، التدا: مقراين ،رمزي -  3
 .214: التجارة الدولية والبيئة، مرجع سابق، ص: سامية، قايدي -  4
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القرن املاضي من املواضيع اجلديدة اليت  وجدير بالذكر أن موضوع ربط التجارة بالبيئة كان يعد يف بداية التسعينات من. 1994

ومع ذلك مت االتفاق على . صادرا�امن عواقب ذلك على  قامة الربط بني البيئة والتجارة ختوفاً إورفضت  ،ميةقاومته الدول النا

  .واالتفاقيات البيئية املتعددة األطرافضيع مثل العالقة بني النظام التجاري الدويل دراسة موا

ية معايري الصحة اتفاقمت صياغة اتفاقيتني لذلك،  1947ية العامة للتعريفة اجلمركية اتفاقمن  20ومن أجل االلتزام باملادة 

يف جمال جتارة السلع  اتفاقيات جولة األورغواي إىل أهملتطرق سيتم ا. ية احلواجز الفنية أمام التجارةتفاقاوالصحة النباتية، و 

   .حبماية البيئةذات عالقة  واليت تضمنت أحكاماً  واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية،

 ملنظمة�التجارة�العاملية امل�شأمراكش��اتفاق: أوال

ية اجلات، إال أن اتفاقيف  1994إىل  1986التفاوض بشكل مباشر يف جولة االورغواي مل تكن البيئة من بني موضوعات 

بعض التدابري واالعتبارات البيئية كانت ضمن مناقشات جولة اجلات، وهو ما جتسد فعال يف بعض االتفاقات بشأن مسألة محاية 

  1:ف محاية البيئة، وهيداخل املنظمة العاملية للتجارة �د اجتاهاتالبيئة، وبالتايل جند ثالث 

 .ها حتتوي على إشارات إىل محاية البيئةة حبماية البيئة ولكنقواعد ال تتعلق مباشر  - 

 .إخطارات مبوجب االتفاق بشأن احلواجز التقنية أما التجارة - 

 .شأ من جراء السياسات البيئيةإجراء تسوية املنازعات واليت قد تن - 

مرة بشكل صريح يف سياق للمنظمة العاملية للتجارة وألول  أاكش املنشمر  اتفاقية اجلات تضمنت اتفاقوعلى خالف 

أن أطراف هذه : [على االتفاقجاري املتعدد األطراف أهداف التنمية املستدامة واحلفاظ على البيئة، حيث نصت ديباجة النظام الت

الكاملة دف إلى رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة في مجال التجارة والمساعي االقتصادية يجب أن ته ة إذ تدرك أن عالقاتهااالتفاقي

قيقي والطلب الفعلي، وزيادة اإلنتاج المتواصل واالتجار في السلع والخدمات بما يتيح االستخدام واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الح

م م الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتالءعدلم وفقا لهدف التنمية، وذلك مع توفير حماية البيئة والحفاظ عليها و العاألمثل لموارد ا

  2].ستويات التنمية االقتصادية في آن واحدواحتياجات واهتمامات كل منها في مختلف م

ارة ايل التنمية املستدامة متبوعة بأمهية محاية بالتايل يشري نص الديباجة إىل أهداف التنمية املستدامة، حيث جاءت االش

 أن الديباجة غري ف مثل هذه االشارة، كما جتدر االشارة هنا إىلوىل اليت حتتوي قواعد التجارة متعددة األطراالبيئة، وهي املرة األ

اجلمربي والسالحف البحرية بني ملزمة قانونيا وإن كانت مهمة يف التفسري وملهمة يف األداء وهو ما مت التأكيد عليه يف قضية 

  3.املكسيك والواليات املتحدة األمريكية

  التجارة����السلع�حماية�الب�ئة����إطار�اتفاقيات�تحر�ر : ثانيا

االتفاق بشأن احلواجز الفنية على : تتمثل االتفاقيات بشأن التجارة يف السلع، يف أربع اتفاقيات تتناول محاية البيئة، وهي

. واالتفاق بشأن الدعم والرسوم التعويضيةبشأن تطبيق تدبري الصحة والصحة النباتية،  االتفاقبشأن الزراعة، و  فاقاالتالتجارة، و 

  .ما يلي نتطرق إىل هذه االتفاقياتوفي

أدى خفض التعريفات اجلمركية وزيادة القلق بشأن البيئة خالل مثانينات القرن : TBTاتفاقية الحواجز الفنية للتجارة  -1

تعلقة بصحة ىل تزايد عدد املعايري الفنية واملعايري املاضي إىل البحث عن أدوات أخرى لتقييد فرص النفاذ إىل األسواق مما أدى إامل

وقد كان من بني أهداف اجلولة حتديد بعض املبادئ اليت ينبغي على  . إنعقاد جولة األورغواياإلنسان خالل السنوات اليت سبقت 

                                                           
1 - Mehdi, Abbas : L’ Organisation mondiale du commerce et l’environnement – aspects institutionnels et réglementaires, 

halahs-00002712, Sumitted 30 aug 2004, p : 9 . 
  .205: سابق، ص: زيد املال ،صافية -  2
 .233: منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: كمال ديب  -3
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من أهم  Technical Barriers to Trade and Standers  TBTية احلواجز الفنية للتجارةاتفاقتعترب و  1.اكافة الدول االلتزام �

العاملية للتجارة، ويعترب االتفاق يف أن ال تكون املواصفات واملعايري االقليمية أو احمللية معوقات مجلة اتفاقية  املنظمة االتفاقيات يف 

يكون للمعايري الفنية للتجارة ، ويغطي االتفاق مجيع السلع االستهالكية، وتقرر االتفاقية أنه جيب أن فنية غري مربرة للتجارة الدولية

العوائق الفنية للتجارة يأخذ بإمكانية  اتفاقومنه فإن  .للتجارة الدولية أن تتبع املعايري األقل تقييداً  ي تقرر أيضاً هدف مشروع، وه

2.شكل عوائق غري ضرورية للتجارة الدوليةموائمة املعايري الدولية بشرط أال ت
   

 املواصفات، وهي تلك القواعد االختيارية اليت :ة للتجارة بني نوعني من املواصفات القياسيةُمتيز اتفاقية احلواجز الفني

ة، فهي القواعد أما القواعد الفني. يسرتشد �ا املنتجون يف حالة حرصهم على حتقيق مستوى معني من اجلودة أو األداء ملنتجا�م

3.إنتاجهم أو إستريادهم لسلعة ما سلع احمللية أو املستوردة مبطابقتها يف حالةامللزمة اليت حتدد اخلصائص اليت يتعني التزام منتجي ال
 

وعلى الرغم من تأكيد اتفاقية الواجز الفنية للتجارة على أال تشكل املواصفات والقواعد الفنية عقبات غري ضرورية أمام 

وان اليت تراها الزمة حلماية صحة اإلنسان واحلي جارة الدولية، إال أن االتفاقية تعرتف حبق الدول األعضاء يف وضع األسسالت

  4:ن تلخيص األحكام األساسية لالتفاقية يف أربع حماور مرتبطة ببعضها البعض، وهيوالنبات، أو حلماية الصحة والبيئة، وميك

 .لوطنيةاملعاملة املمنوحة للمنتجات ا منح الواردات معاملة ال تقل عن - 

 .وليةمواصفا�ا وقواعدها النفية مع املواصفات الدتشجيع الدول األعضاء على توفيق  - 

 .حتري الشفافية يف إعداد وإعتماد وتطبيق املواصفات الفنية - 

عد الفنية ذات الصلة باتفاقية الوفاء مبتطلبات إجرائية تتعلق بإخطار املنظمة بأي تغريات تطرأ على نظم املواصفات والقوا - 

  .العوائق الفنية على التجارة

بيئة، ولكن يف الغالب يتم ابري الفنية الوقائية حلماية املستهلكني والجز الفنية على التجارة ألطرافها باختاذ التدتسمح احلوا

النامي بدعوى عدم املطابقة يف املواصفات  ستعماهلا من طرف الدول املتقدمة كوسيلة لرفض السلع الواردة إىل أسواقها من البلدانإ

 5.جود�ا ا اكتساحها واغراقها بسلع يتيسر عليها اثباتالفنية، ويف نفس الوقت ميكنه

�دف اتفاقية الزراعة إىل إقامة نظام عادل للتجارة يف املنتجات الزراعية، ويستند إىل قوى السوق، من خالل : ية الزراعةاتفاق -2

ية العاملية للزراعة، غري أ�ا تستثين االتفاق الدعم واحلماية الزراعية ملنع التشوهات والقيود اليت تؤثر يف األسواق الوصول إىل ختفيض

وأبدى االتفاق بشأن الزراعة اهتماماً   .من امللحق الثاين التفاقية الزراعة الربامج البيئية من االلتزام بتخفيض الدعم 12يف املادة 

يف االعتبار ما يطلق عليه  جيب أن تأخذنص يف ديباجته على أن املفاوضات الزراعية متعددة األطراف  كبريًا بالبيئة، حيث

إىل أمهية مراعاة املصاحل غري التجارية، ومنها  20كما نص يف املادة   ة للزراعة مبا يف ذلك احلاجة حلماية البيئة،باملصاحل التجاري

  6.صالح التجارة يف السلع الزراعيةمحاية البيئة عند إستمرار تنفيذ برنامج إ

                                                           
 .94: ، ص2003لتعاون االقتصادي بني الدول االسالمية، أنقرة، لة امنظمة التجارة العاملية وبعض القضايا اهلامة فيما يتعلق بالتجارة السلعية العاملية، جم: د، طوبا أونغونحمم - 1
 ):09/11/2017(سالمة الغذاء والتجارة الدولية، نقال عن املوقع االلكرتوين بتاريخ : سامل معايعه ،متاضر -  2

  www.jfda.jo/EchoBusV3.0/SystamAssets/PDF/AR/Topics/71_44.pdf 
، ملخص تنفيذي، (TBT)وفاء نظام القواعد الفنية واملواصفات يف مصر ملعايري اتفاقية منظمة التجارة العاملية املتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة  م مدىتقيي: برنامج دعم التنمية - 3

  .06:، ص2003اهرة، العدد اخلامس، الق
 .07: املرجع نفسه، ص -  4
 .250: مرجع سابق، ص: فايز بوشدوب ،حممد -  5
 .240: رجع سابق، صم: ديسامية، قاي -  6
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قيود غري تعريفية لفرتة مؤقتة وفقا ملا و باختاذ تدابري وقائية تتمثل يف االحتفاظ بجييز االتفاق يف بعض احلاالت ألي عض

ل املصاحل من االتفاقية، ومن بينها حالة ما إذا كانت املنتجات الزراعية ختضع للمعاملة اخلاصة اليت تعكس عوام 05 بامللحقورد 

  1.غري التجارية مثل األمن الغذائي ومحاية البيئة

التأثري املنخفض من االتفاق تدابري الدعم احمللي ذات  2فقرة فاق تستثىن من تدابري التخفيض الواردة يف المبوجب االت

امج البيئية شريطة أن وتشمل هذه النفقات، النفقات يف إطار الرب ) المعروفة باسم سياسات الصندوق األخضر(على التجارة 

  2:اجلديدة على ما يليتنطبق القواعد وااللتزامات و . تستويف شروط معينة

 .رية اليت تواجه الوارداتام خمتلف القيود التجاالوصول إىل األسواق أم - 

 .املزارعني إعانات الدعم احمللي والربامج األخرى مبا يف ذلك الربامج اليت ترفع أو تضمن أسعار املنتجات الزراعية ودخل - 

 .رات من الناحية الصناعيةدعم الصادرات وأساليب أخرى تستخدم للرفع من تنافسية الصاد - 

احة للدول املتقدمة والنامية على سواء، إال أن عددًا جدًا من الدول النامية إستفاد ثناءات البيئية متورغم أن هذه االست

الصناعية، ألكرب من املوارد املالية املتاحة للربامج البيئية يف الدول املتقدمة منها، مقارنة بالدول املتقدمة، وذلك ما يعكس القدر ا

لتعاون يعزز املخاوف اليت أعربت عنها العديد من طاة لالهتمامات البيئية يف هذه الدل، فهذا اورمبا أيضًا األولوية األكرب املع

  .تقدمةالدول، من أن االستثناءات البيئية وضعت أساساً خلدمة الدول امل

اعية ألن عم، وبالتايل كان الرتكيز على السياسات الزر بشكل عام فإن محاية البيئة كانت خارج مناقشات املنظمة حول الد

تطرح مشاكل كثرية تتجاوز نطاق منظمة التجارة العاملية، ألن الدعم موجه لزيادة االنتاج ...) املياه والرتبة(الضغوط على البيئة 

احملاصيل الزراعية، والسياسات الزراعية  ألن الزراعات األحادية للدول املتقدمة تنمو على حسابو يولوجي الزراعي، وتقليل التنوع الب

اإلنتاج العضوي، : وجدير بالذكر أن من أهم القضايا ذات العالقة بالزراعة هي 3.الية ال تستوعب التكاليف املتعلقة بالبيئةاحل

وعدم الكفاءة  ،ئةات واملقاييس، وغالبا ما تؤدي إعانات الصادرات الزراعية إىل تلوث البيالسلع الزراعية البيئية، واملواصف

  4.ويساهم يف استغالل املوارد الطبيعية بشكل جائر ،من محاية البيئة إىل زيادة االنتاج بدالً  لدعم يؤديإىل أن ا االقتصادية نظراً 

دة بأقل تكلفة  تقدمها احلكومات للمزارعني لشراء املبيدات واألمساملشكل الذي يثار بالنسبة للزراعة هو املساعدات اليت

يف هذا اإلطار يعد و  5.واملياه اجلوفية  تلويث الرتبة واملنتجات الزراعية واأل�ارزيادة االنتاج واليت تتسبب يف الوقت نفسه يف �دف

ها يف استهالكمن املبيدات املتداولة يف الدول النامية اليت يتم  % 20عتبارات أن إللبيئة على  القطن من املواد الزراعية األكثر تلويثاً 

حة الزراعية العاملية، وبالتايل أصبح من الضروري دعم وسائل االنتاج ملسامن ا % 2.4 ـالقطن، والذي ميثل نسبة تقدر ب زراعة

ألراضي الزراعية إضافة إىل املكونات العضوية وهذا باللجوء إىل اإلدارة املستدامة ل) االيكولوجي(البديلة كإنتاج القطن الطبيعي 

  6.الطبيعية

                                                           
  .541: مرجع سابق، ص: عبيد حممد حممود ،حممد -  1

2 -  UNCTAD: Trade and Environment in the Multilateral Trading System, December 2001, p: 16, consulte (10/11/2017), en 

ligne : http://www.oas.org/dsd/tool-kit/Documentos/ModuleIII.pdf 
3  - Karima, Djemali : Commerce, agriculture et environnement, Travoux de l’Atelier UNITAR/AIF sur : Environement et 
Commerce pour l’Afrique de l’ouest, février 2004, la Rochale, France, imprimerie SRO-kundig, genéve, 2006, P : 132. 

 .163- 162: ص.مرجع سابق، ص: رون، وآخعبد الرمحن اهلييت ،نوزاد -  4
 .255: سابق، ص: بوشدوب ،حممد فايز -  5
 .31: مرجع سابق، ص: مقراين ،رمزي -  6
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هناك حاجة إىل جتاوز اليت تعتمد إذا كان البلد نامي أو متقدم، و  ال ينظر إىل املشكلة البيئية بالطريقة نفسهااملالحظ أنه  

عد محاية البيئة والتنمية املستدامة قد الدعم أو دعم التدابري الزراعية ملعاجلة القضايا البيئية، وتتمثل أهم الصعوبات يف أن قوا

  1.ارجيةاملنظمة العاملية للتجارة بشأن التجارة اخل اعتمدت يف إطار منفصل عن قواعد

خالل املفاوضات الدولية متعددة األطراف مت التوصل اىل االتفاق اخلاص : SPSية معايير الصحة والصحة النباتية اتفاق -3

وكان هذا  1994وذلك خالل جولة األورغواي  Sanitary and phytosanitary measuresاتية باملعايري الصحية والصحة النب

كحزمة واحدة لكل الدول األعضاء يف   اً التزامواليت تشكل  ،ات التجارة الدوليةاتفاقمن  االتفاق الذي يعترب ضمن جمموعة

عتماد وتنفيذ إجراءات ضرورية حلماية حياة أو إاملنظمة  وتعترب االتفاقية أن من حق أي دولة عضو يف. منظمة التجارة العاملية

وبالتايل يعترب االتفاق بشأن تطبيق تدابري  2.ئية عند تطبيقهااحليوان والنبات بشرط أال تشكل إجراءات محا صحة االنسان أو

كية والتجارة، إذ أنه يستند على من االتفاق العام للتعريفات اجلمر ) ج(، الفقرة 20الصحة والصحة النباتية، كتطبيق لنص املادة 

يف جمال الزراعة، فيعد هذا  20ملادة ماده �دف وضع حد لتعسف الدول يف تطبيق نص اواردة فيها، وقد مت اعتاالستثناءات ال

 3.االتفاق جزء مكمل لالتفاق بشأن الزراعة، كما مت تطويره كجزء من االتفاق بشأن احلواجز الفنية على التجارة

  4:ات من ما يلياإلنسان واحليوان والنبصحة  احلة والصحة النباتية إىل محاية اق معايريويهدف اتف

  .شار األوبئة واألمراض أو الكائنات الناقلة للمرض أو املسببة لهوانت نتقالإاملخاطر النامجة عن  -

رض املوجودة يف األطعمة واملشروبات اخلفيفة املخاطر النامجة عن املواد املضافة أو امللوثات والسموم أو الكائنات املسببة للم  -

  .واملواد الغذائية

 .  مشتقا�امراض اليت ينقلها احليوانات أو النباتات أو األ  -

ميكن أن تكون طبيعة االشرتاطات الصحية والصحة النباتية يف صورة قوانني أو تشريعات، متطلبات أو إجراءات أو 

  5:اليت رمبا تغطيها تلك االشرتاطات قرارات، وهذه بعض املواد التوضيحية

 ار، الفحص، الرتاخيص وإجراءات االعتماد؛االختب، معيار املنتج النهائي  -

معيار احلجر الصحي، متضمنة متطلبات أدوات نقل احليوانات والنبات، أو متطلبات للمواد الضرورية لبقائها على قيد احلياة   -

  خالل عملية النقل

ل وجودها، وحبسب االتفاقية بشأن ة التجارة العاملية على تبين املعايري الدولية يف حال األعضاء يف منظمومي تشجيع الدو    

  6:ي فقط تلك اليت يتم وضعها من قبلة والصحة النباتية ، فإن املعايري الدولية هتدابري الصح

 بالغذاء؛ ايري املتعلقةبالنسبة للمع (Codex Alimentarius Commission)هيئة مدونة املواد الغذائية  - 

 بة للمعايري املتعلقة بصحة احليوانات؛بالنس (OIE)املنظمة العاملية للصحة احليوانية  - 

 .بالنسبة للمعايري املتعلقة بصحة النباتات (IPPC)ثاق الدويل حلماية النباتات املي أمانة - 

نظمات، يفرتض �ا أن تعمل مبا ينسجم مع وعندما تتبىن حكومة ما املعايري الدولية اليت مت وضعها من قبل هذه امل

يق أو يف حال كانت الدول األعضاء الراغبة بتطب لنباتية، ويف حال عدم وجود أية معايري دوليةاالتفاقية بشأن الصحة والصحة ا

                                                           
1  - Karima Djemali : Op.Cit, p : 132. 

 ):09/11/2017(سالمة الغذاء والتجارة الدولية، نقال عن املوقع االلكرتوين بتاريخ : مل معايعهمتاضر سا -  2

  www.jfda.jo/EchoBusV3.0/SystamAssets/PDF/AR/Topics/71_44.pdf 
 .243: مرجع سابق، ص: سامية، قايدي -  3
  .47 :، ص2002، 252، جملة االقتصاد، جامعة الكويت، العدد معايري الصحة والسالمة يف ظل منظمة التجارة العاملية: الزهد ،طارق -  4
 .نفس املرجع، نفس الصفحة -  5
بال  – منظمة التجارة العاملية ملاذا وكيف تعترب منظمة التجارة العاملية هامة بالنسبة ملؤسسات األعمال الفلسطينية، مركز التجارة الفلسطيين: شوملان ،هانسو  حجازي ،هديل -6

 .30: ، ص2013اهللا، فلسطني، تريد، رام 
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ة أن تكون مستويات من محاية الصحة والصحة النباتية أعلى من تلك اليت تنص عليها املعايري الدولية، يسمح هلا بذلك شريط

  .هذه التدابري قائمة على أسس علمية

ذات  ية بالنسبة للبلدان النامية، فإن االتفاقيةصحة االنسان والنبات، وهي قضية يف غاية األمهتعترب املعايري اخلاصة ب

وصاً األقل منواً، جتد فالبلدان النامية، وخص. العالقة تقضي بأن تستند املعايري إىل قاعدة علمية أو شكل من أشكال إدارة املخاطر

أن معايريه تعادل املعايري املعمول �ا  القة واملتمثل يف ضرور أن يثبت البلد املصدرصعوبة أحيانًا يف التقيد بأحد املعايري ذات الع

  1.ومع ذلك منحت البلدان النامية مبوجب االتفاقية مهملة أطول للوفاء بالتزاما�ا. البلد املستورديف 

الرئيسي يف هذا يعزى إىل مسائل النامية من املواد الغذائية إىل الدول املتقدمة صعوبات والسبب الدول  صادرات تعاين

وحينما ميكننا أن تتغلب القدرة التنافسية على  ،ختاذ التدابري لصاحل املنتجني الوطنينيإرتفاع التعاريف و إلسوق من قبيل النفاذ إىل ا

  .درون يف الدول الناميةوالصحة وسالمة األغذية حواجز يواجهها املص بالبيئةاجلمركية املتعلقة  احلواجز اجلمركية تبقى احلواجز غري

ضمان وبصفة فعلية وفعالة حق الدول يف وضع  مستوى ضروري حلماية الصحة يف جمال التجارة الدولية تتعلق  االتفاقية مل تتمكنو 

  .لمبدأعا�ا فيما يتعلق باالتفاقية على مبدأ احليطة بسبب القيمة القانونية لبالنباتات، ومل تستند هيئة تسوية النزاعات يف حل نزا

 & Agreement on Subsidesيعرف اتفاق الدعم والرسوم التعوريضية  :اتفاقية الدعم والرسوم التعويضية -4

Coutervailing Measures   ،SCM  احلكومة أو هيئة عامة الدعم بأنه إعانة أو مسامهة مالية أو منفعة ممنوحة من قبل

لضريبية لشراء املزيد من املعدات لتغريات املناخية من خالل تقدمي اإلعفاءات اعم للتصدي لوميكن إستخدام الد. للصناعات احمللية

ليت ختفيض الدعم على الصناعات كثيفة التلوث، وزيادة الدعم للصناعات اليت تستخدم الطاقة النظيفة، وتوفري األراضي االبيئية، و 

ري احلوافز بحث العلمي واالبتكر للطاقات املتجددة، وتوفحتتوي على الغابات الستخدامها يف إمتصاص الكربون، وزيادة الدعم لل

  2.ملتجددة يف الصناعةاملالية لتعزيز إستخدام الطاقة ا

مل ابلة الختاذ تدابري، اليت تش، اخلاصة باإلعانات غري ق)ج( 2 الفقرة 8وقد تناول االتفاق موضوع البيئة من خالل املادة 

بلة الختاذ تدابري، حيث نصت على أنه ال يفها ضمن اإلعانات احملظورة، واإلعانات القاأشكال اإلعانات الفنية ايل ال ميكن تصن

ئية اجلديدة اليت  اإلعانات التالية قابلة الختاذ تدابري املساعدة املقدمة لتنمية التكيف مع التسهيالت احلالية للمتطلبات البيتعترب

   3.كاتيرتتب عليها قيوداً أو أعباء مالية على الشر تفرضها القوانني أو اللوائح أو االثنني معاً، واليت 

، وأن تكون ملرة واحدة وال من تكاليف التكيف %20ومن الشروط املهمة يف هذا ا�ال أن تكون مقصورة على حدود 

ك أي نفقات دة أو تشغيلها، كما يتعني أال تغطي املساعدة كذلرات املقدم هلا املساعتكاليف إستبدال إستثما تتكرر، وأال تغطي

متاحة لكافة املشروعات القادرة على إستخدام  فيض نفقات التصنيع، ويتعني أن تكون املساعدةقد يتحملها املشروع لتوفري أو خت

عتبارها من قبيل املمارسات املسموح �ا أو غري القابلة الختاذ املعدات وعمليات االنتاج، وهلذا فإن مثل هذه املمارسات ال ميكن إ

  4.غراض بيئيةيتم االضطالع �ا يف سياق أنشطة البحث، أو ألدها، حىت ولو كانت هلا طبيعة غري خمصصة، أو إجراء ض

طاقة املتجددة، على سبيل املثال يساهم دعم الطاقة يف التأثري على البيئة من خالل دعم الوقود األحفوري، ودعم ال

كلفة االستهالك، تجني خلفض تكلفة اإلنتاج واملستهلكني خلفض تحيث أن دعم الوقود االحفوري يتمثل يف تقيدم الدعم للمن

مليار دوالر يف  17بلغ عدد املنتجني  2011مليار دوالر سنويًا على مستوى العامل، ويف عام  550م ويقدر املبلغ اإلمجايل للدع

                                                           
 .95: بالتجارة السلعية العاملية، مرجع سابق، ص يتعلقمنظمة التجارة العاملية وبعض القضايا اهلامة فيما : حممد، طوبا أونغون -  1

2 - Matthias, Buck & Roda, verbeyen : International Trade Low and Climate Change- A positive Way Forward, FES – 
Analuse, p.p : 06 – 07, consulte (28/09/2017), en ligne: http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/01052.pdf 

 .249: التجارة الدولية والبيئة، مرجع سابق، ص: سامية، قايدي -  3
 .90: مقدمة التفاقات منظمة التجارة العاملية، جمع سابق، ص: �اجرياث، الل داس -  4
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من خالل إخنفاض أسعار  مليار دوالر دعم للمستهلكني، ومعظمها 544ويبية، ودعم البحث والتطوير، شكل إعفاءات ضر 

  1.ل اليت تنتج النفط والغازالوقود وخاصة يف الدو 

  2:أما بالنسبة لدعم الطاقة املتجددة فيوجد عدة طرق ميكن للحكومات أن تدعم �ا الطاقة املتجددة، ومنها

 .املتجددة، مثل تعريفة التغذية املدفوعة ملنتجي الطاقةمعدالت تكاليف األقساط  - 

 .الطاقة على املدى الطويل للطاقة املتجددةاتفاقيات شراء  - 

 ).ضرائب االستثمار(أو االستثمار يف إنتاج الطاقة املتجددة ) ضرائب اإلنتاج(عفاءات الضريبية إلنتاج الطاقة املتجددة إلا - 

 .جيا الطاقة املتجددةقروض منخفضة الفائدة ملنتجي تكنولو  - 

 .دعم البحث والتطوير - 

 قطاعات رئيسية يف االقتصاد االخضر، أن اإلعانات اليت تستخدم كحافز لدفع النمو يفعربت بعض الدول عن القلق بش

دم للطاقة واجه االحتاد االوريب واليابان حتدي متمثل يف خمطط تعريفة التغذية، الذي يق 2011يف قطاع الطاقة املتجددة عام مثًال 

تجددة وذلك إعانة دفع سعر أعلى ملنتجي الكهرباء من الطاقة امل، حيث يتم الكنديةالشمسية وطاقة الرياح يف مقاطعة أونتاريو 

ها أل�ا أكثر تكلفة عن بدائل الفحم، وأكد املشتكون أ�م مل تعرتضوا على هذا ولكن تقدمي الدعم  للمنتجات اليت حيتاجون إلي

ه يشكل دعم حمظور وأيضاً ينتهك اتفاق خدام احملتوى احمللي إلنتاج الكهرباء املتجددة، وأعتربو هذا املخطط أنكان مشروط باست

ت جلنة فض املنازعات أنه ال ميكن احلكم على خمطط تعريفة التغذية بأنه إعانة ب املتصلة بالتجارة وتدابري االستثمار، ووجداجلوان

باء التقليدية ال يصلح مثن ينبغي أن يشرتي به الكهرباء املتجددة، وأعلنت اللجنة أن مثن الكهر يف املقام االول ألنه مل حيدد أي 

ق جديدة حتتاج إىل حتديد سعر خاص �ا، ويعد خمطط تعريفة اليت أنشأها احلكومة للطاقة املتجددة تعد سو للمقارنة، وأن السوق 

 3.ار املتصلة بالتجارة ألنه ميثل متييز ضد املستثمرين األجانبالتغذية غري قانوين ألنه خرق التزامات تدابري االستثم

 �تفاق�العام�حول�التجارة����ا��دمات: ثانيا

تفاق العام للتجارة يف اخلدمات بشكل صريح على محاية البيئة، إال أنه يف الغالب تكون التدابري واالجراءات ص االمل ين

واملتعلقة  14ة من خالل املاد) ب(وهذا ما يظهر يف الفقرة  4.سان أو احليوان أو النباتاخلاصة حبماية البيئية تتمثل يف محاية االن

شرتاط عدم تطبيق قواعد إمع مراعاة "  تنص على أن ة يف جمال حرية التجارة يف اخلدمات واليتباالستثناءات العامة واألمني

بني البلدان اليت تسود فيها ظروف مشا�ة أو قيدا مقنعا على اإلجراءات بطريقة جتعل منها وسيلة للتمييز التعسفي وغري املربر 

ضرورة حلماية : جراءاته على أنه مينع أي عضو من اعتماد أو تطبيق إاخلدمات، ليس يف هذا االتفاق ما ميكن تفسري  التجارة يف

  5."النباتيةاآلداب العامة وللحفاظ على النظام العام؛ وضرورة حلماية الصحة البشرية أو احليوانية أو 

يفات اجلمركية باالستثناءات العامة من االتفاق العام للتعر اخلاصة  20من املادة ) ب(متشا�ة للفقرة ) ب(تعد الفقرة  

كانية للدول اختاذ تدابري تقييد التجارة الدولية إذا كانت هذه التدابري ضرورية و�دف حلماية ففي ذلك إم). اجلات(والتجارة 

 ان أو النباتاالنسان أو احليو 

                                                           
1 - United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Trade and Gree 
Economy, Op.Cit, p.p : 103 -104. 
2 - Ibid, p : 105 . 
3 - United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Trade and Gree 
Economy, Op.Cit, p.p : 55 -56. 
4   - World Trade Organization : Trade and Environment at the WTO, Op.Cit, p : 30. 
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املتعددة األطراف عضاء بدراسة الصلة بني االتفاقيات البيئية يرجع إدماج البعد البيئي يف االتفاقية إىل طلب الدول األ 

شأن التجارة يف اخلدمات، وكذا اقرتاح بعض الدول األعضاء خالل جولة األرغواي على تضمني االتفاق وعالقتها باالتفاق العام ب

ية املستدامة، و سالمة اهلياكل األساسية اح بفرض قيود على جتارة اخلدمات ملعاجلة املشاكل البيئية وحتقيق التنماستثناءات للسم

  1.ذم النقل، واحلفاظ على املوارد القابلة للنفاونظ

لبيئية حيدد امللحق باالتفاقية العام للتجارة يف اخلدمات القطاعية اليت تشملها أحكامه، حيث يتضمن قطاع اخلدمات ا

األخرى واملماثلة، كتنظيف انفالت الغازات،  خدمات الصرف الصحي، وخدمات التخلص من النفايات واخلدمات الصحية

كما ميكن أن تكون �االت أخرى صلة مباشرة بالبيئة، مبا يف ذلك البحوث املتعلقة . اخل... واحلد من الضوضاء، ومحاية املناظر 

  2.بالبناء واهلندسة

لق بالتجارة يف اخلدمات والبيئة دليال املتع 1996أفريل  15ذ من جملس التجارة يف اخلدمات املؤرخ يف رار املتخيشكل الق 

اقية العامة للتجارة يف اخلدمات مسايرة يف ذلك معظم االتفاقيات متعددة خول على االعتبارات البيئية يف اهتمام االتفعلى د

عامة للتجارة يف ومل يعرض على هيئة املنازعات أي نزاع يتعلق بتطبيق االتفاقية ال 3.ارةاألطراف يف إطار املنظمة العاملية للتج

  .جارة يف اخلدماتطرف أي دولة عن اختاذ تدابري بيئية تقيد التاخلدمات، لوم يتم اعالن من 

  �تفاق�حول�حقوق�امللكية�الفكر�ة�املرتبطة�بالتجارة����: ثالثا

ملالئمة حلقوق امللكية تبطة بالتجارة هو تعزيز احلماية الفعالة واحقوق امللكية الفكرية املر  يعترب اهلدف من وضع اتفاقية

وتعد  4.رتاعات، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا السليمة بيئياالبتكار والكشف عن املعلومات املتعلقة باالخالفكرية، مثل تشجيع ا

الدول مفاده حق  ياً قية حقوق امللكية الفكرية، إذ وضعت هذه األخرية مبدأ دولمحاية البيئة من املسائل اجلديدة اليت أدخلتها اتفا

إذ أجازت للدول أن تستثين من قابلية احلصول على  وصحة االنسان واحليوان  والنبات، ستبعاد االخرتاعات الضارة بالبيئةإيف 

  5.النباتيةالرباءة تلك االخرتاعات الضارة بالبيئة واحلياة البشرية أو احليوانية و 

من ن األعضاء يستبعدون أعلى " )2-27( المادةنص بشأن الرباءات، حيث ت 05وترد إشارة صرحية للبيئة يف القسم 

ى براءات االخرتاع اليت يكون منع استغالهلا جتاريا يف أراضيها أمر ضروري حلماية النظام العام مبا يف ذلك محاية قابلية احلصول عل

  ".ن أو النبات، أو لتجنب األضرار اجلسيمة اليت حلقت بالبيئة صحة االنسان أو احليوا

اءات االخرتاع يف احليوانات دول األعضاء استثناء مصانع بر جيوز للدول األعضاء جيوز لل"  )3-27( المادةومبوجب  

جيب على الدول األعضاء أن  عن العمليات البيولوجية النتاج النباتات أو احليوانات، ومع ذلك والكائنات احلية ا�هرية، فضالً 

  7:املادة العديد من املسائلويرتتب عن نص  6".يسامهوا يف محاية البيئة 

                                                           
1   - World Trade Organization : Trade and Environment at the WTO, Op.Cit, p : 30. 

 .262: مرجع سابق، ص: بوشدوب ،حممد فايز -  2
 .36: مرجع سابق، ص: مقراين ،رمزي -  3

4 - World Trade Organizatin: Trade and Eniveronment at the WTO, Op.Cit, p : 41. 
املتعلق برباءات االخرتاع، ا�لة األكادميية للبحث  07-03من األمر    8/3عدم فعالية املادة : الطابع اخليايل حلماية البيئة يف قانون براءات االخرتاع اجلزائري: محادي ،زوبري - 5

 .86: ، ص2012 جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، ،01، العدد 05لد ا� القانوين،
6   - UNCTAD: Trade and Environment in the Multilateral Trading System, Op .Cit, p: 17. 

    .216: مرجع سابق، ص: زيد املال ،فيةصا -  7



ة�للتجارةية�ا��ات�واملنظمة�العاملياتفاقحماية�الب�ئة�����                                                        الفصل�الثالث     

 

201 

ت احلية وغريها من املواد البيولوجية والكائنات ا�هرية، األمر الذي يؤدي إىل زيادة التحكم النطاق للكائنا أن اإلبراء واسع - 

 .مليةفول الصويا، األرز، البطاطا والقمح يف أيدي عدد قليل من الشركات العا يف احملاصيل الزراعية األساسية يف العامل مثل

 .النباتية يعد أداة للقرصنة إن إبراء كل أشكال احلياة احليوانية و - 

واملعارف التقليدية  ،من املعلومات اجلينية %90من الدول النامية حيث تتمركز أكثر من  يعد هذا االتفاق األكثر رفضاً  

الغذائية  حرير التجارة يف املواد اجلينية على الوضعيةلق هذا الرفض خاصة حول اآلثار السلبية لتات النباتية واحليوانية، ويتعحول الفئ

  .ية التنوع البيولوجياتفاقوهو تأثري مل يتم تعويضه بنقل التكنولوجيا كما دعت إليه  ،والصحية

ن  مواصلة العمل بشأ ،املقدم إىل الوزراء 1996ة العاملية يف تقريرها سنة وقررت جلنة التجارة والبيئة التابعة ملنظمة التجار 

  1:كرية املرتبطة بالتجارة مبا يليرتباط أحكام اتفاق حقوق اللكية الفإكيفية 

 .تيسري توليد تكنولوجيا ومنتجات سليمة بيئيا - 

 .تيسري الوصول إىل التكنولوجيا السليمة بيئيا ورصدها ونقلها ونشرها - 

ع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته وإجياد حوافز حلفظ التنو  ،كنولوجيا واملنتجات غري السليمة بيئياً د التستبعاإ - 

مبا يف ذلك محاية االبتكارات ذات الصلة حبفظ التنوع  ،ستخدام املوارد اجلينيةإالتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن و 

  .ستخدامه املستدامإالبيولوجي و 

ث أن ة اليت تعزز التحول حنو االقتصاد األخضر، حييعد حتقيق التوازن بني رفاهية املبتكر وا�تمع ككل من الظروف املواتي

معدات الطاقة املتجددة، البنية التحتية اخلضراء، تقنيات الزراعة احملسنة إذا مت نشرها على  االبتكارات سواء يف جمال كفاءة الطاقة،

د من االبتكار واالستثمار، قق التوازن بني املصلحة اخلاصة والعامة فإن ذلك يساعد على ضمان املزينطاق واسع، بشكل حي

وتساعد حقوق امللكية . ق املزيد من املاليني على التنميةحلماية فإن القطاع اخلاص يكون مرتدد يف إنفاوبدون ضمان هذه ا

 ة، ويكون املبتكرون أكثر راحة عند إستخدام هذه اآلليات يف البلدان اليتالفكرية القوية على نشر املنتجات والتكنولوجيا اجلديد

  2.ال ميكن قرصنتها أو نسخها بدون إذ�مرية، وهذا االلتزام يؤكد هلم أن إبتكارا�م تكون ملتزمة بفرض محاية حقوق امللكية الفك

ملية للتجارة، إال هناك من يعترب أن املنظمة العاملية رغم التقدم احلاصل يف احملافظة ومحاية البيئة يف اتفاقات املنظمة العا

  3:بيئية وذلك لسببني، مهاى عرقلة التقدم احلادث يف فرض ضرائب وقواعد للتجارة تعمل عل

عاملي صانعي السياسات البيئية، وأن قواعد املنظمة حتمي  ل، ويعود إىل أن قواعد املنظمة العاملية للتجارة تعرقسبب قانوني - 

 .يئيةات البألجنبية، أي أن فرض حرية التجارة قد يكون على حساب تنفيذ السياسالدول ا

. العاملي ميكن أال تعكس الدعم السياسي لرفع املعايري البيئيةتنافسية يف السياق ، راجع اىل ضغوط الاقتصادي -سبب سياسي - 

رأي عام بيئي كوسيلة محائية خفية، أو يف  فبعض أصحاب الشركات ال ينضمون إىل اجلماعات البيئية أو ميولو�ا إال خللق

 .السوق العاملي واالستثمار والتوظيف ن مع القواعد البيئية لزيادة نصيب الدولة منبعض السيناريوهات يتم التهاو 

                                                           
1   - UNCTAD: Trade and Environment in the Multilateral Trading System, Op .Cit, p: 17. 
2 - United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Trade and Gree 
Economy, Op.Cit, p.p : 86 -87. 

 .239: مرجع سابق، ص، منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية :ديب ،كمال -  3
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يات جولة األورغواي وسعي املنظمة العاملية للتجارة إىل املسامهة يف إقامة اتفاقبالرغم ما مت التوصل إليه من خالل 

س للمنظمة، تص بتحرير التجارة الدولية، وهو اهلدف الرئيات ختاتفاققات تكاملية بني التجارة الدولية والبيئة، إال أ�ا تعترب عال

كتفت بوضع قوانني وضوابط بغرض محاية البيئة، وذلك من خالل حماولة الربط بني محاية إ�ا وألن محاية البيئة ليس من أولويا

املنظمات الفاعلة يف جمال محاية البيئة، كل قيق هذا املبتغى البد من تظافر اجلهود بني املنظمة العاملية للتجارة و البيئة والتجارة، ولتح

  .مية على حد سواءهذا البد من مشاركة كل الدول املتقدمة والنا

  

  

  

  

  

  املنظمة�العاملية�للتجارة�إطار��حماية�الب�ئة���: املبحث�الثالث

أن اتفاقيات منظمة التجارة  ية منفصلة تتناول اجلوانب البيئية للتجارة ال يعيناتفاقر أن عدم وجود جيب األخذ يف االعتبا 

ديد من النصوص ذات الصلة مبوضوعات البيئة يف اتفاقيات منظمة من نصوصًا وأحكامًا خاصة بالبيئة، فهناك العالعاملية ال تتض

والبيئة دليل ، كما تعترب جلنة التجارة 1994أفريل  15للمنظمة العاملية للتجارة يف  التجارة العاملية املنبثقة عن إعالن مراكش املنشأ

الللجنة العمل وتقدمي مقرتحا�ا خالل املؤمترات من اهتمامات منظمة التجارة العاملية، لتبدأ على بداية دخول البعد البيئي ض

  .قضايا املتعلقة بالتدابري البيئية وحل الكثري من املشاكلالوزارية، كما أن جلهاز فض املنازعات دور كبري يف الفصل يف ال

  واملؤتمرات�الوزار�ة�للمنظمة�حماية�الب�ئة����ظل���نة�التجارة�والب�ئة: ل املطلب��و 

 تأسست جلنة التجارة والبيئة انطالقا  من قرار التجارة والبيئة الذي مت تبنيه يف االجتماع الوزاري اخلتامي جلولة أوراغواى يف

قرار إنشاء جلنة  إطار منظمة التجارة العاملية، ومن مث فإن والذي أدى بدوره إىل إنشاء جلنة التجارة والبيئة يف 1994مراكش ابريل 

القاطع على بداية دخول البعد البيئي ضمن اهتمامات منظمة التجارة العاملية، لتبدأ اللجنة العمل  التجارة والبيئة شكل الدليل

  .�ا خالل املؤمترات الوزاريةوتقدمي مقرتحا

  ) CCE(ب�ئة�حماية�الب�ئة������نة�التجارة�وال: أوال

االمريكية موضوع البيئة، حيث طالبت بإنشاء جلنة  الورغواي طرحت الواليات املتحدةخالل املفاوضات األخرية جلولة ا

لنامية عارضت بشدة هذا التوجه األمريكي خوفًا من تعسف دائمة للتجارة والبيئة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، إال أن الدول ا

ة واليت تعوق نفاذ منتجا�ا إىل ا شكل نوعاً من احلماية التجارية غري العادل تطبيق قواعدها املتعلقة حبماية البيئة، ممالدول املقدمة يف

رية لنتائج جولة األورغواي، وافقت وعقب إعتماد جلنة املفاوضات التجا 1993ديسمرب  15ويف  1.أسواق الدول املتقدمة

                                                           
 .278: مرجع سابق، ص: قايديمية، سا -  1
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ة ل التجارة والبيئة مع تقدمي التوصيات الالزمجلنة املفاوضات التجارية بوضع برنامج عمل حو األطراف املتعاقدة باجلات على قيام 

 1.حول اإلطار املؤسسي الالزم لتنفيذه، وذلك خالل املؤمتر الوزاري املزمع عقده يف مراكش باملغرب

وتتمثل مهام  ،لجنة التجارة والبيئة قرارًا وزاريًا إلنشاء) 1994مراكش (ألعمال جولة أوروجواي  قة اخلتاميةتضمنت الوثي

يد العالقات بني التدابري التجارية والتدابري البيئية من أجل النهوض بالتنمية املستدامة، وتقدمي التوصيات تجارة والبيئة يف حتدجلنة ال

احرتام طابعه املنفتح والغري ن يتطلب األمر تعديل أحكام النظام التجاري املتعدد األطراف، مع ضرورة املناسبة لتحديد ما إذا كا

حتياجات الدول النامية والوقاية من التدابري التجارية احلمائية، ومراقبة التدابري التجارية اليت يتم إبعني االعتبار متييزي واألخذ 

  2.ذات الصلة من التدابري البيئية اليت تؤثر على التجارةاختاذها لغرض محاية البيئة واجلوانب 

بيئية، وقد فيما خيص التفاعل بني السياسات التجارية والتتكفل اللجنة مبهام دراسة أي قضية قد تثار  يف هذا االطار

  3:يف ما يلي مهامها 1994أفريل  15بينت الوثيقة اخلتامية جلولة األورغواي مبراكش 

ئة مبا يف ذلك اليت تقع يف إطار االتفاقيات جاري متعدد األطراف والتدابري التجارية �دف محاية البيبني النظام التحتديد العالقة  -

   .البيئية املتعددة األطراف

  .العالقة بني النظام التجاري املتعدد األطراف والسياسات البيئية ذات الصلة بالتجارة -

واملتطلبات املفروضة من أجل محاية بيئية،  ملتعدد األطراف وكل من الرسوم والضرائبالعالقة بني أحكام النظام التجاري ا  -

  .نية للتعبئة والتغليف ووضع العالمات وإعادة التدويرباملنتجات مبا يف ذلك املعايري والقواعد الفاملتخذة ألسباب بيئية واملتعلقة 

ليت بات البيئية اة التدابري التجارية املتخذة لتحقيق أهداف بيئية واملتطلأحكام النظام التجاري املتعدد األطراف املتعلقة بشفافي -

  .تؤثر على التجارة

   .ملنظمة العاملية للتجارة واملنصوص عليها يف االتفاقات البيئية متعددة األطرافتسوية املنازعات يف االعالقة بني آليات  -

  .ود التجاريةنسبة للدول النامية واالمتيازات البيئية إلزالة القيآثار السياسات البيئية على النفاذ إىل األسواق بال -

  .لسوق احملليةملسائل املتعلقة بتصدير السلع احملظورة يف اا  -

  .ية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكريةاتفاقالعالقة بني البيئة و   -

  .العالقة بني البيئة واتفاقية التجارة يف اخلدمات  -

  . احلكوميةية للتجارة مع املنظمات الدولية األخرى سواء احلكومية وغرينظمة العاملعالقة امل  -

ما، أن اختصاص منظمة التجارة العاملية يقتصر على نة تقوم على مبدأين أساسني، أوهلجتدر اإلشارة إىل أن أعمال اللج

ا اليت تنشأ عندما يكون للسياسات البيئية أثر كبري على التجارة، مبعىن أنه إذا تعلق األمر بالبيئة، فيكون هلا فقط دراسة القضاي

كن هلا التدخل سواء يف وضع  السياسات البيئية حلماية البيئة، فال ميالعاملية ليست منظمة  التجارةما، كون منظمة ثانيه. التجارة

جارة والبيئة أن تتعدى مهام واهداف منظمة ويف هذه احلالة، ال ميكن ألعمال جلنة الت. الوطنية والدولية، أو وضع املعايري البيئية

  4.أعضائها إذا كان للسياسات البيئية تأثري على مبادالتمبقدور هذه اللجن إذن االهتمام بالبيئة إال التجارة العاملية، ولن يكون 

                                                           
 .155: مرجع سابق، ص، منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية :ديب ،كمال -  1
 .245: مرجع سابق، ص: بوشدوب ،حممد فايز -  2

3
 - programme de nations unies pour l’enivironment : Guid de l’enivironnement et du commerce, Publiè Institut international 

du dèveloppement durable, Canda, 2001, P.P : 27-28 . 

 .123: ، صمرجع سابق: خدجية، بن قطاط -  4
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ذلك وهو ما يتوافق  أكدت جلنة التجارة والبيئة قدرة النظام التجاري متعدد األطراف على دمج القيم البيئية وضرورة تعزيز

ىل إاعم ومنفتح يؤدي عاون الدول على النهوض بنظام اقتصادي دويل دينبغي أن تت"بأنه  12 المبدأيف  1992مع اعالن ريو 

النمو االقتادي والتنمية املستدامة يف مجيع البلدان، وحتسني معاجلة تدهور البيئة وينبغي أن ال تكون تدابري السياسة التجاري 

نطاق  يت تعاجل املشاكل البيئية عرب احلدود أو علىألغراض بيئية وسيلة لتسيري تعسفي، وينبغي أن تكون التدابري البيئية الاملوجهة 

  1".دويل يف اآلراء العامل مستندة قدر املستطاع إىل توافق

ملفاوضات التجارية يف على البيئة فقد جاء من بني القرارات الصادرة عن جلنة ا جتارة اخلدمات أما  فيما خيص تأثري

جملس : "يف ديباجته أنمبناسبة اختتام جولة األورغواي، قرار جاء  1993ديسمرب  15 اجتماع جنيف على مستوى الوزارة يف

درك أن االجراءات الضرورية حلماية البيئة ميكن أن يتعارض مع أحكام االتفاقية حيث يقرر باالكتفاء مبا التجارة يف اخلدمات ي

ألجل : ر جملس التجارة يف اخلدمات مبا يليوقد أوصى الوزراء يف هذا القرا" واليت تنص على  14 المادةمن " ب"فقرة تتضمنه ال

تفاقية مطلوبة لألخذ يف االعتبار تلك االجراءات، يطلب من جلنة التجارة من اال 14ديد ما إذا كانت أي تعديالت للمادة حت

التنمية  ن وجدت حول العالقة بني جتارة اخلدمات والبيئة متضمنة مسألةإالتوصيات والبيئة أن تقوم بدراسة وتقدمي تقرر ب

  2.لصلة بني االتفاقية احلكومية حول البيئة واتفاقية املنظمة العاملية للتجارةى امد املستدامة، واللجنة ستبحث أيضاً 

 م برنامج عملها إىل جمموعتني رئيستنيجتماعات منذ نشأ�ا، وذلك �دف تقسيإلقد كان للجنة التجارة والبيئة عدة 

  3:نة، حيثتتكفل كل جمموعة بدراسة بنود معي

  .06-04-03-02البنود رقم : ضوع النفاذ إىل السوق، واليت تتمثل يفات العالقة مبو تدرس البنود ذ :المجموعة األولى -

 البيئية والتجارية متعددة األطراف واملتمثلة يف البنودتدرس البنود ذات العالقة بالرتابط بني جداول األعمال  :المجموعة الثانية -

  .من الدراسة 10و 09ومت استبعاد البندين ، 08-07-05- 01رقم 

وطالب قرار مراكش جلنة التجارة والبيئة بضرورة تقدمي تقرير إىل املؤمر الوزاري األول الذي سيعقد كل سنتني إنطالقاً من 

  .ظمة التجارة العامليةواجلدول املوايل يوضح عمل جلنة التجارة والبيئة على مستوى من. التنفيذدخول منظمة التجارة العاملية حيز 

  ارة�والب�ئةجدول�عمل�ا��نة�التج�):01 -03(ا��دول�رقم�

  موضوع�الدراسة  البند

  .االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف وقواعد المنظمة العالمية للتجارة  01

  البيئية السياسات والتدابير  02

  الرسوم والمعايير الفنية والعالمات البيئية  03

  الشفافية  04

  لمتعددة األطرافتسوية المنازعات واالتفاقيات البيئية ا  05

  النفاذ إلى األسواق  06

 DPGsالسلع المحظورة في األسواق المحلية   07

 TRIPSحقوق الملكية الفكرية   08

  الخدمات 09

                                                           
 .243: مرجع سابق، ص: بوشدوب ،حممد فايز  -1
 .160- 159: ص.منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: ديب ،لكما  -  2

3   - World Trade Organizatin : Trade and Eniveronment at the WTO, Op.Cit, p : 05. 
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 NEOsمات غير الحكومية الترتيبات مع المنظ 10

World Trade Organizatin : Trade and Eniveronment at the WTO, Op . Cit , p : 05. 

  1:متثلت فيما يلي ،طرح بعض الموضوعات للتفاوضرت الدول النامية على صأولقد 

  .لعامليةعدم تأثري املتطلبات واالشرتاطات البيئية على إمكانية نفاذ صادرا�ا إىل األسواق ا -

فة الدول ة، حيث جيب أن تعرض املواضيع للتشاور بني كاعدم قيام بعض الدول األعضاء بالتفسري الواسع ملبادئ التجار  -

  .األعضاء

عدم قيام بعض الدول األعضاء باحلصول على استثناءات انفرادية الختاذ إجراءات جتارية ملعاجلة املشكالت البيئية، مما قد  -

  ل بقواعد النظام التجاري متعدد األطراف؛يؤدي إىل اإلخال

  .يساهم يف التغلب على املشاكل البيئة قل التكنولوجيا احلديثة والصديقة للبيئة مماتقدمي املساعدات الفنية ون -

  2:، ما يلي1996ماي  09فيما يتعلق بالتجارة والبيئة يف ) األنكتاد(كما تضمنت توصيات مؤمتر التجارة والتنمية 

علق بإمكانية إستخدام السياسات واإلجراات صة يف جمال التكامل بني التجارة والبيئة، والتنمية خاصة فيما يتة اخلااألمهي - 

 .بيئية كأدوات محائية ضد الوارداتال

أمهية مراعاة عنصر الشفافية عند إعداد السياسات البيئية مع األخذ يف االعتبار الظروف اخلاصة واالحتياجات التنموية  - 

 ).21(ل النامية للدول يف ضوء إعالن ريو دجيانريو واألجندة للدو 

حتقيق التكامل بني التجارة والسياسات البيئية  ريو مبا يضمن ومبادئ إعالن 21ى التزام احلكومات باألجندة التأكيد عل - 

لتزام باختاذ إجراءات إجيابية لتحقيق التنمية املستدامة، وبالتايل ال تستخدم اإلجراءات البيئية كأدوات مقنعة للحماية مع اال

الزم، ونقل التكنولوجيا من الدول ات التصديرية، وحتقيق احلصول على التمويل اللتسهيل النفاذ إىل األسواق وبناء القدر 

 .ىل الدول النامية يف جمال البيئةاملتقدمة إ

د بدراسة القضايا املتعلقة بالتجارة والبية من املنظور إقرار دور األنكتاد يف جمال عالقة التجارة بالبيئة والتنمية، وقيام األنكتا - 

 األسواق، القدرة على التجارة العاملية، وخاصة يف جمجال النفاذ إىلون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التنموي بالتعا

 .املنافسة، العاملات البيئية واالتفاقيات البيئية الدولية

غافورة فيما يتعلق ، وتضمن إعالن سن1996ر الوزاري األول سنة التجارة والبيئىة على املؤمتعرض تقرير نتائج أعمال جلنة 

  .املرجعية اليت وضعت هلا ة إىل إستمرارية املفاوضات يف ضوء التشريعاتبالتجارة والبيئة، والدعو 

  إطار��املؤتمرات�الوزار�ة�للمنظمةحماية�الب�ئة����: ثانيا

اصة للتجارة والبيئة، عاملية للتجارة، وهو ما جتسد يف إنشاء جلنة خخاصة ضن أجندة املنظمة العرفت محاية البيئة مكانة 

، لتحل حمل جمموعة تدابري البيئة والتجارة اليت 1994أفريل  15ر عن إختتام جولة األورغواي مبراكش يف وذلك يف اإلعالن الصاد

من الل املؤمترات الوزارية للمنظمة، ومت التوصل يف هذا الشأن إىل العديد أنشأت يف اتفاقية اجلات، لتبدأ عملها وتقدم اعماهلا خ

  :يف اآليتظل املؤمترات الوزارية للمنظمة، نذكر أمهها النصوص واألحكام حول البيئة والتجارة يف 

افورة فيما يتعلق مت عرض تقرير نتائج أعمال جلنة التجارة والبيئة، حيث تضمن إعالن مؤمتر سنغ: 1996مؤتمر سنغافورة  -1

ستمرار تلك املفاوضات إه، و نة يف املفاوضات حول املوضوع رغم تعقد وتشعببالتجارة والبيئة االعرتاف بالتقدم الذي أحرزته اللج

                                                           
 .248: ص، مدخل بيئي، مرجع سابق-دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة : ديب ،كمال  -  1
 .06 – 05: ص.مرجع سابق، ص: أمحد هالل ،حمسن -  2
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يف ضوء أهدافها، على أن تعرض النتائج على ا�لس العام للمنظمة، كما أكد األعضاء على أن منظمة التجارة العاملية هي منظمة 

أي إجراءات أو معايري حلماية البيئة، بشرط  ة للبيئة على أساس أ�ا تسمح للدول األعضاء على املستوى احمللي بتطبيقصديق

، وقد أكد التقرير اخلتامي ملؤمتر سنغافورة على أمهية التعاون م التجاري متعدد األطرافتوافقها مع األحكام واللوائح األساسية للنظا

ارد الالزمة هلا ملساعد�ا على نامية لالنضمام إىل االتفاقيات البيئية متعددة األطراف، مع إتاحة املو الدويل يف جذب الدول ال

بربط اإلجراءات التجارية بأصل املشكلة البيئية وهو ما طالبت به  ملشاكل البيئية املختلفة، وعلى أن ذلك مرتبطالتغلب على ا

ون ان عدم إعطاء مطلق احلرية الستخدام اإلجراءات التجارية ألغراض بيئية دالدول النامية، كذلك طالبت الدول النامية بضم

ة املنظمة يف إختاذ اإلجراءات التجارية لتجاري الدويل، وقد تضمن التقرير أيضًا أحقيوضع الضوابط  املناسبة عليها يف النظام ا

  1.احلكومية لتحقيق أهداف بيئية مشروعة وهو ما يتفق مع مؤيدي البيئة واملنظمات غري

لك ثالث عالن سنغافورة الوزاري، وعقدت بذإ تب توجيهاواصلت جلنة التجارة والبيئة عملها حس: 1998مؤتمر جنيف  -2

منظمة، مثلت مجعيات وهيئات  70احلكومية شارك فيها ما يقارب  ، كما نظمت ندوة مع املنظمات غري1998جتماعات سنة إ

مم املتحدة ة األياتفاق :اإلضافة اىل منظمات البحوث، كما قامت بتمديد صفة مراقب لكل منمحاية البيئة، املستهلك والصناعة ب

ية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من احليوانات والنباتات، املنظومة االقتصادية واتفاق، املتعلقة بالتنوع البيولوجي

 لنشأة إىل موضوع التجارة والبيئة، نظراً ملواتية إنعقاده يف الذكرى اخلمسني 1998كما مل يتطرق مؤمتر جنيف    2.ألمريكا اجلنوبية

بقطاع الزراعة والصيد،  1998، وأهتم إجتماع جنيف 1947أسس مبقتضى اتفاقية اجلات النظام التجاري متعدد األطراف الذي 

وأكد اإلعالن الوزاري على امهية بذل املزيد من اجلهد الطاقة، إدارة وإستغالل الغابات، املعادن غري احلديدية واخلدمات البيئية، 

 3.نمية املستدامةلتحقيق أهداف الت

ر سياتل بإعادة طرح الدول املتقدمة ملوضوع تنظيم العالقة بني التجارة والبيئة، حيث مل حيظ مؤمت متيز: 1999 مؤتمر سياتل -3

سبل توسيع الشفافية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة وحتسني العالقة هذا املوضوع على اهتمام املؤمتر، ألن موضوع مواصلة دراسة 

منظمة غري حكومية،  20ظ حلوايل ل األعضاء، ومنحت يف هذا املؤمتر صفة املالحمع ا�تمع املدين هو الذي حظي باهتمام الدو 

برفض الواليات املتحدة االمركية بطرج موضوع ومتيز املؤمتر . ونظمت مع أمانات االتفاقيات البيئية اجتماعا لتبادل املعلومات

مسألة  ول االحتاد األوريب إنشاء جمموعة لغرض دراسةحد املواضيع اهلامة للتفاوض، واقرتحت لذلك دالكائنات احملورة جينيا كأ

األصعدة، مبا فيها  رغم ذلك متيز مؤمتر سياتل بفشل ذريع على كل 4.السالمة اإلحيائية من أجل أن جيري املؤمتر يف أحن الظروف

  .لناميةالدول املشاركة، خاصة بني الدول املتقدمة وااجع إىل إختالف الرؤى بني القضايا البيئية، وهذا ر 

تناول اإلعالن الوزاري الصادر عن املؤمتر، ضمن موضوعاته املتعددة موضوع عالقة البيئة بالتجارة، إذ  :2001مؤتمر الدوحة  -4

ملوجبات التجارية احملددة يف من اإلعالن دراسة العالقة بني قواعد املنظمة العالية للتجارة وا 33 ىلإ 31تناولت الفقرات من 

دابري البيئية على النفاذ إىل األسواق، خاصة للدول النامية واألقل منواً، يئية متعددة األطراف، وكذلك دراسة تأثري التاالتفاقيات الب

  .لفكريةواألحكام ذات الصلة حبقوق امللكية ا

قة بني واليت تنص على تبيان العال 31 الفقرة إطار متخض عن املؤمتر االتفاق حول إدراج موضوعات البيئة والتجارة يف

قتصار املفاوضات يف نطاقها على إوااللتزامات التجارية احملددة الواردة يف االتفاقيات متعددة األطراف، و  ،نظمةالقواعد احلالية للم

                                                           
 .380 – 379: مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  1
 .78: مرجع سابق، ص: ، بلعزخري الدين -  2
 .222: مرجع سابق، ص: زيد املال ،صافية -  3
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة -  4
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ل حبقوق أي عضو هذه املفاوضات لن ختُ بني أطراف االتفاقية البيئية متعددة األطراف، و  للمنظمةحكام احلالية مكانية تطبيق األإ

   2:االتفاقيات ذات الصلة التالية 31وتنبثق عن الفقرة  1.ليس عضوا يف االتفاقيات البيئية متعددة األطراف ظمةاملنيف 

  .ألطرافوااللتزمات التجارية احملددة والواردة يف االتفاقيات البيئية متعددة ا املنظمةالعالقة بني قواعد : )1-31(الفقرة  -

يئية املتعددة األطراف واللجان ذات الصلة التابعة للمنظمة العاملية للتجارة، ني االتفاقيات البتبادل املعلومات ب: )2-31(الفقرة  -

  .جارةفصال عن منحها صفة املراقب لدى هيئات املنظمة العاملية للت

البيئية أو لتعريفة وغري التعريفية على السلع واخلدمات السلع واخلدمات البيئية وذلك بتخفيض احلواجز ا: )3-31(الفقرة  -

  .إلغائها عند االقتضاء

فطالب املؤمتر الوزاري جلنة التجارة والبيئة عند متابعتها للعمل بشأن كافة البنود يف جدول أعماهلا  32الفقرة ما يف أ

  3:ن شروط التفويض اعطاء اعتبار خاص مبا يليضم

اليت يكون اصة فيما يتعلق بالبلدان النامية، واحلاالت ر اإلجراءات البيئية على الوصول اىل السوق خدراسة أث ):1-32(الفقرة  -

  .فيها الغاء أو ختفيض القيود والتشوهات التجارية مفيدا للتجارة والبيئة

  .فكريةة لالتفاق حول النواحي املتعلقة بالتجارة يف حقوق امللكية الات العالقاألحكام ذ: )2-32(الفقرة  -

  .راض البيئيةبيئية اخلاصة باألغتصنيف املتطلبات ال: )3-32(الفقرة  -

إننا ندرك أمهية املساعدات الفنية وبناء القدرات يف جمال التجارة البيئة للدول النامية "فتنص على ما يلي  33الفقرة أما 

وسيتم  يف اجراء مراجعات بيئية على املستوى الوطين،األقل منوا، ونشجع تقاسم اخلربات والتجارب مع الدول األعضاء الراغبني و 

  ".اخلامسةإعداد تقرير حول هذه األنشطة للدورة 

البيئية ومفاوضات  وختص التعاون بني جلنة التجارة والبيئة وجلنة التجارة والتنمية لتحديد ومناقشة اجلوانب )51( ةالفقر 

.ول أعمال اللجنةوتعترب التنمية املستدامة بندا دائما على جد. التنمية للمساعدة يف حتقيق هدف التنمية املستدامة
4

  

فيما يتعلق بالعمل يف جلنة التجارة والبيئة، أوصى الوزراء اللجنة مبواصلة العمل يف كافة املوضوعات املدرجة عل جدول 

  5:هتمام خاص ملوضوعات حمددة، وهياألعمال مع توجيه ا

 .األسواق خاصة بالنسبة للدول النامية أثر املعايري البيئية على النفاذ إىل - 

 .املشرتكة من ختفيض أو احلد من القيود والتشوهات التجارية مبا يفيد التجارة والبيئة والتنميةفادة االست - 

ى احلصول رية املتصلة بالتجارة تعترب أساسية يف مساعدة الدول عليؤكد األعضاء يف املنظمة أن اتفاقية حقوق امللكية الفك - 

من االعالن الوزاري  19، وختص الفقرة ل التكنولوجيا يف هذا ا�النولوجيا ومنتجات مفيدة للبيئة، وتؤدي إىل نقعلى تك

لعالقة بينهما، وطالب الوزراء أيضا جملس اتفاقية حقوق امللكية الفكرية واتفاقية التنوع البيولوجي على االستمرار يف توضيح ا

 .الرتيبساتفاقية  النظر إىل املوضوعات املرتبطة بالبيئة يف جلنة التجارة والبيئة باالستمرار يف

متطلبات العالمات البيئية، حيث طلب من جلنة التجارة والبيئة النظر يف مسألة تأثري العالمات البيئية على التجارة، والتحقق  - 

  .بيئيةقواعد املنظمة احلالية تقف عقبة يف طريق السياسات اخلاصة بالعالمات المما إذا كانت 

                                                           
 www.wtoarab.org/page.aspx?page_key=duh&3ang=ar): 26/10/2017(يخ اعالن مؤمتر الدوحة الوزاري، نقال عن بتار   -  1

2 - World Trade Organization: Trade and Eniveronment, WTO E-Lerning, Op. cit,  p:43. 
3 - programme de nations unies pour l’ enivironment : Guid de l’enivironnement et du commerce, Publiè Institut international 
du dèveloppement durable, Deuxième édition, Canda, 2005, P.P : 121-122. 
4 - World Trade Organization: Trade and Eniveronment, WTO E-Lerning, Op. cit,  p.p:44-45. 

 .19:، مرجع سابق، صالبيئة - ارة يف املنطقة االتفاقيات الدولية وقضايا التج: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  5
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خيص التدابري البيئية، وإحالة املوضوع للتفاوض  مطالب الدول النامية واملتقدمة فيما من ضمن نتائج املؤمتر هو التوفيق بني

يفتح ماية البيئة والصحة يف إطار املنظمة، وهو ما اءات حلمن إجر  املوسع مع االقرار يف نفس الوقت باختاذ الدول ما تراه مالئماً 

ذلك توج املؤمتر مبعارضة  من اتفاقية اجلات، رغم 20تتوافق مع املادة  الدول الختاذ إجراءات أحادية اجلانب اليت الا�ال أمام 

   1. ستدامةبرنامج املساعدات التقنية لدعم القدرات التجارية للدول النامية يف إطار التنمية امل

جارة وإمنا مت تطرق إىل مواضيع جديدة فيما خيص البيئة والتيف مؤمتر كانكون باملكسيك مل يتم ال: 2003مؤتمر كانكون  -5

زام بتنفيذه يف جمال البيئة يف مؤمتر الدوحة، وطالب املؤمتر بضرورة السعي الدؤوب حلماية البيئة ومنع أي االكتفاء مبراجعة ما مت االلت

ص احملاور ومت التأكيد على إ�اء املفاوضات فيما خي 2.ة من شأ�ا إعاقة التجارة الدولية حبجة عدم االلتزام باملعايري البيئيتدابري

  3:كآخر أجل، ومت التطرق خالل أشغال اجلولة إىل أربع حماور أساسية   2005خالل جانفي الثالثة اخلاصة جبولة الدوحة 

بيئية خارج وختص تطبيق قواعد النظام التجاري على األعضاء اليت وقعت على اتفاقيات : تحديد التزامات تجارية خاصة - 

على عدم سيطرة أي اتفاق على حساب  هوم التزام التجاري اخلاص، حيث أمجع األعضاءإطار املنظمة، حيث مت التطرق ملف

 .آخر

لبيئية متعددة األطراف مرة أو مرتني كل سنة من حيث مت االتفاق على االجتماع مع أمانات االتفاقيات ا: تبادل المعلومات - 

 .ناقشة آليات تسوية املنازعاتبادل املعلومات ومأجل ت

 .مقرتحات حول منح صفة مراقب، علما أن هذه املقرتحات جممدة ألسباب سياسية دميتق :صفة مراقب - 

ة من التجارة يف السلع واخلدمات البيئياتفق األعضاء على التفاوض لتحرير : تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية - 

 .م السلع البيئيةكية واحلواجز غري اجلمركية، ووضع إطار ملفهو خالل خفض أو إلغاء الرسوم اجلمر 

رغم ما توصل إليه املؤمتر إال أنه يالحظ عدم االشارة اىل التزامات الدول اليت تتخذها على عاتقها يف جمال التنمية 

  4:جوهانسربغ، يفسر عد االهتمام بالبيئة يف مؤمتر كانكون باملظاهر التايل املستدامة يف اطار قمة

 .CCEة يئية إال على مستوى جلنة التجارة والبيئعدم إمكانية تدخل أمانات االتفاقيات الب - 

 .عدم اإلشارة إىل التعاون بني منظمة التجارة العاملية وبرنامج األمم املتحدة - 

 .من أجل التنمية املستدامة ساعدة التقنية للدول الناميةغياب االقرتاحات حول تقدمي امل - 

من خالل تكثيف املفاوضات، م املتبادل بني التجارة والبيئة أكد املؤمتر على وجوب تعزيز الدع: 2005كونغ مؤتمر هون -6

اللتزامات التجارية احملددة يف من إعالن الدوحة، واملتعلق بالعالقة بني قواعد منظمة التجارة العالمية وا 31وكذا تثمني الفقرة 

ت غري اجلمركية أمام التجارة يف السلع واخلدمامات وخفض وإلغاء الرسوم اجلمركية، واحلواجز االتفاقيات البيئية، وكذا تبادل املعلو 

 6:قامت الدول األطراف يف جمال التنمية املستدامة بالتفاوض حول املواضيع التالية كما 5.البيئية

 ارية إلدارة املياه املستعملة؛دمات البيئية كاستعمال مصفيات اهلواء أو تقدمي خدمات استشاملوارد واخلحترير جتارة  - 

 .ني قانون املنظمة العاملية للتجارة واالتفاقيات البيئيةلة التوفيق بالبحث يف مسأ - 

 .بسبب صعوبة تقريب وجهات نظر األطراف 2006توقفت املفاوضات يف جويلية 

                                                           
 .430: سابق، ص: عبد احلميد ،عبد املطلب -  1
 .205:ة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، صمنظم :ديب ،كمال  -  2
 .80: مرجع سابق، ص: ، بلعزخري الدين -  3
 .224: مرجع سابق، ص: زيد املال ،صافية -  4
 .80: مرجع سابق، ص: عز، بلخري الدين -  5
 .224: مرجع سابق، ص: زيد املال ،صافية -  6
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عنوان النظام التجاري املتعدد جتمعت الدول األطراف يف املنظمة يف املؤمتر السابع جبنيف حتت إ: 2009 مؤتمر جنيف -7

هتم املؤمتر بكيفية األخذ يف االعتبار التنمية املستدامة يف سياسة املنظمة، والعمل وإ .ئة االقتصادية العاملية احلاليةاألطراف والبي

واملسامهة فعليا يف لدول النامية لالستفادة من نظام العنونة ألغراض بيئية يف سوق التصدير على وضع برنامج عمل لتدعيم قدرات ا

نتوجات إىل األسواق خاصة بالنسبة للدول النامية والدول األقل ة وحتديد آثار التدابري البيئية على نفاذ املاملقاييس الدولية البيئي

 .تغري املناخعاملي وان املنظمة العاملية للتجارة معنية بفتح احلوار حول التجارة و  واعتربت بعض الدول أن تغيري املناخ رهان. تطورا

، وشددت بعض الدول على حمورية 2010جولة الدوحة خالل سنة ؤمتر على أمهية االنتهاء من قد أكدت غالبية الدول خالل املو 

  1.ية، اهلند والربازيل واألرجنتنيالقضايا التنموية كجزء ال يتجزأ من النجاح كمصر ممثلة للدول االفريق

التباعد  ةدمات البيئية وتقليص هو  مؤمتر جنيف على تقليص عوائق التجارة يف اخلركزت مفاوضات يف: 2011مؤتمر جنيف  -8

 2.ارة والبيئةالنقاش حول أمهية التعامل املتبادل يف جمال التج ، كما دارما بني اتفاقيات منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات البيئية

السنة وتطرقت  نوفمرب من نفس 1جويلية و 6جوان و  27يف  2011سنة  جتمعت جلنة التجارة والبيئة يف ثالث مناسباتإكما 

، واحملور الثاين الذي يتناول مفهوم االقتصاد األخضر ودور التجارة يف حتقيق هذا إعالن الدوحةمن  32اىل حمورين هو الفقرة 

  3.التنمية املستدامةاملفهوم وعالقته ب

من إعالن الدوحة ) 01 – 32(، حيث مت مناقشة الفقرة 2012فمرب عقدت جلنة التجارة والبيئة إجتماعها العادي يف نو 

املتعلقة بالعنونة البيئية، كما ناقشت اللجنة عدد من ) 03-32(املتعلقة باملتطلبات البيئية للنفاذ إىل األسواق، إضافة إىل الفقرة 

ية، كما بيق التدابري التجارية لتحقيق األغراض البيئاملدرجة يف جدول االعمال من بينها النقطة الرابعة املتعلقة بشفافية تطالنقاط 

حول خمتلف اجلوانب البيئية حتقيقاً  51ملتعلقة باملساعدة الفنية وتدعيم القدرات، والفقرة وا) 33(تناولت اللجنة أحكام الفقرة 

 4.ستدامةملتطلبات التنمية امل

من ) 1-32(مجلة من املواضيع، من بينها الفقرة  ومت مناقشة 2013عقد االجتماع العادي يف  جوان  2013ويف سنة 

املتعلقة بالعالمة البيئية، كما مت مناقشة تطبيق التدابري لتجارية لتحقيق ) 3-32(ية، والفقرة اعالن الدوحة واملتعلقة باملتطلبات البيئ

ة ة، وكذا مناقشة اتفاقية حقوق امللكية الفكري، وكذا الفقرة املتعلقة باملساعدة الفنية وتدعيم القدرات للدول النامياألغراض البيئية

  5.ف اجلوانب البيئية لتحقيق التنمية املستدامةحول خمتل 51وتأثريها على البيئة، والفقرة 

تركزت املناقشات حول تأثري  الن الدوحة، حيثاملنبثقة من اع 51و  33و  32مت مناقشة الفقرات  2014ويف سنة   

الت اليت كما عاجلت أشغال اللجنة احلا) 1-32(الفقرة  اىل االسواق، خاصة بالنسبة للدول النامية يفللنفاذ  املتطلبات البيئية

اري متعدد األطراف يكون فيها احلد من القيود التجارية يف صاحل البيئة والتنمية، ومناقشة العالقة بني أحكام النظام التج

  6.اقيات البيئيةوالسياسات التجارية بغرض محاية البيئية مبوجب االتف

                                                           
دراسة دول املغرب العريب منوذجا، مذكرة  –التجاري متعدد األطراف يف إطار متطلبات التنمية املستدامة وانعكاسا�ا على الدول العربية نظام اجلوانب البيئية لل: ، عامرحبيبة - 1

وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، العل االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، كلية: ، ختصصغري منشورة وراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيريماجستري يف إطار مدرسة الدكت

  .92: ، ص2011/2012، 1جامعة سطيف 
 .74: ، صمرجع سابق: مقراين ،رمزي -  2

  .81:مرجع سابق، ص: ، بلعزخري الدين -  3
4 - voir : OMC, Rapport de comité et D’environnement 2012, session extraordinaire de la comité , 115505 /R/WT/CTE/M54, 
secrétaire de l’OMC, Genève, 2012. 
5 - voir : OMC, Rapport de comité et D’environnement 2013, session extraordinaire de la comité , 53466 /R/WT/CTE/M53, 

secrétaire de l’OMC, Genève, 2013. 
6-  voir : OMC, Rapport de comité et D’environnement 2013, session extraordinaire de la comité , WT/CTE/M/57, secrétaire 

de l’OMC, Genève, 30 septembre 2014. 
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مؤمتر الدوحة وما ترتب عنه من نوايا إجيابية حنو توضيح وحتسني من املناقشات اليت متت يف  جتدر اإلشارة أنه على الرغم

فعلية قابلة للتنفيذ حلل املشاكل القائمة بني الدول خبصوص املتطلبات العالقة بني التجارة والبيئة، إال أ�ا مل تتوصل بعد إىل نتائج 

ض اآلراء بني الدول املتقدمة والنامية غراض أخرى نظرًا للتشعبات والتعقيدات، وتناقاإلجراءات البيئية املطبقة ألغراض بيئية وألو 

ت التنموية التقاصديات الدول النامية، ومل تلغي أي املطروحة يف هذا الصدد، كما أ�ا مل ترحز أي تقدم بشأن مراعاة األولويا

إجتماعاً  17، 2013إىل غاية  2003رتة املمتدة ما بني ضها الدول املتقدمة، وقدر عرفت فيما بعد الفجتاوزات جتارية تفر 

  1.ات البيئيةإستثنائياً وقعت من خالله جلنة التجارة والبيئة مصفوفات للتدابري املتصلة بالتجارة يف إطار االتفاقي

الث موضوعات دها القرار الوزاري اليت وضعت هلا بني أهم ثمتكنت جلنة التجارة والبيئة من مناقشة املوضوعات اليت حد

  2:دول الناميةعلى مائدة املفاوضات بالنسبة لل

 .عدم تأثري املتطلبات البيئية بالنفاذ اىل االسواق خاصة لصادرات الدول النامية - 

مشاكل بيئية، مع عدم االخالل  اءات تلقائية وانفرادية الختاذ إجراءات جتارية ملعاجلةحلصول على استثناحلرص على عدم ا - 

 .التجاري املتعدد األطراف بقواعد النظام

  .التأكيد على عدم قيام بعض األطراف بالتفسري الواسع ملبادئ التجارة حبيث تعرض املوضوعات للتشاور بني كافة األطراف - 

، حيث ختشى معظم هيف معظم فاعياً د ، حيث تلعب الدول النامية دوراً ومستقطباً  والبيئة ساخناً ول التجارة يظل اجلدل ح

ما يتم جتاهلها يف مناقشة السياسات  ط البيئية يف الدول املتقدمة، وهي تشعر أنه كثرياً ية من احلمائية ومجاعات الضغالدول النام

  .ميةبرنامج عمل ما بعد الدوحة إىل وجوب تأمني املشاركة الفعالة للدول النااملتعددة األطراف، وهلذه األسباب يشري 

جناز خطوات إومل تتمكن من  ،ل املتقدمةية توفيقية بني الدول النامية والدو تتوصل مؤمترات املنظمة إىل حلول مرضمل 

تجارة والبيئة املقدمة تتوصل التقارير السنوية للجنة اللتحقيق التنمية املستدامة، ومل  أساسياً  فعالة جتعل من التجارة العاملية حموراً 

  3:أسباب منها املواضيع اليت قامت بدراستها وذلك راجع اىل لمنظمة العاملية للتجارة إىل أية توصيات حولللمجلس العام ل

 .االهتمام بتسهيل التبادالت التجارية  - 

 .نات اتفاقيات البيئة املتعددة األطرافغياب التعاون املؤسسايت بني جلنة التجارة والبيئة مع أما - 

صويت أعضاء املنظمة وبالتايل يتم اللجوء اىل الت لقرارات  باالمجاع الن اللجنة تتألف من مجيعالصعوبة يف الوصول اىل اختاذ ا - 

 .وفق األغلبية ايل حيددها نظام املنظمة

بأن هناك القليل الذي مت اجنازه بشأن املهام   Boyle وبويل Birnie بيرني ولتقييم عمل اللجنة بصفة عامة يرى كل من

للدول املتقدمة موسة للتوفيق بني التجارة والبيئة، بل تركت والبيئة، حبيث مل تتخذ اللجنة أي قرارات مل املنوطة بلجنة التجارة

املفاوضات اجلارية داخل يك مسار على حتر  نعكس سلباً إاالقرتاحات السيما الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب، وهذا ما 

 شوانبومويف نفس االجتاه يعترب  الحتياطيات املتحدة واالحتاد األمريكي خبصوص مبدأ االلجنة بسبب اختالف املواقف بني الوال

Schoenbaoum  مواقف عند تقييمه لقرار اللجنة املعروض على املؤمتر الوزاري األول املنعقد بسنغافورة بأنه قرار يكتفي بسرد

                                                           
 .75: مرجع سابق، ص: أمنة، عساسلة -  1

  .10: مرجع سابق، ص: أمحد هالل ،حمسن -  2
  .225: مرجع سابق، ص: زيد املال ،صافية -  3
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  1.تحقيق التنمية املستدامةلسبل الكفيلة للتوفيق بني التجارة والبيئة لالدول األعضاء املعّرب عنها أثناء املناقشات دون حتليل وحتديد ا

ال ميكن اجلزم بشكل تام مبستقبل محاية البيئة داخل املنظمة العاملية للتجارة، حيث أثارت احملاوالت العديدة للدول 

ية رة، العديد من التساؤالت حول األهداف احلقيقض معايري بيئية وربطها بالتجارة العاملية داخل املنظمة العاملية للتجااملتقدمة لفر 

ختارت الدول إ، وبالتايل مرفوضاً  التجارية العادية أمراً  واجزستخدام احلإوعن املصاحل احلقيقية يف عصر أصبح فيه ، للدول املتقدمة

صادية احملدودة للدول النامية، ولذا بيئية، وذلك دون األخذ يف االعتبارات القدرات االقتمثل هذه القضايا التقدمة الرتكيز على امل

  .لشروطم الدول النامية ال تستطيع االلتزام جبميع افإن معظ

  �سو�ة�ال��اعات�البي�ية����إطار�املنظمة�العاملية�للتجارة: ثالثا

ت اتفاق التفاهم حول قواعد وإجراءا نظام التجارة متعدد االطراف، حيث أدىتعترب تسوية املنازعات من أهم أركان 

، عالوة على ذلك يعد هذا اجلهاز اآللية ورغواي إىل تقوية النظام القدمي بدرجة كبريةتسوية املنازعات الذي إنتهت إليه جولة األ

  2.احلكومات بالقيود املفروضة عليها من طرف املنظمةاحلقيقية لفرض سلطة املنظمة وكذا ضمان أعلى درجة التزام ممكنة من قبل 

سواء  البيئية التجارية اليت حتدث بني خمتلف الدولالعاملية منذ إنشائها العديد من املنازعات  عرفت منظمة التجارة

التجاوزات اليت املتقدمة أو النامية، وقد يعود ذلك لسوء تفسري بعض قواعد املنظمة أو التشدد يف تطبيقها، إضافة إىل بعض 

.. قاييس البيئيةو مكافحة اإلغراق، عدم تطابق املنتجات مع املحتدث نتيجة لعدة أسباب كحجة محاية الصناعات الناشئة، أ

مة التجارة العاملية جهاز لتسوية املنازعات من إجل الفصل يف القضايا حمل النزاع بني الدول إخل، وهلذ الغرض أنشأت منظ

 3.من صبغة قانوين سارية املفعول األعضاء ذلك ملا له

متعددة األطراف االتفاقيات البيئية ، عندما تتطلب إحدى املنظمةيات اتفاقافق مع نازعات فيما يتعلق مبدى التو امل تنشأ

. متعددة األطرافمتثاهلا ملا تنص عليه االتفاقية البيئية إختاذ تدابري جتارية ضد البلدان غري املوقعة لعدم إمن البلدان املوقعة عليها 

ية، ومل يكن للتدابري بيئال اتمجيعها، من بني املوقعني على االتفاقي ، ولكن ليستاملنظمةألعضاء يف فإذا كانت بعض البلدان ا

، تكون هذه التدابري التجارية املنظمةيات اتفاقالتجارية املنصوص عليها يف االتفاقية البيئية متعددة األطراف ما يربرها مبوجب 

  4. ةعملية تسوية املنازعات يف منظم ذلك موجبة إلقامة دعوى عليها يف إطارهاكاً ملبدأ عدم التمييز، وتكون بانت

نازعات دور هام يف الفصل يف املسائل البيئية، رغم أنه مل ينص صراحة يف منظمة التجارة العاملية على سوية املجلهاز ت

ال البيئة، إال أنه تدخل ضمن اختصاصه ألنه ال يوجد ما ينص على عكس االختصاص القضائي جلهاز تسوية املنازعات يف جم

ها يف إطار االتفاقيات البيئية متت تسويتها ضمن اجلهاز، رغم إمكانية تسويت ، لكن عمليًا يوجد العديد من املنازعات اليتذلك

  :منها، نذكرومن بني أهم املنازاعات التجارية وموقف جهاز تسوية املنازعات . متعددة األطراف

ت على منظمة من أوائل القضايا اليت عرض ضيةهذه الق: 1995 الواليات المتحدة –ولين ز اغالمعايير المطبقة في شأن ال -

فقد . شرتاطات بيئية، بل بنيت على أساس التمييز بني املنتج الوطين واألجنيبإتتعرض حلق الدول يف وضع  التجارة وهي ال

                                                           
  .250: مرجع سابق، ص: بوشدوب ،حممد فايز -  1
 .238: مرجع سابق، ص: زيد املال ،صافية -  2
 .76: مرجع سابق، ص: أمنة، عساسلة -  3
  ):11/10/2017(متاح على املوقع بتاريخ التجارة والبيئة،  -  4
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دة لتطبيقها إجراءات بشكوى ضد الواليات املتح 1995أفريل  10يف  ، مث تبعتها الربازيل1995ي جانف 23يف  تقدمت فنزويال

ولني تتعارض مع مبدأ املعاملة الوطنية وال جيوز تربيرها مبوجب االستثناءات الواردة يف قواعد منظمة ز اغال متييزية ضد صادرا�ا من

ت تتعارض أن اإلجراءا وقد صدر قرار اخلرباء لصاحل املدعني مؤكداً . من اجلات 20 املادة ،التجارة العاملية يف إطار الصحة والبيئة

من اجلات، واستأنفت الواليات املتحدة القرار،  20ستثناءات الواردة يف املادة باالستناد إىل االال جيوز تربيرها  كما،  3مع املادة 

  1.الذي وافق على رأي اخلرباء 1996ماي  20تئناف يف وصادق جهاز تسوية املنازعات يف املنظمة على قرار جلنة االس

كي اخلاص باحملافظة على يئية أدمج القانون األمرينتيجة ضغط املنظمات الب: 1996 سالحف البحريةنزاع الجمبري وال -

ال حتافظ على صطياده بواسطة أنواع معينة إسترياد اجلمربي الذي مت إمينع  1973عام  احليوانات املهددة باالنقراض ُحكماً 

واليت  كستان وتايالنداهلند وماليزيا وبا  منها ،للجمربي من القرار، ومن مث فقد تضررت بعض البلدان املصدرة يةسالحف البحر ال

ية منظمة التجارة، وهو ما أيدته األجهزة اتفاقمعتربة القانون األمريكي يناقض أحكام  1996أكتوبر  08قدمت شكوى بتاريخ 

الستئناف التابع آللية فض حيث عارضت اإلجراءات املتخذة من جانب الواليات املتحدة، وخلص جهاز ا ةللمنظماملعنية 

كما أن الواليات املتحدة مل تقم بإجراء مفاوضات لتوصل إىل حلول توافقية   ،اإلجراء متيزي بشكل ال ميكن تربيرهاملنازعات إىل أن 

ول من تلك يف تطبيقها لقرار منع االسترياد أعطت دول الكارييب فرتة مساح أطا أ� حلماية السالحف البحرية واحملافظة عليها، كما

يؤكد أن اإلجراءات  1998املتحدة إستأنفت القرار، وأصدرت جلنة االستئناف عام  الوالياتإال أن  .سيويةاآل للدولاملمنوحة 

  2.منها) ج(ة قدمة هذه املادة رغم توافقها مع الفقر من اجلات، لغياب الشروط الواردة يف م 20األمريكية تتعارض مع املادة 

املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب  اهلرموين بني الوالياتقام النزاع حول البقر حيث : 1997لبقرية عام قضية الهرمونات ا -

يات املتحدة األمريكية ألغراض صحية، بعدما قرر االحتاد األورويب منع استرياد اللحوم احملتوية على هرمونات النمو القادمة من الوال

اينة أخطار استهالك اللحوم احملتوية على جيب القيام بالتحاليل على املدى الطويل ملع حيث كان االحتاد األورويب يرى أنه

ة رمونات على صحة اإلنسان، وعندما عرضت هذه القضية أمام منظمة التجارة العاملية فقد رفضت األجهزة املعنية بتسوياهل

بت حىت األورويب خمالفة لقواعد املنظمة، حيث مل يث النزاعات اإلجراءات األوروبية، حيث أن هذه اإلجراءات من طرف االحتاد

إذا كان جهاز االستئناف يف إطار املنظمة قد �رب من النقاش احلاد بشأن مبدأ احليطة، فإن  3.اآلن أي أخطار لتلك اللحوم

ة العلمية، ومع ذلك فإنه مل يتم نا بأن هذا املبدأ قد مت أخذه يف االعتبار عرب تفسري لني ملفهمو األدلقضية البقر اهلرموين، تبني ل

  4.از االستئناف يف القضيةاملبدأ كأساس الختاذ تدبري صحية، من قبل جه التمسك �ذا

س القضايا تسوية املنازعات متقضية طرحت جلهاز  50مت تسجيل  2014منذ نشأة املنظمة العاملية للتجارة إىل غاية سنة 

ايل يوضح تطور عدد القضايا املطروحة معايري الصحة والصحة والنباتية، والشكل املو قضية ختص  42املتعلقة بالعوائق الفنية، و

  .ة بالعوائق والفنية وكذا معايري الصحة والصحة النباتية املطروحة على جهاز تسوية املنازاعاتاملتعلق

  )2014 – 1995(ية�للتجارة�املنازعات�التجار�ة�املتعلقة�باملعاي���البي�ية����املنظمة�العامل: )04 – 03( الش�ل�رقم

                                                           
  .16رجع سابق، ص البيئة، م - االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة يف املنطقة : اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  1
     http://www.ennow.net) : 21/10/2017(بتاريخ وين لكرت عن املوقع اال متاحالبعد البيئي يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية، : هشام الصادق -  2
  .86: ، صمرجع سابق: مقراين ،رمزي -  3
 .247: مرجع سابق، ص: سامية، قايدي -  4



ة�للتجارةية�ا��ات�واملنظمة�العاملياتفاقحماية�الب�ئة�����                                                        الفصل�الثالث     

 

213 

  

  :باالعتماد على من إعداد الطالب : المصدر

- http://www.wto.org/french/tradge-f/dispu-f/dispu-aggremeents/index-f.htm?id=A22, consulte (12/06/2017). 

أن عدد القضايا املرفوعة للمنظمة العاملية للتجارة على مستوى جهاز فض  )04 – 03( ظ من خالل الشكل رقمالحامل

 قضية رفعت من طرف 22، منها قضية رفعت من أجل العوائق الفنية 50، منها نزاع يتعلق باالعتبارات البيئية 92املنازعات بلغ 

قضية رفعتها الدول النامية، وتراوحت عدد القضايا للمعايري الفنية ما  12منها  النباتيةملعايري الصحة والصحة  42و  الدول النامية،

بني إرتفاع وإخنفاض، أما معايري الصحة ا م 2011و 2006و 2005و  2004قضية سنوات  0، إىل 1995قضايا سنة  8بني 

، وتعترب أغلب 2006و  2004 سنوات قضية ما بني 0إىل  2003قضايا سجلت سنة  6بني والصحة النباتية فرتاواحت ما 

  .القضايا مطروحة من طرف الدول النامية، مما يبني االنعكاسات السلبية للمعايري البيئية على تنافسية جتارة الدول النامية

  يةأثر�السياسات�و�ش��اطات�البي�ية�ع���التجارة�ا��ارج: �ياملطلب�الثا

سواق الدولية والقدرة التنافسية من يئة من ناحية، وبني موضوع النفاذ إىل األهناك إرتباط وثيق بني موضوع التجارة والب

فنية ملزمة على  ضع اشرتاطات ومعايريبدأت بعض احلكومات تجهة أخرى، ال سيما للسلع ذات األمهية للدول النامية، حيث 

زمة للمنتجات �دف تسهيل االنتفاع أو والبيئة، بل وتشجع أيضًا وضع معايري غري مل املنتجات العتبارات األمان والصحة

. جارة الدوليةستخدامها كعوائق أمام الواردات وبالتايل تدمر التإادة منها، ومع هذا فإن تلك الضوابط واملعايري ميكن أحياناً االستف

  .يت ينبغي توافرها يف املنتجاملواصفات والشروط الوتدور القيود الفنية حول اخلصائص و 

  ���النفاذ�إ����سواقاي���البي�ية�عأثر�املع: أوال

ة يوجد إرتباط وثيق بني وضوع التجارة والبيئة من جهة، وبني موضوع النفاذ إىل األسواق الدولية والقدرة التنافسية من جه

سباب رب موضوع اهتمام هلذه الدول، لشكوكها يف األثانية، ال سيما السلع ذات االهتمام التصديري للدول النامية، حيث يعت

  .والبيئة، من تغليب التوجهات احلمائية للدول املتقدمة اخلفية وراء النقاشات حول وضوع التجارة

تكون وقد . يف إدارة اإلنتاج واالستهالك احمللينية تستعملها احلكومات عادة متثل املعايري البيئية أدا: ماهية المعايير البيئية -1

حسنة، وتركز املعايري على الشروط املتصلة مبنتج ز بني املنتجات وحتديد أساليب اإلنتاج املستاملعايري طوعية أو تكون إلزامية للتميي

  . ق تلك الشروطأو بعملية التصنيع أو اإلنتاج، وعلى اإلجراءات املرتبطة بتطبي
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ا قد تتضمن أيضا تدابري تتعلق ا آثار على إدارة البيئة الطبيعية، غري أ�تدابري هل" تعرف على أ�ا: المعايير البيئيةمفهوم  -1-1

  1".اإلنسان، والصحة والسالمة البيئيني، مبا يف ذلك اآلثار املرتبطة حبماية صحة وسالمة البشر واحليوان والنباتببيئة من صنع 

الت إنتاجها أو املواد املكونة هلا أو يف شروط جيب توافرها يف املنتجات سواء يف مدخ" أيضًا على أ�ا  كما تعرف

ذلك مواصفات حمددة لكميات امللوثات اخلارجية أثناء العملية اإلنتاجية وكيفية اليب إنتاجها أو عبوا�ا وطريقة تغليفها، وكأس

  2".التعامل معها

ييفها وفقًا الحتياجات البلدان أو ا عن جلان ممن اخلرباء الدوليني، مث جيري إعتمادها وتكلبيئية يف معظمهتصدر املعايري ا

على مبادئ علمية ترمي إىل التخفيف من األخطار اليت قد تلحق بالبيئة مصاحلها وظروفها، وتستند هذه املعايري عادة الشركات و 

ية املستهلكني نه فاملعايي البيئية تعتمد كأنظمة فنية وفقًا ملا هلا من قدرة على محاواألخطار تلحق بالصحة والسالمة العامة، وم

  3.ة الطبيعيةاحلفاظ يف الوقت ذاته على النظم اإليكولوجي واملوظفني وأرباب العمل، وعلى

االت يف وقت كانت بداية وضع املواصفات تركز على املخاطر الصحية للمنتجات، وعلى إدارة أحد امللوثات أو أحد ا�

  4.قد ينتقل من جمال آلخرأل�ا مل تأخذ يف حسبا�ا حقيقة أن التلوث  حمدد، غري أن هذه االسرتاتيجية مل تصادف جناحاً كبرياً،

مع تطور األحباث بدأت املرحلة الثانية يف املواصفات منذ سبعينات ومثانينات القرن املاضي، واليت إنتهجت أسلوب 

ض النفقات الالزمة اللتزام الصناعات اجهة التدهور البيئي عند البداية وليس النهاية فقط، وبدأ االهتمام خبفالعالج الوقائي ومو 

ايري، وظهرت أدوات إقتصادية مثل رسوم إنبعاثات أكسيد الكربيت من وسائل ري البيئية، لذا كان الرتكيز على ترشيد املعباملعاي

ظهر النوع الوقائي للمشكلة من املصدر، وليس بعد اإلنتاج �دف ختفيض النفقات، مث النقل، وإجتهت املعايري ألسلوب العالج 

ة لزيادة كفاءة املعايري إقتصاديًا وبيئيًا مع خفض ين من التسعينات، الذي أجنز الدراسات املوسعالثالث من املعايري يف النصق الثا

   5.اسة اآلثار البيئية اليت حيدثها املنتج أثناء كامل دورة حياتهنفقا�ا، مث ظهرت نظم إدارية بيئية جديدة ومفاهيم أخرى لدر 

نشطة االقتصادية ات البيئية على احلكومات لسرعة التدخل يف األلنصف الثاين من التسعينات، وبعد ضغوط اجلماعيف ا

   6.ت بتدشني مناهج التصميم البيئيإلدماج االعتبارات البيئية يف قرارات اإلنتاج واالستهالك، بدأت املرحلة الثالثة من املواصفا

 تتعلق معايري تتعلق بنوعية وجودة البيئة، ومعايري: املعايري البيئة إىل أربعة أقسام رئيسية هي تنسقم: أنواع المعايير البيئية -1-2

  :خبفض اإلصدارات، ومعايري تتعلق بأسلو اإلنتاج، ومعايري املنتجات، وفيما شرح موجز هلذه املعايري

اليت  ى للمخلفات سواء كانت غازية، سائلة أو صلبة،�تم هذه املعايري بتحديد احلد األقص :تتعلق بنوعية وجودة البيئة اييرمع -

طة، ويتم حتديد هذه احلدود القصوى بناًء على أسس وأدلة علمية، عند مستويات حتد من ميكن للمؤسسة تصريفها يف البيئة احملي

دود القصوى لتصريف تنتج عنها، ويف حالة عدم التزام منشأة ما بتلك املعايري، أو تعدت احل مقدار األضرار اليت ميكن أن

إىل حد إغالق املؤسسة، وأشهر وسائل مات ميكن أن تتضاعف يف حالة تكرار املخالفة املخلفات، تتعرض لفرض غرا

                                                           
 .3 :، ص2005املعايري البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية الرئيسية، األمم املتحدة، نيويورك، : االجتماعية لغريب آسياو قتصادية ة االاللجن -  1
 .92: التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص منظمة: كمال، ديب -  2
 .85: مرجع سابق، ص: أمنة، عساسلة -  3
ملنعقد يومي والبيئة، ا القدرة التنافسية للصادرات املصرية يف ضوء املعايري البيئية ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، املؤمتر العلمي اخلامس حول القانون: روق حممد الزييند، فاأمح -  4

 .24: ، كلية احلقوق، جامعة طنطا، مصر، ص2018أكتوبر  24و  23
 .386: ص سابق،مرجع : سليمان قورة ،حممد -  5
 .25: مرجع سابق، ص: أمحد، فاروق حممد الزيين -  6
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نتاج وتداول بعض املنتجات امللوثة بيئياً، وإلزام التقنيةوأكثرها شيوعًا وضع احلدد للتلوث املسموح به، وإستصدار قرار مبنع إ

  ISO.1 14001حلصول على شهادة اجلودة البيئية املؤسسات املنتجة با

حتدد املعايري كميات امللوثات أو درجة تركيزها اليت تنبعث من مصدر أو مادة ): االنبعاثات(معايير تتعلق بخفض اإلصدارات  -

عدل من خالل ة تشغيل معينة، ومن مث يكون تأثريها على أساليب اإلنتاج اليت جيب أن تمعينة، خالل وحدة زمنية، أو دور 

  2.شآت الثابتة كاملصانع أو حمطات القوة احلراريةلتلوث، وتطبق معايري االنبعاث عادة على املنإستخدام طرق إنتاج معينة تقلل ا

يئي املباشر، أي أن لبيئي أو محاية املستهلكني من التلوث البتطبق معايري املنتجات بغرض منع التدهور ا :المنتجاتمعايير  -

. نظرًا ملا قد يصدر عنه حتدث من إستعمال أو استهالك سلعة أو منتج مايري �دف إىل محاية البيئة من األضرار اليت تلك املعا

  3:مبا يلي املعايري طبقاً ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية جيب أن حتدد وتتصفو 

  .من املركبات امللوثة والضارةاخلصائص الكيميائية واملادية للسلعة، خاصة تلك اليت تشري إىل حمتويات   -

 .والتغليف، وكذلك عرض السلعة بطريقة تكفل محاية املستهلك  وسهولة التعرف على املنتجوين، التعبئة قواعد التل  -

 .السلعة خالل استعماهلا احلد األقصى املسموح به من إصدارات التلوث أو خملفات  -

تاجها، تداوهلا واستريادها إذا ت أو الكيمياويات يف السلع، حبيث ال جيوز إنحتديد النسب القصوى املسموح �ا من السميا  -

 .لنسبجتاوزت هذه ا

  .ستخدامها كإعادة التدوير أو االستخدام هلا مرة أخرىإكيفية التخلص والتصرف يف املنتج أو السلعة بعد    -

الواجب  غي أن تنتج �ا السلع، وتصف الطرق واألساليبوهي تلك اليت تنظم الكيفية اليت ينب :تتعلق بأسلوب االنتاجمعايير   -

إخل، كما .. ناج، مثل نوع التكنولوجيا واآلالت واملعدات املستخدمة ومدى مالئمتهاإستخدامها أو مراعا�ا يف عمليات اإل

  4.ية تصميم هذه املنشآتنبعاث والقواعد اليت ينبغي مراعا�ا يف إستغالل املنشآت الثابتة، وكيفتشتمل أيضاً على مستويات اال

بيئة وكذا اخلاصة باالنبعاثات تؤثر على التجارة الدولية بطريقة غري مباشرة من خالل اصة بنوعية وجودة الاملعايري البيئة اخل

 يات اإلصدار املتطلب، مما يؤثر على حجم ومنط هذه التجارة، كما قد يؤثرتأثريها على حجم اإلنتاج أو نوعيته مبا يتفق ومستو 

وأيًا كانت طريقة تأثريها . بصفة عامةواملعدات والتكنولوجيا الالزمة خلفض التلوث أيضًا من خالل احلاجة إىل إسترياد األجهزة 

 5.لق بأسلوب االنتاجفإنه ميكن معاجلتها من خالل املعايري اخلاصة باملنتجات ومعايري اليت تتع

ضى إىل إستخدامها يف ممارسات املعايري واالشرتاطات البيئية، قد يف ختالفنظراً ال: المعايير البيئية على المستوى الدولي -2

 لتجارة الدولية، وال تتعلق كثريًا باالعتبارات البيئية سوى يف الظاهر، مما قد يؤدي إىل العديد من النزاعات بني الدولضارة با

يل التنسيق فيما ويف سب. البيئية املختلفة على النطاق الدويلاملختلفة، لذا إقرتح البعض توحيد أو على األقل التنسيق بني املعايري 

تنسيق بالنسبو ألسلوب االنتاج، يرى البعض أنه بالنسبة للنوع األول، جيب أن يتم التنسيق يف حمل يتعلق مبعايري املنتجات وال

صادر لذات املعايري يف سوق بغض النظر عن مصدر السلعة، أي أن ختضع كل السلع من كل امل -الستريادق اسو  –االستهالك 

  6.منسقة، وفرض رقابة دولية مباشرة على تنفيذها وإحرتامهابة للنوع الثاين فيعين وضع معايري موحدة أو معني، أما بالنس

                                                           
 .124: مرجع سابق، ص: خولة، مرداسي -  1
 .54 :مرجع سابق، ص: بن عبد العزيز ،سفيانو   خملويف ،عبد السالم -  2
- 168 :ص.، ص2002/2003تاب األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ، الكاجلات حترير التجارة العاملية و دول العامل النامي: بديع بليح ،أمحدو  أمحد عبد اخلالقالسيد،  -  3

169.  
 .26: مرجع سابق، ص: أمحد، فاروق حممد الزيين -  4
 .168: ، صمرجع سابق: يحبديع بل ،أمحدو  أمحد عبد اخلالقالسيد،  -  5
 .91 – 90: ص.مرجع سابق، ص تأثري املتبادل بني السياسات البيئية والتجارة الدولية،ية للدراسة حتليل - السياسات البيئية والتجارة الدولية : أمحد عبد اخلالق السيد، -  6
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 عتماد األنظمة الفنية اليت متيزإ حتددها منظمة التجارة العامليةاليت  لذلك ال تستطيع البلدان مبوجب قواعد التجارة الدولية

ستنادًا إىل أساليب التصنيع واإلنتاج، باستثناء احلاالت اليت قد تتعلق فيها جة حمليًا اوتلك املنت ،بني السلع املتشا�ة املستوردة

مة البيئية املعمول �ا يف بلد ما على سلع منتجة يف بلد بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية، وهذا ما حيول دون فرض األنظ

الطوعية �دف صة، يف جمال حتديد املعايري والنظم البيئية ل نشطت املنظمات غري احلكومية والشركات اخلاوكحل بدي ،آخر

بالبيئة، وميكن أن  ل ضرراً التصديق على األداء البيئي كوسيلة الستهداف املستهلكني الذين يفضلون املنتجات املصنعة بطريقة أق

    1.الدوليةة التنافسية والتجارة زامية منها والطوعية، آثاراً هامة على القدر حتدث أساليب التصنيع واإلنتاج البيئية اإلل

واجلدول املوايل يوضح اإلطار العام لتنفيذ املعايري البيئة، من معايري املنتج وأساليب التصنيع، وكيفية تقييم االمتثال 

  .إطار املنظمة العاملية للتجارةيف  للمعايري، وحل النزاعات املرتتبة عن عملية االمتثال هلذه املعايري

 إطار�مفا�يمي�لتص�يف�املعاي���البي�ية: )02 - 03 (ا��دول�رقم�

  حل النزاعات  تقييم االمتثال للمعايير  أساليب التصنيع واإلنتاج  معايير المنتج  

  التدابير التنظيمية 

قوانين، مراسيم،  (

 )تعاميم

القوانني البيئية املتعلقة  -

  بالصحة والسالمة

  ملخترباتماد ااعت -  االمتثال للقوانني البيئية احمللية -

اختبار املنتج وإصدار  -

  الرتخيص

تسوية النزاعات يف إطار  -

  املنظمة العاملية للتجارة

  املفاوضات الثنائية -

  .وضع العالمات االيكولوجية -  تهااع ومواصفمعايري القط -  التدابير الطوعية

بني املنتج  البيع بالثمن املتفق عليه -

  والبائع

  األسواق املتخصصة -

الرتاخيص املتعلق بوضع نح م -

  العالمات االيكولوجية

  اختبار املستورد -

  قانون التعاقد اخلاص -

  نظم حتديد املسؤولية -

ملتعلقة بإنشاء وتفعيل اللجان الوطنية ملنطقة العربية، مائدة مستديرة حول القضايا اايا التجارة والبيئة يف ااإلطار العام لقض: حجازي ،أ�ار :المصدر

  .4، ص 2010جانفي  14-12ية واالجتماعية لغريب آسيا، بريوت، رة والبيئة، األمم املتحدة، اللجنة االقتصادللتجا

إذا كان من حق أداء جديدة يف إطار الفصل يف املنازعات البيئية، و منظمة التجارة العاملية أصبح هلا سلطة وضع معايري 

تعجز عن تربيرها إحتمالني، فإما بررت فرض هذه املعايري، وتواجه الدول اليت  ة الطعن يف هذه املعايري عن وجهة نظرها اليتالدول

ت إنتقامية يف شأن صادرات أخرى، األمر الذي قد أن تعدل معايريها الوطنية حىت تتسق مع املعايري الدولية، وإما أن تتخذ إجراءا

  . ألخرى خاصة الدول الناميةبيئية كأداة محائية مقنعة ضد صادرات الدول اتستخدم معه املعايري ال

   الضرائب واإلعانات البيئية في مواجهة المعايير البيئية: ثانيا

ية غري العادلة اليت حتصل عليها الدولة املصدرة بإهدار قد تلجأ الدول إىل فرض ضرائب بيئية كتعويض عن امليزة االقتصاد

وذلك بتقدمي إعانة للملوثني قصد حتديث آال�م أو  ،على أداة اإلعانة كما ميكن االعتماد يف سبيل محاية البيئة  .يةري البيئاملعاي

ة املسببة للتلوث تتحمل األضرار اليت إعانة لغري امللوثني لتشجيعهم على ذلك، غري أن هذه األدوات ال جتعل املؤسسات الصناعي

  .ق إىل الضرائب البيئية واإلعانات البيئيةوفيما يلي نتطر . أحلقتها بالبيئة

، وفيما يلي نتطرق إىل مفهوم أحد الوسائل التقليدية يف معاجلة مشكلة اآلثار اخلارجية البيئية تعترب الضريبة :الضرائب البيئية -1

  .أنواعها، وكذا الضرائب البيئية على املستوى الدويلالضريبة البيئية وكذا أهم 

                                                           
 .11 :نافسية للقطاعات االقتصادية الرئيسية، مرجع سابق، صاملعايري البيئية والقدرة الت: االجتماعية لغريب آسياو اللجنة االقتصادية  -  1
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الذي يقر ضرورة االستعانة و ن املاضي، يات من القر يف العشرين "Pigou" "بيجو"قرتح إ: ب البيئيةمفهوم الضرائ -1-1

تعاون والتنمية حيث عرفت منظمة ال. بالسلطات احلكومية لفرض سعر يعكس التكلفة اخلارجية للتلوث واليت يتسبب فيها امللوثني

خيلق ضروفا تؤدي إىل أو غري مباشرة يف احداث ضرر للبيئة، أو أنه من يتسبب بصورة مباشرة " :امللوث بأنه (OCDE)األوربية 

   1."هذا الضرر

الضرائب هي املدفوعات اإللزامية غري املعوضة، اليت يعود ريعها إىل امليزانية العامة، وقد ختصص لغايات غري مرتبطة 

 ف إصالح األضرار يف سعر املنتج، وخلق احلافزوتفرض الضرائب البيئية لتعزيز مبدأ امللوث يدفع ودمج تكالي. س الضريبةبأسا

ات املؤثرة سلبًا على البيئة، وحتقيق سيطرة أكرب على التلوث، وزيادة العائدات اليت لكل من املنتجني واملستهلكني بتغيري النشاط

  2.بيئةميكن توجيهها إىل حتسني ال

د ضة من أجل احلد من التلوث، وذلك كإجراء وإجتهت معظم الدول إىل تبين سياسات فرض الضرائب والرسوم البيئي

الدول اليت ال تستخدم سياسات بيئية جيدة أوال تراعي املعايري البيئية، كأن تعتمد عدم تضمني املنتج النفقات البيئية  دراتصا

ة، ويرى البعض أن سلع التأثري على السياسات البيئية يف الدول األخرى ومحاية الصناعة الوطني بقصد حتقيق مزايا تنافسية، و�دف

   3.ع ملثل هذه الضرائباسات بيئية أو ترتاخى يف تطبيقها جيب أن ختضالدول اليت ال تتبع سي

آخر، حبيث يرتك  أقرتح حالً يف الستينات من القرن املاضي الضريبة البيئية اليت حددها بيجو و  )Ronald Coase(  نتقدإ

امللكية على الطبيعة وذلك من  ليات السوق، حيث يرى أن املشكل يكمن يف غيابجماًال واسعًا للحرية االقتصادية وقوانني آ

أنه ميكن حل مشكلة اآلثار اخلارجية عن طريق خصخصة املوارد، ) coase(ارد البيئية ليست ملكًا ألحد، ويوضح منطلق أن املو 

قصى تلقائي حول احلد األ اتفاقإىل أن يصال إىل  اصللفائدة االقتصادية إرغام امللوثني وضحايا التلوث عند التفاوض املتو ومن ا

حيث أثبتت جناعتها يف احملافظة على البيئة، وذلك بتأثريها على نفقة إنتاج السلع  4.قبول من الطرفنيملستوى التلوث امل

بيئة على بعض رها يف السوق، وهي عبـــارة عن مجلة من احلوافز تفرضها أجهزة محاية الواخلدمات، ومن مث ينعكس على أسعا

  5:، وهيوث البيئيالسلع واألنشطة اليت تثبت التل

للتلوث تساعد صاحبها على حتمل أضرارها من خالل دفع هذا ) ضريبة(وذلك بوضع رسم  :تحصيل تكاليف التلوث - 

  .الرسم

حقوق التلوث ويتضمن  التقدير املسبق لكمية التلوث املقبولة، وعلى هذا األساس يتم بيع رخص  يتم :بيع تصاريح للتلوث -

  .ومية إجياد سوق للتلوثنوياً، ولنجاح هذه العملية على السلطات العمكمية التلوث اليت تطرح س

                                                           
 جستري يف علوم التسيريمادراسة لآلثار املتوقعة على تنافسية الصادرات اجلزائرية، مذكرة  –ات التنافسية لصادرات الدول النامية القدر أثر السياسات البيئية على : سرحان ،سامية -  1

 .21 :، ص2010/2011، 1والتنمية املستدامة، جامعة سطيف إدارة األعمال : ، ختصصغري منشورة
، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 17فيز املؤسسات االقتصادية على محاية البيئة، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، العدد ع وحتدور السياسات البيئية يف رد : صاليحة، بوذريع -  2

 .100: ، ص2017السداسي الثاين 
 .398: مرجع سابق، ص: ان قورةسليم ،حممد -  3

4-François, Bonnieux & Brigitte, Desaigues: économie et politiques de l'environnement, précis Dalloz, 1998, p : 

70.  
مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، ، لة سوناطراكحا - املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة : الطاهر، خامرة -5

 .73: ص، 2006/2007اح، ورقلة، ي مربجامعة قاصد ،إقتصاد وتسيري البيئة: ختصص
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الناس أو أمالك عمومية قــد  وهي عملية جد متطورة، حيث هناك بعض األمالك املشاعة بني :توضيح نطاق الملكية الخاصة -

  .ألشخاص مما يضر بالغرياملؤسسات أو ايساء استعماهلا من طرف بعض 

  .من طرف الدولةاملفروضة إتباع السياسات اجلبائية  يوذلك بتوعية ا�تمع بضرورة  :يم وتنظيم األسرةتنشيط برامج التعل -

لها إىل احلد من التثول واالستغالل ى أشكال عديدة، �دف يف جممتنطوي الضرائب البيئية عل: أنواع الضرائب البيئية -1-2

   1:اع الضرائيب البيئيةللموارد الطبيعية، وفيما يلي نستعرض أهم أنو األمثل 

هي ضريبة تفرض على الوحدات اإلنتاجية اليت تتسبب يف تلويث البيئة، وينتج عنها أضرار : الضريبة على المنتجات - 

 .تماعياً دف من هذه الضريبة هو خفض مستوى امللوثات إىل مستويات دنيا مقبولة إجإجتماعية، علماً أن اهل

تفرض على خملفات النشاط اإلنتاجي للوحدات االقتصادية، كما أ�ا متارس دور : وثةضريبة النفايات أو االنبعاثات المل - 

ريع امللوثة للبيئة، ونتيجة هلذا اإلجراء الضرييب األسعار لتكلفة خمرجات التلوث فهي تستهدف اآلثار السلبية النامجة عن املشا

بني أ�ا سبب ة، يلجأ املنتجون إىل ختفيض املدخالت اليت تشاطات اإلنتاجية ذات املخرجات امللوثة للبيئالعقايب ملثل هذه ال

 .التلوث البيئي

على املواد اليت تشكل مصدر يف هذا النوع من الضرائب يتم فرضها : المواد التي تستخدم كمدخالت لعملية اإلنتاج - 

 .إستخدامها يف العملية اإلنتاجية للتلوث عند

، وذلك لتشجيعها على االستثمارية من الرسوم البيئية صناعية والمشروعاتإعفاء المؤسسات الكما قد تلجأ الدولة إىل 

رض عليها سعرًا منخفضاً، كما تقوم إستخدام أدوات مفيدة للبيئة، أو إختيار مشروعات إستثمارية غري مضرة بالبيئة، فقد تع

ذه اإلعفاءات من الؤسوم اجلمركية ال تكفي ن هلك 2.للبيئة من دفع الرسوم ملدة زمنية معينةبإعفائها يف جمال املنتجات املفيدة 

  .وحدها حلماية البيئة بل ال بد من دعمها بقواعد أخرى حىت تزداد فعاليتها

ة، من خالل أسلوب إجبار املنتجني على حتمل نفقات التأثريات اخلارجية للبيئ: لدوليالضرائب البيئية على المستوى ا -1-3

إال أنه يكون أكثر تعقيدًا على املستوى . لييعها بطرق ملوثة للبيئة ممكن على املستوى احملفرض ضرائب على السلع اليت مت تصن

دودها، وتقوم بفرض تعديالت ضريبية حدودية يقتصر الدويل، إذا كانت الدول املستوردة �دف إىل حتديد النفقات على ح

ضريبية معينة فيما العاملية أي دولة من إنتهاج سياسات ولوائح  ملستهلك احمللي فقط، وال متنع منظمة التجارةتطبيقها على املنتج وا

تكون متوافقة مع النظام التجاري متعدد  يتعلق حبماية البيئة حملياً، كما ال متنع أيضاً تطبيق التعديالت الضريبية احلدودية بشرط أن

  3:األطراف، وأن تتسم باآليت

 ).تفادياً لإلزدواج الضرييب(ولة املنشأ  تكون السلعة املستوردة خاضعة للضريبة يف دأال - 

 .إرتباط الضريبة املفروضة بالسلعة النهائية - 

 .التحديد الكمي السليم للتلوث البيئي للسلعة - 

 .السلعة قد أستهلك حملياً  يئي عرب احلدود، وأال يكون العنصر امللوث هلذهة تسببت فعالً يف تلوث بأن تكون السلعة املستورد - 

األول، يصعب احلكم على نظام بيئي يف : ال يكون جمدياً من الناحية العملية ألمرينرائب البيئية قد إن أسلوب فرض الض

د اسات البيئية وأدوا�ا إمنا تنعكس أوضاعاً إقتصادية وإجتماعية بيئية قدولة ما أنه متساهل أو متعمد منح ملزايا لسلعة، ألن السي

                                                           
، 02، العدد 09حات للبحوث والدراسات، ا�لد فعالية تطبيق الرسوم والضرائب البيئية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف اجلزائر، جملة الوا: مرمي، صيد و نور الدين، حمرز - 1

 .613: ، ص2015جامعة غرداية، 
 .142: ة والبيئة، مرجع سابق، صلدوليالتجارة ا: سامية، قايدي -  2
 .401: ص.مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  3
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والثاين، عدم جدوى . لسلطات احملليةعايري واحلكم على مدى فعاليتها يرتك أمره لختتلف من دولة ألخرى، ومن مث فإن حتديد امل

بالنسبة للنفقات الكلية لالنتاج، ومن مث يكون تأثريها التعريفات اجلمركية، إذا أثبتت تقدريات نفقات احلماية البيئية أ�ا ضئيلة 

  1.ة ال يكون ضرورياً ة مجركية ملواءمة التباين يف النفقات البيئيالتجارة الدولية، لذا فإن اللجوء إىل تعريف غري ذو مغزى على

ن يف ذلك وسيلة للتمييز فرض الضرائب البيئية على الصادرات يسهم يف مكافحة اإلغراق البيئي، إال أنه يتعني أال يكو 

  .النامية يف األسواق العامليةالذي يؤدي إىل احلد من قدرة تنافسية الدول  التعسفي أو تقييد مقنع للتجارة الدولية، األمر

على عكس الضرائب البيئية اليت تفرض على التلوث فإن اإلعانات موجهة مباشرة إىل عملية احلد من : اإلعانات البيئية -2

امللوث حيصل على دعم وحدوي لكل وحدة حد فهي تعترب مبثابة حمفز للملوثني للقيام بعملية احلد من التلوث، أي أن التلوث، 

وتعترب اإلعانات البيئية  2.ي، وبالتايل فإن اإلعانات هي عكس الضرائبلتلوث إىل أن يصل إىل املستوى التلوث املرجعمن ا

نفايا�ا قبل إلقائها  جلةاإلجيابية اليت متنحها احلكومة للمنشآت اإلنتاجية لتشجيعها على معامسامهات مالية تعترب من احلوافز املالية 

 3.ل من املقياس املرجعي على وحدة إعانةملختلفة، فامللوث يتحصل على كل وحدة تلوث أقيف املوارد البيئية ا

حتظر تقدمي دعم للصادرات غري األولية، ) تعويضيةخاصة اتفاق الدعم والتدابري ال(إن اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة 

عين أن اإلعانات سبب أضراراً للدول املستوردة، األمر الذي ي ويضية ضد دعم اإلنتاج يف الدول املصدرة، إذاوميكن إختاذ تدابري تع

يز�م التنافسية، كما أجاز اتفاق البيئية وغريها يكون مسموحًا �ا طاملا كانت حمدودة وال ترتب أضرارًا للدول األخرى وتفقدهم م

يدة ف مع التسهيالت القائمة ملطلبات البيئة اجلدعم البيئي أي املساعدة املقدمة لتنمية التكيالدعم والتدابري التعويضية برامج الد

  4.اليت تفرضها القوانني أو النظم واليت تؤدس إىل قيود أكرب وأعباء مالية على الشركات

ادية غري العادلة اليت تلجأ إىل فرض ضرائب بيئية كتعويض عن امليزة االقتصق إليه نالحظ الدول من خالل ما مت التطر 

  متنح إعانات تصدير للسلع اليت تطبق هذه املعايري البيئية صدرة بإهدارها املعايري البيئية، بل أحياناً حتصل عليها الدولة امل

  ة�الدوليةاملتطلبات�البي�ية�ا��ديثة�����مجال�التجار : لثاثا

كما قد يعكس   البيئة واحلفاظ عليها وكذلك محاية املستهلك،زدياد اإلدراك بأمهية إيف تطور دائم يعكس  املعايري البيئية

من وراء تطبيقها، وكذلك قد تتناول هذه املعايري املنتج من املهد إىل اللحد وكيفية التصرف يف الرغبة يف حتقيق أغراض جتارية 

 ة خالل املؤمترات الوزارية، حيث أثارت خماوفري البيئية بأمهية بالغة يف إطار مداوالت جلنة التجارة والبيىى املعايكما حتظ  .خملفاته

لتنافسية، يف الوقت الذي ترى فيه الدول املتقدمة عامًال مساعدًا للنفاذ إىل األسواق الدول النامية حول إنعكاسا�ا على القدرة ا

ومن أهم املعايري احلديثة املستخدمة اإلضافة إىل التأكد من مدى التزام املنتجني بتطبيق املعايري البيئية، لقياس درجة جودة السلع، ب

  .ليف، وكذا العالمة البيئية، واملعايري املتعلقة باملسؤولية االجتماعيةالتجارة الدولية جند متطلبات التعبئة والتغ يف جمال

للسلع وتتعلق بري يف السياسات واإلجراءات املتعلقة بعملية التعبئة والتغليف تطور ك لقد حدث: متطلبات التعبئة والتغليف -1

اخل، حيث تتطلب القواعد وجوب ...االلتزام باالسترياد ها، وإعادة تدويرها، نظام التأمني املسرتد، مبواد التعبئة، وإعادة استخدام

السماح بدخول السلع إىل األسواق، وهذا يعين أن عدم توافر مثل هذه أن يكون نظام التعبئة مالئماً لألمور السابقة حىت يتسىن 

نون األملاين الفيدرايل الذي أصبح ساري املفعول يف مثلة على ذلك القاومن أهم األ. دخوهلاب ال يسمح للسعرتاطات قد االش

ير العبوات واألوعية احملتوية على السلع،  ، إذ يطالب هذا القانون املنتجني واملوزعني بضرورة استعادة استخدام وتدو 1999جويلية 

                                                           
 .401: مرجع نفسه، ص -  1
 .25: مرجع سابق، ص: سرحان ،سامية  -  2
 .101: مرجع سابق، ص :صاليحة، بوذريع -  3
 .403: ص.مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  4
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ادة الوعي البيئي تقوم قتصادي والتجاري ومع زيففي ظل حركة النمو اال 1.تشريعًا مماثالً  1993كما أصدرت فرنسا يف جانفي 

  2:الدول بسن وتعديل ومراجعة تشريعا�ا املتعلقة بالتعبئة والتغليف إىل

 .تواهأو االستخالص احلراري الستعادة حمادة اإلستخدام أو التحليل الكيميائي مالئمة العبوات إلعادة التدوير أو إع - 

 .السلعة من املواد الطبيعية والصناعيةاإلعالن الصريح على العبوة من مكونات  - 

  .أن تكون العبوة أحد العوامل األساسية يف تقييم املنتجات - 

الفاقد، وذلك عن طريق إعادته لعملية اإلنتاج مرة أخرى، إن اهم التحديات اليت تربز يف هذا ا�ال هي كيفية تقليل 

 The اللقطة الخضراء(ة هذه النظم هي النظام البلجيكي من أحد منتجي الفاقد وهو املستهلك، ومن أمثلن هذا ال يتضلك

Green Dot ( تعبئة أغلفة السلع تعبئة املشروبات، تعبئة الفضالت، تعبئة البطاريات: ، والذي ميس املنتجات التالية1994سنة ،

�الت وغريها من اإلصدارات بية، وتعبئة الورق والكروت اخلاصة بالكتب واالصناعية، تعبئة منتجات املبيدات واملستحضرات الط

ويتطلب حتقيق هذه االهداف، توفر جمموعة من الشروط الواجب االلتزام �ا لتمكن السلعة من النفاذ إىل  3.الورقاليت تعتمد على 

  4:سوق، ومن هذه الشروط نذكرال

 .عبئة والتغليفشروط الصحة والصحة النباتية املتعلقة بالت - 

 .غليف والنفايات الناجتة عن التعبئة والتلغيفالتخلص من مواد التعبئة والتشروط قانونية وقطاعية خبصوص  - 

 .البالسيتكية PVCشروط تتعلق بتحرمي وتقييد بعض مواد التعبئة والتغليف، مثل حترمي إستخدام مادة  - 

 .ر، وإعادة االستخدامة والتأمني اليت تستخدم لتشجيع إعادة التدويشروط الروافع االقتصادية، مثل الرسم والضريبة والغرام - 

  .شروط خبصوص شحن السلع احملظورة - 

واملستوردة إال شرتاطات اليت تضمها مثل هذه القوانني وإن كانت تطبق من حيث املبدأ على السلع احمللية الواقع أن اإل

عها من ناحية، وكذلك إذا للدول النامية اليت قد ال تستطيع التماشي م أ�ا قد متثل عقبة أمام التجارة الدولية، خاصة بالنسبة

قد تؤدي مثل هذه املتطلبات إىل خلق  أخرىلتزمت باستخدام مواد معينة يف األغلفة والعبوات من ناحية أخرى، ومن ناحية إ

ة بالنسبة هلم، وهذا يؤدي يف النهاية إىل ، كما قد تزيد التكلفوإجرائية عديدة ومعقدة بالنسبة للمصنعني األجانب مشاكل إدارية

لقد أثار تطبيق القواعد السابقة بعض النزاعات اليت عرض بعضها على . جنبيةعاف القدرة التنافسية للمنتجات والشركات األإض

ها مرة أخرى وعدم ستخدامإشرتط أن تباع املشروبات غري الكحولية يف عبوات يعاد إركي الذي احملكمة األوروبية مثل القانون الدمن

  5.الدمنركي إن مل تكن مطابقةالسماح بدخوهلا إىل السوق 

إن احلفاظ على البيئة من التلوث واحملافظة على الصحة العامة هو من أهم ا�االت اليت تالقي اهتماماً  :العالمات البيئية -2

-Schemes Ecoالبطاقة اإليكولوجية ات البيئية أو اسعًا يف العديد من دول العامل املتقدم، فقد تبع ذلك ظهور نظام للعالمو 

Labelling 6.وذلك لالرتقاء حبدود التميز يف اجلودة البيئية للمنتجات  

ات الكربون الناجتة عن هذا املنتج، مما يعين توضح العالمة البيئية مكونات وخصائص املنتج، وإنبعاث :مفهوم العالمة البيئية 2-1

الغرض صديق للبيئة عن البديل نفسه يف نفس الفئة، و تج للتعرف على املنتج للتعرف على أن املنتج ختم على هذا املن إستخدام

                                                           
 .179 – 178 : ص.مرجع سابق، ص: بليحبديع ،أمحد و أمحد عبد اخلالق  السيد، -  1
 .96: منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: كمال، ديب  - 2
 .91: مرجع سابق، ص: أمنة، عساسلة -  3
 .97 – 96: ص.منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: ، ديبكمال -  4
  .179 :مرجع سابق، ص: بديع بليح،محد أو لق أمحد عبد اخلا السيد، -  5
اخلرباء العرب حول العالقات بني التجارة والبيئة، اجلامعة  التجربة التونسية خطوات حنو االستدامة، اجتماع -العالمة البيئية يف العالقات بني التجارة والبيئية : براهم يوسفي ،منية - 6

 .5 :، ص2007العربية، القاهرة، نوفمرب 
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ك اإلختيار ما إذا كان من وضع العالمة البيئية هو تعزيز اإلنتاج واالستهالك للمزيد من املنتجات الصديقة للبيئة، ويعطي للمستهل

تم تشجيع املنتجني على تقدمي طلب ونتيجة لذلك ي. و شراء البديل الصديق للبيئةيرغب يف شراء املنتج املساهم يف تدهور البيئة أ

 1.بطاقة العنونة البيئية للحصول على

البيئية، وتعد مبثابة جواز مرور عبارة عن عالمات معينة على أغلفة املنتجات وتتضمن البيانات  إن العالمات البيئية هي

وهي متنح من طرف  .رياد سلع حمددةتتطلب معايري بيئية حمددة كشروط مسبقة الست دول معينةهذه السلعة عند تصديرها إىل 

 اجلهات احلكومية أو جهات خاصة إلعالم املستهلكني أن املنتج الذي حيمل العالمة أكثر أفضلية من املنظور البيئي عن غريه من

  2 .جباركما انه يتم احلصول عليها على أسس اختيارية دون إ. املنتجات املماثلة

 –االستخدام  –التوزيع  –اإلنتاج (فرتة حياته  باع كامل لآلثار البيئية للمنتج طولأن منح العالمة العالمة يشري إىل إت

 3.العالمات تتضمن إشارات إجيابية وليست سلبيةكما يتميز باالجيابية، مبعىن أن ) وكذلك التخلص من النفايات -االستهالك

  4:ائل من ورائها تدور حول ثالث حماور هيز حتملها املنتجات صديقة البيئة، وتكون الرسوالعالمة البيئية هي رمو 

 ).أنتج كلياً أو جزئياً من مواد خام مدورة(املنيج أعيد تدويره  - 

 .ميكن للمنتج أن يعاد تدويره عند �اية مدة حياته - 

  .أن املنتج ليس له أي أثر سليب على البيئة طيلة فرتة حياته - 

كون األساس يف التقييم حفاظ على البيئة واجلودة يف اإلنتاج، حبيث يح العالمة البيئية ألي منتج معايري حمددة لليشرتط ملن

أو  ي واإلنتاج والتوزيع واالستخدام،ستخراج اخلامات من املورد الطبيعإهو تقدير دورة حياة املنتج مبا فيها من حتليل ملراحل 

  5:لمنتج بعض املبادئ األساسية كما يليوحبيث تتوافر يف البطاقة البيئية البيانية لاالستهالك مث التخلص من النفاية، 

  .أن تكون واضحة وغري مضللة وتظهر مجيع بيانات املنتج وفئته وتعريفه - 

 .أن تكون مركزة على نظرية دورة حياة املنتج - 

 .ند إىل الطرق العلمية يف تقييم اثر املنتج على البيئةتستأن  - 

 .نهج علمي معروف يف االختيارأن تستند مل - 

 .مات للمستهلك وتتسم بالشفافيةعلى نظام معلو  أن تكون حمتوية - 

والشركات  هناك العديد من الربامج املختلفة للعالمات البيئية، اليت متنح من طرف احلكومات: أنواع العالمة البيئية -2-2

واع رئيسية من ري احلكومية، لكنها كلها تندرج حتت ثالثة أناخلاصة واملنظمات غري احلكومية والشركات اخلاصة واملنظامت غ

  6:جبنيف، وهذه األنواع هي WIPO المنظمة الدولية للقياسوضعتها  العالمات طبقاً للمعايري اليت

الية ملنتج حمدد خالل دورة حياته ك إشارة عن األفضلية البيئية اإلمجهي عالمات إختيارية تعطي املستهل: النوع األول - 

مكان حىت ميكن ئة، وقد مت تصميمها بشكل جيعلها سهلة قدر اإلكاملة، مقارنة باملنتجات األخرى ضمن نفس الفال

يرة للشركات اليت للمستهلكني احلكم بني نفس املنتجات، وهي بشكل عام عبارة عن شعار مسجل مينح من قبل اهليئة املد

 .العملياتقبل أطراف ثالثة من خالل إختبار أو مراجعة  تفي مبعايريها، وتوضع من قبل منظمات مستقلة وحتقق من

                                                           
1 - ZhongXiang, Zhang & Lucas, Assinçào: Domestic climate policies and the WTO, East-West Center, United Nations 
Conference an Trade and Devlopment, Geneva, January 2002, P: 10. 

سية خطوات حنو االستدامة، اجتماع اخلرباء العرب حول العالقات بني التجارة والبيئة، اجلامعة التونالتجربة  - العالمة البيئية يف العالقات بني التجارة والبيئية : براهم يوسفي ،منية - 2

  .5 :، ص2007العربية، القاهرة، نوفمرب 
 .79 :مرجع سابق، ص ة،لدوليدراسة حتليلية للتأثري املتبادل بني السياسات البيئية والتجارة ا - السياسات البيئية والتجارة الدولية  :أمحد عبد اخلالقالسيد،  -  3
 .87: مرجع سابق، ص: أمنة، عساسلة -  4
 .79: مرجع سابق، ص  السياسات البيئية والتجارة الدولية،دراسة حتليلية للتأثري املتبادل بني - السياسات البيئية والتجارة الدولية : أمحد عبد اخلالق السيد،-  5
 .100 – 99: ص.البيئية، مرجع سابق، صديات منظمة التجارة العاملية والتح: كمال، ديب -  6
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هو عبارة عن أي نوع من اإلعالن البيئي املعد من قبل املصنعني، املوردين أو املوزعني، أو أي طرف من احملتمل : النوع الثاني - 

مستقل وال أن تستخدم معيار أن املنتوج متوافق بيئياً، وهذه العالمات ال حتتاج إىل أن حتقق بشكل  أن يتسفيد من اإلعالن

 .فاً كأدلة مرجعيةمقبول أو مقرر سل

هو عبارة عن قوائم معلومات شاملة تسجل التأثريات البيئية للمنتوج طوال دورة حياته، وهي تشبه العالمات : النوع الثالث - 

ىل املستهليكن، لذلك فهو ال ام، هذا النوع من العالمات ال حيكم على املنتجات بل يرتك تلك املهمة إالغذائية على الطع

 .اً جيب أن يستويف لتأهيل هذا النوع من العالماتاح عن املعلومات، حيث ال يشرتط معياراً حمدديتطلب سوى اإلفص

طاقة االيكولوجية، ويف مقدمتها دول اإلحتاد األوريب طبقت العديد من الدول نظام العالمات البيئية أو ما يعرف بالب

برنامج  1992تجات، وقد أعدت املفوضية األوربية عام عالمات البيئية تتضمن معايري صارمة على املنضع أسس للحيث مت و 

وتسويق  الذي كان يهدف إىل التشجيع على تصمي وإنتاج Ecolabelلوضع العالمات البيئية على مستوى االحتاد األوريب 

من األثر ملة، وكذلك تزويد املستهلكني مبعلومات أفضل حمدود خالل دورة حيا�ا كاوإستخدام منتجات حتتوي على أثر بئي 

حددت املفوضية األوربية املعايري البيئية اليت ينبغي استيفائها من أجل احلصول على عالمة  1996البيئي للمنتجات، ويف عام 

ECOLABEL ربية وجودها على ومن أهم العالمات البيئية اليت يفضل املستهلكني يف الدول األو  1.نتجاتووضعها على امل

  2:على الصحة العام والبيئة جند اآليت املنتجات لبيان مدى التأثري

ندية اهلول Milier Keur األملانية وتشمل مجيع املنتجات املستوردة مبا فيها السلع الغذائية، وكذا عالمة Blue Angelعالمة  -

 .1992وقد صدرتا عام 

هي تغطي كافة املنتجات وتتشابه كل من السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا، و   واليت إشرتكت يف إصدارها Nordic Sivenعالمة  -

 .ألملانية، ولكن مع إضافة بعض املعايري املتشددة يف عناصر املدخالت ونقاء املنتجمع العالمة ا

يف اإلجراءات وتقييم دورة  األملانية والسويدية، ولكن مع بعض اجلوانب السهلة نتجات مثل العالمتنيالفرنسية وتشمل امل Nf عالمة -

 .حياة املنتج

 .اهلولندية، وهي خاصة مبنتجات مجيع أنواع اللحوم ISC-controlمة عال -

-Ecoعالمة انية و األمل Green potبعض العالمات اخلاصة جبودة التعبئة والتغليف وإدارة املخلفات، مثل عالمة  -

Embalages  الفرنسية وعالمةFost plus البلجيكية. 

 .Tcx plusو  ECO-TEXكات خاضعة للقطاع اخلاص، مثل عالمة العالمات اخلاصة باملنسوجات واليت متنحها شر بعض  -

 Qualidadeيلية كما مت تطوير أنظمة وضع العالمات البيئة يف العديد من الدول النامية، مثل العالمة البيئية الرباز 

Ambiental  ،والعالمة البيئية الصينية Environmental Labelling Scheme يبوالعالمة البيئية للصني تاي Green 

Mark  ،والعالمة البيئية للهند Ecomark ،والفلبني Green Choice Philippines ،والعالمة البيئية الكورية Korea Eco-

Label ، 3.البيئيةالنامية بوضع العالمات مما يعكس اهتمام الدول 

  مات�البي�يةأمثلة�لبعض�العال ):  05- 03(ش�ل�رقم�

  
                                                           

 .407: مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  1
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2

3 - World Trade Organization: Trade and Environment, WTO E-Lerning, Op. Cit, p: 121. 
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Source : World Trade Organization: Trade and Environment, WTO E-Lerning, Op. Cit, p: 121 

االجيابية للمنتجات بأ�ا صديقة رغم أن هذا األسلوب اختياري ويركز على اجلوانب : العالمة البيئية والتجارة الدولية -2-3

 إذ ميكن. ار تعيق التبادل التجاري بني الدول، إال أنه قد ميارس آث)ستعمله أنصار البيئة وهو الشعار الذي ي(  للبيئية أو خضراء

عليه حىت ولو  ويف نفس الوقت قد يعمل كأداة محائية ضد املنتجات اليت مل حتصل  ،أن يستخدم كأداة لرتويج املنتجات اليت حتمله

أن املعايري اليت متنح  الوطنية ضد املنتجات واملنتجني األجانب، إذ كما أن هذا األسلوب قد حيايب املنتجات  ،كانت صاحلة بيئيا

كما أن هؤالء ال يستطيعون . د تكون استجابة للطلبات واملصاحل االقتصادية والتجارية للمنتجني احمللينيالشعار على أساسها ق

تجون احملليون يستطيعون حتديد ا�موعات بسهولة على تنفيذ وتطبيق هذا اإلجراء أكثر من منافسيهم األجانب، واملنالتأثري 

  1.يه، وال خيفى هنا أن مصاحلهم اخلاصة ستكون الدافع الرئيسي لذلكلعية اليت حتصل على العالمة وشروط حصوهلا علالس

سوق عايري العالمة البيئية يف ركي للمنتجات األجنبية اليت ال تتوافق مع موقد تشكل العالمة البيئية بذلك حاجزًا غري مج

يف كثري من األحيان مل يكن لديها القدرة البلدان النامية للوصول إىل األسواق أل�ا  البلد املستورد، وهذا قد يكون حاجز أمام

ري املطلوبة يف البلدان املستوردة، ومع عدم وجود املشاركة الفنية واملالية لتكيف أسواقها عمليا�ا وأساليب اإلنتاج لتلك املعاي

ك سوف يعيق قدرة نتجات ذات العالمات البيئية ووضعها، فإن ذلجانب البلدان النامية عند إختيار معايري امل والتشاور من

نازعات باملنظمة العاملية للجنة امل 2012ومن األمثلة على ذلك تقدم املكسيك عام   2.البلدان النامية على تصدير منتجا�ا

ضه لواليات املتحدة األمريكية بفر للتونة املعلبة الذي قامت به ا Dolphin-safeت اإليكولوجية للتجارة ضد تنظيم وضع العالما

ر العديد للسماح لدخول التونة إىل السوق احمللي بأنه معيار غري إلزامي، وأعتربت جلنة املنازعات أن هذا تنيظم تقين، ويف هذا القرا

  3.االلتزام �ا ملنظمة التجارة العاملية، مما يعين ضرورة من العالمات واملعايري الطوعية قد تندرج حتت تعريف تنظيم تقين

كما أن حدود املعايري الالزم ملنح العالمة البيئية قد يتم حتديدها على أساس مستويات مرتفعة حبيث ال يستطيع سوى 

م إنتاج معني او تكنولوجيا صول عليها، وقد يتم تضييق دائرة املعايري لتحقيق ذات الغرض، مما يستلز عدد حمدود من املنتجات احل

ق مع املعايري املطلوبة نظرًا الرتفاع نفقات ذلك من ناحية، كما احلالة يكون الصعب على كثري من الدول التوافبذا�ا، ويف هذه 

  4.حلصة التصديرية هلذه الدول يف أسواق الدول املتقدمة من ناحية ثانيةأ�ا قد تكون غري مربرة إقتصاديا نظراً لقلة ا

يج من الورق الربازيلي نظراً ألن ول على العالمة البيئية اخنفاض واردات النرو ومن األمثلة على التأثري الضار الشرتاط احلص

اق العالمة البيئية لتغطي بعض املنتجات اليت ع نطتوسيبدول االحتاد األورويب قامت كما   ،هذه األخرية ال حتمل العالمة املذكورة

  5.ذية وذلك األعشاب اإلستوائيةملالبس واألحاملنسوجات وايف الصادرات الدول النامية مثل حتتل املرتبة األوىل 

 الصعوبة على ضوء ذلك ميكن القول بأن العالمات البيئية متثل عبئًا على الدول النامية جيعل من االتزام �ا أمراً غاية يف

د من مراعاة التكافؤ العاملية وتقيد حرية التجارة هلا، لذلك الب ومكلفًا أيضاً، ومن مث احلد من قدر�ا التنافسية يف األسواق

يزداد كلما حققت الدول النامية خطوة على طريق التقدم ومن مث احلصول عل العالمة  كافؤ، والواقع أن التواالعرتاف املتبادل

  . متثل عقبة على طريق جتار�ا بشكل مباشر أو غري مباشراملذكورة قد 

الية للمؤسسة جتاه البيئة، حيث لى تقييم اإلدارة والسياسة اإلمجتعمل خمططات الشهادة البيئية ع: ادة البيئيةمخططات الشه -3

يس تلك املرتبطة فقط باملنتج على خالف العالمة البيئية تقدم املخططات معلومات عن اآلثار البيئية لنشاط املؤسسة ككل، ول

                                                           
 .181 :مرجع سابق، ص: بديع بليح،أمحد و أمحد عبد اخلالق  السيد، -  1

2-  ZhongXiang, Zhang & Lucas, Assinçào: Op. Cit, p: 11. 
3 - United Nations Environment Programme and the International Institute for Sustainable Development : Trade and Gree 
Economy, Op.Cit, p.p : 50 -51. 

 .412: مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  4
 .184 :اجلات حترير التجارة العاملية و دول العامل النامي، مرجع سابق، ص: بديع بليح،أمحد و أمحد عبد اخلالق  يد،الس -  5
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الشهادة بشكل جيعل النزاع بشأ�ا ملخططات مرنة التفسري من قبل املؤسسة طالبة وعادة تكون أدلة ومبادئ هذه ا. بصفة خاصة

 1.عامة مقارنة بالعالمات البيئية، فتعد الشهادة البيئية دورة احلياة للمؤسسةقليل بصفة 

دقة أدلة ددة، ويقدم الرتكيز الصناعي األكثر فقط على املؤسسات ضمن الصناعة احملاملخططات البيئية هي اليت تنطبق 

هلا تدير تأثريا�ا البيئية بشكل سليم، هذا  ا يعطي ضمان للمتسهلكني بأن املؤسسة املصدقأكثر تفصيًال وحتديداً للمؤسسات، مم

، إال أن برامج الشهادة حمدد القطاع 14001تتوافق مع اإليزو وبالرغم من وجود العديد من الربامج احملددة القطاع تعتمد على أو 

  2.يئية اليت متارسهابل أيضاً على فعالية األهداف والسياسات الب قط على كفاءة نظم اإلدارة البيئية باملؤسسة،تنصب ليس ف

، لكنه يتضمن تدابري 14001فمثًال خمطط اإلدارة واملراجعة البيئية لالحتاد البيئي، قد صمم ليكون متوافق مع اإليزو  

لقطاع جلان وطنية من ييس حمددة اأغلب املقا وتتضمن. ملدى التأثري على البيئةإضافة أكثر صرامة، فكان يتطلب دراسة مبدئية 

الشركاء، اليت تطور التفسريات على املستوى الوطين، و�ذه الطريقة تكون تدابري دولة ما مصممة لتتالءم مع خصائصها 

اس معرف ذاتيًا بشكل ضعيف، ويتم تطوير ية والثقافية والبيئية الفريدة، لذلك تقيد حرية املؤسسات يف تصميم مقياالقتصاد

ناعة أو من خالل املنظمات غري احلكومية، حيث متنح الشهادة إذا وجد ت الشهادة حمددة القطاع من خالل إحتادات الصخمططا

لداللة على لة، وتوجد بعض برامج الشهادة حمددة القطاع، واليت متنح عالمات بيئية لاملراجع أن املؤسسة تفي بروح املبادئ واألد

امج الشهادات حمددة القطاع هجني ما بني ومن هذه تعترب بر . تجت بأسلوب متوافق بيئياً أن منتجات املؤسسة املصدق هلا أن

 3.البيئية من النوع األول، ومدخل الشهادة السابق عرضه العالمات

التجارة الدولية حبيث يتوقع أن حترم  قد تنشئ قودًا غري تعريفية يف قواعد 14001البيئية ومنها اإليزو خططات إن امل

ل على شهادة االلتزام �ذه املواصفة من املتاجرة مع األطراف احلاصلة على ىة اليت ال تقبل طوعية حتيقيق متطلبات احلصو املؤسس

  4:ديات كبرية أمام تطبيق هذه املواصفات، من أمهها جندوتواجه الدول النامية حت. هذه الشهادة

ويتضمن ذلك تكلفة االستشارات والتنفيذ، وتكلفة جتديد  ،14001حلصول على التوافق مع مواصفات اإليزو ارتفاع تكلفة ا - 

 .الشهادة بعد إنتهاء صالحيتها

 .لتقييس العاملية سيخفف من التكاليفعدم وجود جمالس وطنية لالعتماد، فوجود تلك ا�الس برتخيص من منظمة ا - 

 .ةن تساعد املؤسسات على تطبيق املخططات البيئيقلة الكفاءات الوطنية اليت ميكن أ - 

تسود الدول النامية أمنطا املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تتسم بإخنفاض إمكانيا�ا مما يعوق تطبيق تلك  - 

 .املواصفات

ارة الدولية والنظر عد ملواجهة التحديات املصاحبة لتحرير التجصناعية للدول النامية أن تستأصبح لزاماً على القطاعات ال

من منظومة الوصول إىل األسواق اخلارجية، وزيادة قدرها ات القياسية البيئية على أ�ا جزء ال يتجزأ إىل عملية حتسني املواصف

  .للبيئة لتستخدم طرق تصنيع صديقة تزايد الضغط على الصناعة بعدالتنافسية يف قطاعات جديدة 

ات البيئية اليت بادرت �ا بعض بقة الذكر، فقد ظهرت إىل الوجود بعض املتطلبباإلضافة إىل املتطلبات البيئية لسا

وهي جمموعة من املتطلبات أو االشرتاطات اليت تضعها  بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، مالقة يف إطار ما يعرفاملؤسسات الع

ذات نع، وجمموعة من االشرتاطات البيئية والصحية األمن داخل املصاض الشركات التجارية الكربة واخلاصة مبعايري السالمة و بع

   5.باملصانع اإلرتباط حبماية العمال وظروف بية العمل

                                                           
 .152: مرجع سابق، ص: سامية، قايدي  -  1
 .103: منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: ، ديبكمال -  2
 .152: مرجع سابق، ص: سامية، قايدي -  3
 .130 – 129ً.: مرجع سابق، ص: خولة، مرداسي -  4
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املستورد أو  الذي ميكن تعريفه بأنه جمموعة من االشرتاطات اليت يضعها بميثاق التصرفأهم هذه املقاييس ما يعرق 

ة  جمال األلبسالعامليتني يف ADIDASو  NIKEالكربى مثل شركة جارية الدولية الكشرتي والذي عاد ما يكون من الشركات الت

الرياضية، واليت تعتمد على منتجني متفرقني يف العديد من دول العامل يف توفري العديد من مدخالت إنتاجها، وحىت تضمن هذه 

يت جيب توافرها يف املنتجات النهائية اليت مجيع املوردين اللذين تتعامل معهم ملتزمون بنفس املتطلبات البيئية ال الشركات الدولية أن

االشرتاطات البيئية والصحية، فضًال عن جمموعة التدابري املتعلقة بظروف  تم طرحها يف األسواق، قامت بصياغة جمموعة منس

دم إستالم كرات ق ADIDASعضاء يف سلسلة املوردين، وقد حددث أن رفضت شركة العمل الذي يرغب التعاقد معها كأحد األ

  1.قاسية وال إنسانية يشتغلون يف مصنع خلياطتها يف ظروف جد) ارأطفال صغ(مصنوعة يف اهلند بأيادي بريئية 

  أثر�املعاي���البي�ية�ع���التجارة�الدولية :را�عا

يري ض الباحثني أن االمتثال للمعاجار الدولية غاية يف الصعوبة، حيث يرى بعتعترب العالقة بني املعايري البيئية والت

التنافسية للمؤسسات خاصة يف الدول  إضايف يزيد من تكاليف اإلنتاج ويضعف القدرة واالشرتاطات البيئية ما هو إال جمرد عبء

  . نتاج ومحاية البيئةالنامية، كما يعترب آخرون أن هذه املعايري هي حافز لتشجيع وحتسني كفاءة إل

 ة له أن يضع بعضحاول يف دراس"  بيرسون" داف جتارية، إال أن يصعب حتديد ما إذا كانت هذه املعايري تستخدم أله

   2:عتبار املعايري البيئية مبثابة أدوات محائية غري تعريفية أم ال، ومن أمههاإاليت ميكن يف ظلها  ،املؤشرات العامة

ن ناحية، وحينما ال تتوافق هذه لفة عن تلك اليت ختضع هلا السلع احمللية املماثلة مستوردة ملعايري خمتإذا خضعت السلع امل -

  . حينئذ ال يكون من العسري القول بأن املعايري تستخدم كأداة محائية ،األهداف البيئية املراد حتقيقهااملعايري مع 

ل هذه تعد إجراءات قصد �ا أهداف جتارية ائية أو متطلبات حتكمية، فمثإذا كانت االختالفات يف املعايري تتعلق مبسائل إجر  -

 .أل�ا تفرض أعباء زائدة على املنتجات األجنبية مقارنة باحمللية

إذا كان التباين يف املعايري البيئية يرجع إىل تباين يف التفضيالت االجتماعية واختالف يف األذواق، أي أن املعايري هي معايري  -

  . حينئذ تصبح املعايري املنشودة ضد املنتجات األجنبية مبثابة إجراءات محائية غري مربرة رفاهية أكثر من كو�ا معايري بيئية

ورمبا تدخل  ،ايد تركيز الدول الصناعية املتقدمة على املعايري املتعلقة باجلودة ونوعية السلع واخلدماتالحظت األنكتاد تز و 

حيث قد تتخذ املعايري البيئية كأداة محائية ضد صادرات الدول النامية،  ،املعايري البيئية ضمن هذا االجتاه خدمة جتارية هلذه الدول

يفًا يف عملية وضع هذه املعايري، كما أن الدول النامية ال ميكنها توفري املبالغ الكافية خاصة وأن هذه األخرية تلعب دورًا ضع

وبالتايل يصعب على الدول النامية إختاذ قواعد رادعة، ذلك أن  .للتوافق مع املعايري البيئية مما يؤثر على القدرة التنافسية هلذه الدول

باب الرتف الفكري ومحايتها من الكماليات، وكثريًا ما أعتربت تدهور البيئية مثناً  أغلبيتها تعترب احلديث عن املشاكل البيئية من

يري البيئية على القدرة التنافسية للدول النامية، وكذا وفيما يلي نتطرق إىل أثر تطبيق املعا 3.للتقدم الصناعي السريع الذي تسعى إليه

  .على تدفقات جذب اإلستثمار األجنيب

يؤدي إىل آثار سلبية على ، مغاىل فيهابيئية إن ما تفرضه الدول من معايري  : البيئية على القدرة التنافسيةأثر المعايير  -1

إضعاف لقدرتها ض الصناعات يف الدول النامية، مما قد يرتتب على تطبيقها ويؤثر تطبيق املعايري البيئية على بع الدولية،التجارة 

  4:، ويرجع ذلك إىلالتنافسية
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املنتجني احملليني نفقات إضافية للتكيف مع املتطلبات واملعايري البيئية مما يؤثر بالتايل يف هيكل النفقات واألمثان  قد يتحمل - 

 .، مما جيعل األوىل تفتقد ميزة تنافسيةأخرىقت املعايري يف بعض البلدان دون ويصبح هذا التأثري ملحوظاً إذا طب ،النسبية

إذ يكون يف . ة حتكمية مبالغ فيها مما جيعلها تضع املنتجات األجنبية يف مركز أدىن من احملليةقد توضع املعايري البيئية بطريق - 

كثر صرامة أما املنتجات األجنبية، كما أن اغلب هذه املعايري فمكانة املنتجني احملليني ممارسة النفوذ لوضع املعايري البيئية األ

  .هي تعد عقبة أمام التجارة الدوليةيغيب عنها الشفافية يف كثري من األحيان، ولذا ف

رى قد يصل إثراء أعمال املعايري إىل حد حظر دخول السلع األجنبية كليًا أو جزئيًا إذا تتوافر االشرتاطات واملعايري البيئية، وي - 

اعد املتعلقة البعض أن األضرار اليت تلحق الدول النامية بسبب هذه املمارسات تفوق بكثري ما يلحق �ا نتيججة تطبيق القو 

 .بالصحة والسالمة

إن معايري وإشرتاطات املنتجات قد يكون هلا تأثري على أسلوب وطرق اإلنتاج ذا�ا مما يتطلب تعديًال أو جتديدًا وإحالًل،  - 

 1. تقدر عليه املشروعات األجنبية املنافسة، كما قد تضعف قدر�ا على املنافسة يف السوق احملليوهو أمر ال

ؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف الدول النامية ظاهرة ال ميكن إغفاهلا، ومثل هذه املؤسسات ال تتحمل إن إنتشار امل - 

  2.ةعناصر النفقة املتغرية الالزمة لاللتزام باملعايري البيئي

سب وضع املختلفة، كما يتفاوت مدى تأثريها ح ليس للمعايري البيئية التأثري نفسه على القطاعات االقتصادية والسلع

الدول وتسلسلها يف جدول النمو، قد تكون الدول النامية أكثر حساسية للمعايري البيئية، كما أن هذه الدول ترى يف املعايري 

ًا أمام التصنيع والتصدير يف قطاعات مهمة هلا، خاصة يف قطاعات الصيد البحري، النسيج البيئية احلديثة واليت تشكل حاجز 

 .اليت تتأثهذه املعايري البيئيةئية، واألمسدة واإلمسنت وغريها من القطاعات واجللود، واملواد الغذا

ئية قد يكون هلا بعض اجلوانب املعايري واالشرتاطات البي على النقيض من ذلك تظهر بعض الدراسات اليت تبني أن تطبيق

  3:اإلجيابية، وحيسن من تنافسية منتجات الدول النامية، حيث ميكن تساهم يف

ما تبحث الصناعات يف الدول املتقدمة عن بدائل من املدخالت أقل تلويثًا للبيئة من خالل إعادة استخدام املوارد األولية حين -

، وختفض من املدخالت واملركبات الصناعية ذات املكونات الكيميائية الكثيفة، هذا الطبيعية مثل القطن اخلام، احلرير الطبيعي

  .ى صادرات الدول النامية من ناحية، وقد حيسن من شروط التجارة بالنسبة هلاالتطور يزيد من حجم الطلب عل

هم بالتعويض اجلزئي للزيادة يف إن تطبيق هذه املعايري قد حتفز على االبتكار والتطوير مما يسمح خبفض النفقة بشكل يس -

   .اخل...و االقتصاد يف املدخالت املاديةقد يسفر االبتكار عن تقليل الطاقة املستخدمة أ فنفقات التوافق مع املعايري، 

على املستوى القطاعي أو على مستوى املشروع، إذ قد يتم خلق سوق إن هذه املعايري قد حتقق مكاسب على اجلانب اآلخر  -

  .ة ذا�اأو منو األسواق القائمة للسلع واخلدمات اليت تنتج باألساليب اجلديدة، وكذلك السلع واخلدمات املالئمة للبيئ جديدة

بالنسبة ألثر املعايري البيئية على تدفقات االستثمار األجنيب، فلم تلقى  :أثر المعايير البيئية في جذب اإلستثمار األجنبي -2

ظم البيئية يؤدي إىل جذب حجم أكرب من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر صدى يف خمتلف أحناء احلجة القائلة بأن ضعف الن

إنفاذ أو تطبيق معايري بيئية يف الدول النامية ضعيف مقارنة بالدول املتقدمة، رغم ذلك يبقى االستثمار األجنيب العامل، ذلك أن 

هد االستثمار األجنيب املباشر يف قطاعات الصناعة إزدهاراً، يف بعض دول أوربا املباشر يف هذه املناطق يف شبه ركود، يف املقابل ش

تطبيق تشريعات بيئية لالحتاد األوريب كشرط مسبق من شروط عضويتها فيه، وتؤكد هذه التجربة الشرقية وتركيا رغم التزامهم ب

                                                           
 .62: ابق، صمرجع س: بن عبد العزيز ،سفيانو   خملويف ،عبد السالم -  1
 .393: مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  2
  .77 :سابق، ص مرجع :اخلالق أمحد عبد السيد،  - 3
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يئية املنخفضة على إختاذ القرارات املتعلقة باالستثمار االستنتاجات اليت توصلت إليها دراسات أخرى تعترب أن تأثري املعايري الب

  1.األجنيب ضعيف، ال سيما مقارنة بسائر املعايري

أصبحت املعايري البيئية أكثر شيوعًا خالل األعوام املاضية، األمر الذي يعين أن عملية التوافق البيئي للمنتجات لقد 

التجارية العاملية، خاصة ما يشهده العامل من تطور يف زيادة حجم املبادالت  الصناعي باتت أكثر إحلاحًا يف ظل إشتداد املنافسة

االملتطلبات البيئية ستشكل أهم املعوقات اليت تواجه صادرات البلدان النامية، لذلك فقد رأت  من السلع واخلدمات، وبالتايل فإن

ول املتطلبات البيئية، وحتسني وتطوير القوانني واملعايري العديد من املنظمات ضرورة إشراك الدول النامية يف سلسلة املفاوضات ح

  2.البيئية ذات الصلة الوثيقة بالعملية اإلنتاجية

تضح مما سبق أن املعايري البيئية قد تؤدي إىل زيادة نفقات االنتاج، وبالتايل يزيد مثن السلعة اليت ستكون حمًال للتجارة ي

يفية تعوق نفاذ الصادرات، إال أ�ا قد توفر إطارًا للتنمية االقتصادية املستدامة بيئيًا وأن الدولية، مما تشكل حواجز جتارية غري تعر 

تافسية، لذلك تعد العالقة بني املعايري البيئية والقدرة التنافسية عالقة معدة مع مراعاة أن الدول النامي تواجه مشاكل تعزز القدرة ال

  .ية، وما د يرتتب على تطبيقها من اإلضرار بقدر�ا التنافسيةيف بعض الصناعات عند تطبيق املعايري البيئ

 نظمة�العاملية�للتجارةواقع�الب�ئة�والتجارة����ظل�امل: املطلب�الثالث

يعترب أهم أسباب تغري املناخ وتدهور حالة البيئة باالضافة إىل العوامل الطبيعية، األنشطة البشرية، حيث ترجع معظم 

منتصف القرن العشرين إىل زيادة نشاط اإلنسان، حيث إرتفع استهالك الطاقة يف السنوات األخرية، كما التغريات املناخية منذ 

إىل  1995سنة  %7عنصرًا هاما يف جمال التبادل التجاري، حيث إنتقلت نسبة مسامهة صادرات الوقود من  أصبحت تشكل

 1995.3نية أضعاف مما كان عليه احلال عام ، وبذلك تضاعفت حجم الصادرات من الوقود حوايل مثا2017عام  15%

السنوات األخرية، حيث بلغت صادرات السلع  شهدت التجارة الدولية يف شقيها السلعي واخلدمي منوًا ملحوظًا خالل

أين  1993حيث تضاعفت حوايل مخس مرات عما كان عليه احلال عام  2017مليار دوالر أمريكي سنة  17198أكثر من 

 ار دوالر، ويرجع ذلك إىل منو النشاط االقتصادي وزيادة حجم التبادل بني الدول، وكذا مسامهة املنظمة العامليةملي 3688بلغت 

من الصادرات العاليمة عام  %98للتجارة يف إزالة وختفيض احلواجز اجلمركية، حيث متثل صادرات الدول األعضاء أكثر من 

2017.4 

  املنظمة�العاملية�للتجارة���ظل��تطور�املبادالت�التجار�ة: أوال

لعاملية للتجارة وقبلها اتفاقية اجلات، يعترب التحرير التجاري السمة البارزة يف العصر احلايل، وهو ما سعت إليه املنظمة ا

، حيث حيث هدفت املنظمة العاملي للتجارة إىل حترير التجارة اخلارجية من القيود والعراقيل اليت تعيق إنسياب املبادالت التجارية

  .نمية املستدامةرأت يف التحرير التجاري كآلية لتحقيق النمو االقتصادي ورفع املستوى املعيشي للدول األعضاء وحتقيق الت

أصبح التحرير التجاري للمبادالت التجارية يف جانب السلع واقعًا معاشًا والدليل على : تطور المبادالت التجارية للسلع -1

ففي جانب الصادرات املالحظ هو تطور حجم املبادالت التجارية املستمر .  جانب الصادرات والوارداتذلك الزيادة املتتالية يف

 .، واجلدول املوايل يوضح ذلك2017إىل غاية عام  1948تفاقية اجلات سنة منذ سريان ا

  )2017 – 1948(تطور���م�الصادرات�العاملية�: )03 – 03( ا��دول�رقم

                                                           
 .396 – 395: ص.مرجع سابق، ص: سليمان قورة ،حممد -  1
  .106: منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: كمال، ديب -  2

3 -  WTO : World Trade Statistical Review 2018 , World Trade Organization, Geneva, 2018, p : 11 . 
4 - Ibid, p : 122. 



ة�للتجارةية�ا��ات�واملنظمة�العاملياتفاقحماية�الب�ئة�����                                                        الفصل�الثالث     

 

228 

  1948  1953  1963  1973  1983  1993  2003  2010 2014  2015  2016  2017  

  17198  15464 15985 18494 14851  7379  3688  1838  579  157  84  59  )مليار دوالر(العالم 

  100  100  100  100 100  100  100  100  100  100  100  100  )بالمئة(العالم 

  أمريكا الشمالية

  أ.م . الو

28,1  
21,6 

24,8  
14,6  

19,9  
14,3  

17,3  
12,2  

16,8  
11,2  

17,9  
12,6  

15,8  
9,8  

13,2 
8,6 

13,5 
8,8 

14,4 
9,4 

14,3 
9,4  

13,8  
9,0  

  3,4  3,3 3,4 3,8 3,9  3,1  3,0  4,5  4,3  6,4  9,7  11,3  جنوب ووسط امريكا

  37,8  38,4 37,3 36,8 37,9  45,9  45,3  43,5  50,9  47,8  39,4  35,1  االتحاد األوربي

  2,4  2,2 2,4 3,0 3,4  2,4  2,5  4,5  4,8  5,7  6,5  7,3  إفريقيا

  4,1 4,2 5,3 7,0 6,0  2,8  3,3  6,2  2,7  2,3  2,2  1,7  الشرق األوسط

  آسيا

  الصني

14,0  
0,9  

13,4  
1,2  

12,5  
1,3  

14,9  
1,0  

19,1  
1,2  

26,0  
2,5  

26,1  
5,9  

31,6 
10,6 

32,0 
12,7 

34,2 
14,2 

34,0 
13,6  

34,0  
13,2  

GATT/ WTO %  63,4  69,6  75,0  84,1  77,0  89,0  94,3  94,2 97,3 98,3 98,4  98,3  

  :من إعداد الطالب، باالعتماد على: المصدر

- WTO : World Trade Statistical Review 2018 , Op. Cit, p : 122. 

- WTO : World Trade Statistical Review 2017 , World Trade Organization, Geneva, 2017, p : 101 . 

- WTO : World Trade Statistical Review 2016 , World Trade Organization, Geneva, 2016, p : 92 . 

- WTO : World Trade Statistical Review 2015, World Trade Organization, Geneva, 2015, p : 42 . 

- WTO : World Trade Statistical Review 2011 , World Trade Organization, Geneva, 2011, p : 22 . 

مليار دوالر عام  59التطور امللحوظ يف قيمة الصادرات حيث إنتقلت من  ) 03 – 03(ن خالل اجلدول رقم املالحظ م

مليار دوالر، لتنخفض  18494أين بلغت  2014أعلى قيمة هلا عام   ، لتصل1993مليار دوالر عام  3688 ، إىل1948

دوالر، وتضاعف حجم املبادالت بأكثر من مليار  17198حيث وصلت قيمة  2017لرتتفع  عام  2016و  2015سنوات 

بته املنظمة يف تسهيل وتسيري املبادالت التجارة وذلك ، مما يبني الدور الذي لع1993أربعة أضعاف مما كان عليه احلال يف عام 

، وكذا حصة 2017عام  %13بتخفيض احلواجز اجلمركية، كذلك نالحظ إخنفاض حصة كل من دول أمريكا الشمالية إىل 

يب، وبروز يف أحسن أحواهلا، وإخنفاض طفيف لصادرات دول االحتاد األور  %10واليات املتحدة األمريكية اليت مل تعد تتجاوز ال

بعد ما   2017عام  %34الدول اآلسيوية كعنصر فعال يف التجارة الدولية أين بلغت نسبة مسامهتها يف الصادرات العاملية إىل 

من  %13,2القرن العشرين، ويف مقدمة الدول اآلسيوية جند الصني اليت إستحوذت على يف تسعياات  %26كانت ال تتجاوز 

، وأيضاً إخنفاض صادرات الدول االفريقية وجنوب 2017وىل عاملياً من حيث حصتها العاملية لعام إمجايل الصادرات عام  وهي األ

من  %98الدول األعضاء يف املنظمة على أكثر من  وتستحوذ. من إمجايل الصادرات %3ووسط أمريكا واليت ال تتجاوز حصتها 

  . إمجايل الصادرات

وتسيطر السلع  الحظ هو تغري هيكل السلع املتبادلة بالشكل والرتتيب،أما من حيث هيكل املبادالت التجارية، فامل

2017:1لسنة الصناعية على هيكل املبادالت من حيث القيمة، وتبلغ نسب السلع املكونة هلا على النحو املوايل 
  

 .من إمجايل الصادرات العاملية %70حالياً حوال  السلع الصناعيةمتثل  - 

 .مما يعكس األمهية الكربى اليت حيظى �ا قطاع احملروقات يف االقتصاديات العاملية %15سبته ما ن صادرات المحروقاتمتثل  - 

سنة  60ت متثل نصف حجم املبادالت قبل من إمجايل الصادرات العاملية، بعد أن كان %10متثل  المنتجات الزراعية - 

 .مضت

لعاملية إىل زيادة إنفتاح األسواق اخلارجية أمام ويرجع  سبب منو القطاع الصناعي وإستحواذه على ثلثي حجم التجارة ا

 الذي خلفه السلع الصناعية بفضل سهر املنظمة العاملية للتجارة على ذلك، ونظرًا لطبيعة الصناعات التحويلية فإن األثر الكبري

                                                           
1 - WTO : World Trade Statistical Review 2018 , Op. Cit, p : 11 
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يث البيئة عن طريق زيادة اإلنبعاثات التطور يف جمال الصناعة هو الزيادة املفرطة يف استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، وكذلك يف تلو 

  1.املسببة لالحتباس احلراري

، ويرجع ذلك إىل إن جتارة اخلدمات تطورت بشكل ملحوظ خالل السنوات األخرية: تطور التجارة العالمية في الخدمات -1

، حيث تساهم GATSاخلدمات  اجلهود املبذولة يف حترير جتارة اخلدمات من طرف املنظمة، وذلك ما متثل يف اتفاق التجارة يف

من حجم التجارة العاملية بشقيها السلعي واخلدمي، وتستحوذ الدول املتقدمة على ما  %25التجارة يف اخلدمات على ما يقارب 

م التجارة يف اخلدمات، مما يبني دور التكنولوجيا والبحث والتطوير، على عكس الدول النامية والت تعاين من حج %70يقارب 

  .2016 – 2000والشكل املوايل يبني تطور حجم صاردات اخلدمات يف العامل للفرتة . ل اخلدماتيف جما

 )2016 – 2000(تطور���م�الصادرات�العاملية����ا��دمات�: )06 – 03( الش�ل�رقم

  

  :من إعداد الطالب، باالعتماد على: المصدر

- WTO : World Trade Statistical Review 2018 , Op. Cit, p : 179. 

- WTO : World Trade Statistical Review 2011 , Op. Cit, p : 218. 

يمة صادرات اخلدمات حيث إنتقلت من حوايل هو التطور امللحوظ يف ق) 06 – 03(رقم املالحظ من خالل الشكل 

كما سامهت املنظمة  1980.2ا كان عليه احلال سنة وهو تقريباً ضعف م 1990مليار سنة  86إىل  1980مليار دوالر  سنة  43

ققت أين ح 2000ما خالل الفرتة  خاللحققت جتارة اخلدمات معدالت منو موجبة ، و العاملية للتجارة يف حترير قطاع اخلدمات

حيث  2008متأثرة باألزمة العاملية لعام  2009، لتسجل أول إخنفاض سنة 3948حوايل  2008لتصل سنة  مليار دوالر  1483

مليار  5078حيث بلغت حوايل  2014مليار دوالر، بعد ذلك سجلت معدالت منو موجبة إىل غاية سنة  3521سجلت قيمة 

مليار دوالر عام  4808وتستقر عند  مليار دوالر،  4790لتصل  2015عام دوال وهو أعلى قيمة مسجلة تارخيياً، لتنخفض 

   .اخلدمات يف العامليها قطاع وبالتايل نالحظ األمهية اليت يكتس، 2016

وبالتايل فاملالحظ على التجارة اخلارجية هو التطور امللحوظ يف كل من جتارة السلع واخلدمات، وبالتايل فإن األثر الكبري 

  .هذا التطور يف حجم املبادالت  الزيادة املفرطة يف استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية وكذلك يف تلويث البيئةالذي خلفه 

 تطور�اس��الك�الطاقة�وإنبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون : ثانيا

قود إرتفعت صادرات الوقود من إمجايل الصادرات، كذلك  شهدت الصادرات السلعية منو ملحوظ خالل الثالث ع

عاملية، إىل جانب من إمجايل التجارة ال %70األخرية، كما إرتفعت حصة التصنيع من إمجايل الصادرات العاملية أين بلغت حوايل 

. إرتفاع إستخدام الطاقة يشهد العامل أيضًا تغري بيئي هائل حيث إرتفعت إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف السنوات األخرية

  .ور استهالك مصادر الطاقة وحجم االنبعاثات من غاز ثاين أكسيد الكربونوفيما يلي نتطرق إىل تط

                                                           
 .253: منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: كمال، ديب -  1
 .251: مرجع نفسه، ص  - 2
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إستخدام العامل للطاقة يف حتقيق النمو االقتصادي وحتسني مستوى املعيشة لسكان ساهم زيادة  :زيادة استهالك الطاقة -1

 مصدر لالنبعاثات، ويساهم استهالك العامل، ويضع النمو املتسارع لألنشطة االقتصادية، وميثل استخدام الطاقة إىل حد كبري

ل املوايل يبني تطور استهالك الطاقة خالل الفرتة واجلدو  1.من إمجايل انبعاثات الغازات الدفيئة 2015عام  %68الطاقة بنسبة 

2007- 2017.  
  )2017 – 2007(تطور�اس��الك�الطاقة����العالم�خالل�الف��ة�: )04 – 03( ا��دول�رقم

  م�ا���ب��ول�مليون�طن: الوحدة

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

  13511  13258  13060  12954  12829  12589  12414  12119  11550  11738  11588   األولية الطاقة

  4622  4557  4476  4395  4359  4305  4252  4209  4078  4149  4168  النفط

  3156  3073  2987  2922  2899  2861  2787  2731  2535  2607  2543  الغاز

  3731  3706  3765  3862  3865  3794  3779  3605  3447  3501  3452  الفحم

  596  591  583  575  564  59  600  626  611  619  621  الطاقة النووية

  919  913  881  880  859  831  793  778  736  738  697  الطاقة الكهرومائية

  487  417  369  320  283  238  203  170  144  124  107  الطاقة المتجددة

  : من إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

-  Bp World Energy: Statistical Review of World Energy 2018, 67 édition, Bp Technology Outlook, conselte 
(04/09/2018): https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-
review-2018-full-report.pdf 

مليار  11,59لطاقة، حيث سجلت قيمة هو التطور امللحوظ يف استهالك ا) 04 – 03(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

وتشكل ، %17مليار طن مكافئ برتول، ومبعدل منو يقارب  13,51إىل غاية  2017لتصل سنة  2007طن مكافئ برتول سنة 

ة ويأيت النفط يف املرتبة األوىل بنسبة مسامه، %85النصيب األكرب من إمجايل الطاقة األولية بنسبة بلغت حوايل  الطاقات األحفورية

، أما بقية االستهالك العاملي 2017من إمجايل الطاقة األولية لسنة  %23والغاز بنسبة  %27والفحم بنسبة تبلغ  ، %35تبلغ 

أما .  %04,40والطاقة النووية  %07والطاقة الكهرومائية بنسبة  % 3,60ددة بنسبة من الطاقة األولية فتغطيه الطاقات املتج

ترياواط ساعة تشكل منها الطاقات األحفورية  25551تخدمة يف إنتاج الكهرباء فإ�ا بلغت قمة حوايل بالنسبة للطاقة األولية املس

يليه الغاز بنسبة  %38لفحم يف املرتبة األوىل بنسبة ، حيث يأيت ا2017من إمجايل الطاقة األولية لسنة  %65تشكل حوايل 

   2.%4مث النفط بنسبة  23%

سليب الذي لعبته املنظمة بطريقة غري مباشرة يف الرفع من أحجام الطاقة املستهلكة استهالك الطاقة يعكس الدور ال

ث عن التقنيات واآلليات اليت تقلل من استهالك واملضرة بالبيئة عن طريق حترير املبادالت التجارية من القيود، حيث البد من البح

كما أن حجم استهالك الفرد زاد بدرجة كبرية يف السنوات . امةالطاقة وبالتايل تعود بالنفع على اجلميع وتعزز التنمية املستد

نظمة من أسعار األخرية نتيجة التحسن يف املستوى املعيشي بسبب ما أفرزته سياسات التحرير التجاري املنتهجة من طرف امل

إذ أصبحت تشكل خطراً على  تنافسية، وأخطر ما جنم عن زيادة االستهالك املفرط زيادة حجم النفايات الناجتة عن االستهالك،

  3.البيئة

من إمجايل إمدادات الطاقة األولية يف  %65تشكل مصادر الوقود األحفوري حوايل : إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون -2

 ة، وبسبب تزايد الطلب العاملي على الطاقة من الوقود األحفوري شكل ذلك دوراً رئيسياً يف االجتاه التصاعدي يفالسنوات األخري 

  .والشكل املوايل يوضح اجتاه إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون من استهالك الوقود األحفوري. إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون

                                                           
1 - IEA : CO2 emissions from fuel combustion, International Energy Agency, CEDEX, Paris, 2016, p : 09. 
2 - Bp World Energy: Statistical Review of World Energy 2018, 67 édition, Bp Technology Outlook, p: 48, conselte 
(04/09/2018): https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-
report.pdf 

 .261 – 260: ص.منظمة التجارة العاملية والتحديات البيئية، مرجع سابق، ص: ديبمال، ك -  3
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  2015 - 1971 ة� �لم�للفلعامن�اس��الك�الوقود��حفوري�ع���مستوى�ا�CO2ثات�انبعإإتجاه�):  07 - 03(الش�ل�رقم�

  .مليون�طن: الوحدة

  

  : من إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

-  IEA : CO2 emissions from fuel combustion 2017, International Energy Agency, conselte (04/09/2018): 
https://www.iea.org/media/statistics/CO2Highlights.XLS 

ز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن هو التطور الكبري يف حجم االنبعاثات من غا) 07 – 03(املالحظ من خالل الشكل 

مليار طن  32لتبلغ أكثر من  1971مليار طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنة  14استهالك الوقود األحفوري، حيث سجلت 

، وهو ما يعكس التطور يف إستخدام مصادر الطاقة األحفورية وإنعكاسه السليب على البيئة 2015لكربون لسنة من ثاين أكسيد ا

امهة يف ظاهرة االحتباس احلراري، من وبني أهم مصادر الطاقة األحفورية جند الفحم والذي تفوق عن النفط يف حجم واملس

  .مث الغاز املخلفات من ثاين أكسيد الكربون يف السنوات األخرية

م االنتاج الذي يقابل إن الزيادة يف حجم املبادالت جراء سياسات املنظمة العاملية للتجارة، وما يتعبه من الزيادة يف حج

استهالك الطاقة، وما ينجم عنه من إنبعاثات الغازات الدفيئة واملسببة لالحتباس احلراري، وكذا زيادة حجم النفايات جراء 

زايا وارد الطبيعية، كان لزامًا على الدول نقل التكنولوجيا النظيفة بيئيًا للمحافظة على البيئة واالستفادة من مالصناعة واستنفاد امل

  . التحرير التجاري، وتشجيع الدول على إنتاج السلع البيئية وكذا حتريرها من القيود

  المشاكل البيئية المؤثرة في التجارة العالمية :ثالثا

املتعلقة باملساواة بني الدول والشفافية يف األداء بأي شكل من األشكال مع اإلجراءات  نظمةامل تتعارض مبادئ ال

أن التعامل مع املشاكل البيئية وإجياد احللول هلا جيب أن يدخل ضمن إطار قوانني  املنظمةوتعترب . ة حبماية البيئةالتجارية املتعلق

كل البيئة يف الدول النامية يرتبط بطرق اإلنتاج، والتحول إىل طرق إنتاج صديقة للبيئة البيئة املعتمدة عاملياً، إال أن العديد من مشا 

 زيادة طريق عن الفقر مكافحة إىل أولويا�ا توفريها، فهي توجه عن احلكومات تعجزارد مالية إضافية عملية معقدة وتتطلب مو 

 النامية الدول صادرات عليها تعتمد اليت املنتجات من عدًدا نأو  ذلك، نتيجة بالبيئة حتيق قد اليت املخاطر عن النظر بغض اإلنتاج

  1.بالبيئة ضررًا يلحق

 السوق قوانني إن بل البيئة، تدهور يف السبب الرئيسي ليست التجارة عاملية إىل تبيان أنال التجارة منظمة سعتو 

 املسامهة املعتربة لتحرير التجارة يف ملنظمة ال تنفيإال أن ا الرئيسي، السبب هي البيئية، املشكالت مع احلكومات تعامل وأساليب

  2:جماالت عدة خالل من البيئية وذلك املشاكل تزايد

                                                           
  .10، مرجع سابق، ص البيئة - يف املنطقة  االتفاقيات الدولية وقضايا التجارة: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  1
 .11 :مرجع سابق، ص: حمسن، أمحد هالل  -  2
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 احلياة على يؤثر الزراعة يف الكيماوية للمواد املكثف االستخدام أن العاملية التجارة منظمة تقارير أظهرت الزراعة، جمال يف -

  .أيًضا املياه اجلوفية على السلبية رهآثا تنعكس كما باملزروعات، ويضر البشرية

 لتلبية الزراعي التوسع جراء من الرطبة األراضي واختفاء واملراعي الغابات رقعة اخنفاض ميثل الغابات، إزالة مكافحة جمال يف -

  .ولوجيالبي التنوع مشكلة ظهور إىل أدى مما النمو، طريق على إضافية مشكلة الزراعية املنتجات على املتزايد الطلب

 اليت الصناعات يف سيما ال الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاث تزايد من املتأيت العاملي، االحرتار العاملية التجارة منظمة تعترب -

 منظمة تقرتح الصدد هذا ويف ،مناسبة حلول إجياد أجل من اجلهود تضافر يستدعي دولًيا شأنًا واسع، بشكلٍ  الطاقة تستعمل

  .صناعا�ا يف اإلنتاج كلفة زيادة إىل أدى مما الدمنارك فعلته ما وهذا ،التلوث على ضرائب فرض العاملية التجارة

 خماطرها تتعدى ليتاالوقود  استهالك وزيادة ،نظيفة غري وقود مصادر استعمال احلمضية نتيجة األمطار ظاهرةب يتعلق فيما -

 والنظم للتقنيات السليم االختيار أن املنظمة وتعترب هلا، ا�اورة دولال إىل لتصل الوقود من النوع هذا تستعمل اليت الدول حدود

 استعمال الوقود إىل التحول على املعامل إجبار على تساعد احللول أن كما املشكلة، هذه حل يف تساعد اليت العوامل أهم من

   .الطبيعي الغاز خاصة النظيف

معايري بيئية وربطها بالتجارة العاملية داخل منظمة التجارة العاملية  أثارت احملاوالت العديدة للدول املتقدمة لفرض كما

يقة للدول املتقدمة، وعن املصاحل احلقيقة يف عصر أصبح فيه استخدام احلواجز العديد من التساؤالت حول األهداف احلق

ة التنافسية تكنولوجيًا إىل جعل هذه امليزة التجارية العادية أمراً مرفوضاً، وهو ما كشف عنه سعي الدول األكثر تقدمًا وذات امليز 

ة، ومن مث فقد اختارت الدول املتقدمة الرتكيز على مثل هذه هي العنصر املتحكم يف التدفقات التجارية بني دول العامل املختلف

عظم الدول النامية ال القضايا البيئية، وذلك دون اآلخذ يف االعتبار القدرات االقتصادية احملدودة للدول النامية، ولذا فان م

من احلماية التجارية تستطيع من  جديداً  تعترب الشروط املعيارية اجلديدة للبيئة مبثابة نوعاً  حيث تستطع أن تلتزم جبميع الشروط

يف يرتبط بشكل كبري  املنظمةن مستقبل البيئة داخل إخالهلا الدول املتقدمة أن تتذرع به لتقييد حرية الدول النامية، ومن مث ف

  .ل يف الوقت احلايلمدى قدر�ا على التوفيق بني املصاحل البيئية املتعارضة للدول النامية والدول املتقدمة وهو أمر صعب املنا

وترى جلنة التجارة والبيئة إن اإلطار األمثل ملعاجلة املشكالت البيئية هو التعاون يف ظل االتفاقات البيئية متعددة 

ة على عدم السماح بوجود اإلجراءات األحادية بدعوى احلفاظ على البيئة واليت تتناىف مع قواعد حرية اللجن   األطراف، كما تؤكد

نظمة التجارة العاملية، ومن جانبه فان الدول املتقدمة ترى ضرورة إعطاء األولوية لفض النزاعات البيئية يف إطار التجارة مب

  اللجوء إىل تسوية النزاعات يف إطار منظمة التجارة العاملية  تفضل الدول النامية االتفاقات البيئية الدولية متعددة األطراف، بينما

  1.وء إىل جهاز فض املنازعاتوالتمسك يف حقها إىل اللج

    :خالصة

ت مت التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقة بالبيئة، وأهم املشكالت اليت تعاين منها، واليت تؤثر سلباً على وضعية البيئة يف الوق

توجبت البحث عن إخل، واليت اس...احلايل واليت منها، الكوارث الطبيعية، والتغريات املناخية واألمطار احلامضية وثقب اآلزون

آليات بغرض محايتها من التدهور، حيث توجد العديد من الوسائل حلماية البيئية على املستوى احمللي، وكذا اجلهود الدولية 

  . ية البيئةـ واليت تبقى تفتقد إىل صفة اإللزاميةواإلقليمية اليت تعين حبما

، فكل النظريات حاولت البحث عن املزايا اليت تنجم عن ويالحظ غياب البيئة يف النظريات املفسرة للتجارة اخلارجية

والذي مل يويل  ،البحت، وحماولة تفسريها مستدًال بنقد النظريات اليت سبقته ولكن يف إطار الفكر الليربايل حترير التجارة اخلارجية

                                                           
  .البيئي يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية، مرجع سابقلبعد ا: هشام، الصادق -  1
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ونظرًا ألن املشكلة البيئية . عاملية أي اعتبار ملوضوع البيئة أصًال، كما أن أغلب النظريات جاءت يف زمن مل يشهد أزمة بيئية

أصبحت تلعب دوراً حمورياً يف الوقت احلايل يف حتديد اجتاهات التخصص الدويل، هذا ما يثبت القصور الواضح يف النظرية البحتة 

  .للتجارة اخلارجية

اليت ترتبط أساسا بالنشاط هناك تداخل بني التجارة والبيئة، حيث أن حترير التجارة ما هي إال تبادل السلع واخلدمات و 

االقتصادي واإلنتاج، وما ينجم عنه من زيادة يف استهالك الطاقات األحفورية وانبعاث الغازات الدفيئة املسامهة يف ظاهرة 

جارة والبيئة هي ي، وكذا استغالل املوارد الطبيعية والبيئية املوجودة بالعامل، مما يؤثر فيها، وبالتايل فإن العالقة بني التاالحتباس احلرار 

عالقة ترابطية، إذ تعتمد األنشطة االقتصادية على البيئة، وكذا تصريف النفايات الناجتة عن العملية اإلنتاجية فيها مما يؤثر سلبا 

وهناك  من يذهب إىل أن حترير التجارة سيؤدي إىل تزايد االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها،بيئة، وبالتايل فإنه هناك على الوضعية ال

  . من يرى أن حترير التجارة وما ينتج عنه سيؤدي إىل إحلاق أضرار كبرية بالبيئة

لبيئي مل يظهر بشكل مباشر، وإمنا ورد يف أما اتفاقية اجلات مل تتطرق بشكل مباشر حلماية البيئة، حيث جند أن البعد ا

نصت صراحة على ضرورة محاية البيئة، واليت تسمح بوضع ، وهي مادة اإلستثناءات واليت 1947من اتفاقية اجلات  20املادة رقم 

ييز، مث بدأ االهتمام قيود جتارية حلماية اإلنسان واحليوان والنبات والصحة ومحاية املوارد الطبيعية القابلة للنفاذ بشرط عدم التم

ر البيئة والتنمية والذي عقد يف ستوكهومل مبوضوع البيئة منذ سبعينات القرن العشرين عندما طلب سكرتري عام اللجنة التحضرية ملؤمت

ها ، العديد من النزاعات ذات الطابع البيئي واليت مت الفصل في1995، ونشب يف هذه املرحلة إىل غاية إنشاء املنظمة سنة 1972

  .من طرف اجلات

اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة  على ضرورة محاية البيئية، سواء من خالل أما يف إطار املنظمة العاملية للتجارة مت التأكيد 

 جلنة كذااملؤمترات الوزارية و واليت مت التصديق عليها يف جولة األورغواي واليت مت التأكيد فيها على ضرورة محاية البيئة، أو من خالل 

 ختشى النامية فالدول ،واملتقدمة النامية الدول بني خاصة اآلراء، يف واضًحا تبايًنا هناك أن، واليت تبني من خالهلا والبيئة التجارة

أن  وترى األسواق، إىل على النفاذ وقدر�ا صادرا�ا تعيق أن ميكن بيئية ومتطلبات تطبيق اشرتاطات إىل املتقدمة الدول جلوء

 وضع أمهية على املتقدمة الدول مقرتحات تركزت التنافسية، وقد ميز�ا تفقدها فنية كعوائق أحيانًا تستخدم قد يري البيئيةاملعا

 ، وتؤكدالعاملية التجارة منظمة اتفاقيات يف البيئية املبادئ دور وتعزيز العاملية، التجارة منظمة التزامات ضمن البيئية االعتبارات

 مع احلكومات تعامل وأساليب السوق قوانني إن بل البيئة، تدهور يف السبب الرئيسي ليست التجارة أن إىل تبيان املنظمة

 .البيئية املشاكل تزايد املسامهة املعتربة لتحرير التجارة يف إال أن املنظمة ال تنفي الرئيسي، السبب هي لبيئية،ا املشكالت
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  :تم�يد

ود القتصاد اجلزائري بعد االستقالل بوضعية كارثية يف شىت ا�االت االقتصادية واالجتماعية، مما جنم عنه عدم وجمتيز ا

تكامل ما بني القطاعات املكونة االقتصاد الوطين، وذلك راجع إىل التدهور احلاصل يف قطاع الفالحة وغياب قاعدة صناعية، 

حديثة  اجلزائر كغريها من دول العامل الناميوبالتايل اعتمدت . موال إىل اخلارجورحيل االطارات الفرنسية وهروب رؤوس األ

" ميثاق الجزائر"و  1962" برنامج طرابلس"مستندة يف ذلك ميثاق  ى التخطيط املركزي،ترتكز عل على برامج االستقالل

ات محائية معتمدة يف ذلك على جمموعة مما ألزمها تبين سياس ، والذي كرس النظام االشرتاكي كخيار اقتصادي وسياسي،1964

  .محاولة لبسط سيطرتها على قطاع التجارة اخلارجيةاألدوات متثلت يف الرقابة على الصرف والرسوم اجلمركية ونظام احلصص كمن 

 إحتكار قطاع التجارة اخلارجية بغرض تنظيم أفضل للتدفقات التجارية، العشرين مت تكريسبداية سبعينات القرن  يف

دور مراسيم ومت إعتماده كنظام قائم حبد ذاته والذي تزامن مع ص حداث التوافق بني سياسة التنمية االقتصادية واإلجتماعية،وإ

وكذا الوضعية االقتصادية الصعبة اليت  ةغري أن فشل السياسة اإلحتكاريوقوانني تنص على إحتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية، 

 ، وكذا أزمة املديونية، وإبرام1986، وذلك راجع إىل األزمة النفطية لسنة الثمانينات من القرن العشرينمرت �ا اجلزائر سنوات 

ومنه جلأت اجلزائر إىل تغيريات جذرية على املستوى  ،لتجاوز الوضعية الصعبة ات مع صندوق النقد الدويل والبنك العامليإتفاقي

ا التجاريه، باجتاه حترير فرضته عليها املستجدات االقتصادية، وذلك بتطبيق االقتصادي وإدخال تعديالت جوهرية على سياسته

رجية، واخلروج من التبعية لقطاع احملروقات، وتبين سياسة اقتصادية قائمة على االنفتاح إصالحات هامة لتنظيم التجارة اخلا

  .والتحرير التجاري، حيث مشلت االصالحات كافة هياكل قطاع التجارة اخلارجية

طلبه من ساهم يف تبين السلطات لتحرير قطاع التجارة هو السعي حنو االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، وما تت كما

حترير للقطاع، وكذا حماولتها االندماج يف االقتصاد العاملي، من خالل االتفاقيات الثنائية واالقليمية مثل الشراكة األورومتوسطية 

ونتج عن تغري السياسات التجارية املتبعة من طرف اجلزائر إنعكاسات على وضعية . رة احلرة العربية الكربىواالنضمام ملنطقة التجا

  .التجارة اخلارجية، وكذا هيكل املبادالت التجارية وتوزيعها اجلغرايفقطاع 

ضعية القطاع يف كل مرحلة، ، وكذا و تتبع وحتليل السياسات التجارية اليت إتبعتها اجلزائر منذ اإلستقالل نسلط الضوء على

  :وهي ،مت تقسيم الفصل الرابع إىل ثالث مباحثحيث 

  )1989 - 1962(الجزائرية في ظل مرحلة التقييد التجارة الخارجية  :المبحث األول

    مرحلة تحرير التجارة الخارجية للجزائر :المبحث الثاني

  حرير التجاري الت واقع التجارة الخارجية الجزائرية في ظل: المبحث الثالث
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  )1989  -  1962(التجارة�ا��ارجية�ا��زائر�ة����ظل�مرحلة�التقييد�: املبحث��ول 

اتبعت سياسة محائية بغية التحكم يف قطاع التجارة اخلارجية، وضمان متوين اإلقتصاد  1962تقالل اجلزائر سنة بعد إس

ن أن االقتصاد يف تلك الفرتة كان مبين على توجهات إشرتاكية، وكذا كو الوطين بكل احلاجيات الضرورية ملواصلة عملية التنمية،  

صناعية، معتمدة على آليات الرقابة على قطاع التجارة اخلارجية ما يف مرحلة إرساء قاعدة  تج احمللي كونهنحماولة الدولة محاية امل

كار كنظام قائم حبد ذاته، وتزامن ذلك مع حت، لتتوجه مع بداية سبعينات القرن العشرين إىل إعتماد اإل1969و  1962بني 

  . جيةتنص على إحتكار الدولة لقطاع التجارة اخلار  إجراءاتمراسيم و  ورصد

ما ميز اجلزائر بعد اإلستقالل هو الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية املزرية، نتيجة الدمار الذي حلق �ا من طرف  وأهم

  1:املستعمر الفرنسي، نذكر منها

 بري تركه اإلستعمار الفرنسي بسبب �ريب األموال للخارج، وإفراغ خزينة الدولة من األرصدة الذهبية والعمالتك  عجز مايل -

 .الصعبة

من إنتاجه على الزراعة والصناعات اإلستخراجية، ويتميز بالتفكيك بني قطاعاته، باإلضافة  % 80إقتصاد هش يعتمد بنسبة  - 

 .سيإىل التبعية الكاملة لإلقتصاد الفرن

 .إخل...وضعية إجتماعية مزرية ناجتة عن إنتشار اجلهل، الفقر، األمراض، - 

 35بب رحيل املوظفيني الفرنسيني، مما أدى إىل إخنفاض اإلنتاج بالقيمة احلقيقية حبوايل معظم الوحدات اإلقتصادية شاغرة بس - 

 .، هذا ما أثر على قطاع التجارة اخلارجية1963و  1960بني سنيت  %

ه بعد اإلستقالل كان من الصعب النهوض باإلقتصاد الوطين وذلك أن أغلب القطاعات املوجودة يف اجلزائر  أناملالحظ 

وباليت تبنت اجلزائر يف مرحلة ما بعد اإلستقالل تقييد  .ةيابعة لإلقتصاد الفرنسي، مما جعل من عملية التغيري صعبة للغاكانت ت

، وبعدها حماولة إحتكار 1969على قطاع التجارة اخلارجية منذ االستقالل إىل سنة ا التجارة اخلارجية، انطالقًا من فرض رقابته

  .نهج اإلشرتاكي الذي تبنته اجلزائرالقطاع وهو ما يتماشى مع امل

  )1962-1969(التجارة�ا��ارجية�ا��زائر�ة����ظل�الرقابة�: املطلب��ول 

بادرت اجلزائر إىل إختاذ مجلة من اإلصالحات �دف ، 1962سنة  االيت ورثتها اجلزائر بعد إستقالهلأمام الوضعية الصعبة 

اءات يف إصدار قوانني ومراسيم حتوال من خالهلا تنظيم قطاع التجارة اخلارجية محاية الصناعات احمللية، وقد متثلت هذه اإلجر 

ضرورة "والذي نص على  1962 جوان يف واملنعقد" طرابلس كبرنامج"ومراقبتها، مستندة يف ذلك على املواثيق التشريعية األوىل 

تنظيمهما، حبيث يسمح هذا التنظيم للدولة بفرض قيام الدولة بتأميم كل من التجارة اخلارجية وجتارة اجلملة واإلشراف على 

اج نت، وكان اهلدف من ورائه هو حتمية تأميم القطاعي اإلنتاجي وعامل حلماية اإل"رقابتها الفعلية على الواردات والصادرات

  .الوطين

يف التجارة  مبدأ حتكم الدولة ذات الطابع اإلشرتاكي"حيث أكد على  1964سنة " ميثاق الجزائر"نفس اإلجتاه مع 

  2".اخلارجية، وذلك بالرتكيز على تأميم قطاع التجارة، وحتديد طبيعة السلع اليت جيب تصديرها وتلك اليت جيب إستريادها

                                                           
حتليل إقتصادي، كلية العلوم : العلوم اإلقتصادية غري منشورة، ختصصأثر حترير التجارة اخلارجية على إقتصاديات دول مشال إفريقيا، أطروحة دكتوراه علوم يف : مغنية، موسوس -  1

 .114: ، ص2015/2016، 3، جامعة اجلزائر لتسيرياإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا
2 - Nachida, M’hamsadji Bouzidi : Le monopole de l’etat sur le commerce extérieur, L’expérience Algériéne (1974-1984), 

OPU, alger, 1988, p.p : 112-113. 
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تنعت به السلطة التنفيذية قلدولة مبدأ التطبيق التدرجيي خليار اإلحتكار، والذي إا من خالل هذا امليثاق نالحظ تبين

  1:قتناع ثالث أسباب، وهيذا�ا، وكان وراء هذا اإل

 .والذي يعاين منها نظام احلكم ،وتتعلق حبالة عدم اإلستقرار السياسي: سبب سياسي -

حتكار ويؤمن احللول حمل التشريعات الفرنسية، وبالتايل إلويتمثل يف غياب تشريع وطين يعىن مبتطلبات ا: سبب قانوني -

لذي ميدد تطبيق التشريعات الفرنسية غري املخالفة للسيادة الوطنية، وا 1962ديسمرب  31أصدرت اجلزائر القانون املؤرخ يف 

 .ومن بينها تنظيمات التجارة اخلارجية

قتصاد الكولونيايل، كما أن التسرع يف فك هذا اإلرتباط اإليف األصل إىل صعوبة فك اإلرتباط مع  دويعو : سبب إقتصادي -

 .قد حيدث نتائج عكسية يف غري صاحل التنمية الوطنية

من هذه األسباب جمتمعة، واليت هي يف الوقع مربرات موضوعية لوضع منهجية لبلوغ اإلحتكار إرتأت اجلزائر  إنطالقاً 

  .ار من بعدتكاإلكتفاء بفرض الرقابة على أن تتلوها مرحلة اإلح

  1969-1962ع���التجارة�ا��ارجية�ا��زائر�ة�خالل�الف��ة��*آليات�الرقابة: أوال

رقابتها على قطاع التجارة اخلارجية، وحتقيق التنمية املنشودة، جلأت اجلزائر إىل إستخدام آليات الرقابة ألجل فرض الدولة 

، وكذا التعريفة اجلمركية، إضافة إىل نظام احلصص، وهو ما رفعلى قطاع التجارة اخلارجية، حيث إستعملت الرقابة على الص

  :نوجزه يف اآليت

قة الفرنك الفرنسي، وهذا مبوجب املبادئ الذي طكانت تنتمي ملن  1962قالل اجلزائر سنة غداة إست: الرقابة�ع���الصرف�-1

تعمرة بإنتقال األموال بكل حرية، ولكن هذا سواملتعلق بالتعاون اإلقتصادي واملايل مع الدولة امل 1962ماي  19تضمنها تصريح 

أين أصبح من الضروري  1963االقتصاد الوطين خاصة منذ سنة القانون مسح �روب رؤوس األموال، والتغريات املتتالية يف هيكل 

 2.الرتاجع عن هذه املبادئ والتبعية للمستعمر اليت ال ختدم اإلقتصاد الوطين

1963أكتوبر  13قانون خاص بالرقابة على الصرف الواحد بتاريخ  غةهذا ما أدى باجلزائر إىل صيا
اهلادف إىل التقليل  **

 1964أفريل  10الصادر يف  64/111وكذا احملافظة على التوازن يف ميزان املدفوعات، ومبقتضى األمر  من خروج العملة الصعبة

  3.غرام من الذهب اخلالص 0.18ملساوي واواليت حددت قيمة العملة يف البداية بالتعادل مع الفرنك الفرنسي 

1963سبتمرب  26ويف 
ن منطقة الفرنك يف شهر أكتوبر من نفس إنضمت اجلزائر إىل صندوق النقد الدويل وخرجت م ***

 إىلالسنة، وإثر ذلك تدعمت التجارة اخلارجية بنظام يسمح مبراقبة التدفقات النقدية واملالية، وقد أسند نظام الرقابة على الصرف 

  4.وزارة املالية واليت كلفت بإعداد التشريعات اخلاصة �طا النظام

                                                           
 .12:، ص2007، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، 1إحتكار الدولة إىل إحتكار اخلوص، ط  ية منالتجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارج: اجلياليل، عجة -  1
 .حةمت التطرق إىل أهم السياسات التجارية وكذا آليات يف الفصل األول من األطرو  *
جتارة : ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري غري منشورة، فرع)2006 - 1990(دراسة حالة اجلزائر  –أثر حترير التجارة اخلارجية على النمو اإلقتصادي : عبد الغفار، غطاس -  2

 .116: ، ص2009/2010ورقلة،  –دولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قادص مرباح 
 .63/144نسي مبقتضى القانون رقم الفر  سنة تأسيس البنك املركزي اجلزائري بعد خروجها من منظقة الفرنك 13/10/1963يتعرب تاريخ  **

، 11إقتصاديات مشال إفريقيا، العدد ، دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر، جملة  2013 – 2000أثر حترير التجارة اخلارجية على معدل التغطية يف الفرتة : مغنية، موسوس -  3

 .132: ، ص2013الشلف، السداسي الثاين  –جامعة حسيبة بن بوعلي 
 .DTSمليون وحدة سحب خاصة  623.1: حيث مانت حصتها تقدر بـ 26/09/1963اجلزائر لصندوق النقد الدويل بتاريخ نضمت إ ***

يف  علوم ، أطروحة دكتوراه2017وسطية على تنافسية اإلقتصاد اجلزائري يف ظل حترير التجارة اخلارجية، آفاق ما بعد إنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومت: أمساء، سي علي -  4

 .141: ، ص2016/2017الشلف،  –العلوم اإلقتصادية غري منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي 
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ختاذ القرار واإلستقاللية جعلها جمرد إجراء شكلي ليس له أي تأثري على قرارات إال أن إفتقار هذه الرقابة إىل سلطة إ

نظرا لغياب نص قانوين ينظم حركة رؤوس ا اإلسترياد، كما أن عالقة البنك املركزي مع التجمعات املهنية للمشرتيات مل يكن واضح

ة وذلك راجع للمغاالت يف سعر صرف الدينار اجلزائري، وبالتايل فإن الرقابة على الصرف أظهرت حمدودية هذه السياس 1.األموال

  .مما أدى إىل إرتفاع األسعار حمليا، مما طرح فكرة اإلسترياد على حساب اإلنتاج احمللي

مت إستخدام معدالت جديدة ومت تنويع تشكيلتها من أجل محاية اإلقتصاد الوطين من املنافسة اخلارجية : التعريفة الجمركية  -2

والذي  1963أكتوبر  28املؤرخ يف  63/414وأسست اجلزائر أول تعريفة مجركية مبوجب املرسوم  2.لصناعة التحويليةوتشجيع ا

   3.بني السلع حسب طبيعتها وإستخداما�از وضع نظام مجركي خاص بالواردات، يقوم على أساس التميي

اإلسترياد إىل أربع مناطق أساسية، وكل  قسمت مناطق 1963لسنة  فالتعريفة الجمركيةأما من حيث املصدر السلع 

  4:منطقة وضعت هلا تعريفة على أساس تفاضلي وهي

 .(T.F)ت املصدر الفرنسي ويرمز هلا بالرمز ذاتعريفة تفضيلية منخفضة إىل احلد األدىن، وتستفيد منها البضائع والتجهيزات  - 

 .من دون فرنسا (CEE)تصادية األوربية تعريفة تفضيلية ختص �ا السلع ذات املنشأ من دول ا�موعة اإلق - 

 .تعريفة احلق املشرتك للدول اليت متنح اجلزائر الدولة األكثر رعاية - 

 .ريبة احلق العامض تعريفة عامة على باقي دول العامل، وتصل إىل ثالث أضعاف - 

سرها بعض الكتاب خبوف املالحظ أن هذا التمييز اجلمركي مبنح معاملة تفضيلية للشركاء التقليديني للجزائر، حيث ف

أما فيما خيص تقسييم التسعرية على أساس طبيعة السلع  5.السلطة من حدوث إضطرابات يف قنوات التوزيع التقليدية

  6:عاله من خالل ثالث جمموعات من السلع، وهيأ وإستخداما�ا فقد حدده املرسوم

 .%10املواد األولية وسلع التجهيز تفرض عليها تسعرية تقدر بـ  - 

 . % 20و  % 5السلع نصف املصنعة ترتاوح الضريبة اجلمركية عليها ما بني   - 

 .% 20و  % 15السلع النهائية تفرض عليها ضريبة مجركية ما بني  - 

ركي بني خمتلف السلع واملستوردة حسب طبيعة إستخدامها، يعترب كمحاولة لتشجيع إسترياد مأن هذا التمييز اجل املالحظ

التجهيز الضرورية لبناء اإلقتصاد الوطين خاصة يف ا�ال الصناعي، أما فيما خيص فرض ضريبة مجركية بنسب املواد األولية وسلع 

  .حبماية املنتج احمللي، وكذا التحكم يف حجم الوارداتة مرتفعة على السلع اإلستهالكية فذلك راجع إىل إهتمام الدول

  .1963عة املنتح وكذا بلد املنشأ يف تعريفة سنة واجلدول املوايل يوضح تصنيف الرسوم اجلمركية حسب طبي

  

  

                                                           
 .28: مرجع سابق، ص: جةاجلياليل، ع -  1
 –، جامعة قاصدي مرباح 04، جملة الباحث، العدد )2002 – 1970(ل الفرتة ئر خالالنمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزا: صاحل، تومي وعيسى، شقبق -  2

 .32: ، ص2006ورقلة، 
 .132: ، دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر، مرجع سابق، ص 2013 – 2000الفرتة أثر حترير التجارة اخلارجية على معدل التغطية يف : مغنية، موسوس -  3

4   - Nachida, M’hamsadji Bouzidi : Le monopole de l’etat sur le commerce extérieur, L’expérience Algériéne (1974-1984),  

Op cit, p : 120 . 
 .26: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  5

التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : ة غري منشورة، فرعتصاديتنظيم وتطور التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم اإلق: رشيد، بن ديبعبد ال -  6

 .233 – 232: ص.، ص2002/2003التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  1963تص�يف�الرسوم�ا��مركية�حسب�املنتج�و�لد�امل�شأ�����عر�فة�سنة�): 01 – 04(ا��دول�رقم�

  البلد                            

  السلعة

  باقي دول العالم  السوق األوربية المشتركة  فرنسا

  :ىالمعدل المتوسط للضرائب الجمركية عل

 السلع اإلستهالكية -

 الضرورية بالدرجة األولى -

  الضرورية بالدرجة الثانية -

  

01.43 %  
07.20 %  
09.50 %  

 

5.70 %  
09.40 %   
15.10 % 

 

12.70 %  
13 %  

12.10 % 

 % 07.10 % 06.50 % 04.25  ى سلع التجهيزعل معدل متوسط

 % 09.40 % 05.30 % 03.20  معدل متوسط على جميع المنتجات

  .115: مرجع سابق، ص: عبد الغفار غطاس :المصدر

هو املعاملة التفضيلية لفرنسا، وهو ما يعكس رغبة السلطة يف اإلبقاء على  )01 – 04(رقم  املالحظ من خالل اجلدول

دي سرعان ما فقد دورها اإلقتصا 1963ان عليه احلال قبل اإلستقالل ولو لفرتة مؤقتة، وبالتايل فإن تعريفة سنة ا كالوضع مثلم

  1:وفعاليتها اجلمركية، إذ يرجع هذا يف األساس إىل ثالث أسباب رئيسية، وهي

 .ضعف حقوقها اجلمركية، فكيف تكون محائية -

 ).ادول وليس على أساس السلعاس إعتمدت التصنيف على أس(عدم تنوع تشكيلتها  -

 ).تنوع الشركاء(عرقلة تنوع الشركاء، وبذلك خالفت اهلدف املنشود  - 

وعدم إنسجامها مع متطلبات السيادة، دفع بقيادة الثورة عقب اإلنقالب  1963املسجلة على تعريفة سنة النقائص  إن

1968/ 02/02املؤرخ يف  68/35األمر رقم إىل إصدار 
عريفة اجلمركية اخلاصة بفرنسا، وأنشأ تعريفة مجركية موحدة التوالذي ألغى  *

تعريفة مبضاعفتها للحقوق اجلمركية املعمول �ا يف السابق، كما تعتمد هذه تطبف على كافة السلع املستوردة، وتتميز هذه ال

دول املوايل يوضح نسب الرسوم واجل 2.التعريفة على مبدأ التصنيف املزدوج للنظام اجلمركي املكون من تصنيف إقليمي آخر سلعي

  .1968اجلمركية واليت أتت �ا تعريفة سنة 

  1968لسنة��68/35سوم�ا��مركية�حسب�التص�يف�امل�شأ�بموجب�التعر�فة�توز�ع�الر : )02 – 04( ا��دول�رقم

  منتوجات غير محولة  منتوجات محولة  طبيعة المنتوج

 % 40إلى  % 20من  % 50إلى  % 30من   سلع ذات إستهالك واسع

 % 30إلى  % 20من  % 150إلى  % 100من   سلع كمالية

 % 20 % 30  تجهيزات

  .27: رجع سابق، صم: اجلياليل عجة: المصدر

هو تفضيل الدولة ملنتجات التجهيز، وبدرجة أقل السلع ذات اإلستهالك  )02 – 04(رقم  املالحظ من خالل اجلدول

ن أمن سعرها احلقيقي، كما يتضح  % 150إىل  % 100قوق املفروضة عليها ما بني احل الواسع، أما السلع الكمالية فتصل نسب

  .الصناعات التحويلية الوطنية، وكذا محاية مداخيل الطبقات االجتماعية األكثر حرماناً عملت على تشجيع  1968تعريفة 

والذي أخضع  1969إىل غاية  1967ة ول من سنويتالئم هذا التوزيع إىل حد ما مع بداية العمل باملخطط الثالثي األ

  3:وهي ،املبادالت اخلارجية إىل ثالث مبادئ

                                                           
 .129: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  1
 .1968/ 06/02، املؤرخ يف 05، السنة 11، العدد اجلريدة الرمسية للجزائر، 1968/ 02/02املؤرخ يف  35/ 68األمر  *
 .26: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  2

 .28: مرجع نفسه،  ص -3
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 .اف املخططة، خاصة ما تعلق منها باالستثمارات العموميةإخضاع املبادالت اخلارجية لألهد - 

 .تكريس احلماية اجلمركية لإلقتصاد الوطين - 

  .ختصيص مداخيل اجلمارك لتمويل التنمية - 

وىل إىل رفع مداخيل اخلزينة احملصلة من الضرائب يعود بالدرجة األ 1963ون تعريفة قانوبالتايل فإن سبب تعديل 

 31املؤرخ يف  70/93مر مبوجب األ 1971ام التفاضلي للسلع ذات املنشأ الفرنسي يف قانون املالية لسنة اجلمركية، وقد ألغى النظ

1970ديسمرب 
اليت أصلها من دول الرابطة اإلقتصادية االوربية، حيث جاء   ائعحيث أدجمها يف النظام التفضيلي املطبق على البض *

  1. زائريةكرد فعل لقرار فرنسا منع إسترياد بعض السلع اجل

إال أن هذه التعريفة سرعان ما أصبحت ال تتالئم وتطور السياسة التنموية، خاصة مع ظهور سياسة الصناعات املصنعة، 

واملتضمن قانون  1972ديسمرب  29املؤرخ يف  72/68وهو ما جاء به األمر رقم  تهامما إستدعى إدخال إصالحات إلعادة صياغ

  .1973املالية لسنة 

طبقت اجلزائر  1963ماي  16املؤرخ يف  188/ 63مبوجب املرسوم رقم : ��صص�والتجمعات�امل�نية�للشراء�نظام�ا� -3

رة، وحتتوي على عدد وطبيعة املنتجات القابلة لالسترياد تجانظام احلصص، حيث يظهر يف شكل قوائم مالية سنوية تعدها وزارة ال

اإلقتصاد الوطين، وقد يصل األمر إىل احلظر الكلي لسلعة ما إذا كانت وهي قائمة غري مغقلة وقابلة للتوسع حسب احتياجات 

منتج على  100مة تشكل خطرا على املصلحة العامة وصحة ا�تمع حسب ما نص عليه املرسوم، يف حني يوجد خارج القائ

بالعمالت األجنبية، حيث  وخيص نظام احلصص كل العمليات املسددة 2.األقل ال يتم إخضاعها ألية حواجز مجركية عند الشراء

أصبحت هذه العمليات خاضعة إىل ترخيص من قبل وزارة املالية، وبذلك أصبحت كل الواردات والصادرات ختضع لسلسلة من 

وتتمثل األهداف الرئيسية لنظام . اصة يف احلصول على الرتخيص املسبق واحرتام احلصص املقررةة خإجراءات الرقابة املتمثل

  3:احلصص فيما يلي

 .إعادة توجيه الواردات حسب قدرات كل منطقة - 

 .احلد من السلع الكمالية واقتصاد العمالت الصعبة - 

 .محاية اإلنتاج الوطين - 

  .حتسني وضع امليزان التجاري - 

 Les Groupement)  (GPA) التجمعات المهنية للشراءاالسترياد، أنشأت اجلزائر كذلك  حصصباإلضافة إىل 

Professionalle d’Achat)   1964اوت  10املؤرخ يف  64/233المرسوم التنفيذي رقم مبوجب
حيث تضم ممثلني عن  **

ثابة مؤسسات خمتلطة جتمع بني الدولة ي مبالدولة باإلضافة إىل املستوردين اخلواص، وهي عبارة عن شركات إسترياد خاصة، وه

ات عمومية إحتكارية للواردات اليت تدخل يف فروع وتعمل هذه التجمعات مبثابة مؤسس ،واخلواص برأمسال ذو أغلبية للدولة

                                                           
 .116، املادة 109العدد  اجلريدة الرمسية للجزائر، 31/12/1970املؤرخ يف  70/93األمر  *
 .141: مرجع سابق، ص: سي علي أمساء، -  1
 .142: املرجع نفسه، ص -  2
 .174: ، ص2014املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ديوان، 4ط مدخل للتحليل النقدي، : حممود، محيدات -  3

 .تلعب هذه االخرية دور املراقب ، وهي عبارة عن شركات إسترياد خاصة برأمسال موزع بني اخلواص والدولة حيث1964أوت  10املؤرخ يف  223/ 64املرسوم  **
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مشكلة نت التجمعات املهنية كا 1.النشاط اخلاص �ا، وهي مكلفة بإعداد برامج اإلسترياد، وتوزيع الواردات على خمتلف االعضاء

  2:من مخس فروع من أنشطة اإلقتصاد الوطين، وهي

 - Le BIOMEX تعىن باخلشب ومشتقاته. 

 - Le GITEXAL نلنسيج الصناعي والقطتعىن با. 

 - Le GADIT وتعىن باملنتوجات األخرى. 

 - Le CAIRLAC وتعىن باحلليب ومشتقاته. 

 - Le GICP وتعىن باجللود ومشتقاته. 

  3:، ما يليعات المهنيةجمو كلت لهذه المأو المهام التي ومن 

 .تنفيذ الربنامج السنوي إلسترياد السلع واليت أوكلت هلا -

 .ف طالبيها حسب احلصص احملدد من قبل وزارة التجارةتسويق تلك السلع بني خمتل -

 .تشكيل حجم باملخزونات بعد إستشارة وزارة التجارة - 

ت لرقابتها على املستوى اإلداري من خالل معاخضعت السلطات هذه التجولضمان السري احلسن هلذه التجمعات أُ 

نامج العام لإلسترياد واملعد من طرف احلكومة مبشاركة ا�معات املمثلني الدائميني للوزارة الوصية، وللمكلفني بضمان إحرتام الرب 

ارة الوصية، والذي لوز خرى عن طريق الرقابة املالية املمارسة من طرف عون حماسب مكلف من طرف اأاملهنية للشراء، ومن جهة 

  4.له مهمة متابعة وغتمام كل العمليات املالية

لوجود  والدولة مل خيف عدم التوافق بينهما، والذي سرعان ما ظهر للعيان نظراً وبالتايل فإن الشراكة بني القطاع اخلاص 

ه الوحيد هو التموين وتنيظم السوق هدفبرامج وأهداف متناقضة بني املستوردين اخلواص الذين هدفهم الربح، وقطاع الدولة الذي 

إىل حني إعالن الدولة إحتكار قطاع التجارة  1969 – 1962وكشف فكرة الرقابة على املبادالت اخلارجية للفرتة  .الوطنية

يث حب بني البناء اإليدولوجي للدولة واملمارسات العملية للسلطة، هاعن وجود ومفارقة من العسري إخفائ 1972اخلارجية يف سنة 

دولة للتجارة سعت هذه االخرية بوسائل غري متناسقة إىل إحداث تعايش ومهي بني املنهج اإلشرتاكي الذي يتطلب إحتكار ال

  5.اخلارجية، وبني املنهج الرأمسايل الذي يكتفي برقابة ضبطية على هذا القطاع

  1969 - 1962تطور�التجارة�ا��ارجية�ا��زائر�ة����مرحلة�الرقابة��:ثانيا

اجلزائرية  تمت اجلزائر بعد اإلستقالل بقطاع التجارة اخلارجية على حساب التجارة الداخلية، وهو ما يفسر إرادة السلطةاه

نطالق، وبالتايل فقد أوكل إحتكار واردات بعض السلع إىل بعض املؤسسات محاية اإلقتصاد الوطين الذي هو يف مرحلة اال

امليزان  صيدسنتطرق إىل تطور ر . اليت تعمل وفق جمموعة من فروع النشاط اإلقتصادي ينيالوطنية، وكذا جمموعات الشراء املهن

  .ابة وكذا هيكل املبادالت وتوزيعها اجلغرايفالتجاري خالل مرحلة الرق

                                                           
1- Hocine Benissad : L’economie de Dévelloppement de L’Algerie, 2 eme edition, OPU, alger, 1982 , p : 84. 
2- Nachida, M’hamsadji Bouzidi : Le monopole de l’etat sur le commerce extérieur, L’expérience Algériéne (1974-

1984),  Op cit, p : 120 . 
 .241: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  3
 .131 :مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  4
 .36: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  5
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من خالل رصد تطور الصادرات والواردات خالل مرحلة : )1969- 1962(تطور الميزان التجاري خالل مرحلة الرقابة  -1

 ، فاملالحظ هو تذبذب يف رصيد امليزان التجاري بني حتقيق رصيد موجب يف سنوات ورصيد سالب1969 – 1962لفرتة ة لالرقاب

 .يف سنوات أخرى، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل الذي يبني تطور الصادرات والواردات وكذا رصيد امليزان التجاري

  

  

  1969 -1962لف��ة�ري�لتطور�رصيد�امل��ان�التجا): 03 – 04(ا��دول�رقم�

  مليون دج: الوحدة
  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  

  4611  4098  3572  3070  3146  3589  3610  3781  الصادرات

  4981  4023  3154  3154  3314  3471  3437  3602  الواردات

  370-   7  418  84 -   168-   118  173  179  الرصيد

  92.57  101.86  113.25  97.33  94.93  103.39  105.03  104.96 %نسبة التغطية 

  :، إعتمادا علىمن إعداد الطالب: المصدر

 .www .ons.dzمتاح على املوقع ) 1969 -1962(صائية حوصلة إح: الديون الوطين لإلحصاء -

 .245: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -

 .38: مرجع سابق، ص: صاحل، تومي وعيسى، شقبق -

إىل غاية  1962نالحظ االخنفاض املستمر للصادرات اجلزائري من سنة  )03 – 04(قم دل ر بيانات اجلمن خالل حتليل 

مليون  3070حوايل  1966مليون دج لتنخفض يف السنوات املوالية لتبلغ سنة  3781حوايل  1962، حيث بلغت سنة 1966

تابعة للمستعمر الفرنسي، لرتتفع انت وذلك راجع إىل خروج اجلزائر من منطقة الفرانك وكذا شغور املؤسسات أل�ا ك ،دج

 1968لتواصل االرتفاع سنيت  % 16.35در مليون دج حمققة بذلك معدل منو ق 3572بلغت حوايل  أين 1967الصادرات سنة 

  .وهذا راجع إىل إعادة بناء االقتصاد الوطين ،مليون دج 4611مليون دج و  4098حيث بلغت على التوايل  1969و

، حيث بلغ 1967إىل غاية  1962فاملالحظ هو االخنفاض املستمر حلجم الواردات خالل الفرتة  رداتأما من جانب الوا

وهذا راجع إىل األجراءات اليت إختذ�ا الدولة من  1967مليون دج سنة  3154مليون دج ليصل إىل  3602حوايل  1962سنة 

 1968ظام احلصص والتجمعات املهنية للشراء، ومن سنة ف ونخالل مراقبتها على التجارة اخلارجية، من خالل الرقابة على الصر 

 1969لتواصل االرتفاع سنة  % 27.55يف حجم الواردات بلغ  اً و من مليون دج حمققاً  4023إرتفع حجم الواردات حيث بلغ 

 – 1967(ول اال مليون دج وهذا راجع إىل زيادة اإلستثمارات بداية مع تطبيق املخطط الثالثي 4891حيث بلغ حجم الواردات 

سراع بعملية التنمية الذي يهدف إىل إقامة منشآت متكن يف املدى الطويل من حتقيق تنمية متوازنة ومتكاملة لإل) 1969

  1.اإلقتصادية يف اجلزائر من جهة ثانية

 أما من حيث رصيد امليزان التجاري عرف تذبذبا بني حتقيق رصيد موجب يف فرتات وسالب يف فرتات اخرى، ففي

مليون دج،  118مليون دج و  173مليون دج و  179حقق رصيد موجب بلغ على التوايل  1964و  1963و 1962ات سنو 

مليون دج، ليحقق أكرب رصيد  84مليون دج و  168حيث بلغ  1966و  1965بعد ذلك رصيدا سالبا خالل سنيت  ليقق

مليون دج  57ليبلغ  1968امليزان التجاري سنة صيد مليون دجن لينخفض بعدها ر  418بلغ  1967موجب خالل الفرتة سنة 

  .مليون دج 370الثي االول، ليحقق بعد ذلك أكرب عجز بلغ وذلك راجع لزيادة حجم الواردات كو�ا تزامنت مع املخطط الث

                                                           
 .246: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  1
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 ض يفهو فعالية آليات الرقابة مما مسح بتحقيقق فوائ 1969 – 1962ما ميكن مالحظته على واقع التجارة للفرتة  أهم

تجهييز مما جنم عنه امليزان التجاري، ولكن مع متطلبات التنمية وإرساء قاعدة صناعية إستلزم زيادة حجم الواردات خاصة سلع ال

  .حتقيق عجز يف امليزان التجاري

ات وارداجلدول املوايل يوضح تركيبة الصادرات وال :)1969 -1962(التركيبة السلعية للمبادالت التجارية خالل الفترة  -2

  ).1969 -1962(خالل مرحلة الرقابة على التجارة اخلارجية خالل الفرتة 

  )1969 – 1962(السلعية�للصادارت�والواردات�ا��زائر�ة�للف��ة��ال��كيبة): 04 – 04(ا��دول�رقم�

  مليون�دج: الوحدة
    1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  

المواد الغذائية 

  ومشروبات أخرى

  929  643  579  931  1138  1394  1151  الصادرات

  654  712  827  713  781  915  766  الواردات

  3291  2902  2605  1819  1690  1933  2168  الصادرات  الطاقة والمحروقات

  78  62  50  33  25  35  249  الواردات

  203  235  108  151  188  148  312  الصادرات  المنتجات الخام

  308  242  214  212  253  226  213  الواردات

  68  74  57  91  57  50  42  الصادرات  لع التجهيزس

  1515  1245  691  615  537  548  609  الواردات

  70  202  192  73  52  51  54  صادرات  منتجات نصف مصنعة

  1361  922  595  523  581  562  431  واردات

  49  41  30  15  20  12  20  صادرات  السلع االستهالكية

  1065  841  807  1057  1135  1186  1109  وردات

  -  -  -  -  -  -  01  صادرات  سلع اخرى

  -  -  -  -  -  -  60  واردات

  4610  4097  3571  3080  3145  3588  3748  صادرات  المجموع

  4981  4024  3154  3153  3312  3472  3737  واردات

  :، إعتمادا علىمن إعداد الطالب: المصدر

 .www .ons.dz وقع، متاح على امل)1969 -1962(حوصلة إحصائية : الديون الوطين لإلحصاء -

 .38: مرجع سابق، ص: صاحل، تومي وعيسى، شقبق -

 ة واملشروبات قد عرفت تذبذباً يرات اجلزائرية من املواد الغذائنالحظ أن الصاد )04 – 04(رقم  من خالل اجلدول

إىل  1969مليون دج لتنخفض يف سنة  1151حوايل  1963، لكن يف الغالب هي يف تراجع مستمر، حيث بلغت سنة واضحاً 

، ومن أخرى إىل مليون دج، وهذا راجع إىل إخنفاض الصادرات الفالحية الناتج من جهة عن العجز الغذائي يف اجلزائر 929

ميكن حصر أهم األسباب و . ضعف املنافسة سواء بالنسبة للسعر أو اجلودة أمام املنتجات الفالحية لبلدان البحر األبيض املتوسط

  1:إىل األسباب التالية ،لصادرات من املنتجات الزراعيةمة االيت أدت إىل إخنفاض قي

 .مليون هكتار 2.5واملقدرة حبوايل  هجرة املعمرين األوربيني لألراضي الزراعية اخلصبة - 

جهل الفالح اجلزائري بطرق االستغالل الزراعي احلديثة، وعدم قدرته على جتديد االستثمارات الضرورية، ومن مت وضع حد  - 

 .جية يف الزراعةنتاالخنفاض اإل

  .ضعف مستوى التسيري من قبل أجهزة الدولة يف جمال تسيري ومراقبة القطاع الزراعي - 

من  % 50نسبة لصادرات احملروقات فاملالحظ هو اإلرتفاع التدرجيي لصادرا�ا حيث تشكل يف الغالب نسبة تفوق بالأما 

اجع إىل زيادة ر ، وهذا 1969مليون دج سنة  3291 إىل 1963مليون دج سنة  2168إمجايل الصادرات، حيث إرتفعت من 

                                                           
 .246: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  1



    تحليل�تنظيم�وتطور�التجارة�ا��ارجية�����                                                                             الفصل�الرا�ع����������

 

243 

رزيو من خالل زيادة اإلنتاج مبقدار أالرابط بني حوض احلمراء وميناء  نتاجية للنفط وتصديره نتيجة تشغيل أنبوب النفطالطاقة اإل

عف القطاعات ىل ضأما باقي املنتجات فكانت مسامهتها يف جانب الصادرات ضعيف، وهذا راجع إ 1.مليون طن سنويا 10

  .اإلقتصادية باجلزائر وعدم قدر�ا على تلبية السوق احمللية وكذا منافسة املؤسسات العاملية

 609هو اإلرتفاع املتزايد يف واردات سلع التجهيز من  )1969 – 1962(فاملالحظ خالل الفرتة  يف جانب الوارداتأما 

ا تضاعفت ثالث مرات، نفس املالحظة مع املنتجات نصف قريب، ت1969مليون دج سنة  1515إىل  1963مليون دج سنة 

وتزامن االرتفاع الكبري للواردات من  ،1969مليون دج سنة  1361إىل  1963مليون دج سنة  431املصنعة، حيث إرتفعت من 

ئية فقد شهدت لغذا، أما الواردات من السلع ا)1969 – 1967(سلع التجهيز واملنتجا نصف املصنعة مع املخطط الثالثي األول 

  .1969مليون دج سنة  654مليون دج إىل  766من  يف نفس الفرتة إخنفاضاً 

املالحظ على هيكل الواردات اجلزائرية خالل : )1969 -1962( للفترةلهيكل المبادالت التجارية التوزيع الجغرافي  -3

من السوق الفرنسية، وهو ما يوضحه اجلدول تها من اإلحتياجات الوطنية مت تغطي % 60أن ما نسبته ) 1969 -1963(الفرتة 

 .املوايل

  )1969 – 1963(ف��ة�املوردين�الرئ�سي�ن�ل��زائر�لل): 05 – 04(ا��دول�رقم�

  1969 -  1963  الفترة

 % 60  فرنسا

 % 20  ألمانيا

 % 20  دول أخرى

  .37: مرجع سابق، ص: اجلياليل عجة: المصدر

 – 1963(خالل الفرتة  % 60على حصة األسد بنسبة بلغت حوايل حوذ من خالل اجلدول نالحظ أن فرنسا تست

ويربز بعض الكتاب اهليمنة الفرنسية  .خالل نفس الفرتة % 20مل فبلغت حصتها أما باقي دول العا % 20، وأملانيا بنسة )1969

قيادة السلطة إىل هذه نظر على واردات اجلزائر بطبيعة خط القرض، وكذا حجم املساعدات املقدمة للجزائر، حيث كانت ت

  2.املساعدات كتعويض عن حرب التحرير، وليس كهبة من الدولة الفرنسية

وهو ما ، )1969 – 1963(الفرتة خالل  % 64.74فرنسا من إمجايل الصادرات اجلزائرية ما معدله تراوحت نسبة و  

  .يوضحه اجلدول املوايل

  )1969 – 1963(ا�من�إجما���الصادرات�ا��زائر�ة�للفرتة�فر�س�سبة�الصادرات�املوج�ة�ل): 06 – 04(ا��دول�رقم�

  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  السنة

 % 54.54 % 55.24 % 59.29 %68.70 %70.30 % 70.50 %78.06  الصادرات الموجهة لفرنسانسبة 

  :من إعداد الطالب إعتمادا على: المصدر

 . 182: ص و 172: ، ص)1969 -1962(حوصلة إحصائية : الديون الوطين لإلحصاء -

ة حنو فرنسا حيث بلغت سنة االستحواذ الكبري للصادرات املوجههو ) 06 – 04(من خالل اجلدول رقم املالحظ 

مليون دج، لتسجل بعد ذلك الصادرات املوجهة لفرنسا تراجعا ملحوظان  2118بقيمة بلغت حوايل  % 78.06ما نسبته  1963

، لرتتفع قيمة الصادرات املوجهة % 59.29مليون دج، وبنسبة بلغت  2118حيث بلغت  1967ة ا سنحيث بلغت أدىن قيمة هل

                                                           
 .نفس املرجع، نفس الصفحة -  1
 .38: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  2
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، مع تراجع نسبة الصادرات املوجهة لفرنسا 2511مليون دج، و  2264، حيث بلغت على التوايل 1969 و 1968لفرنسا سنيت 

  .% 54. 54و  % 55.24من إمجايل الصادرات اجلزائرية، حيث بلغت على التوايل 

جلزائري ويرجع االخنفاض املسجل قي قيمة الصادرات املوجهة إىل فرنسا وذلك لتفادي درجة هشاشة تبعية االقتصاد ا

لفرنسا، إذ مبجرد أن تتخذ فرنسا إجراءات تتعلق بتقليص أو منع استرياد بعض املنتجات اجلزائرية، فإن ذلك سيؤثر تأثريا شديدا 

لجزائر حمدثة خسائر ناجتة عن تراكم املخزون من تلك السلع، ذلك ما حدث عندما أوقفت جي لعلى تقليص وسائل الدفع اخلار 

  1967.1من اجلزائر يف  فرنسا استرياد اخلمور

واليت لعبت فيها  ،)1969 – 1962(متدت ما بني إمن أهم املالحظات على مرحلة الرقابة على التجارة اخلارجية واليت 

  2:أمهها ،جارة اخلارجية، فقد عرفت العديد من السلبياتالت الدولة دور املنظم لعمليات

 .ير للنشاط التجاغياب برامج اإلسترياد بالنسبة للمؤسسات احملتكرة  -

 .وعدم اإلهتمام خبدمات ما بعد البيعيئة نوعية املوارد املستوردة الرد - 

  .يعإستغراق مدة طويلة لوصول املنتج للمستهلك، وذلك راجع إىل طول قنوات التوز  - 

سترياد، أيضا ما ميز املرحلة هو ضعف النظام الرقايب، وذلك راجع إىل طغيان البعد السياسي على الربنامج العام لإل

  3:والذي أنتج عدة مظاهر متناقضة، تتمثل فيما يلي

 .وجود حرية إسترياد معرتف �ا للتجمعات املهنية للشراء إىل جانب إحتكار متارسه الشركات الوطنية - 

 .مهي ملبدأ تنوع الشركاءالو  الطابع - 

 .عدم حتكم السلطة يف عملية اختاذ القرار املتعلق باإلسترياد - 

تطبيق الرقابة أ�ا جسدت رغبت اجلزائر يف رفض سياسة العزلة اليت إتبعتها بعض البلدان اإلشرتاكية، أهم ما صاحب فرتة 

ولية إىل مصاف الدول الصناعية، وهو ما حاولت أن تعكسه األ وكذا حماولة الدولة يف اإلنتقال من صفة الدولة املصدرة للمواد

  .العشرينلقطاع التجارة اخلارجية بداية من سبعينات القرن  املخططات التنموية، وهو ما أسفر عن إحتكار الدولة

  )1978 – 1970(ل��زائر� مرحلة�التوجھ�التدر����نحو�إحت�ار�التجارة�ا��ارجية: املطلب�الثا�ي

ية بة اليت فرضتها اجلزائر على قطاع التجارة اخلارجية خالل فرتة الستينات، أين متيزت التجارة اخلارجية حبر لرقابعد فرتة ا

تكار منذ احناعي والزراعي فقد عرف القطاعان صنسبية مع رقابة صارمة عليها خاصة يف جانب الواردات، أما يف اجلانب ال

السبعينات  ةة، لكن مل يتم إعتماد اإلحتكار كنظام قائم بذاته إال مع بدايموميلشركات واملؤسسات والدوواين العلاإلستقالل 

جراءات تنص على إحكتار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية، وقد نتج عن ذلك إلغاء التجمعات والذي تزامن مع صدور مراسيم وإ

مؤسسة  20ارجية، حيث بلغ عددها حوايل ة اخلاملهنية وإستبداهلا مبؤسسات عمومية ذات طابع إقتصادي تتوىل عمليات التجار 

  4.من قطاع التجارة اخلارجية % 80وتستحوذ على  1971سنة 

 5:ف من وراء إحكتار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية هو فرض قواعد جديدة لتنيطم كل منوكان اهلد

 .وذلك من خالل وضع قواعد تؤكد على حرية التصدير وتشجيعه :الصادرات - 

                                                           
 .248: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  1

2  - Hocine, Benissad : L’economie de Dévelloppement de L’Algerie , Op Cit, p :84 . 
 .43 - 42: ص.ص: اجلياليل، عجة  -3
 .44: مرجع نفسه، ص -  4
 .261: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب  - 5
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لك من خالل وضع قواعد حتدد كيفية حتديد وتنفيذ الربنامج العام السنوي للواردات، ومراقبته وفقا ألهداف وذ: الواردات - 

 . ملخطط العام للتنمية اإلقتصادية، وذلك وفقا للقيود املالية للدولةا

، واليت متثلت رجيةهداف املتعلقة بقطاع التجارة اخلاجمموعة من األ) 1973 -1970(لرباعي األول احدد املخطط كما 

توفريها خالل املخطط، وكذلك فتح نتاج املتوفرة، أو اليت سيتم يف زيادة حجم الصادرات والرفع من قيمتها بإستخدام قدرات اإل

أسواق جديدة وتوسيع الرتاكمات، ولتحقيق هذه االهداف حدد جمموعة من الوسائل، كالتوقيع على االتفاقيات التجارية، وإجناح 

ب معتمدة يف ذلك على إجراءات وأسالي. الواردات وإختيار أسواق التموين األقل تكلفة لعملية التنمية الوطنيةالل سياسة إح

  .بغرض التحكم وإحتكار قطاع التجارة اخلارجية

  إجراءات�وخطوات�التوجھ�نحو�إحت�ار�التجارة�ا��ارجية: أوال

ات إعتمدت اجلزائر إىل إحتكار املؤسسات العمومية واردبغرض التحكم يف قطاع التجارة اخلارجية خاصة من جانب ال

 .إلمجالية لإلستريادا يصلقطاع التجارة اخلارجية، وكذا إستخدام نظام الرتاخ

أسندت مهمة اإلسترياد والتصدير إىل مؤسسات عمومية وفقا للنشاط الذي متارسه، وذلك  :إحتكار الشركات العمومية -1

واملتضمن حتديد املؤسسات الوطنية ومنحها إمتياز إحتكار السلع اخلاصة  1971وفمرب ن 16الصادر يف  71/74وفقا لألمر 

إسترياد  SNMC شركةو ،واليت أوكلت هلا مهمة إسترياد اآلالت امليكانيكية SONACOM شركةل جند بنشاطها، ويف هذا ا�ا

خل، وبلغ إمجايل إ... SNNGAة لألورقة اجلزائرية اجلديدة وطنيإلسترياد احلديد، واملواد الغذائية للشركة ال SNSشركة مواد البناء، و

من حجم الواردات اجلزائرية، وكان اهلدف من ذلك هو  % 80وايل مؤسسة حتتكر بذلك ح 20املؤسسات العمومية حوايل 

 1.اعيةجتمالتحكم يف تنظيم وضبط أفضل للتدفقات التجارية، وإحداث التوازن بني السياسة والتنمية اإلقتصادية واإل

  2:، أمهها1973لكن هذا اإلجراء قد وّلد جمموعة من املشاكل سنة 

 .زاع بني املؤسسات العمومية وسلطات املراقبةتراكم املنح والتخصصات، وبروز الن - 

 إن غياب املنح الصارمة والتخطيط اجليد للواردات دفع بقطاع التموين إىل احلاجيات ذات اإلستهالك النهائي، وهلذا تشكل - 

 :فات غري شيدة ذاخل املؤسسات، مثلتصر 

  خلإ..الغيار، املواد األولية ،اإلسترياد املسبق واملبالغ فيه، مما أدى إىل زيادة يف املخزون، كقكع. 

 إطالة دورات التوزيع اليت تؤثر بشدة على األسعار بالداخل. 

  ع بدون ضماناتتبا  عية الكهرومنزلية اليتاداء اخلدمات لبعض املنتجات الصنأإخنفاض نوعية. 

لتايل أقرت السلطات كل هذه السلبيات دفع بالسلطات العمومية إىل إختاذ إجراءات أخرى لتفادي هذه النقائص، وبا

  .فشل نظام الرتاخيضص اإلمجالية لإلسترياد 1974العمومية سنة 

 Autorisation Global) (AGI)أنشأت الرتاخيص اإلمجالية لإلسترياد : نظام التراخيص اإلجمالية لإلستيراد -2

d’Importation) اإلسترياد واليت وضع هلا مبدأ أساسي واملتعلق بتنظيم وظيفة  1974جانفي  30املؤرخ يف  74/12مر مبوجب األ

يتمثل يف ضرورة تقييد مجيع عمليات التبادل اخلارجي ضمن نطاق الربنامج السنوي العام لإلسترياد، املصادق عليه من قبل 

رياد يف حيصر أنظمة اإلست 74/12مر رقم كان النظام املتبع من طرف املستورد، ويف هذا الشأن قام املشرع طبقا لأل  أياً  احلكومة

  3.نظام السلع املوقوفة، ونظام السلع احلرة، ونظام السلع املستوردة يف إطار الرتاخيص اإلمجالية لإلسترياد: ثالث أشكال، وهي

                                                           
1   - Hocine Benissad : Algérie restructuration et reforme économiques, OPU, alger, 1994 , p : 85. 

اإلقتصادية  التخطيط، كلية العلوم: واقع وآفاق التجارة اخلارجية اجلزائرية يف ظل التحوالت املعاصرة، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، فرع: بوشايب ،حسينة -  2

 .96: ، ص2000/2001وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 .63: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  3
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، حيث تعرف الرخض على أ�ا ملف تقديري يعطى على شكل قرار *74/14م رسو من امل )05(وقد حددت املادة  

  1:ة السنوي لإلسترياد، والذي يستفيد منه كل منيؤخذ يف إطار برنامج املؤسسات العمومي

 .هيئات القطاع العمومي احلائزة على حق إحتكار الواردات - 

 .مؤسسات القطاع العمومي لإلنتاج واخلدمات - 

على إحتكار من أجل تنفيذ برامج التموينات الضرورية ملواصلة العمل وتنفييذ املشاريع االستثمارية ئزة مؤسسات غري احلا - 

 .التابعة هلا املخططة

 .مؤسسات القطاع اخلاص اليت تستفيد من الرتاخيص ألجل تأدية نشاطا�ا الغنتاجية أو اخلدمية - 

 *71/11ت هناك نوع من احلرية من خالل األمر رقم ظهر  أما فيما خيص الصادرات بعد عملية اإلحتكار اليت عرفتها،

رات من طرف املؤسسات العمومية، ما عدا بعض املنتجات اليت هي يف والذي يتضمن حترير جتارة التصدير، ويلغي ممارسة اإلحتكا

الرخص اإلمجالية قسم ، وتن1974القائمة املعدة من قبل وزارة التجارة والوزارة الوصية، من خالل النصوص التشريعية لسنة 

  2:لإلسترياد حسب نوع املواد إىل أربع أنواع، وهي

ومينح هذا النوع من الرتاخيص للمؤسسات اليت أسند إليها إحتكار اإلسترياد، : ريةالتراخيص اإلجمالية لإلستيراد اإلحتكا - 

 .ريواليت هلا احلق يف إسترياد السلع سواء لإلستهالك النهائي، أو اإلنتاجي واإلستثما

ى إحتكار نتاجية واخلدماتية غري احلائزة علوهي موجهة للمؤسسات اإل :التراخيص اإلجمالية لإلستيراد الخاصة بالنشاط - 

اإلسترياد �دف متوين عمليتها اإلنتاجية واحلفاظ على اإلستمرارية، حبيث مينع عليها حتويل هذه املواد املستوردة إىل السوق 

 .إلعادة بيعها

وهي موجهة لتموين املشاريع اإلستثمارية املخططة من قبل  :ة لإلستيراد الخاصة باالهداف المخططةماليالتراخيص اإلج - 

 .من خالل إستريادها للسلع واخلدمات الضرورية لذلك املؤسسات،

غرض مينح هذا النوع من الرخص للمؤسسات االجنبية اليت هلا سوق باجلزائر، ب: الرخص اإلجمالية لإلستيراد بدون تسديد - 

�ا ال أكما   إسترياد املواد الضرورية لتحقيق مشاريعها اإلنتاجية واإلستمثارية، وتكون هذه الرخصة سنويا وبدون تسديد،

 .ختضع ألي نوع من اإلجراءات املصرفية

ة لوزارة التجارة صالحي 1974جانفي  10املؤرخ يف  74/12أما فيما خيص مراقبة العمليات التجارية فقد منح املرسوم 

ؤسسات العمومية ذات ابعة ومراقبة كيفيات تنفيذ الرتاخيص اإلمجالية لإلسترياد، وتتوىل هذه املهمة مبساعدة بعض اإلدارات واملمت

وإدارة اجلمارك واليت ختطرها  الصلة بالتجارة اخلارجية، ومن بينها البنوك التجارية اليت تقوم بتبليغ الوزارة حبركة حساب التوطني

الخرى ن املؤسسات املستفيدة من الرتاخيص اإلمجالية جمربة هي اأكية املقدمة من طرف املستورديني احملليني، كما جلمر بالتصاريح ا

  3.على تقدمي تقارير دورية حول كيفية تنفيذها

                                                           
 .15/02/1974، املوافق ل 11، السنة 14، العدد اجلريدة الرمسية للجزائر، 1974جانفي  30املؤرخ يف  74/14ر رقم األم *
 .96: سابق، ص مرجع: حسينة، بوشايب -  1
 .15/02/1974، املوافق ل 11، السنة 14، العدد اجلريدة الرمسية للجزائر، 1974جانفي  30املؤرخ يف  74/11ألمر رقم ا *
 .135 -134: ص.مرجع سابق، ص: يات اهللا، موحلسانآ -  2
 .84 -83: ص.مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  3
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ى إىل ترق ولتقييم جتربة نظام تراخيص اإلسترياد اإلمجالية، فإن أهم ما يالحظ هو تواضع احلصيلة اإلقتصادية له، واليت مل

  1:ة، وهييصبو إليه املشرع غداة تبين هذا النظام، ويربز ضعف وتواضع هذه النتائج عرب ثالث مظاهر أسي كان  ما

حتول هذا النظام من نظام الرتاخيص اإلمجالية لإلسترياد إىل نظام حيث : إلكتفاء بالمظهر الشكلي لتنظيم وظيفة اإلستيرادا - 

 .احلصص املالية بالعملة الصعبة

ة وظيفة طاب نقدي ذو طابع إيديولوجي يزعم بأقلماخل :اجية الخطاب الرسمي بشأن نظام التراخيص اإلجمالية لإلستيرادإزدو  - 

اإلسترياد مع متطلبات التخطيط واهداف ا�تمع اإلشرتاكي، وخطاب واقعي ميداين، مييل إىل إخراج هذ الوظيفة من بوتقة 

 .حصيلة نظام الرتاخيص اإلمجالية لإلستريادضعف التخطيط، وقد جنم عن هذه اإلزدوجاية 

ية متزايدة جتاه املورد الوحيد عكس ما نادت به السلطة من ومتثل يف تكريس هذا النظام لتبع :تحصيل حاصر لظاهر اإلزدوجية - 

 .ضرورة تنويع الشركاء

حتكار مبوجب القانون ي لإلوكمحاولة لتصحيح السلبيات وإلصالح قطاع التجارة اخلارجية مت تكوين الطابع النهائ

 .والذي من شأنه تعزيز إحتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية 78/02

 )1978 – 1970(تجارة�ا��ارجية�خالل�مرحلة�التوجھ�التدر����نحو��حت�ار�تطور�ال: ثانيا

طية وهذا نتيجة النفبإرتفاع يف حجم الصادرات، وذلك نتيجة إرتفاع العائدات  1978إىل غاية  1970متيزت الفرتة 

بين اجلزائر ملخططات تنموية �دف لت ، كما متيزت الفرتة بزيادة حجم الواردات نظراً 1974إرتفاع أسعار البرتول خاصة يف سنة 

  .إرساء قاعدة صناعية كربى، وفيما يلي نتطرق إىل رصيد امليزان التجاري، وكذا هيكل املبادالت وتوزيعها اجلغرايف

 – 1970 ( خالل الفرتة سالباً  حقق رصيد امليزان التجاري رصيداً : 1978 – 1970ي خالل الفترة تجار تطور الميزان ال -1

 .، وهذا ما يوضحة اجلدول املوايلموجباً  أين حقق رصيداً  1974اء سنة بإستثن )1978

  )1978 – 1970(تطور�امل��ان�التجاري�خالل�الف��ة�:  )07 – 04( ا��دول�رقم

 مليون�دج: الوحدة
  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  

  24234  24410  22205  18563  19594  7479  5854  4208  4981  الصادرات

  34439  29475  22227  23755  17754  8876  6694  6028  6205  الواردات

  10205-  5065-   22-   5192-   1840  1397-   840-   1820-    1224-   الميزان التجاري

  70,37  82.82  99.90  78.14  110.36  84.26  87.45  69.81  80.27 % نسبة التغطية

  :من إعداد الطالب إعتمادا على: المصدر

  www .ons.dzمتاح على املوقع  182: ، ص172: ص مرجع سابق، ،)2011 -1962(حوصلة إحصائية : حصاءالديون الوطين لإل -

، 1978اىل غاية  1970ا يف الفرتة عجز  أن رصيد امليزان التجاري حقق )07 – 04(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

مليون دج، ويبقى أكرب عجز حققه امليزان  1840أين حقق امليزان التجاري اجلزائري رصيدا موجبا يلغ  1974بإستثناء سنة 

،  1977و 1975سنيت  مليار دج سنيت 05مليار دج، كما سجل عجز قدر حبوايل  10,2أين بلغ حويل  1978سنة   التجاري

رية هذا العجز الكبري مع املخطط الرباعي الثاين وذلك راجع إىل زيادة قيمة الواردات وخاصة سلع التجهيز الضرو امن حيث تز 

  .إلجناز برامج املخطط، وتزامن ذلك مع عجز مزمن يف املوارد املالية املتاحة، اليت بدأت تعاين هي األخرى

أين سجلت  1971يمة الصادرات اجلزائرية بإستثناء يف قالحظ هو الزيادة املستمرة أما يف جانب الصادرات فامل

مليون  4981مليون دج مقابل  4208حوايل  1971يث بلغت سنة ، ح% 15.51الصادرات اجلزائرية تراجعا بلغت نسبته حوايل 

                                                           
 .84: املرجع نفسه، ص -  1
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ئرية سنة جلزا، ويرجع ذلك إىل احلصار الفرنسي بسبب تأميم اجلزائر لقطاع احملروقات، وأيضا سجلت الصادرات ا1970دج سنة 

مبعدل  1974صادرات سنة تراجعا نتيجة الركود االقتصادي إلقتصاديات الدول الرأمسالية، وتبقى أكرب زيادة يف حجم ال 1975

دوالر سنة  12حيث بلغ  دج وهذا راجع إىل اإلرتفاع الكبري يف سعر البرتول مليار 19,6حوايل حيث بلغت  % 161.19منو بلغ 

ما بالنسبة لتغطية أ  1.مليار دج 22عند حوايل  1978و  1977، لتستقر سنيت 1973ل سنة ر قبدوال 3,3مقابل  1974

  . 1974الل نفس الفرتة فاملالحظ هو عدم كفاية الصادرات لتغطية الواردات بإستثناء سنة الصادرات للواردات خ

 6,2ة الواردات حيث إنتقلت من قيم أما يف شق الواردات من هيكل املبادالت التجارية فاملالحظ التطور الكبري يف

ر دج، وتأيت يف مقدمة السلع املكونة مليا 34أين بلغت أكثر من  1978لتصل أعلى قيمة هلا سنة  1970مليون دج سنة 

  .للواردات اجلزائرية املنتجات األولية وسلع التجهيز واملواد نصف املصنعة، نظراً لتوجه اجلزائر حنو التصنيع

أهم ما مييز الرتكيبة السلعية للصادرات اجلزائرية خالل مرحلة  ):1978 – 1970(للمبادالت التجارية  لعيةالتركيبة الس -2

ه حنو االحتكار، هو السيطرة املطلقة لقطاع احملروقات يف جانب الصادرات اجلزائرية، مع مسامهة ضعيفة لباقي القطاعات، التوج

ر يف الواردات، وخاصة سلع التجهيز واملواد األولية والنصف مصنعة، وذلك ستمأما يف جانب الواردات فاملالحظ هو التطور امل

  .1978 – 1970اجلدول املوايل يوضح الرتكيبة السلعية للمبادالت التجارة للفرتة و .عيةحملاولة اجلزائر إرساء قاعدة صنا

  )1978  -1970(�ي�ل�املبادالت�التجار�ة�خالل�الف��ة�: )08 – 04(  ا��دول�رقم

  مليون�دج: حدةالو 
    1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  

المواد الغذائية 

  والمشروبات

  562  526  602  669  650  872  516  486  957  الصادرات

  5029  4488  3595  4633  3544  1818  1139  1848  680  الواردات

  23279  23445  21097  17273  18261  6206  4816  3150  3456  الصادرات  الطاقة والمحروقات

  422  335  381  347  196  118  125  180  112  الواردات

  370  405  473  454  558  277  349  328  427  الصادرات  المنتجات الخام

  10655  9170 6527  7548  7120  3325  2449  2256  2422  الواردات

اآلالت وسلع 

  التجهيز

  04  02  01  118  58  42  95  129  25  الصادرات

  11501  9442  6670  6922  4036  2377  1927  1819  1813  الواردات

معدات النقل وقطع 

  الغيار

  04  17  11  21  25  36  34  70  72  صادرات

  5026  4434  3919  2831  1730  1155  650  551  691  رداتوا

  14  15  21  28  42  41  43  44  42  صادرات  السلع االستهالكية

  1798  1601  1114  1457  1117  678  400  341  484  وردات

  -  -  -  -  -  05  01  01  01  صادرات  ىاخر  سلع

  08  04  21  17  11  05  04  03  03  واردات

  24234  24410  22205  18563  19594  7479  5854  4208  6981  صادرات  المجموع

  34439  29475  22227  23755  17754  8876  6694  6028  6205  واردات

  :إعتمادا من إعداد الطالب: المصدر

 www.ons.dz: متاح على املوقعمرجع سابق، ، )2011 – 1962(األنشطة اإلقتصادية  صيلةالوطين لإلحصاء، ح ديوانال  -

يتمحور  1978 – 1970أن الرتكيب السلعي للصادرات اجلزائرية للفرتة  )08 – 04(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

وبنسبة  1970مليون دج عام  3456السلعية للصادرات، حيث إنتقل من يبة أساسًا يف هيمنة قطاع احملروقات يف جانب الرتك

 23مسجال بذلك أكثر من  1978و  1977ات، ليصل أعلى قيمة له يف سنيت من إمجايل الصادر  %50مسامهة تبلغ حوايل 

اجلزائرية نتيجة إرتفاع رات ورغم التطور الذي شهدته الصاد. من إمجايل الصادرات %96مليار د ج وبنسبة مسامهة تبلغ أكثر من 

سها االصادرات من املواد الغذائية ، نالحظ تراجع أغلب القطاعات األخرى، وعلى رأ1974أسعار احملروقات بداية من سنة 

                                                           
 ):12/07/2016(وصوالً إىل األزمة العاملية، متاح على املوقع  1986إىل اهلبوط الكبري عام  73لتجارب، من حرب تاريخ طويل من ا... تقلبات أسعار النفط -  1

https://aawsat.com/home/article/239746/ 
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مليون دج وبنسبة مسامهة يف  562إىل  %10وبنسبة مسامهة تفوق  1970مليون دج سنة  680واملشروبات أين إخنفضت من 

  .1978سنة  %2حدود 

جانب هم ما ميكن مالحظته من خالل البنية السلعية للصادرات اجلزائرية هو اهليمنة املطلقة لقطاع احملروقات يف أو 

كما أن شروط التصدير أصبحت خمتلفة وذلك   .الصادرات، مما جيعل االقتصاد الوطين يتميز باهلشاشة والتبعية ألسعار احملروقات

إنطوائها ملنطقة الفرنك الفرنسي، مما ساهم يف إخنفاض قيمة الصادرات خارج قطاع عدم بسبب ختصصها يف إنتاج احملروقات، و 

  1.احملروقات

 1978من إمجايل الواردات سنة  %33الواردات فاملالحظ أن سلع التجهيز واآلالت متثل ما نسبتة حوايل أما يف جانب 

نفس السنة، وتشكل املنتجات الثالث يف جمموعها ل %15ومعدات النقل وقطع الغيار حوايل  %31واملنتجات األولية حوايل 

 1978ور حجم الواردات من السلع الزراعية حيث بلغت سنة كما نالحظ تط. 1978من الواردات اجلزائرية لسنة  %80حوايل 

 .%15مليار دج وبنسبة مسامهة تبلغ حوايل  05حوايل 

رات، وسلع التجهيز واملواد األولية وقطع الغيار يف لصادأهم ما ميكن مالحظته هو هيمنة قطاع احملروقات يف جانب ا

رغم حتقيق زيادة معتربة يف جانب  1978إىل غاية  1970الفرتة  جانب الواردات، وكذا حتقيق رصيد ميزان جتاري سالب يف

از املخطط الرباعي إلجنالصادرات، قابله زيادة كبرية يف الواردات وذلك بسبب زيادة حجم الوادات وخاصة سلع التجهيز الضرورية 

  .الثاين، وتزامن ذلك مع عجز يف املوارد املالية

يعكس دراسة التوزيع اجلغرايف للمبادالت التجارية إىل : 1978 – 1970الجزائرية  التوزيع الجغرافي لهيكل المبادالت -3

ائر سعت ضمن خمططا�ا التنموية تنويع اجلز ، ألن 1978 – 1970معها اجلزائر يف الفرتة  تتعامل معرفة أهم األسواق الدولية اليت

  .يلي نتطرق إىل التوزيع اجلغرايف للصادرات والواردات وفيما. الشركاء التجاريني، وكذا اخلروج من التبعية للسوق الفرنسية

التجاريني  ركاءتعترب السوق األوربية املشرتكة ودول أمريكا الشمالية، أهم الش: التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية -3-1

  .وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل. 1978 – 1970للجزائر يف الفرتة 

  )1978 – 1970(للف��ة���ع�ا��غرا���للصادرات�ا��زائر�ةالتوز ): 09 – 04(ا��دول�رقم�

  مليون�دج: الوحدة

  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 1978  

  8095  9044  9798  10017  10097  4835  3646  2902  3903  السوق األوربية المشتركة

البلدان اإلشتراكية 

  االوربية

398  505  581  511  895  1122  646  444  904  

  1000  1369  1079  1168  1716  1032  693  336  225  دان أوربية أخرىبل

  12716  15527  9927  5143  4615  846  495  78  41  أمريكا الشمالية

  1083  625  370  322  713  60  213  184  147  أمريكا الالتينية

  13  08  64  38  1090  126  112  98  101  البلدان العربية

  195  194  238  351  194  29  59  38  100  إفريقيا

  223  198  50  329  253  39  55  67  64  آسيا

  04  -  33  73  21  01  -  -  02  بلدان أخرى

  24234  24410  22205  18563  19594  7479  5854  4208  4981  المجموع

 .مرجع سابق ،)2011 – 1962(الوطين لإلحصاء، حصيلة األنشطة اإلقتصادية  ديوانال: إعتمادا طالبد المن إعدا: المصدر

هو تراجع نسبة الصادرات املوجهة حنو السوق األوربية املشرتكة، حيث  )09 – 04(خالل اجلدول رقم  املالحظ من

أين بلغت حوايل  1974على قيمة هلا سنة جل ألتس %78أكثر من   مليون دج وهو ما ميثل 3903حوايل  1970بلغت سنة 
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أيضاً يف نفس الفرتة نالحظ تطور الصادرات  ،%37ت مليار دج وبنسبة مسامهة بلغ 08عند  1978مليار دج، لتستقر سنة  10

ن دوالر مليو  41املوجهة ألمريكا الشمالية ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية، حيث إنتقل حجم الصادرات املوجهة هلا من 

مسامهة بلغت  مليار دج وبنسبة 15,5حوايل  1977لتسجل أعلى قيمة هلا سنة  1970سنة  %1وبنسبة مسامهة ال تتجاوز 

أما باقي الدول فتعترب  .%12,5مليار دج وبنسبة مسامهة تبلغ حوايل  12,7وتسجل حوايل  1978لتنخفض سنة  ،%64حوايل 

  .جمتمعة 1978يف سنة  %12زائرية ضعيف، حيث بلغ حوايل أقل من اجل نسبة مسامهتها يف إستهالك الصادرات

البلدان الرأمسالية سواء من حيث التصدير أو االسترياد، ويرجع ذلك   ظلت زيادة حجم الصادرات تنمو بسرعة أكرب مع

مع االقتصاديات  ياً نسب ، لكنها متكاملةاكما يرى البعض أن اقتصاديات البلدان النامية هي اقتصاديات متنافسة فيما بينه

يف درجة التوزيع اجلغرايف لصادرا�ا،  نسبياً  استطاعت أن حتقق تطوراً   اجلزائر إناملتقدمة، بسبب ختلف اقتصاديات الدول النامية، 

  1967.1سياسي مل تتغري تقريبا منذ ـ  إال أن درجة الرتكز اجليو

يف  %55األوربية املشرتكة املمون األول للواردات اجلزائرية تتجازو سوق تعترب ال: التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية -3-1

  .ا الشمالية وباقي الدول االوربية، واجلدول املوايل يبني التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية، تليها دول أمريك1978 – 1970الفرتة 

  )1978 – 1970(�ة�للف��ا��زائر�ة�لوراداتالتوز�ع�ا��غرا���ل): 10 – 04(ا��دول�رقم�

  مليون�دج: الوحدة

  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 1978  

  20348  17039  13291  14847  10333  5937  4112  3688  4059  ة، السوق األوربية المشترك

البلدان اإلشتراكية 

  االوربية

350  397  429  543  951  904  1071  1458  1606  

  3485  3087  2021  1951  1697  819  1064  782  688  بلدان أوربية أخرى

  3193  3662  3048  3702  2620  848  591  669  577  أمريكا الشمالية

  1456  1413  997  942  933  193  100  65  184  يةأمريكا الالتين

  206  239  185  218  271  222  150  142  152  البلدان العربية

  720  396  208  138  204  80  61  47  55  إفريقيا

  3379  2111  1354  1048  742  225  160  232  156  آسيا

  46  69  52  05  03  09  27  05  02  بلدان أخرى

  34439  29474  22227  23755  17754  8876  6694  6028  6205  المجموع

 .مرجع سابق، )2011 – 1962(الوطين لإلحصاء، حصيلة األنشطة اإلقتصادية  ديوانال :على إعتمادا من إعداد الطالب: المصدر

دول السوق االوربية املشرتكة  تأيت يف املرتبة األوىل من حيث مسامهتها  أن )10 -04( رقم دولاملالحظ من خالل اجل

على نفس النسبة  ، وقد حافظت تقريباً %65مليار دج وبنسبة مسامهة تبلغ  4حوايل  1970ات أين بلغت سنة يف جانب الوارد

لتأيت بعدها دول أمريكا االشمالية  .%59ة بلغت مسامهمليار دج وبنسبة  20عند  1978بدرجات متفاوتة حيث إستقرت سنة 

إىل  1970سنة  %9,30مليون دج وبنسبة تبلغ حوايل  577من واليت شهدت حتسن يف جانب الواردات حيث إنتقلت مسامهتها 

  .1978سنة  %09,27مليار دج وبنسبة مسامهة بلغت حوايل  3,2حوايل 

لكن من حيث القيمة  ،%12و % 9فقد بقيت ترتاوح تقريبا ما بني سبة من حيث الن األوربية األخرىأما نصيب دول 

كما نالحظ تطور نسبة مسامهة   ،1978مليار دج يف  03,5إىل  1970ن دج يف مليو  668املطلقة فقد عرفت زيادة معتربة من 

ليصل سنة  1970 سنة %2,5مليون دج وبنسبة مسامهة بلغت  156الدول اآلسيوية يف الواردات اجلزائرية حيث إنتقل من 
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لف السوق األوربية املشرتكة، و لتأيت يف املرتبة الثانية خ 1978سنة  %9,81مليار دج وبنسبة مسامهة بلغت  3,4حوايل  1978

   ).1978 – 1970(أما باقي الدول فيبقى مسامهتها ضعيف يف جانب الواردات اجلزائرية للفرتة 

، وهم تقريباً اجلزائر، فإن واردات اجلزائر يستقطبها عدد حمدود من الدول ة معبالرغم من العدد اهلام لألطراف املتعامل

  .الصادرات نفس الشركاء التجاريني يف جانب

  

  

  )1989 – 1979(مرحلة�تأميم�وإحت�ار�الدولة�للتجارة�ا��ارجية��:الثالثاملطلب�

حق إمتياز  يدةمنح مؤسسة وحورة نه ال يستلزم بالضر أمفهوما إجيابيا لإلحتكار، ذلك  1976كرس ميثاق سنة 

يني، كما يشجع على إجياد نوع من التنافس اإلحتكار، وهو ما يعين أنه ال يلغي التعددية وإمنا حيصرها فقط يف أشخاص عموم

وفيما يلي نتطرق إىل احلسم يف قانون إطار لنظام االحتكار، وكذا إجراءات  1.بني مؤسسات القطاع لتحقيق املصلحة العامة

  .تأميم إحتكر الدولة للتجارة اخلارجية، وواقع التجارة اخلارجية يف ظل إحتكار للتجارة اخلارجية للجزائروات وخط

  ا��سم����قانون�إطار�لنظام��حت�ار: أوال

سوء تنظيم التجارة اخلارجية، دفع بالسلطات إىل فتح النقاش حول الكيفية املثلى إلصالح التجارة اخلارجية، وقد تأثر 

  2:قاش بثالث عوامل وهيالن هذا

ة إىل األمن الوطين، إذ قد يؤدي غياب حيث أدركت السلطات بعد فرتة الرتدد بأمهية املبادالت اخلارجية بالنسب :عامل أمني - 

 .الربجمة الصارمة للواردات أو سوء برجمتها إىل ردود إجتماعية مضادة للسلطة قد تصل إىل حد االنفجار االجتماعي

مل تبق مناقشات إصالح التجارة اخلارجية حبسية البعد السياسي أو األمين، بل ساهم بعض  :طيعامل تكنوقرا - 

، حيث ركزو باخلصوص على إنتقاد 74/12عميقها معتمدين يف ذلك على تشريح عملي لنتائج األمر التكنوقراطيني يف ت

 .وزيعوالتظاهرة تداخل الصالحيات، وتنازع االختصاصات والتسيق بني نشاطات االنتاج 

اربته إلصالح هذه ويتمثل يف إهتمام احلزب بدائرة النقاش حول كيفيات إصالح التجارة اخلارجية، وترتكز مق :عامل سياسي - 

 .الوظيفة على املبدأ الدستوري القاضي بإحتكار الدول للتجارة اخلارجية

أن املؤسسات  74/12ر رقم األممبوجب  1974، وتكريسه سنة 1970أثبتت التجربة منذ إعالن االحتكار يف سنة 

  3:اجلوانب التالية العمومية احلائزة على سلطة االحتكار أساءت استغالل هذا اإلمتياز، كما يتبني من

 .غياب دراسات ما قبل التعاقد لعقود نقل التكنولوجيا، كعقود املفتاح يف اليد أو املنتوج يف اليد - 

 .يديني للجزائر من الناحية التكنولوجية، ومن الناحية الغذائيةلتقلتزايد تبعية اإلقتصاد الوطين جتاه الشركاء ا - 

، واليت مل تعد صاحلة للظروف احلالية لالقتصاد الوطين رغم ما حلقها من 1967رداءة صياغة دفاتر الشروط املعدة يف سنة  - 

 .79/09تعديالت بفضل األمر األمر 
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هتم بعنصر اإلسترياد، وأمهل النشاطات امللحقة �ذا العنصر إ 74/12عدم وجود ساسة وطنية للتخزين، حيث أن األمر رقم  - 

 .ومن بينها النقل والتخزين

عوامل، شرعت السلطة يف اإلعداد ملشروع قانون خاص بوظيفة اإلحتكار، على أن العامل األمين كان ومع مراعاة هذه ال

د سلسلة النكسات اليت عاىن منها امليزان التجاري سنيت ة بعله األثر البارز يف عملية حتديد األهداف العامة هلذا املشروع، وخاص

، والذي أعترب 1978فيفري  11املؤرخ يف  78/02قتضى القانون رقم ومتت املصادقة بالفعل على املشروع مب. 1978و  1975

  .آنذاك كقانون إطار إلحتكار الدولة للتجارة اخلارجية

  

  تجارة�ا��راجية�لة�للإجراءات�وخطوات�تأميم�إحت�ار�الدو �: ثانيا

بية على اإلقتصاد الوطين، على إثر النقائص املسجلة يف إستخدام أدوات سري نشاط التجارة اخلارجية، والنتائج السل 

عمدت اجلزائر إىل حماولة حتسيني تنظييم وسري نشاط التجارة اخلارجية بصورة تدرجيية، وقد كان ذلك يف �اية املخطط الرباعي 

ة واملتعلق بإحتكار الدولة للتجارة اخلارجيةن والذي جاء مبجموع 1978فيفري  11املؤرخ يف  *78/02انون رقم ر القالثاين بإصدا

 1.من األهداف واألجراءات

هذا القانون أعاد تنظيم التجارة اخلارجية ورسم حميطها وذلك بتاميم كل الصفقات املتعلقة بشراء أو بيع السلع واخلدمات 

ل إتفاق مع املؤسسات األجنبية ال يتم إال عن طريق الدولة، أو عن طريق مؤسسا�ا، باإلضافة إىل إن هذا أن ك مع اخلرج، مبعىن

لقانون حيل كل املؤسسات اخلاصة اليت متارس نشاطات التصدير أو اإلسترياد وذلك �دف تنفييذ عمليات التجارة اخلارجية، هذا ا

   2.تعاين من املضايقات اليت متارس عليهاكانت ما أضر باملؤسسات الصناعية اخلاصة اليت  

 3:ية على املبادئ التاليةواملتعلق بإحتكار الدولة للتجارة اخلارج 78/02ويرتكز القانون 

 .التأكيد الرمسي ملبدأ تدخل الدولة احلصري على مستوى قطاع التجارة اخلارجية - 

 .لتجارة اخلارجية والذين يعملون حلسا�م اخلاصيف ا خطر أي شكل من أشكال تدخل األعوان اخلواص وطنيني أو أجانب - 

 .ارجية كوسطاء ملؤسسات أجنبيةمنع أي شكل من أشكال تدخل األعوان اخلواص يف التجارة اخل - 

  4:، وهيالقانون إلى تحقيق جملة من االهدافوتسعى اجلزائر من خالل هذا 

 .ارجيةمحاية اإلقتصاد الوطين وتقوية قدرة التفاوض مع األهداف اخل - 

 .تنويع العالقات اجلزائرية مع اخلارج - 

 .ضمان شروط التمويل احلسن وكذا نقل التكنولوجيا - 

 .ني الوطنيني للتصدير وكذا مراقبة رؤوس االموالإعادة املتعامل - 

                                                           
  .24/02/1978املؤرخ يف  07، العدد اجلريدة الرمسية للجزائر، واملتضمن تأميم الدولة للتجارة اخلارجية، 11/02/1978املؤرخ يف  78/02القانون رقم  *
 .299: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  1
 .99: جلزائرية يف ظل التحوالت املعاصرة، مرجع سابق، صجية اواقع وآفاق التجارة اخلار : حسينة، بوشايب -  2

3  - Nachida, M’hamsadji Bouzidi : Le monopole de l’etat sur le commerce extérieur, L’expérience Algériéne (1974-1984),  
Op cit, p : 268 . 
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على وضع بعض املبادئ اليت  78/02من خالل القانون  1978جوان  17كما عملت التعليمة الرئاسية الصادرة يف 

  1:ؤسسات العمومية يف مبادال�ا مع اخلارج، وهيا املتسرتشد �

 .حتياجات الوطنية، قبل اللجوء إىل الصادراتخذ بعني اإلعتبار قدرات اإلنتاج الوطين يف تلبية اإلاأل - 

 .تفاقية جتاريةإأن تتم املشرتيات من اخلارج بأولوية وشروط متساوية مع البلدان اليت تربطها مع اجلزائر  - 

 .مكان بعملية إئتمان ذات شروط تفضيليةإسترياد السلع واخلدمات مرفوقة بقدر اإل عمليةجيب أن تكون  - 

ادالت التجارية، وضرورة التمسك بقيام املفاوضات على الرتاب اجلزائري ما عدا يف حالة الرخصة اليت إلغاء كل وساطة يف املب - 

 .قد متنحها الوزارة الوصية

م ما جاء به غوضع قواعد عملية لتنظيم إحتكار الدولة يف جمال الواردات، ور  نه قدأبالرغم من عمومية هذا القانون إال 

إال أن السلطة رأت يف القانون على أنه جمرد قيود شكلية على  ة،ر الدولة لقطاع التجارة اخلارجيحتكااواملتعلق ب 78/02قانون 

بل بالعكس حيتوي على تنظيمات متناقضة من  ارية،التجارة اخلارجية دون أن يتضمن سياسة واضحة، وخمطط للمبادالت التج

  :زاويتني، تناقضات منهجية، وأخرى موضوعية، وهي

 78/02فإ�ا تتمثل يف تداخل الصالحيات ما بني االجهزة املكلفة بالتجارة اخلارجية واليت فشل قانون  :نهجيةالتناقضات الم - 

 .يف وضع حدد فاصلة هلا

خل أنظمة تسيري الربنامج العام للصادرات والواردات واليت مل يضبطها القانون، إذ أنه بتدا فتتمثل يف :التناقضات الموضوعية - 

املعمول �ا منذ اإلستقالل كالنظام املوقفي أو احلر أو حىت ناظم الرتاخيص اإلمجالية لإلسترياد، والذي  حيتفظ بنفس االنظم

 .رغم ثبوت فشله آنذاك 74/12هو جمرد تكرار لالمر 

والذي جاء بتسهيالت على عملية اإلسترياد والتصدير، حيث تتوىل  84/390صدر املرسوم  1984 يسمربد 22يف 

ة للدولة واملكلفة بتطبيق إحتكار الدولة للتجارة اخلارجية تصدير املنتجات اليت تدخل يف إطار عملها، كما تقوم اهليئات التابع

دات املخصصة هلا يف الربنامج العام لإلسترياد بصرف النظر عن رخص عتمابالتمويل العادي املنتظم للسوق الوطنية يف حدود اإل

لم املؤسسات اجلزائرية اخلاصة سندات التصدير ورخص اإلسترياد قصد توفري اإلسترياد، كما أضحى من املمكن أن تست

اد باملنتجات اليت مل تتوفر إلستري اإلحتياجات اخلاصة لإلنتاج يف إطار تطبيق الربنامج العام للتجارة اخلارجية، وتتعلق رخص ا

  2.للهيئات التابعة للدولة واملكلفة مبمارسة اإلحتكار شرط التحكم يف تسيريها

حتكار على فروع النشاطات اإلقتصادية، هذا القانون مسح بزيادة عدد املتدخلني يف التجارة اخلارجية إنطالقا من تقوية اإل

  .وهو ما أضر مبؤسسات القطاع اإلنتاجيارية وبتقوية إمتيازات إحتكار املؤسسات التج

تصادية الصعبة اليت عاشتها اجلزائر، وذلك إىل التأثري على الوضعية اإلق 1986أدى إخنفاض أسعار البرتول سنة 

إلعتمادها املطلق على قطاع احملروقات يف جانب التصدير، وبالتايل أصبحت الضرورة ملحة لتنويع الصادرات خارج احملروقات، 

  3:حيث نص على إعفائني مها 1986صدر قانون املالية لسنة  وبذلك

 .القطاع العام والقطاع اخلاصإعفاء رقم األعمال احملقق من التصدير من طرقف  - 

 .سنوات 5إعفاء املؤسسات والشركات من الدفع اجلزايف املتعلق باألجور من سنة إىل  - 

                                                           
 .301 – 300: ص.مرجع سابق، ص :ديب عبد الرشيد، بن -  1
 .144: مرجع سابق، ص: أمساء، سي علي -  2

3 - Hocine, Benissad : Algérie : restrictions et réforme économiques (1979 – 1993), OPU, alger, 1994 , p : 90. 
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والرسم  (TAIC)الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ل من باإلضافة إىل إقرار تسهيالت جبائية أخرى متعلقة بك

يات املتعلقة بالتصدير وكذا املواد املخصصة لغعادة التصديرـ باإلضافة ومتس هذه التسهيالت العمل (TUGP)الوحيد على اإلنتاج 

صعبة، وهذا تشجيعا جللب لة الإىل اإلعفاء من الرسم الوحسد على تأدية اخلدمات بالنسبة للعمليات التجارية اليت تتم بالعم

يف السوق الدولية، وذلك قصد تقليل تأثريا�ا أما التحكم يف الصرف فقد جاء �دف التحكم يف التقلبات النقدية  .العملة الصعبة

 تريادعلى العملة الوطنية، لكن هذه السياسة عرفت مغاالت كبرية، مما أدى إىل إرتفاع األسعار الداخلية االمر الذي شجع اإلس

  1.على حساب اإلنتاج احمللي

اين ويتخبط يف مشاكل عديدة، مما إستدعى رغم اإلجراءات املتخذة من قبل السلطة إال أن قطاع التجارة اخلارجية ظل يع

سات ملفهوم جديد ملشاكل التنمية اإلقتصادية الذي تضمنه برنامج اإلصالح اخلاص مبؤس األمر إعادة تنظيم التجارة اخلارجية وفقاً 

لقطاع  يتعلق بإحتكار الدولة 1988جويلية  19الصادر بتاريخ  88/29لتخطيط، وهكذا فقد أصدرت الدولة القانون رقم ا

وهو قانون يعترب متطورا من حيث الدقة، كما أنه مستوحي  78/02التجارة اخلارجية، والذي جاء على أساس إلغاء القانون رقم 

يف جمال اإلسترياد والتصدير، وحسب  (les concessions) بمنح حقوق اإلمتيازعلق ما يت، في1982من القانون البولوين لسنة 

ة متارس إحتكار التجارة اخلارجية عن طريق منح إمتياز للمؤسسات العمومية أو إىل اهليئات العمومية أو التنظيم اجلديد فإن الدول

  2.الشروط الذي حيدد حقوق وواجبات حق اإلمتيازدفرت متياز يتم الرتاضي عنه من خالل إإىل املصاحل املشرتكة، وهو 

  3:ما يلي، نذكر 88/29ومن االهداف اليت يسعى إىل حتقيقها القانون 

 .تنظيم اإلختيارات واألولويات يف املبادالت اخلارجية بإتباع التوجهات والقرارات احملددة من طرف احلكومة - 

 .تنشيط عملية التنمية وتكامل اإلنتاج الوطين - 

 .عملية تنويع موارد التموين للبالد، وختفيض الواردات والتقليل من تكاليفهافيز حت - 

 .ترقية الصادرات الوطنية - 

ظيم عمليات دخول املؤسسا اخلاصة والعمومية إىل األسواق اخلارجية وتطويرها، والتنسيق بني املتعاملني يف جمال التجارة تن - 

 .اخلارجية

ة بني املؤسسات العمومية يف إبرام الصفقات التجارية الدولية، وفتحت ا�ال أيضا منافسوعليه فإن الدولة فتحت ا�ال لل

إال أن تطبيق هذه  ).88/02من القانون  09املادة (ستورد السلع واخلدمات اليت ال تتكفل بإستريادها للمؤسسات اخلاصة بأن ت

التنموية، بل حتول اإلحتكار إىل اداة ملمارسة ططات اإلجراءات مل يسمح بالوصول إىل حتقيق األهداف املوضوعة يف املخ

  4.لتموين الالزمة للنهوض باإلقتصاد الوطينالبريوقراطية، وفرض تعسفي إلجراءات إدارية، عطلت برامج ا

                                                           
 .100: مرجع سابق، ص: حسينة، بوشايب -  1
 .309: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  2
ية وعلوم التسيري، التخطيط، كلية العلوم اإلقتصاد: التجارة اخلارجية بني التقييد والتحرير، حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، فرع: مسعود، قريز -  3

 .155: ، ص2000/2001جامعة اجلزائر، 
 .138: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  4
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ومنه فإن مرحلة إحتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية، والذي بدأ مع بداية السبعينات من القرن املاضي وإستمر قرابة 

، كما أفرز أمام نشاط القطاع اخلاص نتيجة السيطرة احلكومية على واردات هذه األخرية كبرياً   شكل يف احلقيقة عائقاً  سنة 20

  1:إحتكار الدولة للتجارة اخلارجة ثالثة مظاهر، ميكن حتليلها كما يلي

تنامي ظاهرة الندرة، واليت مست رجية حيث عرف اإلقتصاد الوطين يف ظل سريان إحتكار الدولة للتجارة اخلا: ظاهرة الندرة - 

 .واخلاصةالسلع ذات اإلستهالك الواسع والسلع الوسيطية من طرف املؤسسات العمومية 

مل يتمكن اإلقتصاد الوطين يف عهد اإلحتكار من حتقيق اإلستقاللية املنشودة من طرف السلطة بل تضاعفت : ظاهرة التبعية - 

 .الغذائية وكذا قطاع التكنولوجيالسلع حدة التبعية للخارج، خاصة يف جمال ا

الوطنية، بل بالعكس انتعشت يف ظل هذا حيث مل يستطع نظام اإلحتكار يف تسيري السوق : ظاهرة اإلقتصاد الموازي - 

 .القانون ظاهرة اإلقتصاد املوازي، حيث أحلق هذا اإلقتصاد أضرارا كبرية على اإلنتاج الوطين واخلزينة العمومية

  )1989 – 1979(الدولة�للتجارة�ا��ارجية��إحت�ار مرحلة�في ظل رة الخارجية التجاتطور : ثانيا

كانت تسعى إىل التحكم يف   1989 – 1979رجية اليت اعتمد�ا اجلزائر خالل املرحلة إن سياسة توجيه املبادالت اخلا

  2:العالقات االقتصادية واملالية بغرض حتقيق األهداف االسرتاتيجية التالية

 .صاد الوطين بالسلع واخلدمات بصورة كافية، وفقا ألولويات السياسة االقتصادية واالجتماعيةاالقتمتوين  - 

 .الت اخلارجية سواء من حيث التوزيع اجلغرايف أو من حيث البنية السلعية للمبادالتتنويع املباد - 

  .نسبة للناتج احمللي اإلمجايلة بالمن السلع واخلدمات اخلارجيواردات احلد من منو نسبة ال، و تطوير ومتثني الصادرات - 

  3:هي مرتكزات أساسيةوأن حتقيق هذه األهداف البد أن يعتمد على 

 .عقلنة الواردات يف إطار نظام احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، و الية اجلهاز اإلنتاجي والتوزيعيزيادة فع  - 

 .عد البرتولما ب ترقية وتنويع الصادرات من خارج احملروقات، قصد التحضري للمرحلة - 

  .إعادة هيكلة املؤسسات العمومية، بغرض خروجها من القيود البريوقراطية اليت ترعرعت فيها - 

 1989إىل غاية  1979حقق امليزان التجاري للجزائر يف الفرتة  :1989 – 1979تطور الميزان التجاري خالل الفترة   -1

مليار دج، وذلك راجع إىل األزمة النفطية  8,5اري عجز قدر حبويل التج أين حقق امليزان 1986رصيدًا موجباً، باستثناء عام 

  .1989 – 1979وايل يوضح تطور رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة واجلدول امل. وتدهور الصادرات اجلزائرية

  )1989 – 1979(تطور�امل��ان�التجاري�خالل�الف��ة�:  )11 – 04( ا��دول�رقم

  مليون�دج: الوحدة

 .مرجع سابق، )2011 – 1962(الوطين لإلحصاء، حصيلة األنشطة اإلقتصادية  ديوانال :من إعداد الطالب إعتمادا: المصدر

                                                           
 .197 -196: ص.مرجع سابق، ص: اليل، عجةاجلي -  1
 .329: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  2
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة -  3

  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  واتالسن

  71937  45421  41736  34935  64564  63758  60722  60478  62837  52648  36754  الصادرات

  70072  43427  34153  43394  49491  51257  49782  49384  48780  40519  32378  الواردات

الميزان 

  التجاري

4376  12129  14057  11094  10940  12501  15073  -8459  7583  1994  1865  

  102,66  104,59  122,2  80,51  130,46  124,39  121,98  122,46  128,82  129,93  113.52  نسبة التغطية
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سنة  مليار دج 4,4رصيد موجب قدر حبوايل  أن امليزان التجاري حقق) 11 – 04(قم املالحظ من خالل اجلدول ر 

 10جتاوز حاجز  1985 – 1980ليعرف امليزان التجاري رصيداً موجبا خالل الفرتة ، %113,52وبنسبة تغطية تقدر ب  1979

 األكرب يف الفرتة ذا�ا حيث قدر تعترب مليار دج، وبنسبة تغطية 15أكرب قيمة بتحقيقه قيمة  1985مليار دج، كما سجل سنة 

تأثرًا بإخنفاض أسعار احملروقات أين وصل سعر مليار دج م 8,5أين بلغ حوايل  1986ليحقق عجزًا سنة  ،%130,46حبوايل 

  1.دوالر 13الربميل من البرتول إىل حوايل 

، وذلك راجع إىل حتسن 1987ة دج سنمليار  7,5ليعرف بعد ذلك امليزان التجاري حتسنًا ملحوظًا أين بلغ حوايل  

ليستقر رصيد امليزان  ،%21اد مبعدل أسعار احملروقات من جهة، وكذا التخفيض من الواردات حيث إخنفض معدل اإلستري 

  .1989و  1988مليار دوالر سنيت  2التجاري عند حدود 

 36,7حوايل  1979ث بلغت سنة حي يةالحظ هو الزيادة املستمرة يف قيمة الصادرات اجلزائر يف جانب الصادرات فامل

دوالر، لتحافض قيمة  37و  35لنفط ما بني مليار دج وذلك راجع إىل إرتفاع أسعار ا 52,6حوايل  1980مليار دج لتصل سنة 

دوالر سنة  31نتيجة استقرار أسعار النفط عند مستوى من  1985و 1982مليار دج ما بني سنيت  60الصادرات عند مستوى 

ت نتيجة إخنفاض أسعار احملروقا %46وسجلت الصادرات اجلزائرية تراجعًا كبريًا قدر حبوايل  ، 1985والر سنة د 26 إىل 1982

و  1987مليار دج لتعرف حتسنًا خالل السنوات  35حوايل  1986حيث بلغت قيمة الصادرات لسنة  دوالر 14إىل حدود 

حيث  1989وتسجل أعلى قيمة للصادرات سنة  2.دوالر 18ز ت حاجنتيجة حتسن الطفيف يف أسعار احملروقات أين بلغ 1988

وهذا بسبب إرتفاع إيرادات صادرات احملروقات الناجتة عن تطور إنتاج  %58,37مليار دج بنسبة زيادة بلغت  72سجلت حوايل 

مبوجبه  1988ة ات سنوالذي حققت به الصادرات خارج احملروق 88/29الغاز الطبيعي وزيادة أسعاره، وإىل تطبيق القانون 

  3.حتسناص ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة

مليار  32حوايل  1979، حيث سجلت سنة 1984 – 1979ل الفرتة أما الواردات فاملالحظ أ�ا يف تطور مستمر خال

ا تلته حتكم يف الواردات، لكن الفرتة اليت 1979مليار دج، حيث شهدت فرتة قبل سنة  51حوايل  1984دج لتسجل سنة 

بية وظهرت شهدت ارتفاع الواردات خاصة يف ظل تشجيع األسواق اجلماعية، كاألروقة اليت أصبحت تسوق حىت السلع األجن

لتنخفض سنيت  4.سلعًا كمالية يف األسواق كاملوز، واألحذية واأللبسة األجنبية، مع سياسات االنفتاح اجتاه بعض الدول الغربية

النقص يف وسائل الدفع الدولية احلاصل عن مليار دج، وذلك راجع إىل  34و  43 لتوايلأين سجلت على ا 1987و  1986

، وكذا من إمجايل الصادرات%  97.5الناتج عن ا�يار أسعار النفط اليت شكلت يف هذه السنة  االخنفاض يف قيمة الصادرات

فاضاً حاداً مما جعل السلطات اختاذ إجراءات ر إخنتدهور قيمة الدوالر أمام العمالت األخرى حيث اخنفضت قدرات الدفع للجزائ

لتعرف حتسن فيمة الواردات أين بلغت  .ة االنفتاح التجاريبغرض التقليل من الواردات، وهو ما يشكل تراجع ظريف عن سياس

                                                           
مالية : منشورة، ختصصغري  ركة التجارة اخلارجية يف اجلزائر من منظور اجلغرافيا االقتصادية، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصاديةدراسة حتليلية حل: فاطمة الزهراء، بن زيدان - 1

 .195: ، ص2011/2012وإقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
 .مرجع سابق وصوالً إىل األزمة العاملية، 1986ام إىل اهلبوط الكبري ع 73تاريخ طويل من التجارب، من حرب ... تقلبات أسعار النفط -  2
جامعة اجلزائر،  ،املالية والنقود: ادية، حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، فرعالقتصأثر تطور الصادرات على التنمية ا: مسرية، بوالعام -  3

 .115: ، ص2000/2001
، جامعة حسيبة بن بوعلي، لشلف، نشورةالتجارة اخلارجية يف ظل التحوالت االقليمية، حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري مآليات حترير : خمطار، عاليل - 4

 .279: ، ص2014/2015
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 1988في جان 12املؤرخ يف  88/06مليار دج وذلك راجع إىل الصالحات اليت مست البنوك واملتمثلة يف القانون رقم  70حوايل 

  1.واملتعلف بنظام القرض والنقد 86/12واخلاص بتعديل وإمتام بعض أحكام القانون رقم 

أهم ما مييز الرتكيبة السلعية للصادرات اجلزائرية خالل مرحلة  ):1989 – 1979(السلعية للمبادالت التجارية  التركيبة -2

روقات يف جانب الصادرات اجلزائرية، ويف جانب الواردات تراجع نسبة احمل إحتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية، هو هيمنة قطاع

 .1989 – 1979يبني هيكل املبادالت التجارية للجزائر يف الفرتة مسامهة سلع التجهيز، واجلدل املوايل 

  

  )1989  -1979(�ي�ل�املبادالت�التجار�ة�خالل�الف��ة�: )12 – 04(  ا��دول�رقم

  مليون�دج: الوحدة
    1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

المواد 

الغذائية 

  والمشروبات

  264  178  145  123  281  235  178  324  519  431  401  ص

  19965  9296  7096  9281  9728  7833  9209  8745  8399  7782  5174  و

الطاقة 

  والمحروقات

  68927  42934  40700  34003  63299  62297  59824  59391  61677  51715  35859  ص

  707  668  643  619  712  894  881  317  847  854  550  و

المنتجات 

  الخام

  1711  1462  729  761  863  1204  702  754  619  476  473  ص

  25197 17774  13730  16798  18517  21627  17693  17256  17469  13680  10835  و

اآلالت وسلع 

  التجهيز

  510  609  61  16  17  08  01  04  06  05  03  ص

  15786  10043  7631  10970  12492  12029  12854  11983  11831  11324  10660  و

معدات النقل 

  وقطع الغيار

  371  146  60  06  92  01  -  02  05  01  -  ص

  4075  3272  3136  4842  5250  5626  5062  7314  7034  4176  3371  و

السلع 

  االستهالكية

  154  92  41  26  12  13  17  03  11  20  18  ص

  4191  2327  1821  2854  2714  3203  3959  3759  3193  2697  1778  و

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ص  سلع اخرى

  151  47  96  50  78  45  124  10  07  06  10  و

  71937  45421  41736  34935  64564  63758  60722  60478  62837  52648  36754  ص  المجموع

  70072  43427  34153  43394  49491  51257  49782  49384  48780  40519  32378  و

 .مرجع سابق، )2011 – 1962(الوطين لإلحصاء، حصيلة األنشطة اإلقتصادية  ديوانال: على إعتماد من إعداد الطالب: المصدر

هو هيمنة قطاع احملروقات على الصادرات، حيث تطور قيمة الصادرات من ) 12 – 04(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

، مع إخنفاض نسبة املسامهة  1989مليار دج سنة  69إىل  %97,56وبنسبة مسامهة  1979نة مليار دج س 35,86احملرقات من 

إخنفاضًا حادًا يف قيمة الصادرات من  1986من إمجايل الصادرات، كما شهدت سنة  %95,81يف جانب الصادرات إىل 

مليون دج وبنسبة  895ورت من �ا تطأما صادرات اجلزائر خارج قطاع احملروقات فاملالحظ أ ،%46,28احملروقات قدرت بـ 

  .%4,18وبنسبة مسامهة مليار دج  03، إىل حوايل 1979سنة  %2,43مسامهة يف إمجايل الصادرات بنسبة 

من إمجايل  %85يف جانب الواردات نالحظ سيطرة كل من سلع التجهيز واملواد االولية والسلع الزراعية على حوايل 

وبنسبة  1979مليار دج سنة  10,9تبة األوىل من حيث مسامهتها، حيث تطورت قيمتها من ة املر وحتتل املواد األولي. الواردات

، أما واردات سلع التجهيز فقد 1989سنة  %36,6مليار دوالر وبنسبة مسامهة تبلغ  25,1إىل حوايل لتصل  %33,86مسامهة 

                                                           
: ، مذكرة ماجستري يف يف العلوم االقتصادية، فرعOMC 1994 – 2007أثر االصالحات االقتصادية على التجارة اخلارجية اجلزائرية وإنضماماها إىل : حممد األمني، زاهي -  1

  .53: ، ص2008/2009ر، التحليل االقتصادي، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائ
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مليار دج مع إخنفاض نسبة  15,8ة صل قيملت 1979سنة  %32,92مليار دج وبنسبة مسامهة  10,66إرتفعت قيمتها من 

إىل  %15وبنسبة مسامهة  1979مليار دج سنة  5 ، أما السلع الزراعية فقد تطورت قيمتها من حوايل%22,50مسامهتها لتصل 

  .، أما باقي السلع فتبقى مسامهتها ضعيفة %28,50مليار دج وبنسبة مسامهة  20حوايل 

لتموين املنتظم للسوق الوطنية من املواد األولية ونصف املصنعة، إال أن ضمان اهدف التوسع يف جانب الواردات إىل 

إحنرفت عن هذا اهلدف، حبيث توسعت الواردات من السلع االستهالكية على حساب التجهيزات الطبيقات العملية هلذا التوسع 

 1.املخصصة لالستثمارات العمومية

املالحظ هو هيمنة السوق األوربية املشرتكة على جانيب : 1989 – 1979ئرية التوزيع الجغرافي لهيكل المبادالت الجزا -3

  .بادالت التجارية اجلزائرية باقتصاديات الدول املتقدمة مثل باقي الدول الناميةالصادرات والواردات، وكذا إرتباط امل

ي املنفذ األول للصادرات اجلزائرية، رتكة هاملالحظ أن دول السوق االوربية املش: التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية -3-1

  .1989 – 1979أهم الشركاء التجاريني للجزائر يف الفرتة  واجلدول املوايل يبني

  )1989 – 1979(للف��ة��التوز�ع�ا��غرا���للصادرات�ا��زائر�ة): 13 – 04(ا��دول�رقم�

  مليون�دج: الوحدة
  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 

السوق األوربية 

  المشتركة

13371  20625  30512  40097  36251  40707  43502  23171  27026  27616  41300  

الدول اإلشتراكية 

  االوربية

715  1704  1494  786  546  1638  4091  1053  512  1090  1368  

  7705  4678  3865  3135  6391  5148  6315  5262  4373  2540  1674  بلدان أوربية أخرى

  17262  8539  8104  6083  7736  14314  14209  10160  19695  24310  19713  الشماليةمريكا أ

  1460  681  784  621  1072  460  729  907  1379  752  750  أمريكا الالتينية

  1333  1136  699  274  698  480  486  242  39  85  252  البلدان العربية

  33  46  36  48  321  419  911  726  755  582  -  إفريقيا

  1442  1635  710  550  753  592  1275  2298  4590  2050  279  آسيا

  34  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بلدان أخرى

  71837  71937  45421  41736  34935  64567  63758  60722  60478  52648  36754  المجموع

  :إعتمادا من إعداد الطالب: المصدر

 www.ons.dz: ح على املوقع، متا )2011 – 1962(الوطين لإلحصاء، حصيلة األنشطة اإلقتصادية  ديوانال  -

دة ا�موعة االوربية املشرتكة لتصبح الزبون األول للصادرت اجلزائرية هو عو ) 13 – 04(املالحظ من خالل اجلدول 

رات املوجهة لدول الصاد من إمجايل الصادرات اجلزائرية، وإنتقلت حجم %60خالل فرتة الدراسة وإستحواذها على اكثر من 

تصل حوايل  1989ى قيمة هلا سنة لتنتقل إىل أعل %36,37مليار دج وبنسبة مسامهة  13,37ا�موعة االوربية املشرتكة من 

   2.%19و  %22,58وتسيطر دول فرنسا وإيطاليا بنسبة بلغت على التوايل ، %57,50مليار دج وبنسبة مسامهة  41,3%

لشمالية فاملالحظ إخنفاض حصتها يف جانب الصادات، فبعد أن كانت تستحوذ على ما ريكا اأما بالنسبة لدول أمري

مليار دج، أما بالنسبة  17وبقيمة تبلغ حوايل  %24، لتنخفض إىل 1979مليار دج سنة  19,7ت وبقيمة بلغ %53,63نسبته 

  .ئريةلباقي الدول فتبقى مسامهتها ضعيفة يف جانب إستحواذها على الصادرات اجلزا

                                                           
 .186 – 185: ص.صمرجع سابق، : اجلياليل، عجة -  1
 .115: مرجع سابق، ص: مسرية، بوالعام -  2
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يف  %55زائرية تتجازو تعترب السوق األوربية املشرتكة املمون األول للواردات اجل: التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية -3-1

  .، تليها دول أمريكا الشمالية وباقي الدول االوربية، واجلدول املوايل يبني التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائرية1989 – 1979الفرتة 

  

  

  

  

  

  )1989 – 1979(للف��ة��ا��زائر�ة�وارداتالتوز�ع�ا��غرا���لل): 14 – 04(م���دول�رقا

  مليون�دج: الوحدة

  : تماداإع من إعداد الطالب: المصدر

  .مرجع سابق، )2011 – 1962(الوطين لإلحصاء، حصيلة األنشطة اإلقتصادية  ديوانال -

ألساسي للجزائر مبختلف السلع، املورد اأن ا�موعة االقتصادية األوربية ) 14 – 04(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

بقيمة  1989لتصل إىل أعلى قيمة هلا سنة  %62,39مليار دج وبنسبة مسامهة  22,2حوايل  1979حيث بلغت قيمتها سنة 

وتأيت يف املرتبة الثانية دول أمريكا الشمالية واليت إرتفعت نسبة  .%50مليار دج وبنسبة مسامهة تقارب  34,54بلغت حوايل 

 مليار دج ونسبة مسامهة 10,9إىل حوايل  %11,67وبنسبة مسامهة  1979مليار سنة  03يف جانب الواردات من سامهتها م

كذلك ارتفاع نسبة مسامهة كل من بلدان اوربا الغربية وكذا الدول األوربية األخرى حيث سامهت يف جمموعها حبوايل  .15,50%

مليار دج، أما الدول  4,7بقيمة بلغت حوايل  1989سنة  %6,70مهة نسبة مسا، والدول اآلسيوية ب1989مليار دج سنة  14

  .الوارداتاألخرى تبقى مسامهتها ضعيفة يف جانب 

املوردين األجانب أنه ورغم توجه اإلرادة السياسية للسلطة إعادة اهليكلة منذ سنة وما ميكن مالحظته من خالل تنويع 

، بغرض اإلنفالت من التبعية جتاه الدول الرأمسالية الكربى، إال أن هذه وارداتالجانب  إىل تنويع الشركاء التجاريني يف 1980

اقع يف حدود النوايا فقط حبيث مل يكن إنفتاح حقيقي على كافة أعوان السوق الدولية، بل إقتصر فقط السياسة احنصرت يف الو 

  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 

��ور�ية� السوق

  املش��كة،�

20202  25101  27501  25774  26683  28167  29446  24803  18689  22583  34545  

�إش��ا كية�بلدان

  يةأور�

1555  1654  2334  3176  3138  2663  2248  1838  1794  2381  5115  

  9600  7141  9836  6405  5346  6696  7461  6907  6024  4602  3769  بلدان�أور�ية�أخرى 

  10861  5728  3045  4302  5255  4879  4835  5719  5613  4088  3028  أمر��ا�الشمالية

  2663  1593  1739  1774  2054  2364  2060  2143  2443  1452  956  أمر��ا�الالتي�ية

  1682  732  858  765  672  581  496  421  632  483  258  البلدان�العر�ية

  561  382  384  336  207  403  552  577  796  868  655  إفر�قيا

  4695  2489  2476  2662  3663  5272  4441  4640  3386  2211  1909  آسيا

  350  398  332  509  601  232  116  27  51  60  46  بلدان�أخرى 

  70072  43427  34153 43394  49491  51257  49782  49384  48780  40519  32378  عاملجمو 
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ني اجلزائر واغلب الدول النامية واالشرتاكية، ومثل هذا جتارية بإتفاقية  327على الشركاء التقليديني للجزائر، رغم وجود أكثر من 

  1.ل بشأن تنويع الشركاء التجاريني يف جانب الوارداتالتمركز تناقض مع اهداف املخطط اخلماسي األو 

  

  

  

  

  

   مرحلة�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية�ل��زائر��:الثا�ياملبحث�

ر قطاع التجارة اخلارجية وفتح ا�ال للقطاع اخلاص يف جمال غرض حتريإنتهجت اجلزائر إصالحات على سياستها التجاية ب

 ئر جمموعة من اإلجراءات والتدابري من أجل الوصول إىل حترير جتار�ا اخلارجية، وهذا إنطالقاً وبالتايل إختذت اجلزا. التجارة اخلارجية

  .من اإلصالحات اليت شرعت يف تطبيقها مع املؤسسات املالية الدولية

  دوافع�وأ�داف�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية�ل��زائر: ول ملطلب�� ا

ا إنعكس سلباً على إيرادات اجلزائر خاصة يف ظل هيمنة قطاع إخنفاض حاد يف أسعار احملروقات، مم 1986شهدت سنة 

خلارجية خاصة يف ديو�ا ااحملروقات يف الصادرات اجلزائرية، وبالتايل إخنفاض إيرادات الدولة مما ساهم يف عجز الدولة عن تسديد 

من السلع واخلدمات األساسية، وتدهور املستوى ظل الربامج التنموية الكربى اليت تبنتها اجلزائر، وكذا عجزها عن تلبية احتياجا�ا 

ة كخيار وكذا تزامنها مع حالة الالستقرار السياسي للبالد، كلها عوامل سامهت يف تبين حترير التجارة اخلارجي. املعيشي للسكان

  .لتجاري اجلديدإسرتاتيجي، سعياً منها إىل حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية، وكذا التكيف مع النظام ا

  دوافع�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر: أوال

نمو معدل ال من تدهور يف ،شهدت فرتة الثمانينات من القرن العشرين حتوالت عميقة يف البنية اإلقتصادية الدولية

س ذلك على إقتصاديات الدول املبادالت التجارية وإ�يار أسعار املواد األولية، وإنعك يف اإلقتصادي يف الدول الصناعية، وضعف

النامية ومنها اجلزائر، حيث عاىن اإلقتصاد اجلزائري من تدين معدل النمو اإلقتصادي وإرتفاع عجز امليزانية، وإرتفاع معدالت 

هشاشة اإلقتصاد الوطين وكذا عيوب  1986اقم عجز ميزان املدفوعات، حيث أظهرت األزمة النفطية طالة وتفالتضخم وال

كان اإلقتصاد الوطين يف وضعية حرجة على مجيع   1989، وحبلول سنة التنموي املتبع، وهذا بإعرتاف السلطات آنذاكاألسلوب 

يف  %1,5لي احلقيقي خارج قطاع احملروقات بنسبة احملج يل الناتاألصعدة نتيجة إخنفاض أسعار البرتول، حيث إخنفض إمجا

املالية للمؤسسات العمومية نتيجة القوانني املفروضة على األسعار وتسريح  وتأثرت الوضعية ،)1991 – 1986(املتوسط للفرتة 

مرهقة من جراء تدفق األموال للجزائر العمال، وبالتايل جاءت فرتة التحوالت اليت زادت من حجم األزمة، وأصبحت الطاقة املالية 

مغايرة ملا  1989ة اإلقتصادية اجلزائرية عقب دستور لتطهري املؤسسات، وبقية املتطلبات خاصة مع التغيري الذي طرأ على السياس

   2.قبل اإلصالحات

                                                           
 .193: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  1
 .108: ، ص2008سياسة اإلصالح اإلقتصادي يف اجلزائر واملؤسسات املالية الدولية، دار هومة، اجلزائر، : هرةمدين، بن ش -  2



    تحليل�تنظيم�وتطور�التجارة�ا��ارجية�����                                                                             الفصل�الرا�ع����������

 

261 

حيث خلص هذا  ،1986نة يعود التفكري يف منح إستقاللية فعلية لقطاع التجارة اخلارجية غداة إثراء امليثاق الوطين لس

عة مبدأ إحتكار الدولة لقطاع التجارة وذلك راجع إىل عدم جنا اإلتفاق إىل ضرورة اإلنفتاح على املبادالت اإلقتصادية الدولية،

  1:وكان وراء هذا اخليار ثالث أسباب موضوعية، تتمثل أساسا يف اخلارجية،

، ووقوع اجلزائر يف أزمة إقتصادية وغياب البديل 1986 النفطية خاصة بعد األزمة: اإلنخفاض المحسوس للموارد النفطية - 

 .ارات العمومية واحلاجيات األساسية للمواطنالذي من شأنه أن حيل حمل النفط لتمويل اإلستمث

 وقد ظهرت هذه الندرة بشكل جلي يف غياب املواد األساسية للمواطن، ونقص املواد األولية: تميز اإلقتصاد الوطني بالندرة - 

 .ة إلستمرار املصانع، حيث كشفت هذه الندرة عن الدور اجلوهري الذي يلعبه النفط يف اإلقتصاد الوطينالضروري

املتعلق بالقطاع الفالحي، وبلغ  87/19والذي بدأ مع صدور القانون  :بني السلطة العمومية لمنهج إستقاللية المؤسساتت - 

اللية املؤسسات، ومثل هذه القوانني تتطلب من السلطة ضرورة لق بإستقاملتع 88/01رقم أوجه مع صدور القانون التوجيهي 

 .منح اإلستقاللية لقطاع التجارة اخلارجية

  :ومن أهم أسباب جلوء اجلزائر إىل تبين حترير التجارة اخلارجية، جند أسباب داخلية واخرى خارجية، نذكرها يف اآليت

  2:كر مايليرجية، نذ من بني أهم االسباب اخلا: األسباب الخارجية -1

مو اهلائل لالقتصاديات الغربية ، واليت من أمهها وجود أسواق خارجية معتربة، إضافة إىل النالتحوالت االقتصادية العالمية - 

خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، وانعدام السيطرة على البنوك املركزية نتيجة لثورة املعلومات واالتصاالت، واختالل توزيع 

 .فقراء والغناءت بني الالثروا

على العامل عامة، وعلى اجلزائر  ، أحدثت صدمة1990، وتوحيد األملانيتني سنة 1989، وذلك سنة انهيار االتحاد السوفياتي - 

خاصة، إذ فرض عليها إعادة النظر يف سياسا�ا االقتصادية بعد خروج العامل من القطبية الثنائية إىل القطبية األحادية اليت 

 .الليربايل، والذي فرض سياسته االقتصادية على العامل بأسره املعسكر تزعمها

ومسامهتها يف  %95ا على االقتصاد الوطين ألن صادرات احملروقات تفوق نسبة ، وإنعكاسا�1986األزمة البترولية لسنة  - 

 ، حيث1986برتولية لسنة ألزمة المما أحدث أزمة حقيقية نتيجة ا، %60إيرادات امليزانية من خالل اجلباية البرتولية تفوق 

  .1986ر سنة دوال 14ليصل إىل أقل من  1985دوالر للربميل سنة  27من  تراجعت أسعار البرتول

 :من بني أهم األسباب الداخلية نذكر: األسباب الداخلية -2

املتزايد الدولة  عاىن امليزان التجاري من عجز كبري وذلك رغم تكلف :فشل سياسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية - 

القطاع الوحيد وهو احملروقا،  بالتجارة اخلارجية من طرف هياكل الدولة املختلفة يف هذه الفرتة، بسب االعتماد على صادرات 

كما أدى إىل عدم حتقيق األهداف اليت كانت مسطرة لقطاع التجارة اخلارجية، واملتمثلة أساسًا يف ترقية املبادالت التجارية 

لتطوير فعلي، وبالتايل كان ال بد من إدخال تعدالت جذرية على قطاع التجار اخلارجية، والتحول إىل دفع قوي حنو إعطاء 

 3:واتسمت سياسة احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية بعدة نقائص، أمهها. صاد السوقإقت

                                                           
 .204 – 203: ص.مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة  -  1
املالية الدولية، جامعة : دويل للمؤسسات غري منشورة، ختصص التجارة اخلارجية اجلزائرية من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، مذكرة ماجستري يف التسيري ال: نعيمة، زيرمي -  2

 .118: ، ص2010/2011أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
ل م د يف ، أطروحة دكتوراه 2005/2017اإلصالحات اجلمركية كأداة لتحرير التجارة اخلارجية وتعزيز االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، دراسة حالة اجلزائر : فريال، فراح - 3

 .28: ، ص2017/2018، 3تسيري عمومي، جامعة اجلزائر : علوم التسيري، ختصص
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  وجود عالقات بني  بسبب عدمتوجه خمتلف القطاعات للتمويل اخلارجي للحصول على مدخالت العملية االنتاجية

 .هذه القطاعات

 خرى، وحتقيق عجز يف امليزان التجارياالعتماد على صادرات احملروقات بالدرجة األوىل دون ترقية منتوجات أ. 

 زيادة مستمرة يف حجم الواردات دون الصادرات خاصة السلع االستهالكية الزراعية. 

  إىل سوء استخدام املوارد املالية املخصصة لذلك جية، أدىضعف التفاوض الوطين على مستوى األسواق اخلار. 

والثمانيات من القرن العشرين أزمة مديونية خانقة، وذلك بفعل عانت اجلزائر خالل سبعينات  :تفاقم أزمة المديونية - 

نفس دي خالل السياسات املنتهجة بعد االستقالل، واحلقيقة أن الدول املاحنة للقروض كانت تعاين من أزمة ركود اقتصا

ل الباحثة عن رؤوس الفرتة، فخفضت معدالت الفائدة احلقيقية عرب املؤسسات املالية العاملية الستقطاب املزيد من الدو 

. األموال األجنبية فخرجت بذلك الدول املتقدمة من وضعها املايل الصعب وأوقعت الدول املتخلفة والنامية يف يف فخ املديونية

�اية الثمانينات وبداية التسعينات إىل اللجوء ملؤسسات النقد الدولية طالبة منها املساعدة زائر يف األمر الذي أدى باجل

ن ورطتها، ومن مث تدخلت املؤسسات الدولية فارضة شروطًا جمحفة لتقدمي املساعدة وتسهيل عملية إعادة جدولة للخروج م

   1.الديون

منذ االستقالل حىت �اية املخطط اخلماسي الثاين واحتكار الدولة  اجلزائر أفرز منط التمية املعتمد يف: القيود الهيكلية - 

مجلة من القيود اهليكلية اليت تعترب سببًا إىل  1986املالية اليت وقعت فيها اجلزائر سنة لالقتصاد الوطين، إىل جانب األزمة 

 3:وتتمثل هذه القيود يف 2.اللجوء إىل صندوق النقد الدويل

 نتاجية الوطنية واليت بقيت غري كافية من الزاوية املالية، والسبب يف ذلك يعود باألساس إىل نظام داة االعدم فعالية األ

 .سيري االقتصادي وإغفاله الدماج مستلزمات النجاعةالت

  ارتفاع التكاليف وكثرة التبذير، وكذا ضعف نسب استعمال القدرات املتوفرة إىل تدهور اهليكل املايل للمؤسسات

 .صناعية والفالحية االشرتاكية، مما فاقم من عجز االستغالل االمثل لالمكانيات املتاحةمومية الالع

 ار إداري، ساهم يف دميومة صفة املمديونية على غالبية املؤسسات العمومية، أحجمها أكثر نظام بنكية وجود نظام أسع

 .متسامح ونظام جبائي غري مالئم

  عالمات، يف بداية الثمانينات وجالء أكرب يف النصف الثاين منها، تشري  جم بظهورضعف منط تسيري االقتصاد الذي تر

 .اليت كانت مطبقة يف السبعنات إىل تراجع إسرتاتيجية التنمية

كل سنة منذ بداية   %20السبب يعود إىل التوسع املستمر للكتلة النقدية، حيث عرفت زيادة بنسبة  :إرتفاع معدل التضخم - 

 4:ىلجع ذلك إالثمانينات، وير 

  ات العمومية، والعجز املايل للمؤسس)مليار دوالر 9,5ما يعادل (مليار دج  190العجز النقدي للخزينة حيث بلغ. 

  من الكتلة النقدية تتداول خارج املنظومة املصرفية، أي ما  %50كانت   1990عجز املنظومة املصرفية، ففي �اية

 .مليار دج 170يعادل 

                                                           
 .147 – 146: ص.بق، صجع سامر : أمساء، سي علي -  1
 .146: مرجع نفسه، ص  - 2
، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري غري منشورة، )2012 – 1970(أثر سياسات التجارة اخلارجية على التنمية اإلقتصادية املستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة : فيصل، لوصيف -  3

 .136: ، ص2013/2014، 1تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف اإلق إقتصاد دويل والتنمية املستدامة، كلية العلوم: ختصص
/ 2010تسيري املؤسسات، جامعة احلاج خلضر، باتنة، : علوم يف التسيري، ختصص اسرتاتيجية التصدير يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أطروحة دكتوراه: مجعي، عماري -  4

 .07: ، ص2011
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 ابله تطور يف االنتاجية، إذ يف الوقت الذي عرفت فيه هذه األخرية إخنفاضًا فإن األجور ون أن يقتطور كبري لألجور د

 : %33ارتفعت بنسبة 

كان رصيد املوازنة يف أغلب فرتة الثمانينات يف حالة عجز، وهذا ما يوضحه اجلدول   :العجز المستمر في الموازنة العامة - 

  .املوايل

  1990 – 1985العامة�ب�ن��وازنة��ز�امل):  15- 04(��دول�رقم�ا

  مليار�دوالر: الوحدة

  1985  1986  1987  1988  1989  1990  

  28,4  27,6  26,7  30,5  32,3  36,8  مجموع االيرادات

  25,3  29,6  31,4  37,8  37,8  46,4  مجموع النفقات

  3,1  2 -  4,7 -  3,9 -  5,5 -  9,6-  الرصيد

  .17: ص مرجع سابق، :مجعي، عماري: المصدر

ويرجع  1989و  1985هو حتقيق عجز يف املوازنة ما بني سنيت ) 15 – 04(خالل اجلدول رقم  حظ مناملال

، أدى بتقلص 1986دوالر سنة  14إىل حوايل  1985دوالر سنة  27إخنفاض أسعار احملروقات من  ذلك باألساس إىل

وعدم كفاءة اإلدارة اجلبائية يف  لنفقاتمليار دوالر، كما كان لتزايد ا 4,5حبوايل  1986و  1985املوارد بني سنيت 

 .كما شهدت الفرتة ركود اجلهاز اإلنتاجي، وإنتشار ظاهر التهرب اجلبائي دور أساسي يف العجز،  الضرييبالتحصيل 

أدت الصدمة النفطية وتراجع عائدات العوائد املالية إىل إخنفاض حجم الواردات من جتهيزات ووسائل : القيود االجتماعية - 

ة واد األولية الضرورية لضمان سريورة االنتاج، وهو ما تسبب يف إختالل سوق العمل حيث ارتفع معدل البطالاج واملاالنت

إضافة إىل مشاكل اجتماعية أخرى مثل  1993سنة  %23,2ليصل إىل نسبة  1991إىل سنة  1985بثالث مرات من سنة 

مليون وحدة سكنية، كما بلغ عجز امليزانية العمومية  1,2 حبوايلالسكن والصحة والتعليم، حيث ُقدر العجز يف جمال السكن 

 .من الناتج احمللي اإلمجايل %8,7نسبة  1993سنة 

كل هذه العوامل إضافة إىل عوامل أخرى أدت عجز عرض السوق الوطين، وكذا ضعف االنتاجية وإخنفاض 

ورداءة نوعية املنتجات، إضافة إىل العجز التجاري  نتاجيةالقدرة التنافسية لغالبية االنتاج الوطين بسبب ضعف الفعالية اإل

وبالتايل فإن التوجه حنو إقتصاد السوق وحترير قطاع التجارة . خماملسجل خالل سنوات الثمانينات، وإرتفاع معدالت التض

يف هذا اإلطار  جية، و اخلارجية مل يكن رغبة من طرف املسؤوليني، وإمنا كان نتيجة تفاعل عدد من العوامل الداخلية واخلار 

  .سن تشريعات وقوانني لبلوغ األهداف املسطرةن كان البد م

  �ارجية����ا��زائرأ�داف�تحر�ر�التجارة�ا�: ثانيا

�دف اجلزائر من خالل حترير قطاع التجارة اخلارجية إىل جتاوز األزمة االقتصادية اليت عاين منها االقتصاد بعد 

ا من تدهور يف ميزان املدفوعات، والتفاقم اخلطري للمديونية اخلارجية للبالد، م عنه، وما جن1986األزمة النفطية سنة 

عداد ملرحلة ما بعد البرتول، والتحكم يف التضخم وحتسني نوعية املنتجاتوبالتايل كان البد من اال  

 1:أمهها تتمثل أهداف حترير التجارة إىل حتقيق مجلة من األهداف،: في مجال تنظيم التجارة الخارجية -1

 .التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية وإزالة العوائق االدارية والتدخل املباشر للدولة - 

 .عالية االقتصادية واملردودية املالية بالنسبة لعمليات التجارة اخلارجية بتحمل األعوان االقتصاديني ملسؤوليا�مالبحث عن الف - 

                                                           
: وم االقتصادية، ختصصاآلثار احملتملة النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدوية، حالة جممع صيدال، أطروحة دكتوراه دولة يف العل: شنافةالصادق، بو  -  1

 .203 - 202: ص.، ص2006/2007، جامعة اجلزائر، ختطيط
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 . إخل...اج واملواد األولية، قطع غيار، جتهيزات، االنت ضمان متوين منتظم للجهاز االنتاجي بكل مستلزمات - 

 .طريق ختطي عقبة التسيري اإلداري السابقترشيد عمليات استعمال العملة الصعبة من املوارد عن  - 

توسيع عمليات السوق احلر خاصة يف جمال األسعار إلحداث تقارب بني السعر الداخلي والسعر يف السوق الدويل، هو ما  - 

 .نظام صرف مالئم وعمليات جارية بعمالت قابلة للتحولتعمال يتطلب اس

 .يات األداء واجلودة للمنتجات احمللية يف السوق الدويلإضفاء طابع املنافسة يف السوق احمللي لتحسني مستو  - 

دف ى، اهلمن خالل األهداف اليت تسعى اجلزائر إىل حتقيقها من وراء حترير قطاع التجارة اخلارجية هو مشروع طويل املد

  .منه مواكبة التغريات احلاصلة يف االقتصاد العاملي

 1:وجند ثالث أهداف: في مجال االستثمار األجنبي -2

 .إحداث هيئة إدارية أكثر مرونة خاصة بتسيري حركة رؤوس األموال - 

 .تشجيع االستثمارات الضرورية ووضع حد لإلجراءات املضادة لعلمية الرتشيد االقتصادي - 

  .تحكيم الدويل والفصل يف القضايا املتعلقة باالستثمار األجنيبصة بالوضع تشريعات خا - 

قطاع احملروقات يف اجلزائر العصب الرئيس يف االقتصاد الوطين، حيث حيتل مركزاً هاماً يعترب : اإلعداد لمرحلة ما بعد البترول -3

ا إرتباط الوضع االقتصادي للجزائر بأسعار لة وكذيف متويل ميزانية الدولة والتجارة اخلارجية، وكون أن الثروة النفطية هي زائ

روقات، وعلى إثر ذلك رمست السلطات عدة بدائل احملروقات، أضحى من الضروري البحث عن سبل أخرى غري قطاع احمل

 2.لتنويع الصادرات، واخلروج من دائرة التبعية لقطاع احملروقات

ة اإلنتاج بغض النظر عن النوعية، غري أن حترير التجارة م بكميكانت املؤسسات الوطنية يف السابق �ت  :تحسين الجودة -4

اختيار النموذج املالئم واملواد األولية األكثر جودة واستعمال التكنولوجيا  اخلارجية يفرض االهتمام بتحسني اجلودة عن طريق

يد سعر تنافسي جيعل املنتج يف حتداحلديثة، كا أن هدف حتقيق جودة املنتج يقابله التحكم يف التكاليف، ملا له من تأثري 

  3.كمقبوالً يف السوق، وقابالً للبيع بالسعر األمثل الذي يرضي املنتج واملستهل

  مرحل�وإجراءات�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية����ا��زائر: الثا�ياملطلب�

سة اج سياظهرت بوادر إجتاه سياسات جديدة من طرف السلطات اجلزائرية، أدت إىل إنته 1988مع �اية سنة 

ق برامج إصالح من شأ�ا إقتصادية تعتمد على حرية السوق واملبادرة وإدماج اإلقتصاد الوطين يف اإلقتصاد العاملي، وذلك بإطال

حترير قطاع التجارة اخلارجية، وكذا تفعيل دور املؤسسات كشريك إقتصادي يتمتع بإستقاللية عن الدولة بعد ما كان اإلقتصاد 

يف ظل التحوالت اإلقتصادية اليت كانت تعيشها اجلزائر مع بداية تسعينات القرن املاضي جند أن . عموميةسات اليسيطر عليه املؤس

  4:، حيث نص على ما يليمبدأ تحرير التجارة الخارجيةقد أشار إىل  1989ستور د

 .القضاء على إحتكار الدولة للتجارة اخلارجية ما عدا امليادين اإلسرتاتيجية - 

                                                           
 .202: مرجع نفسه، ص -  1
، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، مارس السابعحترير التجارة اخلارجية وتأثريها على اإلقتصاد يف اجلزائر، جملة دفاتر بوادكس، العدد واقع : منرية، مصراوي ورشيد، يوسفي -  2

 .141: ، ص2017
 .149: صمرجع سابق، : ء، سي عليأمسا -  3
  .437: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  4
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 .التصدير لكل املتعاملني اإلقتصاديني واألجانبرياد و حرية اإلست - 

 .إخضاع السوق آلليات العرض والطلب احلر - 

وجه الدولة حنو إقتصاد السوق ظهرت معامله قبل اللجوء إىل صندوق النقد الدويل، من خالل إعادة اهليكلة وبالتايل فإن ت

ليت رافقتها كتشجيع القطاع اخلاص الوطين واالستثمار األجنيب اءات ااالقتصادية واملالية للمؤسسات االقتصادية العمومية، واإلجر 

وبذلك سنت اجلزائر  1.أمالك الدولة واليت أعتربت كلها كبوادر التوجه حنو إقتصاد السوق وحترير أسعار السلع الزراعية والتنازل عن

خاصة يف جمال تنظيم التجارة اخلارجية وسعر ديدة مجلة من القوانني والتشريعات وتعديل بعضها لتتالئم مع متطلبات املرحلة اجل

  .إىل اليوم 1990سنة  ذصول إىل التحرير الكامل للقطاع منمراحل للو ثالثة إصالح قطاع التجارة اخلارجية عرف  الصرف إن

  )1991 – 1990(مرحلة�التحر�ر�املقيد�للتجارة�ا��ارجية�: أوال

ة الرغبة اليت أرسها وزير املالية اجلزائري إىل املدير التنفيذي بصندوق د رسالبدأ دور صندوق النقد الدويل يتعاظم خاصة بع

: ذي أكد فيها سعي احلكومة على التزامها بالتحوالت الليربالية يف برنامج صندوق النقد الدويلال 1989النقد الدويل يف مارس 

اختاذ القرار على أساس املسؤولية املالية والرحبية واالعتماد  كن مناملضي يف عملية الالمركزية االقتصادية تدرجيياً وخلق البيئة اليت مت"

  2".ك سياسة سعر الصرفالكبري على ميكانيزم األسعار مبا يف ذل

من أجل حتقيق حترير التجارة اخلارجية، مت وضع قوانني وتشريعات ومراسيم من السلطات تسمح للدولة من تنظيم 

  :أمهها أصدرت عدة قوانين،، وهلذا الغرض يجيتهاالقطاعات اإلسرتاتيجية حسب إسرتات

ض حيث يعترب كتمهيد لإلنفتاح اإلقتصادي، خاصة مع املتعلق بالنقد والقر  1990أفريل  14املؤرخ يف : *90/10قانون  - 

 56و  55 حتديد مهام البنك  املركزي والصالحيات املوسعة اليت منحت له، واليت من بينها على سبيل املثال ما جاء يف املواد

ك مهمة تنظيم ن للبنأأين نص على ضرورة إستشارة احلكومة للبنك املركزي فيما خيص العمليات املالية والنقدية، كما 

عمليات الصرف والسهر على اإلستقرار الداخلي واخلارجي للنقد، كما أنه بإمكان البنك املركزي طلب اإلحصاءات اليت 

وحىت يستجيب التنظيم اجلديد املتعلق بالرقابة على الصرف إىل  .ادية للبالداإلقتصيراها ضرورية حول الوضعية املالية و 

اجلديدة بدورها، املتميزة مبيلها إىل املزيد من إنفتاح اإلقتصاد الوطين على العامل اخلارجي، مت  متطلبات السياسة االقتصادية

 3.املفروض عليه يف املاضي –ظر احل-د إدخال تغيريات عميقة على نظام الرقابة على الصرف كما مت استبعا

يمات االستثنائية املعمول �ا يف السابق، وتوسيع قانون القرض والنقد مبدأ حرية االستثمار األجنيب وإلغاء التنظكما كرس 

االعتبار  ه يعيدجمال املشاركة مع األجانب، حيث يفتح القانون أم الرأمسال األجنيب إمكانية املسامهة يف التنمية الوطنية، كما أن

   4.لوظيفة التوزيع، وجتارة اجلملة والوكالء املعتمدين

ألحكام اليت كرست استقاللية املؤسسات املالية باالعتماد على اقتصاد السوق، قانون النقد والقرض جاء مبجموعة من ا

 .رار الداخلي واخلارجياالستقوهو ما أعطى البنوك دور حيوي يف االقتصاد، وهدف القانون إىل التطوير املنتظم وحتقيق 

كد مسعى يؤ يعترب أول إجراء رمسي ، حيث 1990أوت  07املؤرخ يف  1990لسنة  قانون المالية التكميلي: **90/16قانون  - 

من القانون، حيث مينح املشرع احلق لتجارة  41و  40الدولة يف إجراءات حترير التجارة اخلارجية، وهذا ما تؤكده املادتان 

                                                           
 .197: ، صسابق مرجع: الصادق، بوشنافة -  1
 .58: مرجع سابق، ص: حممد األمني، زاهي 2
 . 1990أفريل  18، املؤرخ يف 16ـ العدد دة الرمسية للجزائراجلرياملتعلق بقانون النقد والقرض،  1990أفريل  14املوافق لـ  1410رمضان  19يف . املؤرخ 90/10القانون رقم  *
 .181: مرجع سابق، ص: حممود، محيدات  - 3
 .215: مرجع سابق، ص: يل، عجةاجليال -  4

، عدد اجلريدة الرمسية للجزائر ،1990املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  1990أوت  07املوافق لـ  1411حمرم  16املؤرخ يف  90/16من القانون  41و  40املادتان  **

 .1990أوت  15، املؤرخ يف 34
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جنبية من خالل الفقرة كما خول هلم احلق يف فتح حسابات بالعملة األ. يف إسترياد البضائع وإعادة بيعها لوكالءاجلملة وا

ن عملية التسوية للبضائع  تتم من حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة ومن أمن نص املادة سابقة الذكر، أين نصت على  05

 1.للتشريع املعمول به، وهذا قصد تسهيل عملية اإلستريادطبقا  قبل أشخاص إعتباريني أو معنويني لدى بنك اجلزائر

تنفيذي الطرق العملية لفتح حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة حدد املرسوم ال :*90/145المرسوم التنفيذي رقم  - 

يرادات أو  كل إوتشغيلها يف البنوك اجلزائرية من قبل األشخاص املعنويني، كما أعطى للمصدرين حق احليازة والتصرف يف

نهم بعد رخصة جزء منها على شكل عمالت صعبة واملتأتية من الصادرات خارج احملروقات، وذلك بناء على تصريح م

 .مسبقة مينحها البنك املركزي اجلزائري لبنوهم، والذي يبني األنصبة املقصودة واالستثناءات

زائر لتمويل النشاطات اإلقتصادية وإعادة حتويل إىل اجلموال حدد هذا النظام شروط حتويل رؤوس األ :03/ 90النظام  - 

ول، حيث ال يسمح بنقل رؤوس األموال إىل حبالدينار القابل للت عائدا�ا، وألغى اإلجراءات املتعلقة حبسابات املصدرين

 2:اجلزائر بإستثناء تلك املوجهة لغرض

 ة الصعبةالعمل متويل نشاطات إنتاج السلع واخلدمات اليت تتولد عنها زيادة يف. 

 التقليل من اللجوء إىل إسترياد بعض السلع واخلدمات. 

 حتسني توزيع السلع واخلدمات. 

 نة السلع املعمرة والتجهيزاتضمانة صيا. 

  من هذا النظام من النقل  3ضمان النشاطات اليت تدعم مردودية اخلدمات العامة يف ا�االت اليت حدد�ا املادة

 .كهرباءاه والوالتصاالت وتوزيع املي

  .90/03ن النظام م 14و  13وجيب احلصول على تأشرية بنك اجلزائر لرتحيل األموال خارج الوطن وذلك طبقا للمادتني 

واملتعلق بإعتماد الوكالء وجتار اجلملة وتنصيبهم، حيث أظهر النظام أنه للمتعاملني وجتار اجلملة املخول هلم : 90/04النظام  - 

ن أحرية إسترياد السلع ألجل بيعها للدولة، حاملا تعطى رخصة بذلك، يف حني  1990لسنة  تكميليحسب قانون املالية ال

حدد بأن ترحيل االموال خارج الوطن جيب أن يسبقه احلصول على تأشرية من بنك اجلزائر وهذا طبقا قد  90/03النظام 

من خالله إلغاء كل اإلجراءات االحرتازية  بوق متويعترب هذا النظام إجراء غري مس، 90/03من النظام  14و  13للمادتني 

  3.املطبقة سالفا يف منظومة التجارة اخلارجية اجلزائرية

من طرف الوزارة املكلفة  1990اوت  20الصادر بتاريخ  63ا يف جمال حترير التجارة اخلارجية صدر املرسوم رقم أيض

وكالء أو بائعي (ت الوطنية او األجنبية لإلسترياد أو التصدير ملؤسسابقبول إدراج ا 90/04بالتجارة اخلارجية واملعدل للنظام 

لتجارية وبنك اجلزائر كان هلم دور وافر يف تسيري التجارة اخلارجية يف ظل برامج من خالل ماسبق نالحظ أن البنوك ا ).مجلة

ير من قبل املؤسسات الوطنية أو والتصداإلصالح لإلنفتاح على اإلقتصاد العاملي، من خالل اإلجراءات املتعلقة باإلسترياد 

  4:االجنبية، مما جنم عنه عدة قيود، نذكر أمهها

                                                           
 .140: ، صمرجع سابق: فيصل، لوصيف -  1
، 1990املتضمن قانون املالية لسنة  89/26من القانون  125املتضمن تطبيق املادة  1990ماي  22املوافق لـ  1410شوال  27املؤرخ يف  145/ 90التنفذي رقم رسوم امل *

 .707 – 706: ص.، ص1990ماي  23، املؤرخ يف 21ية للجزائر، العدد اجلريدة الرمس
 .152: مرجع سابق، ص: أمساء، سي علي -  2
 .140: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان  -  3

4 - Hocine, Benissad : Algérie : restrictions et réforme économiques (1979 – 1993), Op Cit, p : 93. 
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عدة البنوك لتمويل عمليات اإلسترياد والتصدر، وهذا ما جنم عنه اللجوء إىل السوق احلرة للدينار، إستحالة احلصول على مسا - 

 ).السوق السوداء(وإنتشار التجرة غري الرمسية 

 .املسموح بإستريادها والقابلة إلعادة بيعها بالعملة الصعبةنتجات وجود قائمة من امل - 

جيعل املتعاملني غري املقيمني ملتزمني باإلستثمار يف ) 1991 – 1990دويل ما بني الذي ينتقده صندوق النقد ال(إن اإللتزام   - 

 .اإلنتاج احمللي

ت اجلذرية لسريورة حترير التجارة التحوالأدت هذه الصعوبات والعراقيل إىل ضرورة البحث عن حلول تتماشى مع 

  .91/37اخلارجية يف اجلزائر، وهذا ما جتسد يف املرسوم التنفيذي رقم 

91/37المرسوم التنفيذي رقم  - 
والذي حيدد شروط التدخل يف جمال التجارة اخلارجية، حيث صدر املرسوم أثناء : *

حصوهلا على األموال الكافية ملواصلة سلسلة اإلصالحات ن أجل مفاوضات إتفاق التثبيت الثاين مع صندوق النقد الدويل م

الكلي، وعليه إتفقت اجلزائر مع صندوق النقد الدويل على بعض  اإلقتصادية من أجل إجياد التوازانات على املستوى

 91/37وم املرس حيث يضمن 1.اإلجراءات منها حترير التجارة اخلارجية وكذلك الداخلية والعمل على رفع صادرا�ا النفطية

وهذا لوحده غري كاف حلرية  حرية التجارة ويلغي إحتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية ونظام تراخيص اإلسترياد والتصدير،

املنافسة، كون أن احلصول على العملة الصعبة يتم التحكم فيه بصورة مركزية، مما جعل البنك املركزي يعيد النظر يف قواعد 

 2:بإصدار تعليمة فيما خيص التحكم يف العملة الصعبة، حيث جاء مبا يلي 1991أفريل  21يف  يث قامتنظيم الصرف، ح

 صعبة للمؤسسات العموميةالية بالعملة إلغاء امليزان. 

  شهرا، وإيداع مقابل مبلغ الواردات الدينار، األمر  18إلزام املستوردين احلصول على وسائل دفع أجنبية يف اجل يتجاوز

ؤسسات إىل التوجه حنو املضاربة ملا تضمنه من أرباح على حساب املؤسسات العمومية املنهكة جع املالذي ش

 .حساب عمليات اإلنتاج بالديون، وعلى

  تطبيقا لقانون املالية (إلغاء الدفع بالعملة الصعبة على مستوى السوق الوطنية للسلع املستوردة من قبل أصحاب اإلمتياز

بالدينار، وقد مت ذلك يف غياب أي آلية حلماية املتعاملني الغقتصاديني ضد خماطر  لتسويةوتعويضه ا) التكميلي

 .الصرف

 لني اإلقتصاديني الذين يقومون بإسترياد بدون دفع يف احلال أن تكون أرصد�م، وإعتماد مبادال�م لدى إجبار املتعام

 .بنوك جتارية حملية

حترير التجارة اخلارجية، جند أيضا تنظيمات صادرة عن بنك اجلزائر نذكر  ما خيضإضافة إىل املراسيم والقوانني السابقة في

الصادر  91/13والنظام  1991اوت  14الصادر بتاريخ  91/12والنظام  1990ستبمرب  08يخ الصادر بتار  90/02منها النظام 

بة بالنسبة لألشخاص الطبيعني ة الصعواليت نصت على الشروط اخلاصة بفتح رأمسال احلسابات بالعمل 1991أوت  14بتاريخ 

  3.ج قطاع احملروقاتواملعنويني، وتوطني الواردات وكذا التوطني والتنظيم املايل للصادرات خار 

                                                           
 .408: ، ص1991مارس  20رخ يف املؤ  ،12العدد  اجلريدة الرمسية للجزائر، 1991فيفري  13املوافق لـ  1411رجب  28املؤرخ يف  91/37 رقم تنفيذياملرسوم ال *
 .112: مرجع سابق، ص: مدين، بن شهرة -  1

2 - Hocine Benissad : Algérie : De La planifcation socialiste à l’economie de marché (1962 – 2004), ENAG EDITION, 

Alger, 2004, p.p : 100 – 101. 
 .141: مرجع سابق، ص: فيصل، لوصيف -  3
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تبني أن النظام املصريف أنه املنظم الوحيد لقطاع التجارة  1991و  1990املالحظ أن القوانني والنصوص الصادرة سنيت 

  1:ي متيزت هذه املرحلة بـبالتايل مديونية اجلزائر اخلارجية، و رتفاع اخلارجية، وهذا ما زاد من إ

 .التمويل على حساب التمويل الوطين امليل إىل إسترياد السلع النهائية سهلة - 

 .عمليات املضاربة يف التجارة اخلارجية ذلك عن طريق إسترياد املنتجات الواسعة الربح واملنافسة للمنتج احمللي - 

 .تجارة اخلارجية، وذلك عن طريق إسترياد املنتجات الواسعة الربح واملنافسة للمنتج الوطينيف ال عمليات املضاربة - 

نتائج اإلنعكاسات السلبية لتحرير عمليات اإلسترياد على اإلقتصاد الوطين بسب تطبيقها بطريقة عشوائية أثبتت هذه ال

. وحتديد االولويات دون عرقلة السري حنو إقتصاد السوق تنظيم وغري عقالنية، إذا كان من الواجب على الدولة التدخل يف إطار

  .إعادة مراقبة الدولة للتجارة اخلارجية نتقال من مرحلة التحرير املقيد إىلوبذلك مت اإل

  )1993 – 1992(الدولة�للتجارة�ا��ارجية��مراقبة�مرحلة�إعادة: ثانيا

 %2 الوطين، حيث زاد اإلستهالك احلكومي بنسبة قتصادبدأت تظهر إختالالت هيكلية على اإل 1992مع بداية سنة 

إصدار النقد لتغطية العجز يف ميزانية الدولة ومنها تغيري مقدار التضخم مما  من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل مما أدى باجلزائر إىل

وتزامنت  2.%23,2الة وصلت ة البطكما ان نسب %21,2أدى إىل تغيري قيمة الدينار بسبب إرتفاع يف الكتلة النقدية حبوايل 

جوهريا للرسوم اجلمركية، حيث خفض املعدل ، والذي كان حيمل بن طياته ختفيضا 1992املرحلة مع صدور قانون املالية لسنة 

كما مت إعداد هذه الضرائب وفق نظام تصاعدي، تفرض من خالله معدالت ضعيفة على وادرات املواد ، %60األقصى إىل 

  3.مرتفعة نوعا ما على واردات املنتجات نصف املصنعة مث معدالت مرتفعة على املنتجات الوطنيةعدالت االولية، وم

لسلطات العمومية بوضع قيود مشددة على منح العملة األجنبية، وعلى توسيع جمال الواردات حيث كانت كما قامت ا

ألف دوالر ختضع للموافقة من قبل  100قيمتها عن تزيد  تطبيق قواعد صارمة على التمويل، وصارت املعامالت اليت �1992اية 

شهرا، وملا صار التمويل بالقروض التجارية �ذه  36و  18اوح ما بني اللجنة اخلاصة، ووضع حد أدىن آلجال القروض التجارية يرت 

قامت السلطات العمومية  التحيزالشروط غري متاح يف السلع الوسيطية، لذلك احنازت الواردات إىل السلع النهائية، وإلزالة هذا 

  4:طار قسمت الواردات إىل ثالث جمموعاتويف هذا اإل. حبرمان الواردات اليت ليست هلا أولوية من تسهيالت النقد األجنيب

زم مثل املواد الغذائية األساسية، األدوية، مواد البناء، اللوا( الواردات ذات األولوية، ويتعلق األمر بالسلع االسرتاتيجية   - 

وجد حصص، حيث تتطلب تصرحيا من وزارة التجارة، مما يفرتض أنه ت) درسية، والسلع الضرورية لتطوير قطاع احملروقات امل

 .وسياسة سعرية تضمن تطبيق أسعار حملية موحدة

 .ثيفةلة الكواردات ذات أولوية ثانية، وهي سلع ضرورية لتطوير اإلنتاج واالستثمار يف الصناعات االسرتاتيجية ذات العما  - 

 .السلع املقيدة وختص السلع االستهالكية الكمالية احملظورة - 

سلطات إىل اإلجتاه حنو املديونية وتشديد لة إيرادات العملة الصعبة، مما دفع باعانت اجلزائر خالل هذه الفرتة من ندر 

يف بروزها يف هذا القطاع مع  تواصلتللعديد من املشاكل  القيود على النقد األجنيب مع توسيع نطاق حظر الواردات، ونظراً 

جارة اخلارجية، أين سادت الفوضى يف ختليص القاضي بإلغاء إحتكار الدولة للت 1991فيفري  13املؤرخ يف  91/37املرسوم 

                                                           
 .198: ، ص1996املرآة الكاشفة لصندوق النقد الدويل، املطبعة اجلزائرية للمجالت واجلرائد، اجلزائر، : ، خالديهلاديا -  1
 .114: مرجع سابق، ص: مدين، بن شهرة -  2
 .153: مرجع سابق، ص: سي عليأمساء،  -  3
 .439: صمرجع سابق، : عبد الرشيد، بن ديب -  4
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 625أين تدخلت احلكومة بإصدارها التعليمة رقم  1992أوت  18املعامالت وسيادة أنواع البريوقراطية، وإستمرار احلال إىل غاية 

   1.ئيس احلكومة واليت ترجع لإلدارة إمتيازها يف ميدان التجارة اخلارجية دون الرتاجع عن مسعى حتريرهالر 

  2:مها بعدين أساسينترسم إطار سياسة جتارية ذات  

تتعلق بالنصوص التنظيمية، حبيث مت حتديد معايري دقيقة للحصول على العملة الصعبة من جهة، ومن جهة : البعد االول - 

 .ديد كيفية إدارة وسائل التمويل اخلارجياخرى حت

على النفقات بالعملة الصعبة إىل أقل ما ميكن أل�ا تنهك  يتعلق باملتعاملني التجاريني فال بد من الضغط :البعد الثاني - 

 .اإلقتصاد الوطين

  3:ن البضائع تتمثل يفوائم موتبعا للظروف والوضعية اإلقتصادية اليت كان يعيشها اإلقتصاد الوطين، فقد شكلت ثالث ق

 . املمكن إستريادها دون أي مربرإخل، هذه السلع كان من غري..قائمة السلع حيث اإلسترياد مثل العطور، بعض املعادن  - 

 .إخل، وهي سلع ذات اإلستهالك الواسع...معدات البناء، أدوية: قائمة السلع املعتربة إسرتاتيجية مثل - 

 .ستريادقائمة السلع املمنوعة من اإل - 

 سنة تداء منللتعريفة اجلمركية، تركزت أهدافه إب خالل هذه الفرتة لتطبيق نظاماً  ومع كل هذا فقد كان السعي جاداً 

  4:يف ما يلي 1992

معدال إىل  19من  1992ختفيض معدل التعريفات اجلمركية، وقد خفض يف ها اإلطار عدد معدالت التعريفة اجلمركية سنة  - 

 .%60إىل  %120ألقصى من احلد امعدالت، كما خفض  7

 .العريبالعمل على توظيد العالقات اخلارجية مع دول املغرب  - 

 .األجنبيةتشجيع اإلستثمارات  - 

 .إخل....إعادة اإلعتبار للمؤسسات اخلاصة، وإضفاء صفة املرونة على منتوجا�ا خاصة التجهيزات الكهرومنزلية، السيارات  - 

تصادي، على ان تعمل املؤسسات العمومية واخلاصة على ترقية النمو اإلقتصادي ط اإلقتراجع الدولة عن التدخل يف النشا - 

  .ادرات خارج احملروقاتللرتكيز خاضة على تنويع الص

ولضمان جناح التعليمة واملراقبة احلسنة لتنفيذها مت إنشاء جلنة مكلفة مبتابعة عمليات التجارة اخلارجية، واليت كانت من 

بنك : حتت وصاية رئيس احلكومة وتضم ممثلني من كل من 1992نوفمرب  29بتاريخ  AD-HOCجلنة  صالحيات البنك وهي

ارة، وزارة الصحة، هذه اللجنة ذات طابع إنتقايل مكلفة مبراقبة خمتلف عمليات التجارة اخلارجية وتصحيح اجلزائر، وزارة التج

 اجليد ملختلف املوارد، كما تقوم بإختاذ اإلجراءات الالزمة التسيرياألخطاء أو اإلختالالت اليت ممكن أن حتدث، وكذا السهر على 

وتكون مكلفة بتخصيص غالف مايل من العمالت الصعبة للمستوردين العموميني  لضمان اإلستعمال األمثل للموارد املالية،

ة القصرية املدى وتفادي ديوني، كما تسهر على توفري أفضل متويل موجه للعمليات اإلستريادية ضمن آفاق احلد من املواخلواص

  5.مشاكل اخلزينة

                                                           
 .141: صسابق، : عبد الغفار، غطاس -  1
 .84: ، ص2003، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ماي 4آفاق إنضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة، جملة العلوم اإلنسانية، العدد : شهر زاد، زغبيب وليلى، عيساوي -  2
 .177: مرجع سابق، ص: مسعود، قريز -  3
 .84: مرجع سابق، ص: شهر زاد، زغبيب وليلى، عيساوي -  4
جتارة دولية، معهد : أثر تغري سعر الصرف على حترير التجارة اخلارجية، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، ختصص: ، بن طربشء اهللاعطا -  5

 .92: ، ص2010/2011وم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي لغرداية، لالع
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ة لندر�ا، وتقليص حجم الواردات من املواد الكمالية  يذكر أن هذه اإلجراءات كانت �دف إىل التحكم يف العملة الصعب

إال أنه مل رجية، لكن رغم إنشاء هذه اللجنة ملعاجلة املشاكل اليت يعاين منها قطاع التجارة اخلا. كو�ا أضرت باإلقتصاد الوطين

إىل توجيه إنتقادات لسري هذا  حيسن إستعماهلا، حيث كانت متول القطاع العام بالغالفات املالية دون القطاع اخلاص، مما أدى

  .1994أفريل  12اإلجراء، إال أن هذه اللجنة مل تعمر طويال، حيث حلت بتاريخ 

93/12كا مت صدور  املرسوم التشريعي رقم 
وىل النظام الذي يطبق على ستثمار، الذي حددته مادته األية اإلاملتعلق برتق *

نبية اليت تنجز ضمن األنشطة اإلقتصادية اخلاصة بإنتاج السلع أو اخلدمات غري اإلستثمارات الوطنية اخلاصة واإلستثمارات األج

األنشطة اإلقتصادية  استثنت هذه املادة .املخصص صراحة للدولة أو لفروعها، أو ألي شخص معنوي معني مبوجب نص شرعي

تشجيع رجال األعمال احملليني واألجانب للدولة أو فروعهان وقد كان املشرع يهدف من وراء إصدار هذا املرسوم التشريعي إىل 

  .على إقامة مشاريع أعمال يف اجلزائر

املتعلق بإحتكار  78/02انون سبق هو غياب قانون إطار للتجارة اخلارجية، حيث أنه منذ إلغاء الق املالحظ من خالل ما

مماثل من حيث الوحدة والشمول، إذ جلأت  الدولة للتجارة اخلارجية والذي أعترب آنذاك كقانون إطار مل يتم إستبداله بقانون

يل احلكومات املتعاقبة منذ برنامج اإلستقاللية إىل تنظيم هذا القطاع من خالل تدابري تشريعية وتنظيمية متفرقة بلغ عددها حوا

  .قانون ومرسوم، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل 156

  )1993 – 1988(ل��زائر�تطور��شر�عات�التجارة�ا��ارجية�): 16 – 04(ا��دول�رقم�

  1993 - 1988عدد النصوص من   تشريعات التجارة الخارجية

  09  قوانني وأوامر، قوانني مالية

  32  املراسيم التنفيذية

  41  املناشري الوزارية

  63  الوزراية قرراتامل

  11  األنظمة الصادرة من بنك اجلزائر

  156  العدد اإلجمالي

  .260: سابق، صمرجع : اجلياليل، عجة: المصدر

تشريع مما يبني درجة  156هو كثرة التشريعات، حيث بلغت حوايل  )16 – 04(رقم  املالحظ من خالل اجلدول

ري للتجارة اخلارجية يف فرتة ما بعد اإلستقالل، ألن كل ما سعت إليه الدولة لتحرير اجلزائالبريوقراطية اليت يتميز �ا النظام القانوين 

لتحقيق اإلكتفاء  وإمنا واقع، حيث مت جتاهل السلطة لطبيعة الصناعة اجلزائرية، واليت مل تنشأ بغرض التصديرالتجارة كان عكس ال

  1.أصبح جمرد خطاب سياسيت حيث نعكس هذا التجاهل على خطاب ترقية الصادراإالذايت، وقد 

  إ���اليوم�1994مرحلة�التحر�ر�ال�امل�لقطاع�التجارة�ا��ارجية�منذ�سنة�: ثالثا

تبنت اجلزائر برنامج إصالحي من أجل تعديل سياستها اإلقتصادية، فقامت برتتيب جمموعة أوىل من السياسات مع 

السماح لكل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالتغري مع قوى مية، و صندوق النقد الدويل بغرض احلد من السياسة املالية التضخ

وعات، وجمموعة ثانية من هذه السياسات مت تبنيها مع البنك الدويل، وذلك السوق، حىت يؤدي ذلك إىل حتسني ميزان املدف

خل اإلقتصاد الوطين يف بذلك دو . لتحقيق إقتصاد حر يتميز بالكفاءة الديناميكية، وعدم تدخل الدولة يف الشؤون اإلقتصادية

                                                           
، 1993أكتوبر  10، 64املتعلق برتقية اإلستثمار، اجلريدة الرمسية للجزائر، العدد  1993أكتوبر  5املوافق لـ  1414ربيع الثاين  19املؤرخ يف  93/12فيذي رقم التن املرسوم *

 .05 – 04: ص.ص
 .260: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  1
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ة جذرية مع أسس اإلقتصاد املمركز واملسري مرحلة جديدة، فعزمية الدولة اجلزائرية على إنتهاج سبيل إقتصاد اسوق تتطلب قطيع

  1.تاجعتبار لقوانني السوق، وتشجيع مبادرات اإلقتصاديني �دف حتقيق فعالية يف عوامل اإلنإداريا للسعي تدرجييا إىل إعادة اإل

الوطين أكثر يعترب قطاع التجارة اخلارجية من أهم القطاعات اليت مسها برنامج التعديل اهليكلي، وذلك جلعل اإلقتصاد 

إنفتاحا، سواء بتحرير بعض املواد األساسية وإلغاء رخص التصدير أو إلغاء بعض الواردات اليت كانت ممنوعة من قبل، واإلجتاه 

تصدير، كما أن ختفيض قيمة الدينار وإنشاء مكاتب للصرف وفتح البنوك للرأمسال االجنيب كانت اسة البالصناعة اجلزائرية حنو سي

 2.نامج التعديل اهليكليأهم مسات بر 

لشروط  إجراءات واسعة لتحرير التجارة اخلارجية، وذلك تنفيذاً  1994سنة  املطبقتضمن برنامج اإلصالح اإلقتصادي و 

وجتسد . اإلقتصاد الوطين لإلنفتاح أكثر على العامل اخلارجي من خالل حترير جتار�ا اخلارجية ثلة يفصندوق النقد الدويل واملتم

واملتعلقة بتمويل الواردات، حيث مبوجبها مت حل  1994أفريل  12املؤرخ يف  94/20ل تعليمة بنك اجلزائر رقم ذلك من خال

ن هذه التعليمة قد أعادت اإلعتبار للبنك األويل يف أداة أ ت، كماواملكلفة بعملية متويل الواردا (AD-HOC)اللجنة اخلاصة 

دأ حرية احلصول على العملة األجنبية من قبل كل متعامل إقتصادي تتوفر فيه مهمة مول رئيسي للتجارة اخلارجية، وجتسد مب

  3.شروط معينة

ا حددت شروط منح القروض ما أ�جاءت هذه التعليمة لتلغي كل التعليمات السابقة اخلاصة بتمويل الواردات، ك

وإحتوت التعليمة بالسماح  4.على السداد املصرفية على أساس عالقات جديدة بني البنك والعميل حتت شعار رئيسي وهو القدرة

 ، كما مت إلغاء القيود املفروضة على الصرف،1995لكل عملية إسترياد للبضائع دون أي قيد إداري وهذا بداية من الفاتح جانفي 

قائها على ، كما مت إلغاء تراخيص اإلسترياد والتصدير، وإب1997سنة  %45إىل  1996سنة  %60ض التعريفة اجلمركية من وختفي

   5.بعض املعامالت التجارية فقط ومنها حتديد صادرات األدوية

عملة على الكما بإمكان لكل شخص طبيعي أو معنوي ميارس النشاط التجاري، ومسجل يف السجل التجاري احلصول 

ات السابقة اخلاصة مالتعليوبالتايل ممارسة نشاط اإلسترياد، كما جاءت هذه التعليمة لتلغي كل ، 94/20للتعليمة  الصعبة وفقاً 

بعملية متويل الواردات، وإزالة احلدود الدنيا املفروضة على آجال سداد إئتمانات املستوردين، إضافة إىل أ�ا حددت شروط منح 

الت من خالل التعليمة السابقة الذكر مت حترير املبادالت املباد 6.لى أساس عالقات جديدة بني البنك والعميلرفية عالقروض املص

التجارية بصفة تامة، فكل شخص طبيعي او معنوي، خاص أو معنوي مسجل يف السجل التجاري وفقا ملا جاء يف املرسوم 

  .  اإلسترياد ة نشاطودون احلاجة إىل إذن لإلسترياد ميكن ممارس 91/37

مناقشته يف جويلية من أعيدت دراسته و  والذي 1994أفريل  10الصادر بتاريخ  94/10لقد جاء يف هذا السياق القرار 

ويعوض  1994نفس السنة، والقاضي حبضر بعض املنتجات من اإلسترياد مؤقتا بغرض محاية املنتج الوطين إىل غاية �اية سنة 

   7.جنبيةث مت منح الفرصة للمنتجات الوطنية كي حتسن نوعيتها حىت تستعد ملنافسة املنتجات األية، حيعن طريق الرسوم اجلمرك

                                                           
نقود وبنوك، كلية العلوم اإلقتصادية : التجارة اخلارجية اجلزائرية، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، فرع ا علىاملنظمة العاملية للتجارة وإنعكاسا�: دليلة، طالب -  1

 .92:، ص2006/2007، )مذكرة غري منشورة(أبو بكر بلقايد، تلمسان،  والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة
 .131: مرجع سابق، ص: مدين، بن شهرة -  2
 .440: مرجع سابق، ص: عبد الرشيد، بن ديب -  3
 .179: مرجع سابق، ص: مسعود، قريز -  4
إدارة العمليات اإلنتاجية، كلية العلوم : ة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصصآثار حترير التجارة اخلارجية على إقتصاديات الدول النامية، حال: محزة، ساملي -  5

 .135: ، ص2015/2016، 3علوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ة والاإلقتصادي
 .155: سابق، ص مرجع : أمساء، سي علي -  6
 .65: مرجع سابق، ص: عائشة، شرفاوي -  7
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، والذي يعمل على تنظيم املنافسة احلرة المتعلق بالمنافسة 95/06أصدرت احلكومة اجلزائرية األمر  1995في جان 25يف 

ادة الفعالية اإلقتصادية، وحتسني معيشة املستهلكني وضمان النزاهة قصد زيوالنزيهة بني األعوان اإلقتصاديني وحتديد قواعد محايتها 

فيما تنص املادة الرابعة من األمر نفسه على حترير ، ما تنص عليه املادة األوىل من هذا األمروالشفافية يف املمارسات التجارية، ك

نافسة احلرة ألسعار السلع واخلدمات، إال أنه دأ املاألسعار مع وجود بعض اإلستثناءات، فرغم أن إقتصاد السوق يقوم على مب

  1.بع إسرتاتيجي حسب الفقرة الثانية من املادة الرابعةميكن أن تتدخل الدولة بالنسبة للسلع اليت تعتربها ذات طا

ى كية علولزيادة االنفتاح وتدعيم التكامل اإلقليمي مت ختفيض الرسوم اجلمركية، وكذلك احلدود العليا للتعريفة اجلمر 

ع وإقتصر احلظر على ثالث فئات من السل. 1997جانفي  1يف  %45مث إىل  %50إىل  1996سنة  %60الواردات من 

، كما أن عشر سلع معظمها من املواد 1994املستوردة ألسباب دينية وصحية وإجتماعية، والسلع املوقوفة مؤقتا لغاية �اية 

  1994.2عليها بنهاية لقيود الغذائية األساسية املدعمة ألغيت عليها ا

غي تقريبا كل احلظر السابق، ، وعلى جانب الصادرات أل1995كما مت إلغاء احلظر على الواردات متاما يف متصف سنة 

اليا من كل القيود الكمية، كما عرف النصف األخري من شرعية التسعينات خأصبح نظام التجارة اخلارجية  1996حيث يف جوان 

   3.الت والصناديق واهليئات واليت �دف إىل ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقاتالوكا نشاء العديد منإ

عام  %22ئري العديد من االصالحات يف هذه الفرتة أمهها ختفيض ميته أما الدوالر األمريكي بـ كما عرف الدينار اجلزا

، مث 1991يف عام  17,756دج إىل  4,963، وبذلك انتقل سعر صرف الدوالر األمريكي من 1994عام  %40,17، مث 1991

مبثابة االعالن عن بداية مرحلة  1994عمل به سنة ، وأعترب برنامج التثبيت اهليكلي الذي بدا ال1994دج عام  36إىل حوايل 

   4.التحرير الفعلي للدينار

اخلدمات، فوصلت لسلع و ، والذي يهدف إىل حترير أسعار ا1995سنة  06-95كما مت حترير األسعار بعد إصدار األمر 

مت إلغاء  1997، وبنهاية عام 1996 من إمجايل السلع املدرجة يف مؤشر أسعار املستهلك مع �اية %84نسبة السلع احملررة إىل 

  5.الدعم عن كافة السلع الواسعة لالستهالك مع حترير كامل لألسعار، وجعلها تعتمد على قواعد املنافسة

  .إجراءات التجارة اخلارجية ووسائل الدفع األجنيب يف ظل برنامج التعديل اهليكليألهم  واجلدول املوايل يوضح ملخص

  )1997 – 1994( إجراءات�التجارة�ا��ارجية�ووسائل�الدفع��جن���:)17 – 04( ا��دول�رقم

  السنة  اإلجراءات  

  

  

  نظام الصرف

  1994  .%50ختفيض سعر الدينار بالنسبة للدوالر بني أفريل وسبتمرب بنسبة 

  1994  .إنشاء نظام تعومي موجه عن طريق حصص تثبيت بني بنك اجلزائر والبنوك التجارية

  1995  .يت إىل سوق للصرف بني البنوك ووسطاء معتمدين آخرينحتويل حصص تثب

  1996  .إنشاء مكاتب للصرف

  1996 - 1994  .الية مناسبةة موضع سياسة للصرف اليت من شأ�ا ضمان املنافسة اخلارجيةن تكون مدعمة بسياس

  

  

  

  

  

  1994  .مواد أساسية، إستريادها يتم حتت معايري تقنية ومهنية 10نع إستريادها، وحترير وضع قائمة للمنتوجات اليت مي

  1994  .تإلجبارية استعادة موارد عوائد الصادرات بإستثناء احملروقا %50توحيد حىت 

  1994  .إلغاء كل منع للتصدر، باستثناء املواد اليت تكون هلا قيم تارخيية أو أثرية

  1994  .العتاد املهين والصناعي غري اجلديدحترير واردات 

  1994  1994إلغاء قائمة الواردات املمنوعة اليت أنشئت يف أفريل 

  1995  .د عند إسترياد سلع التجهيزعاقإلغاء احلصة الدنيا اإلجبارية للقروض اخلارجية املت

                                                           
 .155: ، مرجع سابق، ص2017، آفاق ما بعد ارجيةإنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية على تنافسية اإلقتصاد اجلزائري يف ظل حترير التجارة اخل: علي أمساء سي -  1
 .149: ص  مرجع سابق،: منرية، مصراوي ورشيد، يوسفي -  2
 .144: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  3
 .132: ، صمرجع سابقثر حترير التجارة اخلارجية على إقتصاديات دول مشال إفريقيا، أ: مغنية، موسوس -  4
 .134: ، ص مرجع نفسه -  5
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تحرير التجارة 

الخارجية 

والمدفوعات 

  الخارجية

أدوية، حليب، مسيد، قمح صلب، (ملقاييس املهنية والتقنية إلغاء اإلجراء املفروض على مستوردي بعض املنتجات القاضي باإللتزام با

  ).قمح لني

1995  

  :ترخيص الدفع لصاحل نفقات الصحة والتعليم باخلارج عن طريق

  .ويسن بنك اجلزائر، يف حدود سقف -

  ..تفويض البنوك التجارية ملنافسة السقف السنوي والوصول إىل سقف أعلى من سقف بنك اجلزائر -

  
1995  
1996  

 .%50إىل  %60: ختفيض املعدل األعظمي حلقوق اجلمركية من  -

  .%40إىل  %50:  مث ختفيض من -

1996  
1997  

، تفويض البنوك التجارية ملنافسة )ويل االجور، نفقات اإلشهارحت سفر األعمال،(ترخيص الدفع للنفقات غري السياسية يف اخلارج 

  .السقف احملدد من البنك املركزي

1996  

لقنون صندوق النقد  8ية حتويل الدينار بالنسبة للصفقات اخلارجية اجلارية، اجلزائر تقبل االتزامات املفروضة عن طريق املادة قابل

  .الدويل

1997  

  .132 – 131: ص.رجع سابق، صم: مدين، بن شهرة: المصدر

تشمل التعريفة العامة  جمركيةوالمتعلق بإنشاء تعريفة  2001أوت  20المؤرخ في  01/02األمر رقم كما مت إصدار 

  1:املطبقة على البضائع اليت يكون منشأها البلدان اليت متنح اجلزائر معاملة الدولة األكثر تفضيًال، وحتدد نسبتها كما يلي

 .احلبوب، وبعض املنتوجات الصيدالنية مثل احلقن: خاص باملنتوجات التاليةهو اإلعفاء و  - 

 .ية وبعض السلع االستهالكية أو سلع التجهيزخيص املواد األول %05معدل منخفض  - 

 .خيص املنتوجات نصف املصنعة وخمتلف السلع الوسيطية %15معدل  - 

  .خيص كل املنتجات االستهالكية النهائية %30معدل أقصى  - 

دات  ، غري أن هذه التعريفة قوبلت بانتقا2002تاريخ دخول التعريفة اجلمركية حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي  حددو 

بدل أن تكون محائية له، وهذا بسبب " تعريفة معاقبة االنتاج الوطين"كبرية من طرف املتعاملني االقتصاديني حيث مت اعتبارها 

بإجراء  2002فيفري  25املؤرخ بتاريخ  02/02ية، لذا عدل هذا األمر عرب املرسوم رقم سيطتطبيق املعدل املطبق على السلع الو 

بالنسبة للمنتوجات  %05إىل  %15وضعية فرعية، كما مت ختفيض املعدل من  264اجلمركية مست  تعديالت لتخفيض احلقوق

    2.نصف املصنعة املستعملة كوسيط يف الفروع الصناعية

03/04األمر ر التجارة اخلارجية يف اجلزائر بإصدار ريوتدعم التوجه حنو حت
والمتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات  *

، ويهدف األمر إىل حتديد القواعد العامة املطبقة على عميليات استرياد البضائع وتصديرها، ما عدا دير البضائعاالستيراد وتص

مكانية تأسيس تراخيص االسترياد والتصدير إلدارة أي تدبري، كما حيق ع إاملنتجات اليت ختل باألمن واألخالق والنظام العام، م

يفة مجركية أو تدابري وقائية أو دفاعية ضد االغراقن باإلضافة إىل انشاء الوكالة الوطنية لرتقية للدولة محاية املنتوج الوطين بفرض تعر 

  .التجرة اخلارجية، بغرض ترقية الصادرات خارج احملروقات

ويتعني على املصدرين مراعة بنود دفرت  شروط تصدير بعض المنتجات والمواد والبضائع،مت حتديد  2007يف سنة 

مت حتديد كيفيات متاعبة الواردات املعفاة من احلقوق اجلمركية يف إطار اتفاية التبادل احلر وضرورة تقدمي  2010الشروط، ويف 

                                                           
، 3إدارة العمليات التجارية، جامعة اجلزائر : ، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص2010 -2000تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة : زينب، يعلي -  1

 .190: ، ص2011/2012
 .مرجع نفسه، نفس الصفحة - 2
، واملتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع وتصديرها، اجلريدة الرمسية 2003جويلية  19لـ وافق ه امل 1429مجادي األول عام  19املؤرخ يف  04-03األمر  *

  .34 – 33: ص.، ص2003جويلية  20، املؤرخ يف 43للجزائر، العدد 
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كما قررت اجلزائر تطبيق ختفيضات مجركية مبوجب اتفاق التجارة . دطلب إعفاء من احلقوق اجلمركية قبل أي عملية استريا

  1.ة، وكذا حماولة االنضمام إل املنظمة العاملية للتجارةاألوروجزائرية، ومنطقة التجارة احلرة العربي

15/15بالقانون  03/04مت تعديل القانون  2014ونتيجة اخنفاض أسعار احملروقات يف سنة 
عامة ال والمتعلق بالقواعد **

، حيث نص 03/04، حيث يهدف القانون إىل تعديل وتتميم أحكام األمر المطبققة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها

القانون على تطبيق قيود كمية أو نوعية أو تدابري مراقبة املنتوجات عند إستريادها أو تصديرها ضمن الشروط املنصوص عليها يف 

إدارة أي تدبري يتضمن جمموعة ول، كما يتم وضع رخص االسترياد أو التصدير املنتوجات بغرض فعالتشريع والنظام الساري امل

 .ن، يأيت هذا األمر يف ظل الظروف الصعبة اليت مرة �ا البالد وذلك راجع إىل االخنفاض احلاد ألسعار احملروقاتأحكام هذا القانو 

  

  ائرا��ز دعائم�تحر�ر�التجارة�ا��ارجية����: املطلب�الثالث

نتقال من سارعت اجلزائر لضمان جناح عمليه حترير التجارة اخلارجية، فكان البد من إختاذ إجراءات لضمان جناح اال

االقتصاد املخطط إىل إقتصاد السوق، حيث إعتمدت يف ظل ذلك على مرتكزات أساسية، لتسهيل عميلة التحرير، حيث مت 

ولة االندماج يف االقتصاد العاملي من خالل االتفاقيات االقليمية والثنائية، وكذا حما خوصصة العديد من املؤسسات العمومية، وكذا

  .ات بغرض النهوض بالصادرات خارج احملروقاتإنشاء العديد من اهليئ

  خوصصة�املؤسسات�العمومية: أوال

للرأمسالية يف إطار جية جنحت اخلوصصة وإىل حد كبري يف إكتساب شرعية عاملية، وأصبحت اليوم ضمن القيم اإليديولو 

خالل سياسات التثبيت  وإعادة  دويل، وبرتويج من مؤسسات دولية تسيطر وتشرف على إدارة النظام االقتصادي العاملي، من

املوضوع الرئيسي اليت راهنت عليه اجلزائر باالنتقال من سياسة االقتصاد املخطط اهليكلة، وحترير التجارة اخلارجية، ومتثل اخلوصصة 

، 1998إىل غاية  1994ياسة إقتصاد السوق، يف إطار برنامج االصالح االقتصادي الذي طبق يف اجلزار خالل الفرتة ىل سإ

 2:وذلك لعدة أسباب منها

 .خالل إتباع سياسة الباب املفتوح أما الرأمسال اخلاص الوطين، بغية تنمية وتطوير القطاعتنظيم القطاع اخلاص من  - 

والتجارة اليت كانت متارسها الدولة، وذلك من خالل التنازل عن السلطة اإلدارية، واالقتصادية  يادةحماولة الفصل بني الس - 

 .ت ذات رؤوس األمواللصاحل شركا

 .أزمة نظام اجلهاز االنتاجي الذي يعترب يف الواقع أزمة إلدارة وتسيري رؤوس األموال من طرف الدولة - 

صة يف إطاره التشريعي والقانوين، من خالل إصدارها القوانني خلوصولذلك حرصت اجلزائر على أن يكون برنامج ا

صة مؤسسات القطاع العام يف اجلزائر ممكنة من املنظور التشريعي بعد إصدار التشريعية املناسبة لذلك، وأصبحت قابلية خوص

  3:القانونيني التشريعيني التاليني

                                                           
 .132: ص ،مرجع سابقأثر حترير التجارة اخلارجية على إقتصاديات دول مشال إفريقيا، : مغنية، موسوس -  1

جويلية  19املوافق لـ  1424 مجادي األوىل 19املؤرخ يف  04 – 03، يعدل ويتمم األمر رقم 2015جويلية  15املوافق لـ  1436رمضان  28املؤرخ يف  15-15األمر  **

  .13 -11: ص.، ص2015جويلية  29، املؤرخ يف 41 العدد، واملتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات اسيرتاد البضائع وتصديرها، اجلريدة الرمسة للجزائر، 2003
حتليلية، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة حلوان،  اآلثار االقتصادية النضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية على قطاع الصناعة، دراسة: حممد زايد، بن زغيوة -  2

  .135: ، ص2005/2006
 .135: ق، صع سابمرج: حممد زايد، بن زغيوة -  3
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نص على خوصصة مؤسسات القطاع العام، وحتويل ذي يال 1995أوت  26الصادر يف  22 -95األمر التنفيذي رقم  - 

املتعلق خبوصصة  12 -97يني، والذي عدل باألمر امللكية، ونقل وتسيري هذه املؤسسات إىل أشخاص ماديني أو معنو 

 .املؤسسات العمومية

تسيري اخلاص  ال، الذي ينص على االنتقال من التسيري العام إىل1995سبتمرب  25الصادر يف  25 – 95األمر التنفيذي  - 

  .لرأمسال الدولة وتأسيس الشركات االبضة، والتخلي عن صناديق املسامهة

املتعلقة خبمس فنادق كتجربة أوىل، إال أن العملية مل تنجح ول  1995لخوصصة يف سنة وجاء عرض أول قائمة ل

ل ألسباب خمتلفة منها األمنية والتنظيمية الفشتتلقى عروضاً لشرائها سواء من طرف املتعاملني احملليني أو األجانب، ويرجه هذا 

ريباً عن إقرار اخلوصصة بقي الغموض مييز مسار هذه العملية، باعتبار أن العملية األوىل من نوعها، وبعد مرور ثالث سنوات تق

مت  1998ة  سنوإن كان البعض يرجع ذلك لغياب بورصة القيم املنقولة بوصفها املكان الذي تتداول فيه رؤوس األموال، ويف

لى حل وتصفية مؤسسة تعرص للخوصصة، وما يالحظ هو أن السلطات العمومية ركزت أكثر ع 140اإلعالن عن قائمة تضم 

مؤسسة، وما جيدر ذكره،  1324مؤسسة من أصل  935املؤسسات العمومية احمللية، بدل إعتماد خيار اخلوصصة، فقد مت حل 

إىل أن ما . مؤسسة جديدة للعمال 1152نها لصاحل األجراء، واليت مبوجبها مت إنشاء زل عمؤسسة عمومية حملية مت التنا 426أن 

  1.اجلزائر استهالكها الكثري من الوقت واجلهد دون حتقيق النتائج املرجوةيعيب عملية اخلوصصة يف 

  ترقية الصادرات خارج خارج المحروقات: ثانيا

إنشاء إطار مؤسسي جديد لرتقية و  د من االمتيازات للمصدرين،لعدي، مت تقدمي الرتقية الصادرات خارج احملروقات

م واملرافقة لقطاعات التصدير ويسهر على تطبيق سياسة احلكومة يف جمال تنويع الصادرات خارج احملروقات يعمل على توفري الدع

  2:يجي حيث سعت إىل ما يليرتاتكما سعت كل احلكومات املتعاقبة إىل ترقية الصادرات خارج احملروقات كهدف اس .الصادرات

 .أولوية الصادرات على الواردات - 

 .ه يف األسواق الدوليةتشجيع وتطوير اإلنتاج الوطين مبا يضمن تنافسيت - 

 .العمل على احلد من التبعية للنفط عرب تنويع الصادرات - 

 .تنظيم دخول املؤسسات احمللية اخلاصة أو العمومية إىل األسواق العاملية - 

  .االقتصادي الدويل كأداة لتصريف املنتوج الوطيناون توجيه التع - 

ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات هدف : في الجزائرالتحفيزات الممنوحة لترقية الصادرات خارج المحروقات  -1

تصدير خارج ع الاجلزائر من خالل االصالحات االقتصادية، اليت قامت �ا اجلزائر، وقصد بلوغ هذا مت وضع إطار قانوين ينظم قطا 

  :يما يلياحملروقات بتقدمي تسهيالت على املستوى املايل والضرييب واجلمركي، وتتمثل يف هذه االجراءات ف

  3:تتمثل أهم التحفيزات املمنوحة للمؤسسات لرتقية الصادرات خاج احملوقات نذكر :التحفيزات الجمركية -1-1

استرياد الرزم الفارغة لتغليف السلع املوجهة للتصدير أو السلع املوجهة عند اإلعفاء من إيداع ضمانة يف إطار القبول املؤقت  - 

ينطبق أيضًا على التصدير املؤقت للسلع من أجل حتحسني الصنع السليب واملوجهة قصد حتويلها لتصدر الحقاً، وهذا 

 .للتصدير النهائي

                                                           
 .13: ، صمرجع سابق: مجعي، عماري -  1
 .259: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  2
اجتاهات التفاؤل وعوامل احلذر، جملة ميالف للبحوث والدراسات، العدد اخلامس، املركز اجلامعي مبيلة، اسرتاتيجية ترقية الصادرات اجلزائرية بني : ربيع، قرين و شراف، عقون - 3

 .451: ، ص2017ن جوا
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 .التخليص اجلمركي عن بعد - 

 .ة للصادرات اليت تتم عرب الطرق الربيةلنسبوذلك با (TPD)إصدار وصل العبور باجلمارك  - 

 .معاينة السلع إنشاء الرواق األخضر الذي يسمح باملصادقة على تصريح التصدير دون - 

سنة، وهو عبارة عن إجراء مبسط للتصدير املؤقت للعينات وكذا للمشاركة يف  01مبدة صالحية  (ATA)تفعيل الدفرت  - 

يًا للعينات، وكذا للمشاركة يف املعارض والصالونات يف اخلرج، ويسلم حصرياً حصر  املعارض والصالونات يف اخلارج، ويسلم

 .(CACI)جاة والصناعة من طرف الغرفة اجلزائرية للت

 .التصريح املسبق وتقدمي البيان قبل وصول البضائع - 

ف النظام اجلبائي اجلزائري ، عر مع االصالحات  اليت مست قطاع التجارة اخلارجية متاشياً : للتصدير التحفيزات الجبائية -1-2

 1:إىل ترقية الصادرات نذكر، ومن بني التحفيزات اجلبائية اليت �دف 1990حتوالت وإصالحات عديدة منذ سنة 

تنص على أنه يعفى من  TCAمن الرسم على رقم األعمال  13، فاملادة  TVAعفاء من الرسم على القيمة املضافة اال - 

 :ليما يالرسم على القيمة املضافة 

 أعمال البيع اليت ختص السلع املصدرة بشرط أن ال يتعارض التقدير مع القوانني واألنظمة املعمول �ا. 

 شراء واسترياد بضائع من طرف مصدر بغرض ادخاهلا يف عملية التصنيع أو اخلدمات املرتبطة بعمليات التصدير. 

  ع واليت تكون حمل اعفاء عند الشراءالسلميكن اسرتجاع الرسم على القيمة املضافة لبضائع أو تسليم.  

عمليات البيع  2001بتداء من سنة سنوات ا 05، حيث تعفى ملدة IBSاالعفاء من الرسم على أرباح الشركات  - 

من  127واخلدمات املوجهة للتصدير، باستثناء تلك املتعلقة بالنقل وكذا اعادة التأمني والبنوك، وفق ما جاءت به املدة 

ملباشرة، وهذا شريطة أن تتعهد هذه املؤسسات بإعادة استثمار األرباح احملققة من خالل مثل هذه ئب اقانون الضرا

 .العمليات

 .على رقم األعمال احملقق من التصدير مع بعض الشروط TAPاعفاء من الرسم على النشاط املهين  - 

 .االعفاء من الدفع اجلزايف - 

  2:فيزات املالية يف إطار ترقية الصادرات  يف ثالث عمليات، وهيالتحتتمثل املساعدات و : التحفيزات المالية -1-3

عن األسواق اخلارجية يعد كتكلفة تتحملها املؤسسة، وعليه يتم يف إطار ترقية البحث : عميات البحث عن األسواق اخلارجية - 

هذه املساعدات كل من  متولالصادرات منح مساعدات مالية متكن املؤسسة من اكتشاف وحبث أسواق البلدان املستهدفة، و 

، تربصات األعوان اخلارجني، عمليات دراسة السوق، االنتقال والبحث، وضع ممثلني مأجورين وانشاء مكاتب يف اخلارج

 .داسات تنقية حمتملة لتكييف املنتوج واملشاركة يف املعارض

الصنع، وإما لتمويل استثمارات أي تنشئة  ويلوهنا تكون املساعدات املالية املمنوحة إما لغرض مت: عملية التحضري للتصدير - 

 .زون باخلارجوخلق فروع انتاج باخلارج، كما تكن هذه التمويالت بغرض انشاء خم

إن عملية التصدير حبد ذا�ا حتتاج إىل دعم بقروض واليت ختتلف حسب طبيعتها إىل قرض التصدير القصرية : عملية التصدير - 

 .جلاألجل، وقروض التصدير طويلة األ

                                                           
إدارة العمليات : صصدور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ترقية الصادرات غري النفطية، حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية غري منشورة، خت: أمحد، غراب -  1

 .189: ، ص2015/2016، 3التجارية، جامعة اجلزائر 
 .188: نفس املرجع، ص -  2
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اعتمدت اجلزائر استحدثت إطار مؤسسايت جديد لرتقية : رقية الصادرات خارج المحروقاتتمؤسسات وهيئات  -2

ادرات خارج احملروقات يعمل على توفري لدعم والمرافقة لقطاعات التصدير، ويسهر على تطبيق سياساة احلكومة يف تنويع الص

 : قية الصادرات خارج احملروقات ومرافقة املصدرين وأمههاض تر صادرا�ا، لذلك مت إنشاء العديد من اهليئات بغر 

وذلك مبقتضى املادة الثامنة من املرسوم التنفيذي رقم : تجارة الخارجيةإعادة تنظيم دور وزارة التجارة في مجال ال -2-1

حقيق هذه املهمة تساهم ولت ، حيث مت تكليفها مبهمة ترقية التبادل التجاري مع اخلارج،1994جويلية  16املؤرخ يف  94/207

اخلارجية، كما تعمل على تنشيط هذا القطاع يف  الوزارة يف وضع التصورات اجلديدة لألدوات التنظيمية واهليكلية املتعلقة بالتجارة

 ركاءإطار ثنائي أو متعدد األطراف، باإلضافة إىل كو�ا شريك أساسي يف التحضري، والتفاوض حول اإلتفاقات التجارية مع الش

الشؤون التجارية، ويتجلى األجانب، وبالتنسيق مع البنيات املعنية واملصاحل املوجودة لدى البعثات الدبلوماسية للجزائر واملكلفة ب

من خالل هذه اإلجراءات هو رغبة السلطة يف جتنييد الوزارة خلدمة سياسة ترقية الصادرات خارج احملروقات، حيث أصبحت 

 1.بغرض حتقيق التوازن يف امليزان التجاريلتوجيه األعوان اإلقتصاديني حنو التصدير،  دولةالوزارة أداة يف يد ال

أنشأ الديوان الوطين لرتقية التجارة مبوجب املرسوم : PROMEX ن الوطني لترقية التجارة الخارجيةإنشاء الديوا -- 2-2

بع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل ت طا، ويعترب هيئة عامة ذا1996/ 01/10املؤرخ يف  327/ 96التنفيذي رقم 

الوضعيات اهليكلية والظرفية بغرض مضاعفة تواجد املنتوج الوطين يف  املايل، حيث يتكفل الديوان تثمني الصادرات ومعاينة وحتليل

ول سري وفرص األسواق ية حهذه األسواق، كما يعترب الديوان بوجه عام بنك معلومات يزود املؤسسات احمللية باملعطيات الكاف

 2.الدولية

 174/ 04مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  واليت أنشأت ALGEX الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجيةمث حلت حمله 

يف إطار سياسة توسيع املبادالت التجاري واإلندماج الدويل، كما يعد مبثابة دعم للصادرات خارج  2004جوان  12املؤرخ يف 

ومن مهام واختصاصات الوكالة بغرض تشجيع وتطوير  .روقات، حيث وضعت الوكالة حتت وصاية وزارة التجارةاحملقطاع 

  3:رات اجلزائر خارج احملروقات، نذكرالصاد

 .املشاركة يف حتديد اسرتاتيجية ترقية التجارة اخلارجية، ووضعها حيز التنفيذ بعد املصادقة عليها من طرف اجلهات املعنية - 

 .ائل ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات لصاحل املؤسسات املصدرة وستسيري - 

 .سنوي تقييمي لسياسة الصادرات وبراجمهاحتليل األسواق العاملية وإعداد تقرير  - 

 .وضع منظومة يقظة ملواكبة األسواق الدولية وتأثريها يف املبادالت التجارية اجلزائرية - 

ذكرات ظرفية يف جمال التجارة اخلارجية، ومكذا متابعة املتعاملني االقتصاديني ، ومتصميم وإعداد وإصدار منشورات خمتصة - 

  .وتأطريهم

 مارس 03املؤرخ يف  *96/93 مت إنشاء الغرفة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: CACIزائرية للتجارة والصناعة الغرفة الج -2-3

جتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل وختضع ي، و وقد هيئها املشرع على أ�ا هيئة عامة ذات طابع صناع، 1996

 4:ادة اخلامسة من املرسوم يفلوصاية وزارة التجارة، ويتمثل إختصاصها حسب امل

                                                           
 .251 -250: ص.مرجع سابق، ص: جةيل، عاجليال -  1
 .252: ص، مرجع نفسه -  2
  ):12/03/2018(متاح على املوقع  الصندوق اخلاص برتقية الصادرات،: وزارة التجارة -  3

https://www.commerce.gov.dz/ar/agence-nationale-de-la-promotion-du-commerce-exterieur-algex 
  .1996مارس  06، املؤرخ يف 16، العدد اجلريدة الرمسية للجزائر، 1996مارس  03ملؤرخ يف ا 96/93: املرسوم التنفيذي رقم *
، جامعة 18، جملة العلوم اإلقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد )2015 – 2000(ملمتدة بني دراسة حتليلية لواقع الصادرات خارج احملروقات للفرتة ا: ، بومعزةحليمة -  4

 .97: ، ص2017ة، املسيل
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املسامهة يف تنظيم اللقاءات والتظاهرات اإلقتصادية يف اجلزائر وخارجها، مثل املعارض والندوات واملهام التجارية اليت تسعى  - 

 .تطوير املؤسسات اإلقتصادية واملبادالت التجارية مع اخلارجية و إىل ترق

 .سسات األجنبية املماثلةتوطيد العالقات وعقد إتفاقيات تعاون مع املؤ  - 

 .ميكن للغرفة التدخل بطلب من املتعاملني يف حل النزاعات التجارية الوطنية والدولية - 

 96/205 إنشاء الشركة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مت :CAGEXالشركة  الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات  -2-4

، واملتعلق بتأمني القرض على الصادرات والذي 10/01/1996ؤرخ يف امل 96/06، تطبيقا لألمر رقم 1996جوان  05املؤرخ يف 

ون األساسي لقانأسس يف نص املادة األوىل منه من نظام التأمني على خماطر التصدير، وإنطالقا من ذلك أصدرت السلطة ا

  03/12/1996.1للشركة والذي يعتربها شركة ذات أسهم بالنظر إىل عقدها املوثق املؤرخ يف 

 1996جانفي  10الصادر يف  96/06من القانون  04للمادة رقم ختضع  CAGEXة اجلزائرية للتأمني وضمان الصادرات الشرك

  2:الضمان واليت تعمل لصاحلعن  والذي ينص على أن تأمني الصادرات مينح للشركة املسؤولة

 .حسا�ا اخلاص وحتت سيطرة الدولة، تتوىل تأمني املخاطر التجارية - 

وحتت سيطر�ا، تتوىل تأمني املخاطر السياسية، واملخاطر املتعلقة بنقل تلك الصادرات وكذا املخاطر اليت قد  حساب الدولة - 

 .تنجم إثر حدوث كوارث طبيعية

الشركة اجلزائرية للتأمني، : عة من البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني من بينهاجممو متول الشركة من مسامهات 

مليون دينار  250بلغ رأمساهلا  .ائري، بنك التنمية احمللية، بنك التنمية والفالحة الريفية، البنك اخلارجي وغريهاالقرض الشعيب اجلز 

  4:ف واملهام املوكلة للشركة اجلزائرية لتأمني الصادرات، نذكرهدامن أهم األو  3.مليون 450جزائري عند نشأ�ا ليصل 

 ترقية وتشجيع الصادرات خارج احملروقات. 

 عيم القدرات التصديرية غري املستغلة والعمل على دفع املصدرين على اقتحام األسواق الدولية، وذلك بفضل تد

 .الضمانات اليت تقدمها والتمويل املقدم من طرف البنوك

 لية يف تقريب املصدرين اجلزائريني من املتعاملني األجانب، مع تزويدهم باملعلومات عن الزبائن واألسواق الدو  امهةاملس

 .بصفة دورية

  التجارية، السياسية، عدم التمويل، خماطر الكوارث الطبيعية(تغطية املخاطر املتعلقة بعمليات التصدير.( 

 5.أمني ومرافقة املصدر والتعاون الدويلالت تعويض وتغطية الديون، باإلضافة إىل إعادة 

لة من ثالثة أعضاء ميثلون وزارة املالية والتجارة كما مت إنشاء جلنة حكومية مساها بلجنة تأمني وضمان الصادرات مشك

كفل اللجنة وتت ،CAGEXاخلارجية، الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وممثل عن البنك والرئيس املدير العام للشركة اجلزائرية 

يف الطعون املقدمة من  كما تفصلبفحص طلبات التأمني والفصل فيها وتقدمي مقرتحات إىل وزير املالية حول دعم الصادرات  

  7:فهي تتمثل يف اآليت CAGEXأما من حيث أنواع املخاطر اليت تغطيها شركة  6.طرف املصدرين

                                                           
 .255: مرجع سابق، ص: اجلياليل، عجة -  1

2 - http://www.cagex.dz/index.php?page=12. Conselté (12/03/2018). 
 .145: مرجع سابق، ص: فطيمة، حاجي -  3

ادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الراهنة، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية غري منشورة، ة الصدور حترير التجارة يف ترقي: عبد احلميد، محشة -4

 .102:  ، ص2012/2013، إقتصاد دويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة: ختصص
 .97: مرجع سابق، ص: حليمة، بومعزة -  5
 .255 :مرجع سابق، ص: عجة ،اجلياليل  -  6

7-  http://www.cagex.dz/index.php?page=2#lien_ass_exp, conselté (12/03/2018). 
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إعسار حقوق : طرة الدولة الضمان ضد املخاطر التجارية اآلتيةت سيتوفر الشركة حلسا�ا اخلاص وحت: المخاطر التجارية - 

 .اضي، وكذا إعسار املشرتي، واملدين اإلفرت املشرتي

تغطي الشركة حلسا�ا وحساب الدولة املخاطر السياسية اليت قد حتدث يف بلد إقامة املشرتي، واليت قد : المخاطر السياسية - 

  .هرةحتمل يف بعض احلاالت طابع القوة القا

نية اليت قد وترتبط هذه املخاطر باألحداث السياسية والصعوبات االقتصادية، أو باملراجعات القانو : مخاطر عدم التنقل - 

 .نقل األموال اليت مت دفعها من طرف املشرتي حتدث يف بلد املستورد، هذا األمر الذي قد يؤدي إىل تأجيل أو عدم 

ط هذا اخلطر بالكوارث الطبيعية اليت قد تقع يف البلد الذي يقيم فيه املستورد يرتب :المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية - 

، واليت قد تؤثر تأثريا مباشرا على النشاطات املالية للمشرتي، وعن قدرته على مواجهة الديون .. .الزالزل، الفياضانات: مثل

 .املستحقة

عن هذه املخاطر فشل املؤمن عليه يف املشاركة يف نجم قد ي: المخاطر المتعلقة بكلفة التنقيب عن أسواق خارجية - 

وهذه األنشطة التنقيبية واملشاركات يف املعارض حتظى . دمات اجلزائريةالفعاليات التجارية يف اخلارج، لتويج املنتجات وكذا اخل

 .بدعم عموم، وهذا الدعم يكون يف شكل مساعدة نابعة من صندوق خاص لرتويج الصادرات

قد يشمل هذا اخلطر يف مصادرة املنتجات وعدم القدرة على : قة بعدم القدرة على استرجاع الصادراتمتعلالمخاطر ال - 

 .اسرتجاعها

املؤرخ يف  96/205مت إنشاء الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : FSPEإنشاء صندوق خاص بترقية الصادرات  -2-5

املفتوح لدى اخلزينة، ويتدخل هذا الصندوق  84/ 302رقم اص احملدد لكيفيات سري حساب التخصيص اخل 1996/ 06/ 05

�دف إىل توفري املعلومات للمصدرين وحتسني نوعية املواد املخصصة للتصدير،  لتمويل األحباث املتعلقة باألسواق الدولية، واليت

 أنه إىل التذكري ميكن 1.بالتصدير عنيةوميول الصندوق من خالل الرسم اخلاص اإلضايف ومن مسامهة األجهزة العمومية واخلاصة امل

 لطلبات األهلية معايري إعداد بعد تطبق واليت دةجدي أقسام إنشاء خالل من 2009 عام يف للمنظومة شاملة مراجعة إجراء مت

 .التجارة وزارة طرف من املساعدة

إعانة الدولة املتاحة بإشراف  مبلغه مساعدات الدولة املخصصة لدعم الصادرات، يتم حتديد يعترب الصندوق قناة متر عرب 

  2:الت إعانة مقررة، وهيجما 05للموارد املتوفرة، وهناك  وزارة التجارة وحسب نسب حتدد مسبقا وفقاً 

 .أعباء هلا صلة بدراسة األسواق اخلارجية - 

 .التكفل اجلزئي مبصاريف املشاركة يف املعارض باخلارج - 

 .جزء من تكاليف دراسة األسواق اخلارجية - 

 .النقل الدويل لرفع وشحن البضائع باملوانئ اجلزائرية واملوجهة للتصدير اليفتك - 

 .املواد حسب مقتضيات األسواق اخلارجية متويل التكاليف املتعلقة بتكييف - 

  3:يقوم بالتكفل باملصاريف، وهذا على النحو التايل FSPEوفيما خيص املشاركة يف املعارض والصالونات باخلارج، فإن صندوق 

  النسبة للمشاركة يف احلالة االستثنائية أو احملددة يف حيز املكان يف الشباك الوحيد؛ب 100% - 

                                                           
 .258: مرجع سابق، ص: عجة ،يلاجليال -  1
  ):12/03/2018(الصندوق اخلاص برتقية الصادرات، متاح على املوقع : وزارة التجارة -  2

https://www.commerce.gov.dz/ar/a-fonds-special-pour-la-promotion-des-exportations-fspe 
3 - http://www.algex.dz/index.php/ar, coselté (12/05/2018) 
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 كة اجلماعية يف املعارض والصالونات املسجلة يف الربنامج الرمسي؛بالنسبة للمشار  80% - 

  .بالنسبة للمشاركة الفردية يف الصالونات األخرى غري املسجلة يف الربنامج السنوي الرمسي 50% - 

  1:جانب التكفل جبزء من تكاليف نقل البضائع املوجهة للتصدير فيمكن توضيحها فيما يليف  أما

 دوي للمنتجات غري الزراعية لكل االجتهات وكل املنتجات؛يف حالة النقل ال 25% - 

 يف حالة النقل الدويل للمنتجات الزراعية القابلة للتلف بإستثناء التمور؛ 50% - 

 .ر وبالنسبة لك االجتاهاتلتمو يف حالة النقل الدويل ل 80% - 

/ 31 ونمبوجب القان 2001جوان  10مت إنشاء اجلمعية بتاريخ  :ANEXALالجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين  -2-6

، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق ومصاحل املصدرين اجلزائريني املادية واملعنوية، تضم أكثر من 1990ديسمرب  24املؤرخ يف  90

 2:أهم أهدافها نذكرمن  .مصدر 100

 .املسامهة يف تطوير إسرتاتيجية التصديرمجع وتوحيد املصدرين اجلزائريني، و  - 

 .تنظيم املشاركة يف املعارض الوطنية باخلارجحث عن الشراكة من خالل شبكات املعلومات، و تعزيز الب - 

 .املشاركة يف ترقية اإلنتاج من أجل تطوير القدرة التصديرية - 

 03املؤرخ يف  87/ 63أنشأت الشركة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم :  SAFEXئرية للمعارض والصدير لجزاالشركة ا -2-7

من  1990ديسمرب  24، والذي مت تغيري إمسه يف )أونافاكس(حتت مسمى الديوان الوطين للمعارض والتسويق  1987مارس 

أسهم تعمل على ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، ذات الديوان الوطين إىل الشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير، شركة 

وكذا إعانة املتعاملني  3.ذات الطبيعة الوطنية الدولية واحمللية واجلهوية وذلك بتنظيم املعارض والصالونات اخلاصة، والتظاهرات

 4:االقتصاديني يف ميادين ترقية التجارة اخلارجية وذلك بفضل

 .فرص التعامل االقتصادي والتجاري مع الشركاء األجانبانني والتنظيمات التجارية، و القو اإلعالم حول كل ما يتعلق ب - 

 .تجاري، وكل ما يتعلق بالقوانني وترتيبات التصديراإلعالم اإلقتصادي وال - 

 .التقارب بني املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني واألجانب - 

 .مللتقيات املهنية، وتسيري واستغالل كل منشآت قصر املعارضيم احترير جمالت ونشرات إعالمية اقتصادية وجتارية، وتنظ - 

ر قانون ترقية اإلستثمار، حيث يتكفل املستثمرون املقيمون �ا بإنتاج سلع حيث مت إنشائها يف إطا: إنشاء منطاق حرة -2-8

 5.من اإلنتاج %20ريفات التصسبة نخمصصة للتصدير، كما ميكن تصريف البعض منها داخل الرتاب الوطين شريطة أن ال تتعدى 

  6:روقات، توجد هياكل أخرى نكر منهاإضافة إىل ما ذكر سابقا من هيئات موكلة هلا مهمة ترقية الصادرات خارج قطاع احمل

 .إنشاء شهادة املصدر لبعض املنتجات مثل التمور، اجللود، احلديد والصلب، الفلني اخلام وذلك �دف محاية املنتج الوطين - 

 .أعلى لتنمية الصادرات، مهمته القيام برسم اإلسرتاتيجية لتنمية الصادرات الوطنية ومتابعة تنفيذهالس إنشاء جم - 

                                                           
  .سابقمرجع الصندوق اخلاص برتقية الصادرات، : وزارة التجارة -  1

2 - http://www.exportateur-algerie.org/presentation-bienvenue-anexal/anexal-pesentation.html, conselté (13/03/2018) 
  ):20/03/2018(متاح على املوقع ، زائرية للمعارض والتصديرة اجلالشرك :وزارة التجارة -  3

http://www.safex.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=707&lang=ar 
 .97: مرجع سابق، ص: بومعزة حليمة، -  4
 .258: سابق، ص: عجة ،اجلياليل -  5
، 3إدارة العمليات التجارية، جامعة اجلزائر : واملتوسطة يف ترقية الصادرات، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية غري منشورة، ختصصغرية مسامهة املؤسسات الص: نصرية، لعويطي -  6

 .69 – 68: ص.، ص2014/ 2013
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الشركات املتخصصة يف التصدير، وذلك �دف التغلب على مشكلة ضعف كفاءة وإمكانيات املؤسسات الصغرية  إنشاء - 

 .مؤسسات املتخصصة يف التصديرح للواملتوسطة، وأيضا لالستفادة من التسهيالت االئتمانية اليت متن

جارة اخلارجية مهمته إحصاء مجيع على مستوى الديوان اجلزائري لتنمية الت (FINADEX)إنشاء ملف وطين للمصدرين  - 

املتعاملني االقتصاديني املصدرين، حيث يستفيد جمانا ودوريا من مجيع املعلومات املتعلقة باألسواق اخلارجية حمل االهتمام على 

 .واالستفادة من إجراءات الصرف واملعاجلة االستثنائية يف حالة طلب املعونة caciو  safexو  algexوى مست

تودع للتصدير على مستوى اجلمارك، حيث تقوم املؤسسات املصدرة بتخزين منتجا�ا املعدة للتصدير قبل شحنها إنشاء مس - 

  .اجتاه البلد املصدر إليه

طنية يف شكل جملس استشاري لرتقية الصادرات يف إطار سياسة مرافقة املؤسسات ئة و اقرتحت وزارة التجارة تأسيس هي - 

 .اد العاملي إجيابياً من خالل انتهاج سياسات هجومية يف جمال التصديراجلزائرية لالندماج يف االقتص

 إندماج��قتصاد�ا��زائري����النظام��قتصادي�العاملي: الثثا

وضمن عامل أكثر تقدم وانفتاح، كان البد على اجلزائر أن ختطو خطوات متسارعة حنو نة، يف ظل الظروف العاملية الراه

االقتصادي العاملي اجلديد، والعمل على حسن استغالل الفرص اليت تتيحها البيئة التجارية العاملية،  االندماج أكثر يف النظام

احمللي والدويل، حيث بادرت اجلزائر إىل حماولة االندماج يف سوق وجتنب االنعكاسات السلبية احملتملة الناشئة عن املنافسة يف ال

وكذا توقيع عقد الشراكة األورومتوسطية، واالنضمام ملنطقة  *مة التجارة العامليةاالقتصاد العاملي من خالل طلب االنضمام ملنظ

  .ة باجلزائرارجيالتجارة العربية، والعديد من االتفاقيات الثنائية �دف النهوض بقطاع التجارة اخل

طار السياسة اجلديدة دخلت دول حوض املتوسط يف مفاوضات جديدة مع االحتاد األوريب يف إ :الشراكة األورومتوسطية -1

، من أجل حتقيق الشراكة 1995لالحتاد جتاه الدول املتوسطية مبفهوم الشراكة األورو متوسطية اليت مت طرحها يف مؤمتر برشلونة عام 

ادية، ف إىل حتيق نوع من التكافؤ بني الدول املوقعة على االتفاقية، وليس على منط التبعية أو املساعدات االقتص�د الشاملة اليت

البعد السياسي واألمين، والبعد االقتصادي، والبعد : ولذلك قامت الشراكة حسب مؤمتر برشلونة على ثالل أبعاد أساسية هي

  1.االجتماعي والثقايف

، حيث شرع الطرفان يف مفاوضات 1993بتها يف ابرام اتفاق الشراكة مع االحتاد االوريب يف �اية ن رغوعربت اجلزائر ع

 22ومت التوقيع على اتفاق الشراكة بني االحتاد األوريب واجلزائر يف . 1997بعدة مراحل اليت انطلقت رمسيًا يف مارس طويلة مرت 

يسعى االتفاق من اجلانب االجتاري إىل إقامة جتارة حرة خالل فرتة ، و 2005سبمرب  01، ودخل حيز التنفيذ يف 2002أفريل 

حرية تنقل السلع، املنتجات : ية حيز التنفيذ، ويشمل االتفاق مثانية نقاط أساسية وهيسنة منذ دخول االتفاق 12إنتقالية ملدة 

، املدفوعات ورؤوس األموال واملنافسة، التعاون ايلالصناعية، املنتجات الزراعية، جتارة اخلدمات، التعاون االقتصادي، التعاون امل

  3:يف النقاط التالية مبادئ هذا االتفاقوميكن تلخيص  2.يةاالجتماعي والثقايف، احلوار السياسي، اإلجراءات املؤسسات

                                                           
  .اخلاص مبسار انضمام اجلزائر للمنظة وأهم الصعوبات واالنعكاسات  حةطرق له يف الفصل اخلامس من األطرو سنت *
 .152: مرجع سابق، ص: مد زايد، بن زغيوةحم -  1
 .85 – 84: ص.ص: مجعي، عماري: أنظر -  2
: ، ص2013، 3، ا�لة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، العدد الرابع، جامعة اجلزائر 1994تقييم حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ سنة : قادة، أقاسم و مسية، كبري -  3

14. 
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 .إلغاء القيود الكمية على الواردات - 

 .االتفاق ريانال ميكن تطبيق رسم مجركي جديد أو قيد جديد أو رفع ما هو مطبق بعد س - 

د ستكون معادلة للمعدل املثبت يف حالة إنضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة فإن الرسوم املطبقة على واردا�ا من االحتا - 

لدى املنظمة أو مبعدل أقل مما هو مطبق فعلياً أثناء االنضمام، وإذا حدث ومت ختفيض التعريفة بعد االنضمام إل املنظمة فإن 

  .و الذي يطبقدل ههذا املع

بالنسبة للمنتجات  تعتمد حرية انتقال السلع ضمن إطار اتفاقية الشراكة على االلغاء التدرجيي للحواجز اجلمركية

الصناعية خاصة، وفيما يتعلق بتحرير املبادالت يف املنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري فيتم ذلك عن طريق ختفيض الرسوم 

إن . وإعتماد نظام احلصص على البعض اآلخر بعد مرور مخس سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ جات،اجلمركية لبعض املنت

  1:وقيع إتفاق الشراكة مع كل من بلدان منطقة جنوب البحر املتوسط، تشمل مخس أهداف متوسطة األجل، وهياهلدف من ت

 .سنة 15إىل  12بيض املتوسط خالل فرتة من ر األإقامة منطقة حرة بني االحتاد األوريب وبلدان منطقة جنوب البح - 

 .ىل بلدان منطقة جنوب البحر األبيض املتوسطزيادة التدفقات من االستثمارات األجنبية املباشرة األوربية إ - 

 .تعزيز العالقات االقتصادية التكاملية بني دول املنطقة - 

 .إنشاء اآلليات املؤسسية للحوار السياسي واالقتصادي - 

 – 1995وحدة نقدية أوربية، كمنح خالل الفرتة من  4,7يل مرتبط باألداء مع االحتاد األوريب، مبا قيمته م ماتقدمي دع - 

 .، باالضافة إىل مبلغ مماثل من القروض من بنك االستثمار األوريب1999

 1996جوان  23و  21 أصدرت القمة العربية يف اجتماعها بالقاهرة مابني: AFTAمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -2

جتارة حرة عربية كربى وفقًا لربنامج عمل قراراً بتكليف ا�لس االقتصادي واالجتماعي باخاذ ما يلزم حنو اإلسراع يف إقامة منطقة 

 59يف دورته العادية رقم  1317وجدول زمين يتم االتفاق عليهما، وعليه أصدر ا�لس االقتصادي واالجتماعي العريب قراره رقم 

جانفي  01من ، والذي مت فيه اإلعالن عن قيام منطقة التجارة احلرة العربية خالل عشر سنوات ابتداء 1997فيفري  19اريخ بت

سنويًا للرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل وعلى تبادل البضائع  %10، وتضمن القرار التخفيض التدرجيي بنسبة 1998

   2.وافق مجيع األعضاء على شروط تأسيس املنطقة وااللتزام �ا وقد العربية ذات املنشأ احمللي،

  3:ميكن توضيح أمهها يف اآليت دمجموعة من القواعوتضمن الربنامج التنفيذي 

تعامل السلع العربية اليت تدخل يف جمال التبادل معاملة السلع الوطنية يف الدول األطراف، فيما يتعلق بقواعد املنشأ،  - 

 .قاييس الفنية، واشرتاطات الوقاية الصحية واألمنية، والرسوم اجلمركية، والضرائب احملليةواملواملواصفات، 

                                                           
 .86 – 85: ص.ص مرجع سابق،: عي، عماريمج -  1
رة العربية الكربى، جملة املعيار، العدد السادس، ، املركز حتليل واقع تدفقات التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعية يف إطار التطبيق الكامل ملنطقة التجارة احل: صاحل، طارم - 2

  .251: ص، 2012اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي، تيسمسيلت، 
 .151: مرجع سابق، ص: حممد زايد، بن زغيوة -  3
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والقواعد الدولية فيما يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية، ومواجهة حاالت الدعم، ومعاجلة اخللل يف  مراعاة األحكام - 

 .منواً، ومنحها معاملة خاصة وتفضيلية ألقلميزان املدفوعات، كما راعى الربنامج وضع الدول العربية ا

 . التعريفية على صادرات وواردات الدول العربيةحترير التبادل التجاري بني الدول األعضاء، وإلغاء كافة القيود غري - 

 .يالسلع اليت تدخل يف جمال التحرير ختضع لقواعد بلد املنشأ اليت تضعها جلنة قواعد املنشأ التابعة للمجلس االقتصاد - 

اإلجراءات تعهد الدول األعضاء بتطبيق مبدأ الشفافية، وإخطار ا�لس االقتصادي واالجتماعي باملعلومات، والبيانات و ت - 

 .اخلاصة بالتبادل التجاري بني الدول األعضاء

ة، إال عربياملالحظ أن هذه القواعد مستوحاة من قواعد منظمة التجارة العاملية، وهي يف مضمو�ا جيد كل االقتصاديات ال

  .يةأنه ال تزال هناك أمور مل يتم االتفاق عليها كالسلع املستثناة ألسباب بيئية أو صحية أو إسرتاتيج

و�دف اتفاقية منطقة التجارة احلرة اعلربية الكربى إىل حترير التجارة بني الدول العربية األعضاء، ومع توقيع االتفاقية 

  2005:1اف اآلتية مع بداية ألهدأصبحت الدول األعضاء ملتزمة بتحقيق ا

 .تدخل دائرة التبادل حترير التبادل التجاري بني الدول العربية األعضاء، كما يتم حتديد السلع اليت - 

 .التنسيق ما بني املصارف العربية لتطوير خدما�ا وتعزيز تعاو�ا - 

 .السلع ووضع خطوط عريضة للعالقات نة مالتجارية والنقدية وإقامة شبكة معلومات موحد والسياساتالتنسيق بني النظم  - 

 .ة واألطراف وصوالً إىل التكامل االقتصادي فيما بينهاتعميق وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية فيما بني البلدان العربي - 

 .احلفاظ على املصاحل االقتصادية للدول العربية، و االستفادة من املتغريات يف نظام التجارة العالمية - 

 .اصفات واملقاييس للسلع واملنتجات املتبادلةاملو توحيد  - 

 .حة االقتصادية الدوليةوضع األسس لقيام تكتل اقتصادي عريب تكون له مكانة على السا - 

، بعد 2009، وذلك قبل أن تدخل حيز التنفيذ يف جانفي 2004وبالنسبة للجزائر فقد وقعت على االتفاقية شهر أوت 

 3املؤرخ يف  223 – 04، مبقتضى املرسوم الرئاسيي رقم 2007النضمام رمسيًا يف قمة الرياض ري لاالعالن الرمسي للرئيس اجلزائ

تضمن التصديق على اتفاقية تسيري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية، إدراكًا حليوية التكامل الذي ي 2004أوت 

  2.لتعزيز التنمية العربية الشاملة اسيةاالقتصادي كخطوة حنو الوحدة االقتصادية العربية، وكوسيلة أس

مبدينة مراكش املغربية، وقد تبنت  1989فيفري  17 يف مت إبرام معاهدة إنشاء احتاد املغرب العريب: إتحاد المغربي العربي -3

ضطراب الوا، املعاهدة النمط األوريب يف تشكيل االحتادات غري أن هذا اإلحتاد سرعان ما مت جتميده بسب االختالفات البينية

ون أن تتبناه من حيث وهكذا أصبح االحتاد دون روح أو دول تبحث عن تعاون، د. 1992السياسي الذي عرفته اجلزائر منذ سنة 

  3:الواقع إذ أنه من الناحية النظرية وضع أعضاء االحتدا إسرتاتيجية لتجسيدة تتكون من ثالث مراحل، وهي

                                                           
 .252: سابق، ص: صاحل، طارم -  1
أفريل سكر، ، ا�لة اجلزائرية لالقتصاد واإلدارة، العدد الثامن، جامعة مع)الواقع، املعوقات، اآلفاق(ربية الكربى التجارة اخلارجية اجلزائرية يف منطقة التجارة احلرة الع: نعيمة، زيرمي - 2

 .201: ، ص2016
 .285 – 284: ص.مرجع سابق، ص: عجة ،اجلياليل -  3
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 .إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري فيهاويتم  1992ومتتد إىل سنة : مرحلة أولى - 

 .إىل وحدة مجركية، ويتعني على األطراف خالهلا التوصل 1995وتبدأ من سنة  :مرحلة ثانية - 

ويصل األطراف عندها إىل إنشاء وحدة إقتصادي بغرض جتسيد هذه املراحل أنشأ أعضاء  2000ق سنة ايف أف :مرحلة ثالثة - 

جلنة خاصة اقرتحت إلغاء العوائق غري التعريفية على  1991مارس  11إىل  09رتة من الف عهم املنعقد يفااالحتاد يف اجتم

لالستثمار والتجارة بني اجلزائر وليبيا  ومت إنشاء بنك. للتبادل الفالحي احلر ةغاريب، وإقامة منطقاملنتجات ذات املنشأ امل

 .البنك بدعم التبادل التجاري هتموي ،والرون دملي 100قدره  رأمسال 1998جوان  19مبوجب االتفاقية املؤرخة يف 

  1:إىل العربي األهداف الرئيسية لقيام اتحاد المغربوتتمثل 

 .يز مجيع أشكال العالقات فيما بني الدول األعضاء من أجل ضمان االستقرار االقليمي وتعزيز التنسيق بني السياساتتعز  - 

 .ل االنتاج فيما بينهاعواماالدخال التدرجيي للتداول احلر للسلع واخلدمات، و  - 

 .من الغذائيانتهاج اسرتاتيجية اقتصادية واسعة تقوم على تطوير الزراعة والصناعة والتجارة واأل - 

 .إقامة مشاريع مشرتكة وبرنامج للتعاون االقتصادي العام بني الدول األعضاء - 

كافة الشروط من حيث اإلمكانيات ائر  من أجل خلق مناخ إستثماري جديد وضعت اجلز : االستثمار األجنبي المباشر -3

متحو مضمو�ا حول  2001مث سنة  1993ر وذلك يف سنة البشرية والطبيعية، كما أ�ا سنت القوانني اليت من شأ�ا ترقيه االستثما

بينهما،  كانتإلغاء املميزات اليت كان يستحوذ عليها املستثمر العام على حساب املستثمر اخلاص، كما أ�ا ألغت املميزات اليت  

ب االستثمار اخلاص إضافة إىل وضع حد لتدخالت الدولة يف منح بعض االمتيازات الضريبية اجلمركية واملالية من أجل جذ

وتعديل قوانني االستثمار على نتائج  1995وأسفر حترير االقتصاد اجلزائري منذ سنة   2.لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي

، والشكل املوايل يوضح 2002ار ، حيث إحتلت اجلزائر املرتبة األوىل مغاربيًا والثالثة إفريقيًا سنة ستثمإجيابية من حيث تدفق اال

  2015 - 2000حجم االستمارات األجنبية املباشرة حنو اجلزائر للفرتة  تطور

  )2015 – 2000(تدفقات��س�ثمار��جن���املباشر�الوارد�ل��زائر�للف��ة�: )01-04( الش�ل�رقم

  

                                                           
االقتصادي االقليمي املغاريب، جملة املالية واألسواق، العدد الثالث، جامعة عبد احلميد واقع وآفاق االقتصاد اجلزائري يف ظل التكامل : فاطمة الزهراء، مغرب ونسيمة، لعرج جماهد - 1

 .193: ، ص2015تمرب م، سببن باديس، مستغا
 .143: مرجع سابق، ص: منرية، مصراوي ورشيد، يوسفي -  2
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ر األجنيب املباشر يف دول املغرب العريب، جملة االقتصاد والتنمية، جاذبية االستثما: حممد أمني، بن لكحل :من إعداد الطالب باإلعتماد على :المصدر

  .129: ، ص2017العدد السابع، جامعة حيي فارس، املدية، جانفي 

ستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر أ�ا شهدت تذبذبا بني إرتفاع وإخنفاض، ت االاملالحظ من خالل تتبع حركة تدفقا

قورنت باإلمكانيات اليت تزخر �ا اجلزائر، كما نالحظ تراجع االستثمارات األجنبية حنو اجلزائر خاصة وهي يف ا�مل ضئيلة إذا ما 

لتسجل قيمة سالبة قدرت بـ  2015دوالر، لتنخفض يف سنة يار مل 2,7واليت فاقت فيها قيمة االستثمار األجنيب  2009بعد سنة 

  1.جنيب املباشرمليون دوالر جراء عملية تصفية االستثمار األ 587,3

  التحر�ر�التجاري� واقع�التجارة�ا��ارجية�ا��زائر�ة����ظل: املبحث�الثالث

مرحلة التحرير التجاري وما صاحبها من  إىل حتكار،بعد دراسة تطور سياسة التجارة اخلارجية من مرحلة الرقابة إىل اال

ية تتماشى مع متطلبات إقتصاد السوق وبرامج التعديل تغريات على السياسة التجارية، وإدخال إصالحات على السياسة التجار 

سنحاول  .طاعاهليكلي لصندوق النقد الدويل، وكذا مساعي اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وما يتطلب ذلك من حترير للق

  .من خالل هذا املبحث حتليل ودراسة تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية

  )2017 – 1990(التجاري�ا��زائري�للف��ة��تطور�امل��ان: املطلب��ول 

 – 1990(يف أغلب فرتة الدراسة من  نالحظ أن امليزان التجاري اجلزائري سجل فائضاً   01 الملحق رقممن خالل قراءة 

ض واليت متيزت بإخنفاض أسعار البرتول مما أثر على إخنفا) 2017 – 2015(، وكذا الفرتة 1995و  1994ناء سنيت إستثب ،)2017

  .صادرات اجلزائر من احملروقات

بأسعار احملروقات، بينما  وثيقكما متيزت الفرتة بتذبذب صادرات اجلزائر بني ارتفاع وإخنفاض وذلك راجع إىل إرتباطها ال

إلقتصادي رتفاع  املستمر يف قيمة الواردات، خاصة مع بداية األلفية الثالثة وتزامنها مع برامج اإلنعاش ايزت باالقد متالواردات ف

وذلك راجع إىل اإلجراءات اليت إختذ�ا ) 2017 – 2015(إال أن عرفت إخنفاض طفيف يف الفرتة ما بني  ،)2019 – 2001(

هة األزمة املالية اخلانقة والنامجة عن إخنفاض احلاد ألسعار البرتول مع �اية سنة واجالسلطات بغرض تقييد التجارة اخلارجية مل

والفرتة ) 2000 – 1990(مراحل، الفرتة األوىل  3ولتحليل اجلدول سيتم تقسييم فرتة الدراسة إىل . 2015وبداية سنة  2014

  ).2017 – 2010(والفرتة الثالثة ، )2009 – 2001(الثانية 

  )2000 – 1990(مل��ان�التجاري�للف��ة�ور�اتط: أوال

أين حقق  1995و  1994بإستثناء سنيت  بتحقيق فائض يف امليزان التجاري موجب،) 2000 – 1990(متيزت الفرتة 

  :، وهذا ما يوضحه الشكل املوايلسالباً  رصيداً 

  )2000 -1990(تطور�امل��ان�التجاري�ل��زائر�خالل�الف��ة�: )02 – 04(  الش�ل�رقم

                                                           
: ، ص2017ة االقتصاد والتنمية، العدد السابع، جامعة حيي فارس، املدية، جانفي جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف دول املغرب العريب، جمل: حممد أمني، بن لكحل -  1

129. 



    تحليل�تنظيم�وتطور�التجارة�ا��ارجية�����                                                                             الفصل�الرا�ع����������

 

286 

  
  .01امللحق رقم باإلعتماد على بيانات  من إعداد الطالب: المصدر

 1990نالحظ أن امليزان التجاري قد حقق رصيدا موجبا خالل الفرتة  )02 – 04(رقم ءة بيانات الشكل من خالل قرا

 4420أين بلغ  1991ر ليواصل اإلرتفاع سنة دوال مليون 2336حوايل  1990، حيث بلع رصيد امليزان التجاري سنة 1993 –

ة من جراء حرب اخلليج، أين شهدت الفرتة إرتفاع الطلب على مليون دوالر ، ويرجع سبب ذلك إىل إرتفاع أسعار البرتول متأثر 

  1.على البرتول نتيجة إنسحاب العراق من السوق العاملية للبرتول

مليون دوالر، أما يف جانب الواردات  12104مليون دوالر إىل  11304من حيث شهدت الفرتة إرتفاع قيمة الصادرات  

، 1991مليون دوالر سنة  7681مليون دوالر إىل  9684ما يقدر  1990لغت سنة فاملالحظ هو إخنفاض قيمة الواردات حيث ب

  . ويرجع ذلك إىل اإلجراءات املتشددة على قطاع التجارة اخلارجية

مليون دوالر  1303مليون دوالر،  2430حيث بلغ على التوايل  1993و  1992سنيت  جاريإخنفاض رصيد امليزان الت

 10091مليون دوالر و  10836على التوايل   1993و  1992الصادرات حيث بلغت سنيت وذلك راجع إىل إخنفاض قيمة 

دوالر مما أثر على  17,8 ل إىلدوالر للربمي 20,4مليون دوالر، وذلك راجع إىل إخنفاض أسعار البرتول حيث إخنفضت من 

  .لدوالر مقابل العمالت األخرىكما إرتفعت قيمة الواردات وذلك راجع إىل إخنفاض قيمة ا. إخنفاض قيمة الصادرات

مليون دوالر وذلك  520مليون دوالر و  1025بلغ حوايل  سالباً  حقق امليزان التجاري رصيداً  1995و  1994يف سنيت 

أين بلغت قيمة الصادرات أدىن مستويا�ا خالل عشرية  1994أسعار البرتول خاصة يف سنة فاض راجع إىل تداعيات إخن

مليون دوالر، كما  10240حيث بلغت  1995مليون دوالر، لتتحسن بعد ذلك يف سنة  9365قيمة  التسعينات حيث بلغت 

مليون دوالر  8340ن دوالر لينخفض إىل مليو  8788إىل  1994يعود العجز أيضا إىل إرتفاع قيمة الواردات حيث إرتفعت سنة 

املواد األولية وسلع التجهيز، كما ساهم التساهل يف  ، ويعود سبب إرتفاع الواردات إىل إرتفاع نسبة الواردات من1995سنة 

  .ادالشروط اليت ختص األعوان اإلقتصاديني املكلفني باإلسترياد، وجتاوز مرحلة التقييد الذي موس على عملية اإلستري 

مليون دوالر على  5202مليون دوالر و  4277حيث بلغ  حقق امليزان التجاري فائضاً  1997و  1996خالل سنيت 

ؤسسات العمومية، وغلق بعض وحدات امللتوايل نتيجة ارتفاع أسعار البرتول، وكذا إخنفاض قيمة الواردات نتيجة حل الكثري من ا

فقد شهدت إخنفاض يف رصيد امليزان امليزان  1998تجارة اخلارجية، أما  سنة ر الاإلنتاج اخلاصة بسبب املنافسة نتيجة حتري

نتيجة تداعيات األزمة األسيوية للسنة   دوالر 11إىل حاجز  ر نتيجة إخنفاض أسعار البرتولمليون دوال 810 غالتجاري أين بل

وبنسبة  دوالر مليار 13الرصيد حوايل  2000نة يف سليواصل امليزان التجاري اإلرتفاع حيث بلغ . وكذا إرتفاع الواردات، 1997

                                                           
 .195 – 194: ص.جع سابق، صمر : سعبد الغفار، غطا -  1

مليون�دوالر: وحدةال  
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وذلك راجع  ،1999مليار دوالر عن سنة  9,5مة بلغت حوايل وذلك راجع أساساً إىل زيادة الصادرات بقي، %240تغطية بلغت 

  .2000دوالر للربميل سنة  27,6إىل ارتفاع أسعار النفط إىل حوايل 

  )2009 – 2001(ة�لف�� تطور�امل��ان�التجاري�ا��زائري�ل: ثانيا

  :وضحه الشكل املوايلهو حتقيق رصيد موجب، وهذا ما ي 2009 -2001املالحظ على امليزان التجاري للجزائر للفرتة 

  2009 - 2001تطور�امل��ان�التجاري�ا��زائري�للف��ة�: )03 – 04( الش�ل�رقم

  
  .01امللحق رقم ينات لى بمن إعداد الطالب باإلعتماد ع: المصدر

وذلك راجع إىل اإلرتفاع هو حتقيق رصيد ميزان موجب خالل فرتة الدراسة ) 03 – 04(رقم املالحظ من خالل الشكل 

مليون دوالر لينخفض يف سنة  9192حقق رصيد امليزان التجاري رصيدا موجبا بلغ  2001املستمر ألسعار البرتول، ففي سنيت 

سبتمرب اليت وقعت يف الواليات  11 ثر وذلك راجع إىل إخنفاض الطلب على البرتول جراء أحدادوالمليون  6816إىل  2002

، ويرجع ذلك إىل ارتفاع أسعار 2008و  2003بني سنوات  صيد التجارير ة ليتعايف تدرجييا وحيقق منوا يف الاملتحدة األمريك

 حقق امليزان التجاري أكرب فائض له يف تاريخ اجلزائر 2008نة ، ويف س2007دوالر يف أكتوبر  82,9دوالر إىل  40البرتول من 

دوالر يف جويلية  147وصلت إىل حاجز  عار البرتول أين بلغ مستويات قياسيةمستفيدا من إرتفاع أس مليار دوالر، 40أين قارب 

 79298الصادرات حوايل يمة ، حيث بلغت ق2008، مستفيدة من األزمة العاملية اليت عصفت باالقتصاد العاملي يف سنة 2008

د التجاري إخنفاضا حادا حيث سجل مليون دوالر أمريكي وهي القيمة األعلى يف تاريخ اجلزائر، لكن سرعان ما سجلت الرصي

 2008.1دوالر مع �اية سنة  40أين بلغت أسعار البرتول إىل ، 2008بتداعيات األزمة العاملية لسنة  اً مليون دوالر متأثر  5900

وذلك كإنعكاس طبيعي  %43بإخنفاض قدر حبوايل  2009مليون دوالر سنة  45194قيمة الصادرات حوايل لغت حيث ب

. ألزمة املالية العاملية وحالة الركود السائدة، وتراجع الطلب على البرتول وتقهقر األسعار العاملية هلذه املادة اإلسرتاتيجةلتداعيات ا

ر املستمر يف قيمة الواردات فقد تضاعف أربع مرات عما كان عليه احلال يف سنة لتطو أما يف جانب الواردات فاملالحظ هو ا

  .2009مليون دوالر سنة  39294مليون دوالر لرتتفع خالل الفرتة إىل  9940ايل حو  2001، حيث بلغت سنة 2001

  )2017 – 2010(تطور�امل��ان�التجاري�ا��زائري�للف��ة�: ثالثا

إىل غاية سنة  2010مليزان التجاري، هو التباين الواضح فيه حيث سجل رصيدا موجبا من سنة يد ااملالحظ من خالل تطور رص

  :وهو ما يوضحه الشكل املوايل 2017إىل غاية  2015ذلك رصيدا سالبا من سنة ، ليسجل بعد 2014

  2017 – 2010تطور�امل��ان�التجاري�للف��ة�): 04 – 04(الش�ل�رقم�

                                                           
 .مرجع سابق وصوالً إىل األزمة العاملية، 1986إىل اهلبوط الكبري عام  73تاريخ طويل من التجارب، من حرب ... تقلبات أسعار النفط -  1
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  .01امللحق رقم من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات : المصدر

إىل غاية  2010ن امليزان التجاري اجلزائري حقق رصيدا موجبا خالل الفرتة أ )04 -04( املالحظ من خالل الشكل رقم

بعد ذلك ينخفض  2011مليون دوالر سنة  26242مليون دوالر لريتفع إىل  16580حوايل  2010، حيث بلغ سنة 2014سنة 

 57053ادرات حيث إرتفعت من ويرجع إرتفاع رصيد امليزان التجاري إىل إرتفاع قيمة الص 2012مليون دوالر سنة  21490إىل 

  .وذلك راجع إلرتفاع أسعار البرتول 2012مليون دوالر سنة  71866إىل  2010مليون دوالر سنة 

مليون  9946حيث بلغ على التوايل  2014و  2013أخرى سنيت مرة غري أن فائض امليزان التجاري عاود اإلخنفاض 

مليون دوالر  62974الصادرات حيث إخنفضت الصادرات اجلزائرية إىل  مليون دوالر ، وذلك بفعل تراجع حجم 4306دوالر و 

 40473يل حوا 2010باالرتفاع املستمر للواردات، حيث بلغت سنة  2014اىل غاية  2010، كما متيزت الفرتة 2014سنة 

  1:، وذلك راجع لعدة أسباب منها2014مليون دوالر سنة  58580مليون دوالر لرتتفع إىل 

 .رة اخلارجية من القيود التعريفية وغري التعريفيةحترير التجا - 

 .التسهيالت املمنوحة للمستوردين من قبل مصاحل اجلمارك - 

 .الزراعي اليت تبنتها احلكومة لتطوير القطاع الفالحي صالحالزيادة يف واردات التجهيزات الفالحية، نظرا لسياسة اإل - 

 .ةزيادة الواردات من السلع االستهالكية غري الغذائي - 

 .زيادة واردات التجهيزات الصناعية - 

مليون  16483حقق رصيد امليزان التجاري رصيدا سالبا، حيث بلغ على التوايل  2017و  2016و  2015يف سنوات 

وهذا راجع إلخنفاض أسعار البرتول حيث إخنفضت إىل أدىن مستويا�ا يف . مليون دوالر 11192، ردوالمليون  16784دوالر، 

. رية وذلك راجع إىل اإلخنفاض احلاد يف أسعار البرتول مما نتج عنه أزمة إقتصادية عصفت بربامج التنمية بالبالدالسنوات األخ

سنوات األخرية  10ت قيمة الصادرات إىل أدىن مستويا�ا خالل خنفضدوالر، حيث إ 50دون  حيث إخنفض سعر البرتول إىل ما

مليون دوالر، وهذا ما يدل على  29943مليون دوالر و  35219 حوايل على التوايل 2016و  2015أين بلغت حوايل سنيت 

. ادرات خارج احملروقاتالص أسعار البرتول وأمام الضعف اهليكلي يف إيرادات يف مدى هشاشة االيرادات اخلارجية إزاء التقلبات

من  مستفيداً  34761الصادرات ليبلغ  إرتفع حجم 2017يف سنة  2.وهو أمر يلح بقوة على مرافقة القطاعات املصدرة باستمرار

  .2016دوالر سنة  45مقابل  2017دوالر سنة  53,97إرتفاع أسعار البرتول حيث بلغت 

                                                           
 .197: مرجع سابق، ص: أمساء، سي علي -  1
وسياسات التصدي واملرافقة يف ظرف صدمة  2016والتسعة أشهر األوىل من سنة  2015نقدية لسنة ة والالتوجهات املالي: تدخل حمافظ البنك أمام ا�لس السعيب الوطين -  2

 .4: خارجية مستمرة، بنك اجلزائر ، ص



    تحليل�تنظيم�وتطور�التجارة�ا��ارجية�����                                                                             الفصل�الرا�ع����������

 

289 

 51702حيث بلغت على التوايل  2017و 2016و  2015ت سنوابينما شهدت الواردات إخنفاضا متواليا خالل ال

ويرجع سبب اإلخنفاض إىل اإلجراءات املتبعة بغرض التحكم يف  مليون دوالر، 45953مليون دوالر و  47089مليون دوالر و 

  1.عةملصنواردات املنتجات نصف  ا تالواردات ومواجهة األزمة اإلقتصادية، حيث إخنفضت واردات سلع التجهيز وتراجع

  )2016 – 1990(ال�ي�ل�السل���للمبادالت�التجار�ة�ا��زائر�ة�: املطلب�الثا�ي

اخلارحية خالل فرتة التحرير التجاري، يالحظ هشاشة اإلقتصاد اجلزائري كونه يعتمد على قطاع  املتتبع حلصيلة التجارة

قيمة الصادرات مرهونة باحملروقات، ويف الغالب فإن وحيد يف التصدير وهو احملروقات ويستحوذ على النسبة األكرب، وبالتايل 

تبطة بسعر البرتول، على العكس يف جانب الواردات فنجد تبعية التحسن يرجع إىل إرتفاع قيمة الصادرات من احملروقات واملر 

  .املطلقة إلسترياد احلاجيات األساسية خاصة الغذائية منها

  )2016– 1990( ال�ي�ل�السل���للصادرات�ا��زائر�ة�: أوال

طاع احملروقات يف املالحظ على الصادرات اجلزائرية هو التذبذب يف قيمتها وذلك راجع إىل هيمنة القطاع الوحيد وهو ق

يف أغلب فرتة التحرير التجاري رغم اجلهود املبذولة لرتقية الصادرات  %95جانب الصادرات، والذي تعترب مسامهته كبرية تفوق 

  . يبقى قطاع التصدير رهني أسعار احملروقاتايل خارج احملروقات، وبالت

 – 1990يبني لنا تطور قيمة الصادرات اجلزائرية للفرتة الشكل املوايل : )2017 – 1990(الصادرات للفترة  قيمة تطور -1

2016.  

 – 1990(تطور�الصادرات�ا��زائر�ة�): 05 – 04(الش�ل�رقم�

2017(

  

  .01امللحق رقم باالعتماد على بيانات  عداد الطالبمن إ :المصدر

نالحظ أن  2017 – 1990الصادرات اجلزائرية للفرتة  والذي ميثل تطور) 05 – 04(من خالل الشكل البياين رقم 

 :الصادرات اجلزائرية من حيث التطور، متيزت بثالث فرتات من حيث التذبذب واالستقرار نوجزها يف اآليت

 قطاعمتيزت هذه الفرتة مع بداية تبين اجلزائر للتحرير التجاري وختلي الدولة عن احتكار ): 2002 – 1990(ى ألولالفترة ا -

بالتذبذب املسجل يف قيمة الصادرات بني إخنفاض وإرتفاع، وهذا ما يعكس الوضعية الصعبة اليت مر �ا اإلقتصاد  التجارة اخلارجية

مليون دوالر، لرتتفع سنة  11304حوايل  1990ين، حيث بلغت قيمة الصادرات سنة لعشر من القرن ا العقد األخريالوطين يف 

                                                           
 .9: ص ،2018، بنك اجلزائر، فيفري 2017وتوجهات سنة  2016حوصلة حول التطورات النقدية واملالية لسنة : السعيب الوطينتدخل حمافظ البنك أمام ا�لس  -  1
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دوالر مستفدة من إرتفاع أسعار البرتول جراء حرب اخلليج، لتنخفض بعد ذلك الصادرات  مليون 12101لتبلغ حوال  1991

ية التسعينات وذلك راجع إىل إخنفاض بدا وهي أدىن قيمة هلا منذ 8340حوايل  1994أين سجلت سنة  1994إىل غاية اجلزائرية 

مستفيدة من حتسن يف أسعار  1997 إىل غاية سنةت أسعار البرتول وكذا ثبات الصادرات غري النفطية، لرتتفع قيمة الصادرا

 فيدةمليار دوالر مست 14أين بلغت حوايل  1997البرتول، أين سجلت أعلى قيمة للصادرات اجلزائرية يف سنوات التسعينات سنة 

دوالر إنعكس  12,94سعر  وغهوبل 1998، ونتيجة إخنفاض أسعار البرتول سنة لدوالر للربمي 21,7من وصول سعر البرتول إىل 

، حيث بلغت  2000و  1999مليون دوالر، لرتتفع الصادرات سنيت  10213على قيمة الصادرات اجلزائرية أين بلغت  سلباً 

 .2002و  2001 أسعار البرتول، لتنخفض قيمة الصادرات سنيت سن يفمليون دوالر، وهذا راجع إىل حت 22031

ة  بزيادة مستمرة يف حجم الصادرات وهي أطول فرتة زيادة خالل مرحلة التحرير متيزت الفرت ): 2008 – 2003(الفترة الثانية  -

مليون دوالر سنة  24612رات من لصادالتجاري يف اجلزائر، وذلك راجع التزايد املستمر يف أسعار البرتول، حيث إنتقلت قيمة ا

مليون دوالر، مستفيدة بذلك من االرتفاع  79298إىل تسجيل أىل قيمة للصادرات يف تاريخ اجلزائر أين بلغت حوايل  2003

، إىل 2007دوالر مع �اية سنة  96إىل  2004دوالر سنة  40املستمر والقياسي يف أسعار البرتول، حيث انتقل سعر البرتول من 

ني وهو ما يعكس االرتباط الوثيق ب، 2008دوالر يف جويلية  147ليصل حاجز ، 2008دوالر مع بداية أفريل  115له تسجي

 .الصادرات اجلزائرية وأسعار البرتول

متيزت الفرتة بالتذبذب يف قيمة الصادرات بني ارتفاع واخنفاض، ذلك راجع إىل االرتباط ): 2017 – 2009( الفترة الثالثة  -

، حيث 2008عما كان عليه احلال يف سنة  %57ق بني الصادرات وأسعار النفط، حيث إخنفضت الصادرات اجلزائرية بنسبة لوثيا

، وذلك راجع إىل تداعيات األزمة العاملية لسنة 2008مليار دوالر سنة  79مليار دوالر، مقابل  45بلغت الصادرات حوايل 

 57ما بني  2014و  2010لتستقر الصادرات بعد ذلك ما بني سنوات  1.%37,33، أين إخنفضت أسعار البرتول بنسبة 2008

ظهر جليا تأثري الصدمة النفطية اليت ضربت أسعار البرتول منذ  2015ومع بداية  .اخنفاضمليار دوالر بني ارتفاع و  62مليار و 

، 2016دوالر للربميل يف سنة  30ارب يث ق، حنو االخنفاض الشديد وتسجيل أرقام دنيا قياسية ح2014النصف الثاين من سنة 

مليار دوالر، مع حتسن طفيف سنة  29و  35 أين سجلتا على التوايل 2016و  2015وبذلك اخنفضت قيمة الصادرات سنيت 

  .مليار دوالر 34أين بلغت الصادرات ما قيمته  2017

لصادرات اجلزائري متتاز بأحادية أن امن خالل ما تقدم نالحظ ): 2016 – 1990(التركيبة السلعية للصادرات  -2

رية، وهو ما يعكس مدى هشاشة االقتصاد الوطين الصادرات، حيث تشكل الصادرات النفطية النسبة األكرب من الصادرات اجلزائ

خري دليل على ذلك، يقابله يف ذلك ضعف  2014وتأثره الشديد بالصدمات النفطية، حيث تعترب خملفات الصدمة النفطية لسنة 

  .الصادرات، وهذا ما يوضحه الشكل املوايل باعات األخرى ونسبها الضئيلة يف جانالقط

)2017 - 2000(مسا�مة�الصادرات�النفطية�وغ���النفطية����الصادرات��ا��زائر�ة���سبة: )06 – 04( الش�ل�رقم  

                                                           
حماولة للتقييم، : زائراجلأثر سياسة الصرف على ميزان املدفوعات يف اجلزائر، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطين األول حول السياسات االقتصادية يف : مجيلة، اجلوزي - 1

 .107: ، ص3، جامعة اجلزائر 2013ماي  13
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نسبة المحروقات نسبة الصادرات غیر النفطیة

  .02م رق من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات امللحق :المصدر

لنسبته  نالحظ أن االقتصاد الوطين هو رهني لقطاع وحد وهو قطاع احملروقات وذلك) 06 – 04(من خالل الشكل رقم 

باملائة من الصادرات اجلزائرية، يف حني أن القطاعات  98و  93املرتفعة يف جانب الصادرات أين ترتواح نسبة مسامهته ما بني 

، إذا ما قورنت باإلمكانيات املتاحة وكذا الدعم املقدم من طرف الدولة، ويرجع إخنفاض داً ة جاألخرى تبقى نسبتها ضئيلة وضئيل

وهو ترقية الصادرات خارج  ،اب حالت دون حتقيق اهلدف املنشودبخارج قطاع احملروقات إىل عدة أس دراتنسبة مسامهة الصا

  1:قطاع احملروقات، نذكر منها

 .ير، زيادة إىل ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات اجلزائريةتصدغياب إسرتاتيجية واضحة املعامل لل - 

 .ول دون متوقعهم يف األسواق اخلارجيةانعدام اخلربة لدى املصدرين اجلزائريني واليت حت - 

 .غياب الثقافة التصديرية لدى أصحاب املؤسسات، وتركيزهم على السوق الوطين فقط - 

 .ذا راجع إىل ضعف ميزانية البحث والتطويروه غياب اإلبداع واالبتكار التقين والتكنولوجي، - 

 .ألسواق الدوليةعدم تطابق املنتجات الوطنية مع املقاييس العاملية املطبقة يف ا - 

التداخل يف املهام املوكلة للهيئات واهلياكل املدعمة لرتقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، مما أدى إىل غياب التنسيق  - 

 .، مما صعب من عملية التقييم والوصول إىل األهداف املنشودةدمةوالتضارب يف األرقام املق

صاد الوطين يف مواجهة التقلبات يف أسعار البرتول، كون الصادرات بينت مدى عجز االقت 2014الصدمة النفطية لسنة 

ق العاملية وعلى تلبية السوق سوااجلزائرية �يمن عليه الصادرات النفطية، فيما يبقى باقي القطاعات غري قادرة على املنافسة يف األ

 .لتكون بديًال ملا بعد البرتول احمللي، مما استوجب إعداد خطة واضحة بغرض النهوض بكل القطاعات االسرتاتيجية

يعترب ضعف حصيلة الصادرات خارج احملروقات نقطة ضعف االقتصاد الوطين مما يستوجب األخذ مبساع استباقية على 

ؤسسات، والقدرة على التأقلم السريع يف التطورات اجلديدة اليت متيز االقتصاد العاملي وعلى القدرة امل املستوى احمللي من طرف

  2:وهذا التحدي يستوجب. نافسة، إضافة إىل دعم ومرافقة الدولة على اخرتاق األسواق الدوليةعلى امل

 .ةطنيتدعيم الدور األساسي الذي جيب أن تقوم به التمثيليات الدبلوماسية الو   - 

 .إختيار القطاعات أو املنتوجات ذات القيمة املضافة املعتربة لرتقيتها - 

  .فقة الشركات الصغرية واملتوسطة على املستوى الدويلتطوير برامج عمومية مالئمة ملرا - 

                                                           
، ا�لد األول، جامعة 34لصغرية واملتوسطة كآلية الخرتاق األسواق الدولية، جملة احلقوق والعلوم االنسانية، العدد االقتصادي، العدد سات اتدويل املؤس: عبد احلميد، بن الشيخ - 1

 .315: ، ص2018زيان عاشور، اجللفة، أفريل 
 .160: مرجع سابق، ص: بالل، بومجعة وعثمان، ملوك -  2
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يد من لعدما ميكنه إستنتاجه أن حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر، وحماولة إندماجها يف اإلقتصاد العاملي وإبرامها ل

صادرات خارج قطاع احملروقات االتفاقيات الثنائية، والشراكة مع االحتاد األوريب مل يعد بالنفع على التجارة اخلارجية، كون أن ال

تبقى نسبتها ضئيلة جداً، إضافة إىل عجز املنتج احمللي على املنافسة يف األسواق العاملية واحمللية، وكون أن قطاع احملروقات يبقى 

ف تزايداً تفاقيات املنظمة فإن اجلزائر مل تستفد الكثري من حترير التجارة اخلارجية، على عكس جانب الواردات الذي عر ج اخار 

  .وهذا ما سنتطرق إليه يف العنصر املوايل ،2017و  1990مستمراً خالل فرتة 

  )2017 – 1990( ال�ي�ل�السل���للواردات�ا��زائر�ة�: ثانيا

اجلزائرية تضاعفها حوايل مخس مرات يف السنوات األخرية إذا ما قورنت بقيمة الواردات سنة ات املالحظ على الوارد

  .مليار دوالر 58,5أين بلغت  2014مليار دوالر، بينما بلغت أعلى قيمة للواردات سنة  9,5وايل ، أين بلغت ح1990

يمة الواردات خالل فرتة إصالح قطاع ر قالشكل املوايل يوضح تطو  ):2016 -1990(الواردات للفترة  قيمة تطور -1

  .التجارة اخلارجية وتبين التحرير التجاري

  

  )2017 – 1990(الواردات�ا��زائر�ة�للف��ة��تطور : )07 – 04( الش�ل�رقم

 .01من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق : المصدر

  :ميكن التمييز بني ثالث حمطات رئيسية يف تطور الواردات اجلزائرية، وهي )07 -04(من خالل قراءة الشكل رقم 

الفرتة بإخنفاض يف قيمة الواردات وذلك راجع إىل برامج اإلصالح املطبقة واليت مست كل متيزت  ):2001 – 1990(الفترة  -

 منها ختفيض قيمة الدينار ورفع الدعم عن ابريالقطاعات االقتصادية ومن بينها قطاع التجارة اخلارجية، حيث مت إختاذ عدة تد

ز الدولة عن السداد مما جعلها رهينة اإلصالحات بعض السلع، وخصخصة املؤسسات العمومية، إضافة إىل املديونية وعج

، مليون دوالر 9648حوايل  1990املفروضة من اهليئات الدولية، هذا ما إنعكس على إخنفاض قيمة الواردات، حيث بلغت سنة 

 8406أين بلغت  1992مليون دوالر، لرتتفع بعد ذلك الواردات من سنة  7681إىل  1991يف سنة  %20تنخفض حبوايل ل

، أين 1997و  1996، بعد ذلك تنخفض قيمة الواردات سنيت 1995مليون دوالر سنة  10760مليون دوالر لتصل قيمة 

 1:ذلك راجع إىل، و مليون دوالر 8687مليون دوالر و  9098وصلت على التوايل 

وأن إنطالق جهاز اإلنتاج مل التباطئ يف نشاط جهاز اإلنتاج أدى إىل إخنفاض الواردات من املواد األولية ونصف املصنعة،  - 

 :يتم وفق األهداف املتوخاة لألسباب التالية

 حل املؤسسات العمومية. 

                                                           
 .418: ص مرجع سابق،: عبد الرشيد، بن ديب  -  1
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 وردين على إثر إجراءات حترير التجارة اخلارجيةستغلق وحدات إنتاج القطاع اخلاص نتيجة املنافسة املفروضة من قبل امل. 

 ومية مع البنوكمشكلة التمويل املوجهة اليت أصبحت تواجهها املؤسسات العم. 

إستمرار إجتاه نقص اإلستثمار، فبالرغم من وضع شروط مشجعة لرتقية اإلستثمار يف اجلزائر، إال أن النتائج املسجلة يف سنة  - 

 . يف تراجع انتك  1996مقارنة بسنة  1997

ىل إلك مليار دوالر وذ 9حافظت قيمة الواردات على مستواها يف حدود  2001إىل غاية سنة  1998يف سنوات 

الوضعية الصعبة اليت مر �ا اإلقتصاد الوطين، إضافة إىل العشرية السوداء سنوات التسعينات إنعكس سلبا على معدالت النمو 

  .صادية حادةإقتاإلقتصادي ووقوع اجلزائر يف أزمة 

ل الفرتة ، حيث بلغت سنة بنمو كبري يف قيمة الواردات طوا 2014 – 2002  متيزت الفرتة ):2014 – 2002(الفترة الثانية  -

تضاعفت حوايل مخس مرات عما  مليار دوالر أي  58,5أين بلغت أكثر من  2014مليار دوالر مقارنة بسنة  12حوايل  2002

أين سجلت قيمة الواردات  2009ما مييز الفرتة االرتفاع املستمر يف قيمة الواردات بإستثناء سنة ، و 2002كان عليه احلال سنة 

وذلك راجع إىل تباطئ معدالت منو  2009مليون دوالر سنة  39479مليون دوالر مقابل  39294ف أين بلغت ض طفياإخنف

 2002كن إرجاع سبب إرتفاع الواردات بشكل كبري ما بني ومي .2008االقتصاد العاملي وذلك راجع إىل تداعيات األزمة العاملية 

 1:إىل مجلة من األسباب، نذكر بعضها يف اآليت 2014 –

 .إرتفاع أسعار املواد الغذائية خالل الفرتة، حيث تعترب اجلزائر من بني أكرب املستوردين للقمح واحلليب والسكر - 

 .2001برامج اإلستثمارت العامة الضخمة منذ سنة  - 

 .ادة يف أجور العمال واملوظفني أدت إىل زيادة الطلب بشكل مباشر على السلع املعمرة مثل السياراتلزيا - 

 .طلب نتيجة زيادة عدد السكان، وكذا ضعف القطاع الفالحي والصناعي وعجزه عن تلبية احلاجياتزيادة ال - 

ارنة بالسنوات األخري، حيث سجلت قيمة مق متيزت الفرتة بإخنفاض معترب يف قيمة الواردات ):2017 – 2015(الفترة  -

،  %12وبنسبة إخنفاض بلغت  2014ملسجلة سنة مليون دوالر وهي قيمة أقل من قيمة الواردات ا 51702الواردات حوايل 

مليون دوالر،  45953مليون دوالر، و  46727أين سلجتا على التوايل  2017و  2016لتواصل الواردات اإلخنفاض سنيت 

 ض الواردات إىل األزمة اإلقتصادية اليت عصفت باإلقتصاد الوطين جراء تداعيات الصدمة النفطية، مما كانت لهفاويرجع إخن

نعكاسات سلبية على إخنفاض حاد يف قيمة الصادرات وجتسيل عجز كبري يف امليزان التجاري، مما إستوجب كبح قيمة الواردت ا

 2:لرتشيدها، نذكر منهاات ملواجهة األزمة، من خالل جمموعة من اإلجراء

 .نك اجلزائرسياسة التعومي احملكوم للدينار اجلزائري أمام العمالت الرئيسية املعتمدة من طرف ب - 

 .تسقيف العديد من الواردات عرب وضع نظام رخص الغسترياد، وكذا حظر بعض املنتجات - 

 .إلزام كافة وكالء السيارات باإلستثمار حمليا - 

أما من حيث الرتكيبة السلعية للواردات فاملالحظ هو هيمنة سلع  ):2016 – 1990(ردات للفترة لواالتركيبة السلعية ل -2

تستحوذ على ثلث الواردات خالل فرتة التحرير التجاري، وكذا املواد نصف املصنعة واليت تدخل يف عمليات التجهيز واليت 

ألوىل، إضافة إىل أن السلع الغذائية واإلستهالكية تستحوذ جمتمعة ة ااإلنتاج، كون أن أغلب املؤسسات اجلزائرية هي تركيبية بالدرج

  .وهذا ما يوضحه الشكل املوايل. 2016 – 2000على ثلث واردات اجلزائر خالل الفرتة 

  2016 - 1990ال��كيبة�السلعية�للواردات�ا��زائر�ة�للف��ة�): 08 – 04(الش�ل�رقم�

                                                           
 .161: مرجع سابق، ص: بالل، بومجعة وعثمان، ملوك -  1
 .162: مرجع سابق، ص :بالل، بومجعة وعثمان، ملوك -  2
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 .03عداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق رقم ن إم: المصدر

وذلك  2016 – 1990بية للواردات اجلزائرية خالل الفرتة ترتيب األمهية النسنالحظ ) 08 -04(من خالل الشكل رقم  

  :تبعا ملسامهتها يف جانب الواردات، حيث كانت الرتتيب على النحو التايل

رتة الدراسة، وهو ما يعكس توجه الدولة حنو حتقيق إستثمارات كربى يف شىت ل فخال %34سلع التجهيز الصناعي بنسبة  - 

 .2014 – 2000ا�االت خاصة يف الفرتة 

خالل نفس الفرتة، وذلك راجع إىل طبيعة اإلقتصاد اجلزائري واملؤسسات  %23املواد نصف املصنعة بنسبة مسامهة بلغت  - 

 .الناشطة واليت أغلبها هي مؤسسات تركيب

 .وهو ما يعكس ضعف القطاع الفالحي يف اجلزائري واستحواذه على نسبة كبرية من الواردات %19الغذائية بنسبة  وادامل - 

وهي نسبة معتربة يف جانب الواردات وهو ما يعكس ضعف القطاع الصناعي وعدم حتقيق  %16سلع االستهالكية بنسبة  - 

 .تلبية كل حاجياته

 .%8باقي السلع جمتمعة يف حدود  - 

  :املستوردات من حيث األمهية، واليت هي على النحو التايل فهم النشاط اإلستريادي من خالل حتليل سلة كن ومي

حتتل سلع التجهيز الصناعي احلصة األكرب من حجم الواردات اجلزائرية طيلة فرتة الدراسة، وهذا ما : التجهيز الصناعي سلع -

بالبالد، باإلضافة إىل إرساء هياكل قاعدية صناعية كربى، مما يتطلب عي يدل على توجه الدولة حنو النهوض بالقطاع الصنا

  ).2016 – 1990(املوايل يوضح تطور قيمة صادرات سلع التجهيز خالل الفرتة  والشكل. جتهيزات ومعدات صناعية خمتلفة

 2016 - 1990للف��ة��تطور�واردات�سلع�التج����): 09 – 04(الش�ل�رقم�
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ا

  .03نات امللحق امن إعداد الطالب باإلعتماد على بي: لمصدر

نالحظ تطور قيمة الواردات من من سلع التجهيز الصناعي خالل فرتة ) 09 – 04(من خالل قراءة بيانات الشكل رقم 

على قيمة هلا سنة ل ألتص 2004عرفت زيادة كبرية يف قيمتها خاصة منذ سنة  ، حيث2016إىل غاية  1990التحرير التجاري 

يف قيمة الواردات إرتفاعا  بالتذبذب 2002إىل سنة  1990ومتيزت الفرتة من سنة . مليار دوالر 19أين بلغت حوايل  2014

، ويرجع ذلك إىل الوضعية 2002مليون دوالر سنة  4423و 1990مليون دوالر سنة  3693وإخنفاضا أين تراوحت ما بني 

 اإلصالحات املفروضة من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وحل العديد من املؤسسات إىل اإلقتصادية الصعبة، إضافة

فاملالحظ التطور امللحوظ يف قيمة واردات التجهيز الصناعي أين بلغت أكرب قيمة هلا  2016إىل غاية  2003منذ سنة . العمومية

و إرساء قاعدة صناعية وجتسيد إستثمارات عمالقة، بعد ة حنمليون دوالر، وهو ما يعكس توجه الدول 18961حبوايل  2014سنة 

مليار دوالر، وذلك راجع إىل  15,3و  17ن بلغت على التوايل أي 2016و  2015إخنفضت قيمة الواردات سنيت  2014سنة 

  .ديد من املشاريعالعتداعيات إخنفاض أسعار البرتول مما جنم عنه تبين اجلزائر عدة إجراءات �دف التحكم يف الواردات وجتميد 

بنسبة  2016 – 1990الدراسة  تأيت واردات السلع النصف املصنعة يف املرتبة الثانية خالل فرتة: المواد نصف المصنعة -2

خلف كل من الواردات من سلع التجهيز والسلع  2002 – 1990كما إحتلت املرتبة الثالثة يف الفرتة ، %23مسامهة تبلغ 

  . يوضح تطور قيمة الواردات من املواد نصق املصنعةوايلالغذائية، والشكل امل

  

  

 2016 - 1990للف��ة��عة�تطور�واردات�املواد�نصف�املصن): 10 – 04(الش�ل�رقم�
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  .03نات امللحق امن إعداد الطالب باإلعتماد على بي: المصدر

الواردات من املواد نصف مصنعة، أ�ا متتاز بالتباين من حيث مة رقم نالحظ أن قي )10 – 04(خالل قراءة الشكل  من

 1,8إمتازت باإلرتفاع الطفيف حيث إنتقلت من حوايل  1995 – 1990لفرتة قيمتها، حيث أن قيمة املواد نصف املصنعة يف ا

، لكن مع بداية سنة 2002 – 1990وهي أعلى قيمة هلا يف الفرتة  1995مليون دوالر سنة  2372إىل  1990مليار دوالر سنة 

وذلك راجع  1997والر سنة مليون د 1564إخنفضت قيمة الواردات من املواد نصف املصنعة سنة  حيث بلغت  حوايل  1996

إمتازت الواردات  2002إىل حل العديد من املؤسسات العمومية وفقًا لربنامج اخلوصصة املفروض من البنك العاملي، وحىت سنة 

  .عة بالتذبذب يف القيمة، وذلك راجع إىل الوضعية الصعبة اليت مر �ا اإلقتصاد الوطينصنمن املواد نصف امل

مليار  13الواردات من املواد نصف املصنعة باإلرتفاع املستمر، أين بلغت أعلى قيمة هلا حوايل متيزت  2003منذ سنة 

جمال الرتكيب خاصة يف جمال االلكرتونيك يف ، وهذا راجع إىل إنشاء العديد من املؤسسات اإلقتصادي 2014دوالر سنة 

  .تلبية السوق احمللي، وذلك بغرض تطوير قطاع الصناعة باجلزائر و 2014والسيارات يف سنة 

 %19انب اهليكل السلعي للواردات بنسبة بلغت حوايل جتأيت يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية النسبية يف : المواد الغذائية -

، قبل أن ترتاجع للمرتبة 2002 – 1990، كما إحتلت املرتبة الثانية بعد سلع التجهيز يف الفرتة 2016 – 1990خالل الفرتة 

والشكل املوايل يوضح تطور قيمة الواردات من املواد . 2003ة خلف كل من سلع التجهيز والواد نصف املصنعة منذ سنة الثالث

  .2016 – 1990الغذائية للفرتة 

  2016 - 1990للف��ة��تطور�واردات�السلع�الزراعية�): 11 – 04(الش�ل�رقم�

  
  .03امللحق باإلعتمادا على بيانات من إعداد الطالب : المصدر
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نالحظ أن قيمة الواردات من املواد الغذائية عرفت تذبذب يف قيمة  )11 – 04(خالل قراءاة بيانات الشكل رقم  من

 %19مليار دوالر و بنسبة بلغت  11بقيمة بلغت حوايل  2014أخرى، وبلغت أعلى قيمة للواردات سنة ىل الواردات من سنة إ

لواردات وهي قيمة مرتفعة إذا ما قورنت باإلمكانيات املتاحة، حيث تعترب اجلزائر من بني أكرب مسوردي القمح يف من إمجايل ا

وتراوحت قيمة الواردات يف . زائر رغم اجلهود املبذولة لتطوير القطاعباجلالعامل وهو ما يعكس الوضعية الصعبة للقطاع الزراعي 

مليون دوالر ، لتبلغ أعلى  2140حوايل  1990يار دوالر خالل الفرتة، حيث بلغت سنة مل 3و  2ما بني  2003 – 1990الفرتة 

  . اجلزائر ادتمليون دوالر وذلك راجع إىل أزمة اجلفاف اليت س 2816حيث بلغت  1994قيمة هلا سنة 

يف بعض السنوات،  إىل اليوم امتازت واردات السلع الزراعية باإلرتفاع يف قيمتها رغم تسجيل إخنفاض 2004ومنذ سنة 

مليار وهي أعلى قيمة هلا يف تاريخ اجلزائر وذلك راجع إرتفاع أسعار املواد الغذائية يف بورصة السلع  11حوايل  2014وبلغت سنة 

مليون دوالر وهذا راجع إىل  8224مليون دوالر و  9316اخنفضت قيمة الواردات إىل  2016و  2015 الغذائية، ويف سنة

ذة من طرف احلكومة بغرض تقييد الواردات وذلك حبظر بعض السلع، والعمل بنظام احلصص لسلع أخرى االجراءات املتخ

لحوظ يف القطاع الزراعي نتيجة اجلهود املبذولة من امل ملواجهة األزمة اإلقتصاية جراء إخنفاض أسعار احملروقات، وكذا التحسن

 .املنتجات الدولة لتطوير القطاع، وحتقيق اإلكتفاء الذايت يف بعض

بنسبة مسامهة يف الوادرات اإلمجالية بنسبة بلغت  ابعةتأيت السلع اإلستهالكية غري الزراعية يف املرتبة الر : السلع اإلستهالكية -

، واملالظ أن قيمة الواردات من السلع اإلستهالكية أ�ا عرفت إرتفاع كبري يف قيمتها 2016 – 1990ة خالل الفرت  %16حوايل 

  .ات األخرية وهو ما يوضحه الشكل املوايلخالل السنو 

  2016 - 1990للف��ة�تطور�واردات�السلع��س��الكية�): 12 – 04(الش�ل�رقم�

  
  .03امللحق لطالب باإلعتمادا على بيانات د امن إعدا: المصدر

قيمة الواردات من السلع اإلستهالكية أين بلغت  نالحظ هو اإلرتفاع الكبري يف) 12 – 04(من خالل قراءة الشكل رقم 

 وبلغت قيمة. وهي أعلى نسبة هلا 20,37مليون دوالر بنسبة بلغت حوايل  11210أين بلغت حوايل  2013أعلى قيمة هلا سنة 

ر وهي مليون دوال 1751أين بلغت  1995مليون دوالر لرتتفع سنة  1146حوايل  1990واردات من السلع االستهالكية سنة ال

عرفت الواردات من السلع االستهالكية إرتفاعا مستمرا أين بلغت سنة  2003، ومنذ سنة 2002 – 1990أعلى قيمة هلا للفرتة 

تنامي الطلب على السلع اإلستهالكية خاصة السيارات وغريها، لتنخفض بعد  إىلمليار دوالر وذلك راجع  11حوايل  2013

ويعزى الغنخفاض يف قيمة الواردات من السلع  2016مليون دوالر سنة  8275بلغت  أين 2016إىل غاية  2014ذلك سنوات 

مسح بتخفيض قيمة الواردات من ا اإلستهالكية إىل حظر العديد من املنتجات، وكذا األخص بنظام احلصص يف بعض املنتجات مم

  .السلع الزراعية
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ملواد األولية والطاقة واحملروقات، حيث مل تتجاوز نسبة مسامهتها وتتكون من سلع التجهيز الفالحي وا: باقي الورادات مجتمعة -

الل نفس الفرتة ة خجمتمعة، حيث بلغت نسبة مسامهة املواد األولي %8نسبة  2016 – 1990يف جانب الواردات خالل الفرتة 

ر قيمة الورادات من هذه والشكل املوايل يوضح تطو  .%1وسلع التجهيز الفالحي  %3والطاقة واحملروقات نسبة  % 4حوايل 

  .2016 – 1990السلع خالل الفرتة 

  2016 - 1990للف��ة�تطور�واردات�السلع��س��الكية�): 13 – 04(الش�ل�رقم�

  

  .03امللحق من إعداد الطالب باإلعتمادا على بيانات : صدرالم

زيادة قيمة الواردات من املواد االولية والطاقة واحملروقات خالل هو ) 13 – 04(املالحظ من خالل بيانات الشكل رقم 

وهي  9,84بلغت  مهةمليار دوالر وبنسبة مسا 5أين بلغت حوايل  2012فرتة الدراسة، أين بلغت أعلى قيمة للمحروقات سنة 

يرجع اإلخنفاض يف قيمة و . مليار دوالر  1,3أين بلغت حوايل  2016أعلى نسبة مسامهة هلا، لتنخفض بعد ذلك إىل غاية 

الواردات من احملروقات إىل زيادة سعر املواد الطاقوية باجلزائر وكذا جتميد العديد من املشاريع الكربى مما ساهم يف إخنفاض إيرادات 

أين  2014أما بالنسبة للمواد األولية نالحظ التذبذب الواضح يف قيمتها، أين بلغت أعلى قيمة هلا سنة . ن احملروقاتر ماجلزائ

. 2016مليار دوالر سنة  1,5لتنخفض وتستقر عند مستوى ، % 3,23مليار دوالر بنسبة مسامهة بلغت  2سجلت حوايل 

خالل فرتة الدراسة، جند أ�ا سجلت أعلى قيمة هلا سنة  %1سبت مسامهتها ز نوبالنسبة لسلع التجهيز الفالحي واليت مل تتجاو 

  .مليار دوالر 0,5أين سجلت  2016نة لتنخفض س 2014مليون دوالر سنة  658

من خالل حتليل اهليكل السلعي للمبادالت التجارية اجلزائرية خالل مرحلة التحرير التجاري، نالحظ عدم حتسن وضعية 

نة حيث مل يساهم التحرير التجاري يف اخلروج من دائرة التبعية لقطاع احملروقات، حيث تبقى األزمة النفطية لس ين،اإلقتصاد الوط

من الواردات هي سلع التجهيز الصناعي واملواد  %57خر دليل على ذلك، أما يف جانب الواردات فاملالحظ أن ما نسبته  2014

ن املالحظ عدم حتسن القطاع الصناعي باجلزائر، وعدم القدرة على الصتدير وهو  أنصف املصنعة، رغم ما تستحوذه السلعتني إال

من الواردات هي عبارة عن سلع زراعية، وهي نسبة كبرية  %20فضة خارج احملروقات، ونسبة ما تعكسه نسبة الصادرات املنخ

  .حي، وحتقيق اإلكتفاء الذايتفالللسلع الزراعية، رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة لتحسني وضعية القطاع ال

ة، وعوائق املنافسة اليت كانت يف الغالب غري وبالتايل فاملالحظ أن اجلهاز اإلنتاجي مل يكن مهيأ لتحرير التجارة اخلارجي 

ارجية اخلشرعية، جعلته يفقد جانبا هاما من أسواقه مما أدى إىل تقهقره، فعلى مستوى املمارسات التجارية جند أن حترير التجارة 

ع التجارة اخلارجية قد مت دون وجود هيكل مناسب لتأطريها، مما خلق آثارا سلبية على اإلقتصاد الوطين بصفة عامة وعلى قطا 
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بصفة خاصة، وذلك رغم اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات للنهوض بالقطاع، األمر الذي يبني عدم فعالية اإلجراءات 

 1.سوقاملتخذة واملرافقة النفتاح ال

  )2016 – 1990(التوز�ع�ا��غرا���للمبادالت�التجار�ة�ا��زائر�ة�: املطلب�الثالث

، هو دراسة إجتاهات التجارة )الصادرات والواردات(دراسة التوزيع اجلغرايف للمبادالت التجارية  يعترب اهلدف األساسي من

تلفة، وكذا معرفة املناطق اليت تتعامل معها اجلزائر، وكذا حتديد ملخاخلارجية اجلزائرية حنو البلدان والتكتالت اإلقتصادية واألقاليم ا

سبة حلصته من الصادرات اجلزائرية، أو حصته من متوين اإلقتصاد الوطين يف جانب الوزن النسيب لكل شريك جتاري، سواء بالن

ثيق باإلقتصاديات الصناعية املتقدمة، وضعف الو واملالحظ على التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية اجلزائرية هو اإلرتباط . الواردات

وفيما يلي نتطرق للتوزيع اجلغرايف للصادرات والواردات . واملغاربية املبادالت البيئنية خاصة مع دول العامل النامي والدول العربية

 .2016 – 1990اجلزائر للفرتة 

  )2016 – 1990(التوز�ع�ا��غرا���للصادرات�ا��زائر�ة�: أوال

ية توزيع اجلغرايف هليكل الصادرات السلعية جمموعة من العوامل لعل من أمها، طبيعة الصادرات والعالقات التجار ال يعكس

وقدرا�ا التنافسية، وتكون هذه العوامل الشركاء التجاريني الرئيسيني، وكلما زادا تنوع األسواق وتعددها زادت القدرة التنافسية 

  .2016 – 1990يوضح أهم الشركاء التجاريني حسب األقاليم للفرتة  ايلوالشكل املو . للمنتجات احمللية

  2016 - 1990للف��ة�لصادرات�ا��زائر�ة��التوز�ع�ا��غرا���ل): 14 – 04(الش�ل�رقم�

  

  .04من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق رقم : المصدر

هو هيمنة بلدان اإلحتاد األوريب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية على ما ) 14 – 04(املالحظ من خالل الشكل رقم 

 %57الصادرات اجلزائرية، مما يبني األمهية النسبية لكل من االحتاد األوريب والذي إستحوذ على أكثر من من إمجايل  %86يقارب 

وميكن . ، حيث يعتربان كسوق أساسي لتصريف املنتجات اجلزائريةديةمن الصادرات اجلزائر، وكذا منظمة التعاون والتنمية االقتصا

منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية تضمان أغلب الدول الصناعية الكربى، واليت تفسري ذلك أن كل من اإلحتاد األوريب وبلدان 

                                                           
 .420 – 419: ص. ، صمرجع سابق: عبد الرشيد، بن ديب -  1
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صادرات اجلزائر هي من احملروقات لب تعترب من أكرب املستهلكني من املواد األولية واخلام كمدخالت لصناعا�ا، وذلك أن أغ

غرايف للدول األوربية، وكذلك إلعتبارات تارخيية كما ميكن تفسري ذلك أيضًا بالقرب اجل. %95والطاقة بنسبة تفوق يف الغالب 

  :وفيما يلي نبني تطور الصادرات حنو املناطق حسب األمهية النسبية خالل فرتة الدراسة. أيضا

من إمجايل  %57 بلدان اإلحتاد األوريب الشريك الرئيسي للجزائر حيث يستحوذ على ما يقارب عتربت :اإلتحاد األوربي -1

  .وهذا ما يوضحه الشكل املوايل. 2016 – 1990رية للفرتة الصادرات اجلزائ

 2016 - 1990 تطور�الصادرات�ا��زائر�ة�املوج�ة�لالتحاد��ور�ي�للف��ة): 15 – 04(الش�ل�رقم�

  .04من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات امللحق رقم : المصدر

هو التطور امللحوظ يف قيمة الصادرات املوجهة لدول اإلحتاد األوريب، حيث ) 15 – 04(املالحظ من خالل الشكل رقم 

، وهذا بني إرتفاع  2002سنة ر مليون دوال 12100، إىل غاية 1990مليون دوالر سنة  7595تطورت قيمة الصادرات من 

من  %72، أين بلغت حوايل 1992خالل نفس الفرتة مع تسجيل أعلى نسبة سنة  %60وإخنفاض مع تسجيل نسبة فاقت 

إخنفضت نسبة الصادرات الوجهة إىل دول اإلحتاد األوريب إىل ما  2012إىل غاية سنة  2003ومع بداية سنة . إمجايل الصادرات

مليار  14حوايل  2003ع قيمة الصادرات إىل هذه البلدان، حيث بلغت قيمة الصادرات املوجهة هلا سنة فا رغم إرت ،%60دون 

رغم دخول اجلزائر مع االحتاد األوريب يف شراكة إال أنه ، %55,38مليار دوالر وحبصة بلغت  40بلغ قيمة إىل ما يقارب دوالر، لت

، لو قارنا نسة الصادرات املوجهة لدول االتحاد األوريب 2005الدول منذ سنة ه مل تستفد كثريا من خالل الشراكة املربمة مع هذ

 41بلغت الصادرات املوجهة لدول االحتاد األوريب مستوى قياسي حيث بلغت أكثر من  2013ويف سنة  ،2005مع سنوات قبل 

، 2016و  2015 سنوات يف لتنخفض، %64,21مليار وبنسبة  40حوايل  2014ويف سنة ، %63,53مليار دوالر وبنسبة 

ون األول للجزائر، خاصة دول وبالتايل تعترب الزب. %57,95مليار دوالر وبنسبة بلغت  16,7حوايل  2016حيث بلغت سنة 

 إيطاليا وفرنسا، إسبانيا لقر�ا اجلغرايف من اجلزائر، وكذا إىل طبيعة الصادرات اجلزائرية واليت يهيمن عليها قطاع احملروقات، والذي

  .خل ضمن العديد من الصناعاتيد

ية االقتصادية الشريك التجاري الثاين مبعدل تعترب دول منظمة التعاون والتنم: بلدان منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية -2

ويوضح الشكل املوايل والذي يبني تطور الصادرات املوجهة لبلدان منظمة ، %29بلغ حوايل  2016 – 1990متوسط لفرتة 

  .2016 – 1990والتنمية اإلقتصادية للفرتة ن التعاو 

  



    تحليل�تنظيم�وتطور�التجارة�ا��ارجية�����                                                                             الفصل�الرا�ع����������

 

301 

  2016 - 1990 التعاون�والتنمية��قتصادية�للف��ة�تطور�الصادرات�ا��زائر�ة�نحو�بلدان�منظمة): 16 – 04(الش�ل�رقم�

  .04امللحق رقم من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات : المصدر

هو التطور امللحوظ يف قيمة الصادرات املوجهة لبدان منظمة التعاون والتنمية ) 16 – 04(لشكل رقم املالحظ من خالل ا

أين بلغت حوايل  2008مليون دوالر لتصل إىل أكرب قمة هلا سنة  5835أين بلغت حوايل  2000خاصة من سنة االقتصادية، 

صادرات اجلزائرية فقد اللتنمية االقتصادية يف الطلب على ، أما عن نسبة مسامهة دول منظمة التعاون وادوالرمليون  28614

 مليار 10عد ذلك تراجعا يف قيمة املبادالت أين نزلت حتت حاجز ، لتسجل ب2012إىل غاية  2004منذ سنة  %30فاقت نسبة 

ويرجع ، %30دون  مليون دوالر وإخنفاض النسبة إىل ما 6251و  5288أين بلغت على التوايل  2016 و 2015دوالر سنيت 

ن املنظمة تعترب الشريك ومنه فإن بلدا. ذلك إىل إخنفاض الطلب على احملروقات، وكذا األزمة النفطية اليت أثرت على أسعارها

  .التجاري الثاين للجزائر، ويعترب السوق األمريكي والكندي أهم سوقني للجزائر

من دول أمريكا الالتينية والدول اآلسيوية بنسبة بلغت يف املتوسط  تأيت يف املرتبة الثالثة كل :دور أمريكا الالتينية وآسيا -3

  .املوايل يوضح تطور الصادرات حنول دول أمريكا الالتينية والدول اآلسيوية والشكل. %5حوايل  2016 – 1990خالل الفرتة 

  2016 - 1990 ��ةتطور�الصادرات�ا��زائر�ة�نحو�بلدان�أمر��ا�الالتي�ية�وآسيا��للف): 17 – 04(الش�ل�رقم�

  .04من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات امللحق : المصدر

ة من حيث املسامهة يف جانب ثأن دول أمريكا الالتينية حلت يف املرتبة الثال ظنالح) 17 – 04(خالل الشكل رقم من 

على التوايل، وحلت دول آسيا يف  %7,59و  %2,11ما بني  ت، بنسب تراوح2006إىل غاية سنة  1990صادرات من سنة ال

لتحل دول آسيا . 2006 ةسن %3,38و نسبة  1998سنة  %0,33بني  نفس الفرتة يف املرتبة الرابعة، حيث تراوحت النسبة ما

ث سجلت أعلى يخالل السنوات األخرية ح %8و  6، بنسب تراوحت ما بني 2016إىل غاية  2007يف املرتبة الثالثة منذ عام 

 %5و  3لالتينية ما بني مليار دوالر، وتراوحت نسبة الصادرات املوجهة لدول أمريكا ا 5أين بلغت حوايل  2014قيمة هلا سنة 
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مليارد دوالر، لتسجل  4أين بلغت حوايل  2012و  2011، وبلغت أعلى قيمة هلا سنيت 2016و  2007يف الفرتة ما بني 

وأهم ما مييز تطور الصادرات املوجهة لكل من بلدان . مليار دوالر 2 أين كان يف حدو 2016 و 2015غنخفاضا ملحوظا سنيت 

سيا، هو أن السوق اآلسيوي يعترب سوق مهم لتصريف السلع اجلزائرية، وبالتايل وجب على الدولة تنمية امريكا الالتينية وآ

  .تجارينيالاملبادالت التجارية هلذا السوقن مل يضمن التنويع يف الشركاء 

العالم، فالدول  املالحظ خالل فرتة التحرير التجاري هو ضعف حصص الصادرات املوجهة إىل باقي دول: باقي دول العالم -4

خالل نفس الفرتة،  %2العربية واالفريقية مل تتجاوز حصتها يف أحسن احواهلا مليار دوالر، أما الدول املغربية مل تتجاوز حصتها 

 .ح تطور الصادرات املوجهة لكل من الدول العربية واإلفريقية واملغاربية، وباقي الدول األوربيةوضوالشكل املوايل ي

 2016 -  1990 تطور�الصادرات�ا��زائر�ة�نحو��ل�من�دول�إفر�قيا�واملغرب�العر�ي�و�ا���الدول��ور�ية��للف��ة): 18 – 04(الش�ل�رقم�

  .04د الطالب باالعتماد على بيانات امللحق عدامن إ: المصدر

واملغاربية يبقى ضعيف رغم التطور يف قيمة نالحظ أن التعامل مع الدول العربية ) 18 – 04(من خالل الشكل رقم 

ـ ر بمليار دوالر وبنسبة مسامهة تقد 3الصادرات املوجهة هلما، حيث بلغت أكرب قيمة للصادرات املوجهة للمغرب العريب حوايل 

مليار دوالر  1,36و  1,5أين بلغت على التوايل  2016و  2015، لكن سركان ما اخنفضت سنوات 2014سنة  8,87%

أين  2012أما بالنسبة للدول العربية فلم تتجاوز حاجز مليار دوالر، حيث بلغت اعلى قيمة هلا سنة ، %5سبة مسامهة دون وبن

أما الدول االفريقية وباقي الدول األوربية فلم تتجاوز . 2016ليون دوالر سنة م 385مليون دوالر، لتنخفض إىل  958بلغت قيمة 

  .رتة الدراسةمليار دوالر يف أغلب ف 0,5حاجز 

متاثل وتشابه اهليكل يبقى التعامل مع الدول العربية واملغاربية واالفريقية ضعيف جداً، ذلك راجع إىل عدة أسباب منها 

ل والناجم خاصة عن طبيعة التقسيم الدويل للعمل، أين جند أن هذه البدان تتخص أساسا يف لدو االقتصادي واإلنتاجي هلذه ا

والسلع األولية وتوجيهها حنو اخلارج السترياد السلع اإلنتاجية واملعدات التجهيزية الصناعية من األسواق  إنتاج وتصدير املنتجات

ومنه وجب على الدول العربية واملغاربية أن تقييم  .لية بني هذه الدولكامغياب إسرتاتيجية ت، وكذا الرأمسالية للبدان الصناعية

 1.اإلمكان، والعمل على حتسني مستوى التبادلسياسات مبنية على التعاون التجاري قدر 

ريت قا على ضوء حتليل التوزيع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية، املالحظ أن أهم الزبائن الرئيسني للجزائر يتمركزون يف كل من

  .2016أوربا وأمريكا، والشكل املوايل يوضح أهم العمالء للجزائر لسنة 

  

                                                           
 .164: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان  - 1
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  2016شر�ل��زائر�لسنة�العمالء�الع): 19 – 04(الش�ل�رقم�

 
  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: المصدر

-  Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce exterieur de L’Algerie, periode: 
2016, Centre Centre National de l’Informatique et des satatistiques, 2017, p : 19. 

نالحظ أن أغلب الصادرات اجلزائرية موجهة للدول الصناعية الكربى، حيث حلت ) 19 – 04(من خالل الشكل رقم 

تليها الواليات املتحدة ، %12,33، تليها إيطاليا بنسبة بلغت حوايل %16,55ىل بنسبة بلغت حوايل و إسبانيا يف املرتبة األ

تليها بعد ذلك كل من الربازيل، وكندا وهولندا وتركيا، بريطانيا وبلجيكا بنسب ، %11 نسا بنسبة بلغت حوايلاألمريكية وفر 

ائر هم من الدول الصناعية الكربى، ذلك إىل راجع إىل طبيعة جز ويرجع كون أن أهم الزبائن لل.  %3و  %5تراوحت ما بني 

وقات، مما يبني اإلرتباط الوثيق بني الصادرات اجلزائرية واألسواق الرأمسالية يف الصادرات اجلزائرية واليت يهيمن عليها قطاع احملر 

ة، مما جيعلها أكثر عرضة لألزمات اليت تعصف ريتصريف منتجا�ا واملتثملة أساسا يف احملروقات اليت �يمن على الصادرات اجلزائ

، وكذا 2008إخنفاض أسعاره، وهذا ما بينته تداعيات األزمة العاملية بالبلدان الرأمسالية، مما ينعكس سلباً على أسعار البرتول، وكذا 

  .، وما خلفته من تداعيات انعكست سلباً على قيمة الصادرات اجلزائرية2014الصدمة النفطية لسنة 

  2016 – 1990التوز�ع�ا��غرا���للواردات�ا��زائر�للف��ة�: ثانيا

 – 1990ن والتنمية االقتصادية أهم الشركاء التجاريني للجزائر خالل الفرتة تعترب دول االحتاد األوريب ودول منظمة التعاو 

يها دول منظمة التعاون االقتصادي تلمن إمجايل الواردات اجلزائر  %53، حيث تستحوذ دول االحتاد األوريب على مانسبته 2016

  .وهذا ما يوضحه الشكل املوايل. %17مبا نسبته 

  2016 - 1990 للف��ةع�ا��غرا���للواردات�ا��زائر�ة�التوز�): 20 – 04(الش�ل�رقم�

  
  .05من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات امللحق رقم  :المصدر
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تليها دول منظمة التعاون  %53هيمنة دول االحتاد االوريب على ما يقارب ) 20 – 04(شكل رقم اليتضح من خالل 

، %16، وتأيت الدول اآلسيوية يف املرتبة الثالثة بنسبة 2016 – 1990يف املتوسط خالل الفرتة  %17ة بنسبة والتنمية االقتصادي

وهو ما ، %14بينما باقي دول العامل فنسبتهم جمتمعة ال تتجاوز حاجز ، مما يبني أمهية السق اآلسيوي يف متوين االقتصاد الوطين

 :ل من الدول وخاصة الرأمسالية منها، وفيما يلي ترتيب أهم الشركاء التجارينييبني تركز الواردات اجلزائرية يف عدد قلي

املمون الرئيسي لالقتصاد الوطين خالل  ربيعترب االحتاد االوريب أهم شريك جتاري للجزائر، حيث يعت:  دول اإلتحاد األوربي -1

  .اد األوريب، والشكل املوايل يوضح تطور الواردات من دول االحت2016 – 1990الفرتة 

  2016 - 1990 لالتحاد��ور�ي�للف��ة�منا��زائر�ة�الوادرات�تطور�): 21 – 04(الش�ل�رقم�

  
  .05م من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات امللحق رق :المصدر

ر مليون دوال 5583نالحظ تطور قيمة الواردات من دول االحتاد االوريب من ) 21 – 04(من خالل قراءة الشكل رقم 

، وهي أعلى قيمة هلا يف تاريخ واردات اجلزائر من االحتاد االوريب، وتشكل يف 2014مليون دوالر سنة  29684إىل  1990سنة 

و  2015خالل سنيت  %50من إمجايل الواردات اجلزائرية، لتنخفض حتت حاجز  %50أغلب فرتات الدراسة ما نسبته أكثر من 

وذلك راجع إىل اخنفاض ، %47و  49مليار دوالر، وبنسبة مسامهة بلغت على التوايل  22و  25حيث بلغت على التوايل  2016

  .حتاد األوريب يعترب أهم ممون للجزائرالقيمة الواردات عموماً بفضل االجراءات التقشفية �دف ختفيض الواردات، ومنه فان ا

ر قيمة الواردات اجلزائرية من بلدان منظمة التعاون الشكل املوايل يبني تطو : التعاون والتنمبة االقتصادية ةبلدان منظم -2

  .2016 – 1990والتنمية االقتصادية للفرتة 

  2016 - 1990 للف��ة�اون�والتنمية��قتصاديةتعبلدان�منظمة�ال منا��زائر�ة�الوادرات�تطور�): 22 – 04(الش�ل�رقم�
  

  .05اد على بيانات امللحق رقم من إعداد الطالب باالعتم :المصدر
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تطور قيمة الواردات من دول منظمة التعاون، فبعد أن تراوحت قيمة ) 22 – 04(املالحظ من خالل الشكل رقم 

، لتتجاوز 2006و  2004مليار دالر ما بني سنيت  3، وحاجز 2002و  1990الر ما بني سنيت دو  مليار 2الواردات يف حدود 

، %14,40مليار دوالر وبنسبة مسامهة  8,5أين بلغت حوايل  2014، وبلغت أعلى قيمة هلا سنة 2007مليار دوالر سنة  5

ة تأيت دول منظمة التعاون يف املرتبة الثانية سامهمليار دوالر، أما من حيث نسبة امل 6و  7إىل  2016و  2015لتنخفض سنيت 

ة خلف الدول اآلسيوية وتنخفض نسبة مسامهتها إىل ما دون ترتاجع إىل املرتبة الثالث 2009، وبعد سنة 2008إىل غاية سنة 

20% .  

ألوريب ودول منظمة د احتتل دول آسيا املرتبة الثالثة من حيث مسامهتها يف الواردات بعد كل من دول االحتا: دول آسيا -3

، والشكل املوايل 2009وريب منذ سنة ، واملرتبة الثانية بعد االحتدا األ2016 – 1990التعاون والتنمية االقتصادية خالل الفرتة 

  .يوضح تطور الواردات اجلزائرية من الدول اآلسيوية

  - 2016 -  1990 تطور�قيمة�الواردات�من�دول�آسيا�للف��ة�): 23 – 04(الش�ل�رقم�

  .05من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات امللحق رقم  :المصدر
هو التطور امللحوظ يف قيمة الواردات اآلسيوية، حيث جند أن الواردات من ) 23 – 04(خالل لشكل رقم  املالحظ من

لتعرف تطور ،�2005سنة  مليار يف أحسن احواهلا 2,5 مل تتجاوز قيمة 2004إىل غاية  1990 الفرتةالدول اآلسيوية خالل 

مليار دوالر وبنسبة  12,5أكرب قيمة هلا أين فاقت  2014ة مليار دوالر لتصل سن 3أين بلغت حوايل  2006ملحوظ منذ سنة 

 % 24و  22مليار دوالر وبنسبة مسامهة بلغت  11عندو حدود  2016و  2015لتنخفض سنيت ، %21,54مسامهة بلغت 

  .2009التوايل، وبذلك تعترب الدول اآلسيوية املمون الثاين لالقتصاد الوطين بعد دول االحتاد األوريب منذ سنة  لىع

 %14مل تتجاوز حصة باقي الدول وايل تتكون من دول أمريكا الالتينية والدول العربية واالفريقية حاجز : باقي دول العالم -4

  نسبة ضعيفة إذا ما قورنت ي ، وه2016 – 1990كمتوسط خالل الفرتة 
  2016 -  1990 و�ور�ية��خرى�للف��ة غار�ية�امل�قية�والعر�ية�و �فر �دول�أمر��ا�الالتي�ية�و �تطور�الوادرات�ا��زائر�ة�من): 24 – 04(الش�ل�رقم�
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  .05من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات امللحق رقم  :المصدر

ن ضعف املبادالت مع باقي األقاليم، ألن دول االحتاد األوريب ومنظمة التعاو ) 24 – 04(حظ من خالل الشكل رقم الامل

يف فرتة الدراسة، وهو ما يبني ارتباط االقتصاد الوطين  %85والتنمية االقتصادية والدول اآلسيوية تستحوذ على ما يقارب 

  .لدول النامية ضعيف إذا ما قورن باالتفاقيات الثنائية واالقليميةا باالقتصاديات املتقدمة، ويبقى التبادل مع

كمتوسط خالل فرتة التحرير التجاري، حيث تطورت قيمة الواردات   %6رب تستحوذ دول أمريكا الالتينية على ما يقا

مسجلة  2011سنة  التصل أعلى قيمة هل %2,83وبنسبة مسامهة  1990مليون دوالر سنة  274من دول أمريكا الالتيينة من 

، لتنخفض سنيت  %8,32بلغت مليار دوالر وهي أعلى قيمة يف تاريخ املبادالت بني الطرفني، وبنسبة مسامهة  4قيمة قاربت 

 %3ومتثل الدول األوربية األخرى ما نسبته .  %6مليار دوالر وبنسبة مسامهة يف حدود  2,8أين بلغت حوايل  2016و  2015

  .مليار دوالر يف أحسن أحواهلا 0,5التحرير التجاري، أما الدول االفريقية فلم يتجاوز التبادل معها حاجز  ةيف املتوسط خالل فرت 

خارج دول (ما واردات الدول العربية واملغاربية فهي تبقى ضعيفة ودون الطموحات، حيث بلغت نسبة الدول العربية أ

لتصل أكرب قيمة هلا  1990مليون دوالر سنة  78قيمة الواردات من  لتيف نفس الفرتة، حيث انتق %3ما نسبته ) املغرب العريب

. 2016و  2014مليار دوالر ما بني سنيت  2لتنخفض إىل ما دون  %4,39ايل وبنسبة مسامهة بلغت حو  2013دوالر سنة  2,4

، 2012مليون دوالر سنة  741ا أما الدول املغاربية فلم تتجاوز قيمة الواردات حاجز املليار دوالر، حيث سجلت أعلى قيمة هل

  . %1أما نسبة مسامهتها يف الواردات فلم تتجاوز 

   .2016ائر، فإن الشكل املوايل يوضح أهم املوردين العشر للجزائر سنة وقصد معرفة أهم املموردين للجز 

  2016املوردون�العشر�ل��زائر�سنة�) 25 – 04(الش�ل�رقم�

  
  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: المصدر

-  Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce exterieur de L’Algerie, periode : 
2016, Op. Cit, p : 19 . 

، بإستثناء 2016لسنة  ئرنالحظ أن أهم موردي اجلزائر تقريبا هم نفسهم زبائن اجلزا) 25 – 04( من خالل الشكل رقم

ى، وحلت الصني يف املرتبة األوىل بنسبة الصني واألرجنتني، ويرجع ذلك إىل اإلرتباط الوثيق بني اجلزائر والدول الصناعية الكرب 

 وهو ما يعكس قوة الصني اإلقتصادية على املستوى العاملي، يف حني جاءت فرنسا يف املرتبة الثانية بنسبة %17,97بلغت حوايل 

ارات تارخيية، مرتاجعت عن مركزها األول، أل�ا كانت تعترب الشريك الرئيسي للجزائر منذ اإلستقالل إلعتب %10,15لغت حوايل ب

مث الواليات  %6,44وأملانيا بنسبة ، %7,69مث إسبانيا بنسبة بلغت ، %9.93يف حني بلغت نسبة الواردات اإليطالية نسبة 

كما يالحظ غياب الدول . %2و  %4تركيا واألرجنتني والربازيل وهولندا بنسبة تراوحت ما بني  ، مث%5املتحدة األمريكية بنسبة 
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، وذلك راجع إىل ضعف العالقات التجارية البينية العربية و اإلفريقية، وكذا 2016ية عن أهم موردي اجلزائر لسنة العربية واإلفريق

 . تشابه املنتجات

 :خالصة

ة يف اجلزائر ثالثة مراحل أساسية، متثلت املرحلة األوىل يف رقابة الدولة للتجارة اخلارجية بعد جيعرفت سياسة التجارة اخلار 

وإىل غاية بداية سبعينات القرن العشرين، متخذة بذلك مجلة من اإلجراءات متثلت يف إستخدام الرقابة على الصرف االستقالل 

هنية للشراء، وذلك �دف فرض سيطر�ا على القطاع، وذلك كتمهيد ملونظام احلصص والتعريفات اجلمركية، وإقامة التجمعات ا

، وهو ما جتسد يف صدور 1989د ذلك مرحلة إحتكار الدولة للقطاع إىل غاية سنة لتعقب بع. الحتكارها لقطاع التجارة اخلارجية

مبؤسسات عمومية ذات طابع  امراسيم تنص على إحكتار الدولة للقطاع، ونتج عن ذلك إلغاء التجمعات املهنية، واستبداهل

  .ية وتنفيذ برنامج الوادراتاقتصادي هدفت إىل وضع قواعد تؤكد على حرية التصدير، ووضع القواعد اليت حتدد كيف

اخنفاض حاد يف أسعار احملروقات انعكس سلباً على إيرادات اجلزائر، مما ساهم يف عجز الدولة عن  1986شهدت سنة 

تيجة ضغط صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وكذا تزامنها مع حالة الالستقرار السياسي للبالد، كلها ونتسديد ديو�ا اخلارجية، 

سامهت يف تبين حترير التجارة اخلارجية كخيار إسرتاتيجي، سعياً منها إىل حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية،  عوامل

ما قامت اجلزائر بتخفيض احلواجز اجلمركية والتخلي عن نظام احلصص، وإنشاء ك  وكذل التكيف مع النظام التجاري اجلديد،

صادرات خارج قطاع احملروقات، كما مت إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية واالقليمية، العديد من اهليئات بغرض تشجيع ال

  .العربية احلرة قةواإلمضاء على اتفاق الشراكة مع دول االحتاد األوريب، واالنضمام إىل املنط

حملروقات، حيث بينت مل تصل عملية التحرير التجاري إىل اهلدف املنشود واملخطط وهو تنويع الصادرات خارج قطاع ا

، أما يف جانب 2017إىل غاية سنة  2015مدى هشاشة االقتصاد الوطين، وحتقيقه لعجز منذ سنة  2014الصدمة النفطية لسنة 

حيث هيمنت الصادرات النفطية على الصادرات اجلزائرية، رغم اجلهود املبذولة بغرض ترقية ، الصادرات مل يطرأ أي تغيري

أما يف جانب .وقات، وهذا راجع إىل عدة مشاكل منها عدم تلبية السوق احمللي، وكذا ضعف املنتج احملليالصادرات خارج احملر 

، وذلك راجع بدرجة كبرية إىل برامج 2001ذ سنة منالواردات فاملالحظ هو الزيادة الكبرية يف حجم الواردات، خاصة 

لع التجهيز واملواد نصف املصنعة وهو ما يعكس توجه الدولة حنو إرساء اإلستثمارات الكربى اليت تبنتها الدولة اجلزائرية، وتسيطر س

  .قاعدة صناعية كربى، إال أن واقع قطاع الصناعة يف اجلزائر أنه مل يصل بعد إىل مستوى الطموحات

ألوريب ومنظمة أما عن التوزيع اجلغرايف هليكل املبادالت اجلزائرية خالل فرتة التحرير التجاري، حيث جند أن دول اإلحتاد ا

التعاون والتنمية اإلقتصادية �يمن على جانب اإلستحواذ على الصادرات اجلزائرية، وتعترب دول إيطاليا، إسبانيا، وفرنسا أهم زبائن 

 نب الواردات أيضا فاملالحظ أيضا هو هيمنة الدول الصناعية الكربى، دول اإلحتاد األوريب ودول منظمة التعاونجااجلزائر، أما يف 

  .والتنمية اإلقتصادية، مع تسجيل نسبة معتربة لدول آسيا خاصة الصني واليت تعترب يف السنوات األخرية أهم ممون لالقتصاد الوطين

ع وحتريره، و�دف حتقيق الفائض يف امليزان التجاري، والتنويع يف هيكل الصادرات، طا رغم ما بذلته اجلزائر للنهوض بالق

، يف جانب الصادرات، )احملروقات(ريني، إال أن املالحظ أ�ا مل تستطع اخلروج من دائرة السلعة املهيمنة وكذا تنويع الشركاء التجا

االحتاد األوريب (لجزائر يف السنوات األخرية وتركزها يف منطقتني ل ومل تستطع تنويع الشركاء الرئيسيني، حيث يبقى نفس العمالء

وبالتايل كان على اجلزائر النهوض بالقطاعات البديلة، والتحضري ملرحلة ما بعد البرتول، . )ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

  .لنهوض بالقطاع الفالحيا وذلك بإرساء قاعدة صناعية قادرة على تلبية السوق احمللي والتصدير، وكذا
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 :تم�يد

واعي انبثق عنه أزمات الاالستهالكي غري  اةيارتبطت بنمط احل ةيمظاهر التنمبأن  ةري أدركت اجلزائر خالل العقود األخ

تها، وتلوث املاء واهلواء، وفقدان جلوعدم معا اتيمجع النفا اتيكاستنزاف املوارد الطبيعية، وسوء التحكم يف عمل  ةري خط ةيئيب

إىل الدعوة إىل  ئاتيوه نيمن ساسة وباحث نين املهتمالسكان، هذا األمر دفع بعدد م اةيحب اخلاص طياحملوتدهور  ئييالتنوع الب

هة أخرى ج واستدامتها من ئةيالب ةيمن جهة ومحا ةياألهداف التنمو  قيحتق نياالنسجام ب قيإرساء قواعد وضوابط تعمل على حتق

  .الطبيعيةمظاهر الضرر البيئي خاصة منها استنزاف املوارد  عمتمثلة يف إرساء سياسة بيئية كفيلة باحلد من مجي

املستدامة وإنشاء  ةييف إطار التنم ئةيالب ةيابغرض مح نيقوانال جمموعة من يف ظل هذه األوضاع سعت اجلزائر إىل إصدار

الصادرة على أرض الواقع، قصد حماولة توجيه  نيهذه القوان ذيتنفتتوىل  ئةيالب ةيمحا المتخصصة يف جم ةيإدار  اكليمؤسسات وه

الراهنة، ولعل من أمهها ارتفاع االستنزاف الكبري  ةيئييف حل املشكالت الب ةادية خاصة منها الصناعيأفعال املؤسسات االقتص

وتدهور التنوع  ةيإىل مظاهر التصحر وتقلص املساحات الغابة للموارد الطبيعيةـ وارتفاع معدالت التلوث مبختلف أشكاله، إضاف

تزام حبماية البيئة ضمن أولويا�ا إىل إصدار العديد من التشريعات والقوانني اليت كما قامت اجلزائر من خالل حماولة االل  .ولوجييالب

مات البيئة، بغرض تسهيل ولوج املنتج احمللي عالتنص على محاية البيئة من خالل املعايري البيئية وإنشاء وكاالت للتقييس ومنح ال

 .كذا وضع ضوابط بيئية لألنشطة امللوثةيف األسواق العاملية، وكذا محاية املستهلك احمللي من الغش، و 

جراء اخنفاض أسعار البرتول  1986بعد األوضاع االقتصادية واالجتماعية اليت مرت �ا اجلزائر بعد األزمة النفطية لسنة 

يف ظل  مستويات متدنية، ووقوعها يف أزمة املديونية مع بداية تسعينيات القرن العشرين، مباشر�ا إصالحات إقتصادية لهوتسجي

التعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وتبين اقتصاد السوق كخيار إسرتاتيجي، وحماولة منها االندماج يف االقتصاد 

يتضمن مذكرة عن جتار�ا اخلارجية، وكذا التزامها  1996نظمة التجارة العاملية يف شهر جوان ملالعاملي، مت تقدمي طلب النضمام 

  .وقد مر تفاوض اجلزائر مع األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بعدة جوالت مع الدول األعضاء. االلتزاماتبتنفيذ مجلة من 

جم عنها انعكاسات على التجارة اخلارجية اجلزائرية، وكذا ينإن عملية االنضمام املرتقب ملنظمة التجارة العاملية سوف 

األعضاء باتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة وختفيض أو إزالة القيوم اليت من  االقتصاد الوطين ككل، وذلك راجع إىل التزام الدول

  .شأ�ا إعاقة تدفق السلع واخلدمات

  :احث التاليةبوعليه سيتم التطرق من خالل الفصل اخلامس إىل امل

 .آليات حماية البيئة في الجزائر ومشكالتها: المبحث األول

  .البيئيةالمتطلبات جزائر لمنظمة التجارة العالمية و مفاوضات انضمام ال: المبحث الثاني 

  .االنعكاسات المرتقبة من انضمام الجزائر  للمنظمة  على التجارة الخارجية: المبحث الثالث
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  ات�حماية�الب�ئة����ا��زائر�ومشكال��ا�آلي�:املبحث��ول 

فاقم املشكالت البيئة على املستوى احمللي والدويل، يعترب احلفاظ على البيئة من أولويات احلكومات والدول، خاصة مع ت

اهتمامها على  انصبوتعترب السياسة البيئة أداة مهمة يف محاية البيئة واحملافظة عليها، واجلزائر كغريها من دول حديثة االستقالل 

اعدية للبالد، وبالتايل كان اخليار األول إعادة البناء والتعمري ملواجهة خملفات االستعمار الفرنسي الذي دمر الكثري من اهلياكل الق

هو حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وكانت السمة األساسية يف ذلك هو احملافظة على سياسة توطني االستثمارات يف الشمال 

ية، حساب األراضي الفالحية، وما جنم عنه من تلوث سواء على مستوى الشريط الساحلي وتزايد حجم النفايات الصناععلى 

مما جعل املشرع اجلزائري يسن جمموعة من القوانني الرامية إىل التسيري احلسن . واستنزاف املوارد الطبيعية خاصة منها املاء والغابات

املتعلق حبماية البيئة وهو أول قانون خيتص حبماية البيئة، كما مت  83/03و ما جتسد يف إصدار القانون ة وهللتهيئة العمرانية والبيئ

وفيما يلي نتطرق إىل محاية البيئة يف اجلزائر، وكذا إسرتاتيجية اجلزائر حلماية . حداث العديد من اهليئات مكلفة حبماية البيئةاست

  .ين منها اجلزائرتعا البيئة وأهم املشكالت البيئية اليت

   ���ا��زائر�حماية�الب�ئة:  املطلب��ول 

يف اجلزائرية من تدهور وانتشار التلوث واستنزاف للموارد الطبيعية، جعلت  يف ظل الوضعية الصعبة اليت آلت إليها البيئة

املؤرخ  83/03البيئية، ويعترب القانون رقم ية و املشرع اجلزائري يسن جمموعة من القوانني واليت ترمي إىل التسيري احلسن للتهئية العمران

يئة وبعد ذلك تلته جمموعة من القوانني واملراسيم، وكذا استحداث املتعلق حبماية البيئة أول تشريع خيتص بالب 1983فيفري  05يف 

جات ملكافحة املشاكل اتيإطار مؤسسايت مكلف حبماية البيئة، وتبّين أدوات السياسة البيئية كآلية للمحافظة عليها، ووضع إسرت 

  .البيئية اليت تعاين منها اجلزائر

  ���ا��زائر�التطور�ال�شر����واملؤسسا�ي���ماية�الب�ئة: أوال

يف  السياسة البيئيةوأهداف  مفهوم ، أول من وّضحاملتعلق حبماية البيئة 1983 فيفري 5 املؤرخ يف *03-83قانون  يعترب

ترمي إىل محاية املوارد الطبيعية، والوقاية من كل اليت ات سرتاتيجيحكام واإلانني واألو من القوعة جمم"على أ�ا  عرفهاحيث  ،اجلزائر

وث ومكافحته، وحتسني إطار املعيشة ونوعيتها ومحاية احليوانات والنبات، احملميات الطبيعية واحلظائر الوطنية، محاية أشكال التل

 ".صّنفة، النفايات، واملواد الكيماويةامل احمليط اجلوي، ومحاية املياه والبحر، املنشآت

ات اهتماماإلشارة إليها كأول  تمتو احملافظة عليها،  إجراءاتو باملوارد الطبيعية  اً كبري   اهتماماً املشرع اجلزائري أوىل  إن   

كانت مبنية على   العشرين لقرنمن ا اتيات والثمانينيية يف فرتة السبعينقتصادالسياسة البيئية يف اجلزائر، ذلك أن سياسة التنمية اال

اجلزائر غداة  إن اهتمام. ا ما أدى إىل تدهورهاطبيعية مبختلف أنواعها وهذالوارد استنزاف املالثقيلة اليت تعتمد على  اتالصناع

ية االستقالل كان منصبًا حول إرساء قاعدة صناعية، مع إغفال اجلانب البيئي، ذلك راجع على األوضاع املتدهورة يف التنم

لبًا على الوضع س انعكسالوطىن يف شىت ا�االت، مما  قتصادتبين سياسات بغرض النهوض باال استلزمية، جتماعية واالقتصادالا

بالبيئة يف اجلزائر من خالل صدور القوانني واملراسيم بغرض  هتمامالبيئي وظهور العديد من املشكالت البيئية، وبالتايل ظهر اال

  .ار مؤسسايت مكلف حبماية البيئةء إطمحاية البيئة، وإنشا

                                                           
ربيع  25، الصادرة يف 06املتعلق حبماية البيئة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد ، 1983 فيفري 05واملوافق لـ  هـ 1403من عام  ربيع الثاين 22املؤرخ يف  03 – 83القانون  *

 .1983 فيفري 08هـ املوافق لـ  1403 الثاين
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املتعّلق  83/03فعلي بالبيئة مع صدور قانون ال هتماماال، وجتسد ثالثة مراحل خمتلفةوفق اجلزائر بالبيئة سار  اهتمام

 1972نة مؤمتر ستوكهومل س انعقادالعاملي خاصة مع  هتمامجل حماولة جتسيد االأات السابقة كانت من هتمامحبماية البيئة، أما اال

والبيئة كان  قليمئة اإلوزارة خاصة بالبيئة متمثلة يف وزارة �ي استحداثحيث برزت عدة إدارات وقوانني متعلقة بالبيئة، ومع  

  . خر يف اجلزائرآالبيئي منحى  هتمامالل

ة االستقالل، غدا أول دستور عرفته اجلزائر 1963سبتمرب  10يعترب الدستور الصادر يف : 1983 سنةقبل  حماية البيئة -1

تقالل وحباجة ماسة إىل حتقيق املتعلقة حبماية البيئة على الرغم من أن اجلزائر كانت حديثة االسحيث توجد به بعض األحكام 

يف البيئة  اإلنسان قت ضمنيًا حباعرتفعلى حق كل فرد يف حياة الئقة، وبالتايل  1963من دستور  16التنمية، فقد نصت املادة 

  1.بهأسابيع مت جتسيد العمل  ةئة السليمة والنظيفة، غري أنه بعد صدوره بثالثياحلياة الالئقة تستلزم توفر البأن  اعتبارعلى 

والذي تعترب الوثيقة املنبثقة عنه دستور البيئة  1972مؤمتر ستوكهومل لسنة  انعقادوالذي صدر بعد  1976أما دستور 

ه حقا من حقوق اجليل الثالث، غري أن هذا اعتبار ب اإلنساناملالئمة واملناسبة حلياة يئة الذي كرس مفهوم احلق يف الب ،العاملي األول

، ورغبة 1972عدم مشاركة اجلزائر يف مؤمتر ستوكهومل لسنة : ومها إىل سببني ذلكيرجع البعض و  ،ً اً واضحاسانعكااحلق ال جيد له 

املوارد والثروات اليت تتوفر  استغاللوهو ما يستلزم منها  ،ف صورهاختلاحلديثة االستقالل إىل السعي حنو حتقيق التنمية مب اجلزائر

إمنا  اهتمامها، ات البيئية مل تكن حمور عتبار االفإن املتقدمة وحتقيقًا لرفاه الشعب وعليه عليها، وهذا بغية اللحاق بركب الدول 

  2.كانت وسيلة لتحقيق الغاية املذكورة آنفاً 

ومنها اجلزائر بالبيئة  ،معظم الدول اهتمامالبيئية وإقرار نتائجها انصب  حول 1972مل وكهو مؤمتر ست انعقادمتاشيا مع 

 :ميكن أن نذكر أمهها فيما يلي ،التنمية، وقد استحدث جمموعة من األجهزة �تم بتجسيد السياسة البيئيةوجعلها قي أولويات 

ال عرفته اجلزائر على مستوى إداري بيئي ظاهر، كامل وفعّ ظيم تعترب هذه اللجنة أول تن :1974للبيئة سنة  الوطنية اللجنة -

حتت وصاية وزير الدولة،  1974جويلية  12املؤرخ يف  74/156املرسوم رقم ها مبوجب ؤ التنظيم اإلداري املركزي، حيث مت إنشا

ي وجلنة التهيئة جتماعي واالقتصادالين اوزارة، وكاتيب الدولة للتخطيط واملياه، وممثلني لكل من ا�لس الوط )12(ثنا عشر اوميثلها 

 3.، وذلك بعد التنظيم احلكومي اجلديد1977وت أ 15املؤرخ يف  77/79مبوجب املرسوم  ومت حل اللجنةوأساتذة اجلامعة، 

*والتشجير سنة  للغابات الدولة كتابة -
ة حيث يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجري بتنفييذ السياسة الوطنية اخلاص :1979

مة دفع عجلة التنمية لغابات يف إطار حتقيق األهداف الواردة يف امليثاق الوطين يف ميدان الفالحة والثورة الزراعية، ويتحمل مهبا

من حيث مقاومة االجنراف،  البيئة على احملافظة يف البيئية صالحيا�ا واحنصرت والنهوض بثروة القطاع، ومراقبة ذلك ومحايته،

 مرة يؤكد مما واحدة، سنة إال والتشجري للغابات الدولة كتابة تعمر مل وبدورها. ق عمليات التشجريطري عن ومكافحة التصحر

   .زيةاملرك اهلياكل خمتلف تتقاذفها كانت اليت البيئة محاية مهمة وضوح معد أخرى

                                                           
، املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي، 18العدد  يار،جملة املع ،16/01مبوجب القانون  2016تكريس الدستور اجلزائري للحق يف البيئة يف تعديل : صرية، بن تركيةن -  1

 .50: ، ص2017، جوان تيسيمسيلت
 .نفس املرجع، نفس الصفحة - 2
 15: ص.ص ،2010/2011 ،01قانزن اإلدارة واملالية، جامعة اجلزائر : اية البيئة، مذكرة ماجستري يف احلقوق غري منشورة، فرعاهليئات اإلدارية املكلفة حبم: سهام، بن صافية - 3

– 16. 
ة اجلزائري، العدد يتضمن حتديد صالحيات كاتب الدولة والتشجري، اجلريدة الرمسي 1979ديسمرب سنة  22املوافق لـ  1400صفر عام  03املؤرخ يف  263 – 79املرسوم رقم   *

 .1979ديسمرب  25املوافق لـ  1400صفر عام  06، الثالثاء 52
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مت إعادة إدماج إدارة  1980ن جوا 15املؤرخ يف  80/176على إثر التعديل احلكومي مبوجب املرسوم : 1980 وزارة الري سنة -

واحملدد لصالحية وزارة الري،  1980ان جو  21املؤرخ يف  *80/172البيئة إىل وزارة الري مرة أخرى، وذلك مبوجب املررسوم 

 .ةوغري مباشرة بالبيئة، ومحايتها، وتتكفل �ذه املسائل عن طريق مديرية محاية البيئ ةهلا املسائل املتعلقة بصفة مباشر  أسندتف

اظها والتشجري مع احتف للغابات الدولة مكان كتابة استحدثت: 1980األراضي سنة  واستصالح للغابات الدولة كتابة -

مت إلغاء مديرية البيئة وحتويل مصاحلها إىل كتابة الدولة للغابات واستصالح  1981ويف شهر مارس من سنة  .بنفس الصالحيات

 1.ة على الطبيعة وترقيتهاافظاألراضي حبيث مت تسميتها مبديرية احمل

 البيئة بحماية المتعلق 1983فيفري  05يخ املؤرخ بتار  **83/03قانون  يعترب :)2002 – 1983(خالل الفترة  حماية البيئة -2

 واردامل ةمحاي إىل ترمي واليتواليت �دف إىل تنفيذ سياسة وطنية حلماية البيئة،  البيئة، حلماية الوطنية للسياسة القانوين اإلطار

 فصائل على واحلفاظ ةالطبيع محاية، و ونوعيتها املعيشة إطار ومكافحته وحتسني واملضار التلوث أشكال كل تقاءاو  الطبيعية،

 ذات أعماال �ددها التدهور اليت أسباب مجيع من الطبيعية املوارد على واحملافظة البيولوجية، التوازنات على والنبات واإلبقاء احليوان

 ولوياتاأل ضمن إدراجها بإعادة يسمح مما واهلامة، اإلسرتاتيجيةمكانته  البيئة محاية ملوضوع يعطي التكييف هذا ،ةوطني مصلحة

   .السياسة البيئية الوطنية عليها تسهر اليت

عدة ر ساواستجابة لألهداف احملددة يف قانون محاية البيئة، قامت كاتبة الدولة للغابات واستصالح األراضي بإصدار تقاري

بالبيئة، كما أسست السلطات التشريعية يف إصدار عدة قوانني جديدة يف جمال البيئة، وتنظيم بعض القطاعات اليت هلا عالقة 

  2:، مسندة هلا مهمتني رئيسيتني، مها1983جويلية  23املؤرخ يف  83/467الكاتبة الوكالة الوطنية حلماية البيئة مبوجب املرسوم 

 .بحوث من أجل مالحظة وتقييم كل األخطار اليت تؤدي إىل املساس بالبيئةوال إجراء كل الدراسات - 

  .ة البيئةوضع شبكة وطنية من أجل مراقبة حال - 

  3:جمموعة من اإلدارات متمثلة فيما يليمحاية البيئة  وقد تناوب عن

من  اً نوع ةرفت هذه األخري يث عح مت إحلاق ملف محاية البيئة بوزارة الري والغابات،إثر التعديل احلكومي  1984 سنة -

  .نية البيئة طيلة هذه املدة، إال أ�ا مل تكشف حقيقة على عناصر السياسة الوط1988إىل غاية سنة  ستقراراال

ويعود سبب إحلاق البيئة بوزارة البحث والتكنولوجيا  ،مهمة محاية البيئة بوزارة البحث والتكنولوجيا اً مت إحلاق جمدد 1988سنة  -

الذي و  1987، وقد أتت هذه املرحلة بعد مرور سنة من صدور تقرير بروتالند سنة ع العلمي والتقين ملواضيع البيئةلطابإىل ا

  .شاركت فيه اجلزائر

صدر قانونا البلدية والوالية، حيث أكد فيهما املشرع على اختصاص اجلماعات احمللية يف أعمال التنمية  ،1990سنة  -

ما مت ك. ثقافية و�ئية اإلقليم، ومحاية البيئة وترقيتها، وكذا ضرورة اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة األوبئةوال االقتصادية واالجتماعية

                                                           
 11 الصادرة بتاريخ ،26يتضمن صالحيات وزير الري، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  1980جوان سنة  21املوافق لـ  1400شعبان  08يف  ملؤرخا 172 – 80املرسوم رقم  *

 .1980جوان سنة  24املوافق لـ  1400شعبان عام 
، 2016خيضر، بسكرة، سبتمرب  مد، جامعة حم12قضائي، العدد الائرية، جملة اإلجتهاد اجلز  دور اإلدارة احمللية يف محاية البيئة من أخطار التلوث، التجربة: عبد النور، ناجي -  1

 .98: ص
 25 الصادرة بتاريخ، ا06واملتعلق حبماية البيئة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  1983فيفري سنة  05املوافق لـ  1403ربيع الثاين عام  22املؤرخ يف  03 – 83القانون رقم  **

 .1983فيفري  08، املوافق لـ 1403لثاين عام بيع ار 
 .19: سابق، ص مرجع: سهام، بن صافية -  2
 .149: مرجع سابق، ص: أمنة، عساسلة -  3
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إصدار قانون التهئية والتعمري والذي يهدف إىل إحداث التوازن يف تسيري األراضي بني وظيفة السكن، والفالحة والصناعة واحملافظة 

  1.ما مت إصدار املرسوم التنفذي املتعلق بدراسة مدى التأثري على البيئةة، كعلى البيئة واألوساط الطبيعي

 1992لبيئة إىل كتابة الدولة املكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة اجلامعات، ففي عام ، مت حتويل اختصاصات ا1992 سنة -

ة، وحولت إليها بعدما كانت تابعة وزارة لبيئأحدثت لدى كتابة الدولة للبحث العلمي مديرية ضمت كل املصاحل املتعلقة حبماية ا

  .1993الداخلية ووزارة الفالحة، وبعد ذلك مت إلغاؤها سنة 

  2.، مت إحلاق محاية البيئة بوزارة اجلامعات1993 سنة - 

ذه وم �، مت إحلاق مهمة محاية البيئة مرة أخرى بوزارة ذات سيادة لديها من قدرات مادية وبشرية ختوهلا ألن تق1994سنة  -

ث مت إنشاء مديرية عامة املهمة على أكمل وجه، وتعلق األمر بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري، حي

  3.للبيئة ضمن اإلدارة املركزية هلذه الوزارة، وهذا ما يعكس االهتمام الكبري الذي حظي به قطاع البيئة

وهو أول جهاز خاص فقط  وزير الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة مكلفًا بالبيئة،لدى ة للدولة مت إحداث كتاب 1996 سنة -

 .1996وطين للبيئة سنة  خمطط اعتمادإذ ألول مرة يتم  ،على فعاليتها انعكسمما  ستقرارمن اال اً ف نوع، حيث عر *حبماية البيئة

حيث مل يعمر هذا امللف إال بضعة أشهر لتربهن احلكومة  ،**قليماإل شغال العمومية و�يئةمت إحلاق البيئة بوزارة األ، 2000سنة  -

  .لقطاع البيئة رارستقعلى عجزها عن تصور حل مناسب لتحقيق اال

وينطوي حتت هذه  ،***قليموقد خصصت ألول مرة مهمة محاية البيئة إىل وزارة خاصة وهي وزارة البيئة و�يئة اإل، 2001 سنة -

 الربجمةو  االستقبال للبيئة ومديرية العامة واملديرية العامة، واملفتشية الديوان ورئيس العام األمني: ت التاليةيرياالوزارة اهليئات واملد

 ترقية ومديرية قليماإل لتهيئة الكربى األشغال ومديرية والتلخيص والتنسيق اجلهوي العمل ومديرية ،قليماإل لتهيئة العامة والدراسات

  .والوسائل اإلدارة ومديرية التعاون ومديرية قانونية واملنازعاتال نالشؤو  ومديرية املدينة

مديرية السياسة : ماية البيئة فهي تتكون من مخس مديريات فرعية �تم حبماية البيئة وهيأما املديرية العامة للبيئة واملعنية حب

نوع البيولوجي والوسط الطبيعي واملواقع واملناظر الت البيئية احلضرية، ومديرية السياسة البيئية الصناعية، ومديرية احملافظة على

  .ومديرية التخطيط والدراسات والتقومي البيئي الطبيعية، ومديرية االتصال والتوعية والرتبية البيئية،

*، مت إعادة تسمية نفس الوزارة لتصبح حتت مسمى وزارة التهئية العمرانية والبيئة2002 سنة -
.  

                                                           
ي، قتصادالتحليل اال: ص، ختصية غري منشورةقتصادية ملواجهة التلوث البيئي يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادت االتفعيل السياسا: مسعودة، طريق صدار -  1

 .114: ، ص2017/2018، 03جامعة اجلزائر 
: ، ص2015/2016ية غري منشورة، جامعة حممد خيضر، بسكرة، قتصادي، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االاقتصادمشكلة البيئة يف اجلزائر من منظور : ربيعة، بوسكار -  2

209. 
  .نفس الصفحة، نفس املرجع -  3
 الصادرة بتاريخ، 01، يتضمن تعيني احلكومة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 1996جانفي سنة  05املوافق لـ  1416شعبان عام  14املؤرخ يف  01 – 96رئاسي رقم لاسوم ر ملا *

  .1996جانفي سنة  07املوافق لـ  1416شعبان  16
، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة األشغال العمومية و�ئية 2000جوان سنة  20املوافق لـ  1421م ربيع األول عا 17املؤرخ يف  136 – 2000مرسوم تنفيذي رقم  **

 .2000جوان سنة  21املوافق لـ  1421ربيع األول  18 الصادرة بتاريخ ،36والبيئة والعمران، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  قليماإل
والبيئة، اجلريدة الرمسية  قليم، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة �ئية اإل2001جانفي سنة  07املوافق لـ  1421شوال عام  12 ؤرخ يفامل 09 – 01مرسوم تنفيذي رقم  ***

 .2001جانفي  14املوافق لـ  1421شوال عام  19 ة بتاريخالصادر  ،04اجلزائرية، العدد 
ربيع الثاين  07، املتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 2002جوان سنة  17املوافق لـ  1423عام  لثاينربيع ا 06املؤرخ يف  208 – 02مرسوم رئاسي رقم  *

 .2002جوان  18املوافق لـ  1423عام 
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من طرف احلكومة اجلزائرية بدليل عرضها بصورة ثانوية على عدة ورزات  اً ضعيف اً اهتمامبق السالقي موضوع البيئية يف 

، األمر الذي أدى إىل تفاقم املشكالت البيئية خاصة ثالثة عقوديها، أدى هذا الوضع إىل قصور نشاطها طيلة وهيئات تناوبت عل

 .املوارد الطبيعية استنزافمشكلة التلوث احلضري ومشكلة 

تنمية الدويل حبماية البيئة وبداية ترسخ مفهوم ال هتمامار االاستمر مع : )2017 – 2003(اية البيئة خالل الفترة حم -3

 **03/10للتنمية املستدامة، صدر يف اجلزائر القانون رقم  2002املستدامة، والذي تأكد يف قمة جوهانسبورغ جبنوب إفريقيا عام 

حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، الذي جاء كثمرة ملشاركة الدولة اجلزائرية يف عدة علق املتو  2003جويلية  19املؤرخ يف 

جيابية يف إطار إيات يف هذا املوضوع، كما يعترب هذا القانون نقطة حتول تفاق، وكذا مصادقتها على العديد من االحمافل دولية

ف جتسد محاية أفضل للموارد الطبيعية مبا يناسب ومتطلبات التنمية أهداالتكفل حبماية البيئة من خالل ما تضمنه من مبادئ و 

   .املستدامة ومبادئها

جمموعة من األهداف من أجل محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، على  03/10ثانية من القانون املادة ال وتضمنت

  ***:اخلصوص ما يأيت

 .حتديد املبادئ األساسية وقواعد تسيري البيئة - 

 .قية تنمية وطنية مستدامة وحتسني شروط املعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليمتر  - 

 .تلوث واألضرار امللحقة بالبيئة وذلك بضمان احلفاظ على مكونا�االوقاية من كل أشكال ال - 

 .إصالح األوساط املتضررة - 

 .التكنولوجيات األكثر نقاء تعمالاسك يكولوجي العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة، وكذلاإل ستعمالترقية اال - 

  .اية البيئةتدعيم اإلعلم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري مح - 

  :اجلزائر عدت تغيريات متتالية يف أمساء الوزارات املكلفة حبماية البيئة، وهي كاآليتوعرفت 

وقد متيزت  ****. مسمى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة، حىت، مت إدماج قطاع السياحة والبيئة يف وزارة واحدة2007 سنة - 

 .سنوات 03وظلت البيئة متالصقة مع السياحة ملدة . ولوية البيئيةهذه املرحلة بتجسيد جمموعة من املشاريع ذات األ

دت إىل غاية سنة امت ، واليت*، مت فصل البيئة عن السياحة، وأعيدت تسميتها بوزارة التهئية العمرانية والبيئة2010 سنة - 

2012. 

، **التهئية العمرانية والبيئة واملدينةمصطلح املدينة لتصبح حتت مسمى وزارة  إضافةمت إعادة تسمية الوزارة مع ، 2012سنة  - 

 .عيد صياغة تسميتها مرة أخرىأولكن سرعان ما 

                                                           
، 43التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  إطار واملتعلق حبماية البيئة يف 2003جويلية  19املوافق لـ  1424مجادي األوىل عام  19املؤرخ يف  10 – 03رقم قانون  **

 .2003جويلية سنة  20املوافق لـ  1424مجادي األوىل عام  20املؤرخ يف 
طار التنمية املستدامة، اجلريدة يف إ ، املتعلق حبماية البيئة2003جويلية  19هـ واملوافق لـ  1424مجادي األوىل من عام  19املؤرخ يف  10 – 03املادة الثانية من القانون  ***

 .09: ، ص2003جويلية  20هـ املوافق لـ  1424مجادي األويل  20، الصادرة يف 43الرمسية اجلزائرية، العدد 
، 37ية اجلزائرية، العدد الرمس ، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة2007 نجوا 04املوافق لـ  1428مجادي األوىل عام  18مؤرخ يف  173 – 07ئاسي رقم ر مرسوم  ****

 .2007جوان  07املوافق لـ  1428مجادي األوىل عا  21
، 36، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2010سنة ماي  28املوافق لـ  1431مجادي الثانية عام  14مؤرخ يف  149 – 10مرسوم رئاسي رقم  *

 .2010ماي سنة  30وافق لـ امل 1431مجادي الثانية عام  16
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 استمرت، و ***ئةيالتهئية العمرانية والبارة مت إعادة تسميتها مرة أخرى وتستعيد بذلك التسمية السابة وتصبح وز ، 2013سنة  - 

 .2015هذه التسمية إىل غاية سنة 

حيث مل تعمر هذه الوزارة طويال  ****ةبيئرة املوارد املائية حتت مسمى وزارة املوارد املائية والمت إحلاق البيئة بوزا، 2015سنة  - 

 .2017ليتم تغريها سنة 

عىن حبماية البيئة وتتكفل مبجال الطاقات املتجددة حتت مسمى وزارة البيئة ا تمستقلة حبد ذا� مت إنشاء وزارة، 2017سنة  - 

والذي أشار صراحة حلق اإلنسان يف العيش  2016هذه التسمية بعد التعديل الدستوري لسنة  وتأيت. *****والطاقات املتجددة

 .يف بيئة سليمة

، وهو ما يتجسد يف التناوب على محاية البيئة من 1974ة يتبني أن قطاع البيئة يف اجلزائر مل يعرف االستقرار منذ سن

مهمة محاية البيئة على عاتق مجيع الوزارات واهليئات، أل�ا نتيجة تظافر  العديد من اهليئات والوزارات منذ االستقالل، حيث تبقى

  .جهود الدولة مبختلف الوزارات وا�تمع

ميات منها ما هو على شكل مركز، وكالة، مرصد، حظرية، ومس وتوجد العديد من اهليئات واليت اختذت عدة أشكال

شارك وزارات أخرى يف محاية البيئة واحملافظة عليها، إىل جانب اهليئات احمللية املتمثلة وكلها تابعة لللوزارة املعنية حبماية البيئة، كما ت

  1:يف الوالية والبلدية، وفيما يلي نذكر بعض من هذه الوكاالت، وهي

 :، وهيلهيئات المتخذة على شكل وكاالتة وااألجهز  - 

  2002الوكالة الوطنية للنفايات واليت أسست سنة. 

 واليت �دف إىل ترقية إدماج إشكالية التغريات املناخية يف كل 2005لتغريات املناخية واليت أسست سنة الوكالة الوطنية ل ،

 .خمططات التنمية واملسامهة يف محاية البيئة

 1991ماية البيئة واليت أنشئت سنة ة حلالوكالة الوطني. 

 :ومنها جند األجهزة المتخذة على شكل مراكز، - 

 حيث يكلف املركز برتقية مفهوم تكنولوجيات 2002ات اإلنتاج األنظف، والذي أنشئ سنة املركز الوطين لتكنولوجي ،

 .اإلنتاج األنظف وجيااإلنتاج أكثر نقاًء وتعميمه والتوعية به، ومساعدة مشاريع االستثمار يف تكنول

  يق مع القطاعات املعنية ، حيث كلف املركز بالتنس2002مركز تنمية املوارد البيولوجية واألمن اإلحيائي، أسس سنة

 .بالنشاطات املرتبطة مبعرفة التنوع البيولوجي، واحملافظة عليه وتوقيمه

 :، وجنداألجهزة والهيئات المتخذة على شكل مراصد - 

                                                                                                                                                                                     
 22، 49اجلزائرية، العدد  ، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة الرمسية2012سبتمرب سنة  04املوافق لـ  1433شوال عام  17املؤرخ يف  326 – 12مرسوم رئاسي رقم  **

 .2012سبتمرب  09املوافق لـ  1433شوال عام 
، 44، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2013سبتمرب سنة  11املوافق لـ  1434ذي القعدة عام  05 ؤرخ يفامل 312 – 13مرسوم رئاسي رقم  ***

 .2013مرب سبت 15املوافق لـ  1434شوال عام  09
 29، 25أعضاء احلكومة، اجلريدة السمية اجلزائرية، العدد  تعيني، يتمضن 2015ماي سنة  14املوافق لـ  1436رجب عام  25مؤرخ يف  125 – 15مرسوم رئاسي رقم  ****

 .ماي 18املوافق لـ  1436رجب عام 
، 48، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2017أوت سنة  17فق لـ املوا 1438ذي القعدة عام  25مؤرخ يف  243 – 17مرسوم رئاسي رقم  *****

 .2017أوت سنة  20املوافق لـ  1438 ة عامذو القعد 28
 .215 – 211: ص.مرجع سابق، ص: ربيعة، بوسكار -  1
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 ويكلف املرصد بالتنسيق مع املؤسسات 2002ية املستدامة، مراقبة وتقييم وإستباق، أنشأ سنة لتنماملرصد البيئي وا ،

 .املعلومة البيئية على الصعيد العلمي والتقين واالحصائي ومعاجلتها وإعداداها والوطنية جلمع

  طار التنمية املستدامة، وهو هيئة يف إ، واملتعلق برتقية الطاقات 2004املركز الوطين لرتقية الطاقات املتجددة، أنشأ سنة

 .وطنية تتوىل ترقية وتطوير استعمال الطاقات املتجددة

 وهو مرصد وطين للمدينة يهتم بالتهئية العمرانية2006مدينة، أنشئ سنة املرصد الوطين لل ،. 

 :، وجند منهااألجهزة والهيئات وفق مسميات مختلفة - 

  حيث تتوىل احملافظة على احليوانات والنباتات، كما حتافظ على الوسط  ،1983احلظائر الوطنية، حيث مت إنشاؤها سنة

 .ناعيةالبيئي وحتميه من كل التدخالت االصط

  2002املعهد الوطين للتكوينات البيئية، مت إنشاؤها سنة.  

سني نوعية البيئة، بتح هااهتمامبغرض محاية واحملافظة على البئية تبني دور الدولة و  رمن خالل األجهزة املنشأة يف اجلزائ

إىل  إضافة .التغريات املناخية وكذا اردللمو  استنزافوكذا محايتها من املشاكل، خاصة يف ظل ما تعانيه اجلزائر من تصحر وتلوث و 

يد من العداهليئات املنشأة بغرض محاية البيئة توجد العديد من املراسيم والقوانني واليت �دف إىل محاية البيئة، وكذا مصادقتها على 

 .يات البيئة ذات البعد الدويلتفاقاال

  السياسة�البي�ية����ا��زائر: ثانيا

جلزائر مستويات حرجة، وبذلك سنت اجلزائر جمموعة من التشريعات والقوانني بغرض محاية البيئة، بلغ التدهور البيئي يف ا

ها على العديد من االتفاقيات الدولية ذات البعد البيئي، صديقوكذا اختاذها آليات السياسة البيئية من أجل احملافظة على البيئة، وت

وفيما يلي نتطرق إىل أهم التشريعات والقوانني البيئية وأدوات . البيئة واحملافظة عليهاحيث تعترب السياسة البيئية أداة مهمة يف محاية 

  . السياسة البيئية يف اجلزائر

جد العديد من القوانني والتشريعات من أجل محاية البيئة واحملافظة عليها، ومن تو : البيئية في الجزائروالقوانين التشريعات  -1

  1:، نذكر ما يليحماية البيئة ىلإ تالقوانين التي تطرقأهم 

  .يتعلق حبماية البيئة 1983فيفري  05ممضي يف  03 – 83قانون رقم  - 

 .قبتها وإزالتهاومرايتعلق بتسيري النفايات  2001ديسمرب  12ممضي يف  19-01قانون رقم  - 

 .يتعلق حبماية الساحل وتثمينه 2002فرباير  05ممضي يف  02-02قانون رقم  - 

 .يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 2003يوليو  19ممضي يف  10-03قانون رقم  - 

 .تدامةاملسيتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية  2004يونيو  23ممضي يف  03-04قانون رقم  - 

ار التنمية يتعلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إط 2004ديسمرب  25ممضي يف  20-04قانون رقم  - 

 .املستدامة

 .يتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها 2007مايو  13ممضي يف  06-07قانون رقم  - 

 .االت احملمية يف إطار التنمية املستدامةبا� يتعلق 2011فرباير  17ممضي يف  02-11قانون رقم   - 

  2:البيئية، نذكر منها اليت �دف إىل محاية المراسيم التنفيذيةالعديد من  كما توجد

                                                           
 http://www.meer.gov.dz/ar/?page_id=246 ):14/06/2018( قوانني البيئة، متاح على املوقع بتاريخ: وزارة البيئة والطاقات املتجددة -  1
 .مرجع سابق، لبيئةقوانني ا: املتجددةوزارة البيئة والطاقات  -  2
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  .حيدد كيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة 2004ديسمرب  14ممضي يف  409-04مرسوم تنفيذي رقم  - 

  .دد قائمة النفايات مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرةحي 2006فرباير  28ممضي يف  104-06مرسوم تنفيذي رقم  - 

الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة أو الصلبة  انبعاثينظم  2006أبريل  15ممضي يف  138-06مرسوم تنفيذي رقم  - 

  .يف اجلو وكذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها

  .القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة يضبط 2006أبريل  19ممضي يف  141-06مرسوم تنفيذي رقم  - 

  .على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة يتعلق بالرسم 2009أكتوبر  20ممضي يف  336-09مرسوم تنفيذي رقم  - 

املواد املستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واملنتجات  استعمالينظم  2013مارس  17ممضي يف  110-13مرسوم تنفيذي رقم  - 

  .حتتوي عليها اليت

املصنوعة  أوستوردة يتعلق بالرسم على األكياس البالستيكية امل 2009فرباير  17ممضي يف  87-09مرسوم تنفيذي رقم  - 

  .حمليا

املالحظ من خالل التشريعات هو وجود العديد منها واليت �دف إىل محاية البيئة اجلزائرية، لكن اإلشكال يرجع إىل مدى 

لتطبيق التشريعات والقوانني، مما يفقدها صفة اإللزامية والردع، وبالتايل البد من توفر إرادة سياسية تسهر على اهذه بتنفيذ  لتزاماال

  .الفعلي هلذه القوانني، ألن الوضع البيئي يف اجلزائر يف تدهور مستمر

سائل بغرض محاية البيئة، فقد والو اختذت اجلزائر العديد من األدوات : ية لحماية البيئة في الجزائرقتصاداألدوات اال -2

ة البيئية يف اجلزائر على مبدأ أنه من يلوث يدفع، استحدثت الدولة أدوات الرقابة والتحكم واألدوات االقتصادية، وترتكز السياس

  .ليي عموبالتايل مت سن قوانني بغرض فرض ضرائب بيئية على النشاطات األكثر تلويثاً للبيئة، وهذا من خالل وضع نظام جبائ

أو اخلطرة  ، حيث مت فرض الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة1992ومت إدخال أول ضريبة من خالل قانون املالية لسنة 

(TAPD) 2003 – 2000، لكن جتسيدها مل يتم إال بعد استحداث عدة ترتيبات جبائية من خالل قوانني املالية من سنة 

ك اخلاصة بالنفايات الصلبة، والرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطرة على البيئة، كذل  باإلضافة إىل الرسوم البيئية اجلزائرية،

واجلدول املوايل يوضح أهم  1).2003(، والرسم على االنبعاثات الصناعية السائلة )2002(االنبعاثات اجلوية والرسوم اخلاصة على 

  .الرسوم اجلبائية يف اجلزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ح، ورقلة، ، جامعة قاصدي مربا 12، جملة الباحث، العدد )2011 – 2001(العشري  سرتاتيجيي يف ظل اإلطار اإلاقتصادالبيئة يف اجلزائر من منظور : شراف، براهيمي -  1

 .101: ص ،2013
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  رة�البي�ية����ا��زائا��باي: )01 - 05(ا��دول�رقم�

  وعاء احتساب الرسم  تعيين الرسم واألساس القانوني والتنظيمي له

، آخر تعديل TAPEDاألنشطة امللوثة واخلطرية على البيئة  الرسم على

  .336 – 09املرسوم  2009

  .1991ديسمرب  18املؤرخ يف  91 – 25من قانون رقم  117املادة 

ة اليت متارس من طرف املؤسسات خمتلفة التصنيف وحتدد وثة أو اخلطري جمموع األنشطة املل

ل، حتصله قاضة الضرائب لفائدة الصندوق الوطين قيمته ومعامله وفق نوع التصريح وعدد العما

  .للبيئة وإزالة التلوث

  تاز والبنزين اخلاص من الرصاصللبنزين املمهلرت / دج 600  مكرر من قانون الرسوم على األعمال 28الرسم على املنتجات البرتولية، املادة 

  هلرت من البنزين العادي/ دج 500

  هلرت غا أوبل/ دج 100

  وقود/ غاز البرتول املسال  هلرت/ دج 1

 55، املعدل باملادة 2002من قانون املالية لسنة  38املادة : الرسم على الوقود

  2007من قانون املالية لسنة 

ز أوبل، يقتطع من املصدر لشركة نافطال، يوزع لرت غا/ دج 0,3لرت بالرصاص، / دج 0,10

  .لصندوق الطرق السريعة %50ث، و لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلو  %50بـ 

، 2006من قانون املالية لسنة  60الرسم على األطر املطاطية اجلديدة، املادة 

  .2008لي لسنة من قانون املالية التكمي 46املعدل واملتمم باملادة 

دج لإلطار املخصص للسيارات الثقيلة،  10لإلطار املخصص للسيارات اخلفيفة، و / دج 5

اد حتصله مصاحل اجلمارك، وعند التصنيع احمللي حتصل مصلحة الضرائب، ختصص عند االستري 

  :مداخيله كما يلي

 .لفائدة الصندوق الوطين للرتاث الثقايف 10% -

 .لفائدة البلديات 40% -

  .وق الوطين للبيئة وإزالة التلوثلفائدة الصند 50% -

املالية لسنة  من قانون 61الرسم على الزيوت والشحوم وحتضري الشحوم، املادة 

  2008من قانون املالية التكميلي لسنة  46، واملعدل واملتمم باملادة 2006

صل من طن، عند االسترياد حيصل من طرف اجلمارك، وعند التصنيع احمللي حي/ دج 12500

  :صلحة الضرائب ويوزع كما يليقبل م

 .لفائدة البلدية 25% -

 .لفائدة اخلزينة 25% -

  .ين للبيئة وإزالة التلوثلفائدة الصندوق الوط 50% -

الرسم التحفيزي على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف 

، 2002من قانون املالية لسنة  124املستشفيات والعيادات الطبية، املادة 

  .2008من قانون املالية التكميلي لسنة  46واملتمم باملادة املعدل 

  :حتصله قباضة الضرائب، ويوزعها كما يلي طن من حجم النفايات املخزنة/ دج 2400

 .لفائدة البلديات 10% -

 .للخزينة العمومية 15% -

  .لفائدة الندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث 75% -

من قانن املالية  203ات الصناعية، املادة ختزين النفايالرسم التحفيزي على عدم 

ية التكميلي لسنة من قانون املال 46، املعدل واملتمم باملادة 2002لسنة 

2008.  

  :طن من حجم النفايات املخزنة، حتصله قباضة الضرائب، ويوزع كما يلي/ دج 10500

 .لفائدة البلديات 10% -

 .للخزينة العمومية 15% -

  للبيئة وإزالة التلوث صندوق الوطينلفائدة ال 75% -

الية لسنة من قانون امل 94الرسم التكميلي على املياه املستعملة الصناعية، املادة 

  .2009من قانون املالية لسنة  46، املعدلل واملتمم باملادة 2003

كميات املياه املستعملة يف مصدر صناعي اليت جتاوز تلوثها القيم القصوى وفق املرسوم 

  :، حتصله قباضة الضرائب، وتزعه كما يلي141 - 06تنفيذي ال

  .للخزينة 20% -

  .للبلديات 30% -

  .الوطين للبيئة وإزالة التلوث لفائدة الصندوق 50% -

من قانون  205الرسم التكميلي ىل التلوث احليوي ذي املصدر الصناعي، املادة 

لتكميلي لسنة ون املالية امن قان 48، املعدل واملتمم باملادة 2002املالية لسنة 

2008.  

حتصله  138 – 06كميات الغازات واألدخنة اليت جتاوزت القيم القصوى احملددة يف املرسوم 

  :قباضة الضرائب، ويوزع كما يلي

  .لفائدة البلدية 25% -

  .لفائدة الصندوق الوطين  للبيئة وإزالة التلوث 75% -

املباشرة والرسوم  انون الضرائبمكرر من ق 263 – 263رسم التطهري، املادة 

  .رسم رفع القمامات املنزلية: املماثلة

ذج، وتوزع لصاحل  100000دج إىل  500 حتدد مداوالت ا�لس الشعيب البلدي من

  .البلديات

 53الرسم اخلاص على األكياس البالستيكية املستوردة أو املصنوعة حملياً، املادة 

  .2004من قانون املالية لسنة 

االسترياد حتصله مصاحل اجلمارك، وعند التصنيع احمللي حتصله مصلحة  كغ عند/ دج 10,5

  .دوق الوطين للبيئة وإزالة التلوثالضرائب، وترجع عائداته للصن
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ه يف العلوم طروحة دكتورااألخضر، أ قتصاداجلزائري وحتوله لال قتصادا�ا على القدرة التنافسية لالانعكاسالقضايا البيئية الراهة و : علي، خنافر: المصدر

  .225 – 224: ص.ص، 2017/2018ية غري منشورة، جامعة حممد خيضر، بسكرة، قتصاداال

العديد من آليات التمويل والتحفيز اليت تستهدف دعم السياسة الوطنية حلماية البيئة وحتقيق التنمية  اعتماد كا مت

التلوث، والصندوق اخلاص لتنمية مناطق اجلنوب، وكذا  لبيئة وإزالةالصندوق الوطين ل: املستدامة، من خالل إنشائها لكل من

مالية، والصندوق الوطين للتهئية والتنمية املستدامة، وكذا الصندوق اخلاص بالتنمية الصندوق الوطين حلماية الساحل واملناطق الش

، ستثماروكالة الوطنية لتنمية االهوب، والسال ية للهضاب العليا، صندوق اجلبل، صندوق حماربة التصحر وتنمية الرعي يفقتصاداال

  1.والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

ى متويل العديد من املشاريع املختلفة وذلك بني عدة مؤسسات، يضاف إىل ذلك متويل أنشطة وعملت اجلزائر أيضًا عل

من امللتقيات واملؤمترات، �دف نشر  إقامة العديدبيئية منها النوادي اخلضراء املتواجدة على مستوى املؤسسات الرتبوية، وكذا 

للنفايات، وتسهيل عمل العديد من املؤسسات اليت تعمل يف ا�ال  الوعي البيئي يف اجلزائر كما مت إنشاء مشاريع الردم التقين

  2.ا�الدماً يف هذا إخل، وهو ما شجعها على املضي ق...البيئي، سواء جلمع وإعادة تدوير النفيات املختلفة، أو التشجري 

جل توجيه السلوكات امللوثة، إال ية من أقتصادبالرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف تفعيل األدوات اال

  3:ويعود ذلك إىل ،أن النظام الضرييب والتحفيزي مل يتسطع حتقيق األهداف املخططة

، التلوثمكافحة ة �ا مل توجها كل املبالغ حلماية البيئىجند أ 2002ة حيث حسب قانون املالية لسن ،توزيع حصيلة الضريبة - 

 .فه احلقيقية واملتثملة يف خفض كميات التلوثوبالتايل إبعاد الرسوم البيئية عن أهدا

لرسم حيث أن التأثري على سلوك املستهلك واملنتج ال يكون حقيقيًا إال إذا كانت حصيلة ا ،ي للرسوم البيئيةمتياز النظام اال - 

لك تكون النتيجة البيئية، وإذا مل يتحقق ذ جراءاتاليت تتحملها املؤسسة احملرتمة لإل ستثمارو تقرتب من تكلفة االتعادل أ

 .عكسية

 .اخلاصة حبماية البيئة ومكافحة التلوث عدم شفافيىة وفعالية الصناديق - 

سات الصناعية حنو تبين املمارسات االدارية تحفييز املؤس، ورغم اآلليات اليت وضعتها الدولة لعقود حسن األداء كآلية تعاقدية - 

  .ية حنو تين هذه الواصفات يبقى ضعيف جداً قتصاداملؤسسات االدولية، إال أن إقبال لاحلديثة للمواصفات واملعايري ا

  ايات�البي�ية�املصادق�عل��ا�من�طرف�ا��زائرتفاق�: ثالثا

 من خالل املشاركة يف املؤمترات واملعاهدات الدولية اخلاصة ملستوى الدويلعلى ا حبماية البيئة اجلزائر اهتمامجسد يت

فقط بل  احملليكون أن محاية البيئة ال ختص ا�ال احمللي والدويل،  ة سليمة ختدم اجلانب يئجل وضع سياسة بيأبالبيئة، وذلك من 

  4:يت صادقت عليها اجلزائر دولياً املعاهدات اليات و تفاقبرز االأهلا تأثري على البيئة الدولية، وفيما يلي سنطرق إىل 

 .1992سبتمرب  23ية فيينا حلماية طبقة األزون يف اتفاقاملصادقة على  - 

 .1992سبتمرب  23، حيث صادقت عليه اجلزائر يف 1987بروتوكول منرتيال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون املربم عام  - 

                                                           
ية، قتصادأطروحة دكتوراه علوم يف العلوم اال ة من املؤسسات الصناعية على مستوى الشرق،موعية، دراسة ميدانية �قتصادأثر السياسة البيئية على املؤسسة اال: مرمي، صيد -  1

 .72: ص،  2017/2018التنمية، جامعة باجي خمتار، عنابة،  اقتصاد: ختصص
، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري غري 2013 – 1992رتة ية للسياسة البيئية يف بلدان املغرب العريب، دراسة مقارنة خالل الفقتصادفعالية اآلليات اال: لي، خنافرع - 2

 .252: ، ص2016/2017، 03منشورة، جامعة اجلزائر 
 .75 – 73: ص.مرجع سابق، ص: مرمي، صيد -  3
 .51: مرجع سابق، ص: كيةنصرية، بن تر  -  4
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 21، حيث صادقت عليها اجلزائر يف 1994اليت دخلت حيز التنفيد يف عام و  1992لعام  ية اإلطارية بشأن تغري املناختفاقاال - 

 .1993أفريل 

 09، وصادقت عليه اجلزائر يف 2015ودخل حيز التنفيذ سنة  1997عام  اعتمداملتعلق بتغري املناخ الذي  بروتوكول كيوتو - 

 .2004ماي 

 .1980جانفي  29ليها اجلزائر يف صادقت ع) ونةية برشلاتفاق(ية محاية البحر األبيض املتوسط اتفاق - 

 16ودخلت حيز التنفيذ يف  1986ت يف عام اعتمدية واليت ية حول احملافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعقليمية اإلتفاقاال - 

  .جوان واليت صادقت عليها اجلزائر أيضا

  .دف محاية البيئة، واليت تستهيات املصادق عليها من طرف اجلزائرتفاقواجلدول املوايل يوضح أهم اال

  يات�الب�ئة�ال���صادقت�عل��ا�ا��زائرتفاقأ�م��: )02 – 05( ا��دول�رقم

  تاريخ الدخول حيز النفاذ  تاريخ التوقيع  اقيات المصادق عليهااالتف

  

  

االتفاقيات الدولية 

الخاصة بحماية 

  الغالف الجوي

الفضاء اتفاقية حضر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي 

  جي وتحت سطح الماءالخار 

05/08/1963  10/10/1963  

  22/09/1988  22/03/1985  اتفاقية فيينا لحماية طبقة األزون

  01/01/1989  16/02/1987  بروتوكول منتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة األزون

  14/06/1994  25/11/1992  تعديال كوبنهاغن –بروتوكول مونتريال حول األزون 

  21/04/1994  09/05/1992  مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية األ

  16/02/2005  16/02/2005  بروتوكول كيوتو

  04/11/2016  22/04/2016  لتغير المناخ) 2016(اتفاقية باريس 

  

االتفاقيات الدولية 

الخاصة بحماية الياسبة 

  والتنوع البيولوجي

  17/12/1975  16/11/1972  )باريس(في والطبيعي اتفاقية حماية التراث الثقا

  1982    اتفاقية رامسار

  14/12/1998  15/09/1998  اتفاقية بازل

  12/11/1995  13/06/1992  اتفاقية التنوع البيولوجي لألمم المتحدة

  26/12/1996  14/10/1994  اتفاقية مكافحة التصحر لألمم المتحدة

  11/09/2003  29/01/2000  اإلحيائية بروتوكول قرطاجنة الخاص بسالمة

  

االتفاقية الدولية 

الخاصة بحماية 

  الغالف المائي

صة بالمسؤولية المدنية المترتبة عن االتفاقية الدولية الخا

  األضرار الناشئة عن التلوث بالنفط

22/05/1969  19/06/1975  

بروتوكول بشأن حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث 

  ت من السفن والطائراتصريف النفاياالناشئ عن ت

16/02/1976  12/02/1978  

  16/11/1994  10/12/1982  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

  .227: ، صمرجع سابق: علي، خنافر: المصدر

  

ة،  لبيئية الدولييات اتفاقواليت تعىن حبماية البيئة، كما صادقت على العديد من اال ،يف العديد من املؤمترات اجلزائر شاركت

العديد من التشريعات والقوانني  على تبين املعايري البيئية بغرض احملافظة على البيئة من التلوث، وقد سنتكما شجعت املؤسسات 

املفرط للموارد الطبيعة، وما ينجم عنها من  ستغاللبغرض محاية البيئة، إال أن الوضع البيئي يف اجلزائر هو يف تدهور نتيجة اال

بالنسبة  نفايات، أو تلوث للجو، وما ينتج عنه من تغريات مناخية، تؤثر على منط املعيشة يف اجلزائر سواء فات سواء كانتخمل

  .ويف املطلب املوايل نتطرق إىل واقع البيئة يف اجلزائر وما يعانيه من مشاكل على مجيع األصعدة. لالنسان واحليوان والنبات
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  ��ا��زائرحماية�الب�ئة��ة�إس��اتيجي :املطلب�الثا�ي

ة من التدهور، حيث يرجع اتساع تسعى اجلزائر إىل حتقيق تنمية مستدامة، من خالل تبين إسرتاتيجيات بغرض محاية البيئ

 املشاكل البيئية ألنه مرتبط ارتباط وثيق بالتنمية االقتصاد واالجتماعية للبالد، وترجع األزمة البيئية يف اجلزائر بدرجة كبرية إىل

تلف التحديات سياسات املتعبة خاصة يف ميدان استغالل واستعمال املوارد الطبيعية، و�ئية احمليط، وملواجهة خمالنقائص يف ال

  1:املسطرة بادرت اجلزائر إىل إنشاء إسرتاتيجية شاملة للنهوض واإلصالح يف جمال البيئة والتنمية املستدامة، ترتكز على أداتني مها

 .املستدامةبيئة والتنمية خمطط عمل وطين لل - 

   .إسرتاتيجية وطنية للبيئة والتنمية املستدامة - 

   1996ل�الب�ئة�املخطط�الوط���لألعمال�من�أج: أوال

ت السلطات العامة املخطط الوطين العملي للبيئة سنة اعتمدنظرًا ملؤشرات التدهور البيئي اخلطري الذي عرفته اجلزائر، 

تتعلق بالتعرف على املشاكل البيئية األساسية والكشف عنها، وحتديد  داف والتوجيهاتوالذي تضمن مجلة من األه 1996

ستكمال انظام األولوية ملعاجلتها، وترتيبها على هذه التوجيهات شرع يف  اعتمادباشرة لظاهرة التلوث، و األسباب املباشرة وغري امل

  2.ة، ومت تعزيز سلطا�ا اإلدارية والقضائيةمستوى كل والي البناء املؤسسايت حلماية البيئة، بإحداث مفتشيات البيئة على

ل البيئة، حدد الربنامج الوطين للنشاطات البيئية مرحلتني ولغرض تنفيذ توجيهات املخطط الوطين لألعمال من أج

، يص املتعلق �ا، ومت إجناز تقرير التشخ1997أساسيتني، عرفت املرحلة األوىل مبرحلة احلصيلة والتشخيص واليت انطلقت سنة 

سايت والقانوين، وموضوع وتكفل �ذه العملية جمموعة من اخلرباء، وغطت جمموعة من املوضوعات، منها تطوير اجلانب املؤس

الصحة والبيئة، وموضوع التلوث بالتدفقات السائلة والنفايات، وموضوع التلوث اجلوي واألضرار السمعية، وموضوع حالة املوارد 

  .، والغابات والسهوب والتصحر والتنوع البيولوجي، وتسيري املناطق الساحليةع تدهور الرتبةاملائية، وموضو 

، ومت إجنازها 1999يف السداسي الثاين من سنة  انتهتواليت " الوطنية للبيئة اإلستراتيجيةبتحديد "نية وعرفت املرحلة الثا

وبعد االنتهاء من . ضوع حتديث كل سنةو ذي أصبح م، وال1998سنة  بتقرير حول حالة البيئة انتهتباللجوء إىل اخلربة الدولية، و 

، إلدخال 2001املخطط من أجل األعمال البيئية والتنمية املستدامة سنة  اعتمادمرحلة التشخيص والدراسة وحتديد األولويات، مت 

  3.طةالسياسة الوطنية للبيئة يف مرحلتها النش

  )2011 – 2001(بيئة الوطنية لحماية ال اإلستراتيجية :ثانيا

ه من قبل جملس اعتمادمت  ، الذي2000يف إطار عرض التقرير الوطين األول حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر لسنة  

، وأمام املؤشرات اخلطرية اليت أوردها التقرير الوطين حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر، وإشارته 2001أوت  12الوزراء بتاريخ 

                                                           
 .282: ، ص2013ق، مكتبة حسني العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لتطبيالتنمية املستدامة يف البلدان العربية بني النظرية وا: حممد الطاهر، قادري -  1
 .52 – 51: ص.، ص2006/2007انون العام غري منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولة يف الق: حيي، وناس - 2
 .52: ص، نفس املرجع -  3
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ل، إلتزمت عجالية ملعاجلة الوضع البيئي الراهن وتاليف التداعيات السلبية لألزمة االيكولوجية يف املستقبإست إجراءات اذاخت إىل

  1.ة وطنية بيئية شاملةسرتاتيجياحلكومة باإلعداد والتحضري ملخطط وطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة كمرجعية إل

تعترب التجسيد الفعلي لسياسة  ة لتهيئة اإلقليم وحتقيق النمية املستدامة، واليت اتيجية الوطنيحددت األهداف العامة لإلسرت 

، وتتمحور أهداف السياسة البيئة اإلسرتاتيجيةالعقالين هلا حمور ال غىن عنه هلذه  ستعمالاحلفاظ على املوارد واال ويعد بيئية ناجعة،

  2:الوطنية يف النقاط التالية

  وذلك من خالل: لمواطنينمعيشة اونوعية تحسين الصحة  - 

 حتسني خدمة االستفادة من املاء الشروب وحتديث شبكات الصرف والتطهري. 

 ختفيض األخطار الناجتة عن التلوث الصناعي. 

 حتسني نوعية اهلواء يف املدن الكربى وخاصة يف نواحي املناطق الصناعية. 

 عية املازوترصاص وحتسني نو إلغاء استعمال البنزين الذي حيتوي على مادة ال. 

 ختفيض إنتاج القاذورات والنفايات، وإدخال تقنيات جديدة لتسيري وإدماج النفايات. 

 حتديث اإلطار القانوين والدستوري يف تسيري البيئة، قصد حتسينها. 

  :وذلك من خالل :المحافظة على الرصيد الطبيعي وتحسين مردوديته - 

 باألراضي املخصصة للزراعة أو الرعيصة فيما يتعلق توضيح وتفعيل القانون العقاري خا. 

 ات يف عمليات اإلنتاجاستعمال عقالين للموارد املائية، وإختيار أجنع لتكنولوجي. 

 الوصول إىل حتقيق هدف األمن الغذائي املنشود. 

 تكثيف الغطاء الغايب وتأهيل املناطق احملمية. 

 عتناء �ااحملافظة على املناطق الساحلية وتكييفها واال. 

 باحملافظة على الرتاث  ني إطار قانوين ميكن السكان احملليني وخمتلف الشركاء من املشاركة يف تنفيذ مشاريع خاصة تتعلقتعي

 .الطبيعي من أجل حتقيق تنمية مستدامة

  ًتقوية التنمية احمللية والريفية لتكثيف الشغل، وحتقيق العمالة حمليا. 

  والسعي إىل االحتفاظ �ا دميومة املواردتعزيز وتنويع الصادرات ضمان. 

  :وذلك وفق اآليت: ية وتحسين المنافسةقتصادتخفيض الخسائر اال - 

 عمال العقالين للموارد املائية وترشيدهااالست. 

 االستعمال العقالين للموارد الطاقوية واقتصادها. 

 االستعمال العقالين للموارد األولية وتنميتها. 

 ملواد األوليةات، واسرتجاع ارفع نسب معاجلة النفاي. 

  ًحتويل املؤسسات العمومية امللوثة للبيئة والعاجزة ماليا. 

 :وذلك ضمن حتقيق ما يلي :قليملى اإلالمحافظة الشاملة ع - 

 تطييف الغطاء النبايت وتنويعه. 

 رفع عدد املناطق احملمية واملناطق الرطبة، واملناطق املهيأة واملخصصة للتنمية املستدامة. 

                                                           
 .59: ، صمرجع سابق: صيدرمي، م -  1
  .284 – 283: ص.مرجع سابق، ص: حممد الطاهر، قادري -2
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 احات ومحايتها من القاذورات وامللوحةافظة على الو احمل.  

، وهذا إنطالقًا من فكرتني ةالبيئة وحتقيق التنمية املستدامالركائز االولية للمحافظة على  اإلسرتاتيجيةوضعت هذه 

  1:أساسيتني تتمثالن يف

 .رمة وتقليص الفقإدماج حقيقة اإلقليم يف اإلسرتاتيجية التنموية للبالد، قصد حتقيق تنمية مستدا - 

مو الناتج من النشاطات وضع سياسات عمومة فاعلة، قصد مواجهة العوامل اخلارجية للبيئة واخلربة هلا، والتحكم يف الن - 

  .االقتصادية، خاصة تلك املتعلقة بالقطاع اخلاص

على خمطط مية املستدامة باملوازاة مع األهداف البيئية اإلسرتاتيجية الطويلة املدى، نص املخطط من أجل البيئة والتن

حتددت هذه األهداف يف ، وقد )2004 -2001(لألهداف قصرية ومتوسطة املدى من خالل خمطط األعمال ذات األولوية 

حتسني تزويد املواطنني مبياه الشرب، وحتسني اخلدمة العمومية يف جمال التطهري، وتسيري النفايات الصلبة واملنزلية واخلاصة، وحماربة 

دابري وسعيًا منه لتحقيق هذه األهداف نص املخطط القصري املدى على مجلة من التدابري املؤسسية والت. إخل...الصناعي التلوث 

املواكبة لكل هدف على حدى، وحجم االستثمارات املرصودة لتحقيق هذه األهداف، والنتائج املنتظرة واملؤشرات، ومصدر متويل 

  2.مجيع هذه العمليات

على مواصلة انتهاج سياسة بيئية بقوة ) 2009 – 2005(م اإلنعاش االقتصادي للفرتة ج التكميلي لدعكما حث الربنام

ار املخطط الوطين املقرر هلذا الغرض، وأكد الربنامج فيما خيص جمال تسيري النفايات الصناعية، النفايات اخلاصة وكثافة، يف إط

والتنظيمية املعمول �ا، إلشراك الفاعلني املعنيني  نصوص التشريعيةوكذلك التلوث، أن احلكومة ستحرص على فرض احرتام ال

ذاته، مت تطوير خطط التخفيف التدرجيي من التلوثات واألضرار، واحلفاظ على  ، ويف السياق"من يلوث يدفع"وترسيخ قاعدة 

اتية والقانونية، اليت تسمح ل تطوير املؤسسالرأمسال الطبيعي، واالستخدام املستدام للتنويع البيئي واملوارد اجلينية، خاصة من خال

، كما هدف إىل معرفة أحسن للتنوع البيولوجي، وحفظ بالسيطرة على املشاكل النامجة عن استعمال اجلسيمات املعدلة جينياً 

وترقية  املنظومات البيئية اهلشة، وإنشاء مناطق �يئة متكاملة وتنمية مستدامة ومضاعفى املساحات احملمية، وإعاد تأهيل

  3.حات اخلضراء واحلدائقاملساا

املخطط العشري  اعتمادتدرجيية من خالل  املخطط الوطين يف وضع السياسة الوطنية حلماية البيئة طريقة اعتمدلقد 

والذي ينتظر أن حيقق نتائج على األمدين املتوسط والطويل، وقد اتسمت التوجيهات اليت وردت ضمن املخطط  2011 – 2001

ية دقتصااملخطط على اآلليات اال استندبالطابع العملي، وقد  2001البيئة والتنمية املستدامة لعام  لألعمال من أجلالوطين 

ية جاء قتصادية حلماية البيئة، وإىل جانب اآلليات االقتصادحلماية البيئة، وبذلك يكون التخطيط البيئي قد ضم اآلليات اال

  4.ية املستدامةسد مضمون التنمجبملة من املبادئ جت 10 – 03 نالقانو 

لتنموية املوضوعة يف أفق مليون دوالر أمريكي من أجل تنفيذ اخلطط ا 971,85ورصدت لذلك اجلزائر ما يعادل 

  .اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة، وقسمت على النحو املبني يف اجلدول املوايل

  

  

                                                           
 .285: مرجع سابق، ص: حممد الطاهر، قادري -  1
 .55: مرجع سابق، ص: حيي، وناس -  2
 .207: مرجع سابق، ص التجارة الدولية وتأثريها على البيئة،: خدجيةبن قطاط،  - 3
 .57 – 56: ص.صمرجع سابق، : حيي، وناس -  4
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  )2011 -2001(الوطنية�للب�ئة�والتنمية�املستدامة��تيجية�س��اخصصة�لتنفيذ�املبالغ�امل:  )03 – 05( ا��دول�رقم

  مليون�دوالر: الوحدة

المبالغ الموجهة للجانب   المبالغ الموجهة لالستثمارات  ستراتيجيةاألهداف اإل

  المؤسساتي والمرافقة

  المجموع

  592,75  32,25  560,5  الصحة ونوعية الحياة

الطبيعي المحافظة على رأس المال 

  جيتهوتحسين إنتا

197,5  20,1  217,16  

  51,2  0,2  51  التنافسية والفعالية االقتصادية

  11,3  0,3  110  البيئة الشاملة

  971,85  52,85  919  المجموع

  .148: مرجع سابق، ص: مسعودة، طريق صدار :المصدر

يون دوالر واليت مل 592,75حلياة على ستحواذ أهداف الصحة ونوعية ااهو ) 03 – 05(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

مباء الشروب والتخفيض من التلوث الناتج عن  ويدمن خالل حتسني نوعية اهلواء يف املدن الكربى، والتز  %60قارب نسبتها 

القطاع الصناعي وغريها من األهداف اليت تسعى إليها اجلزائر بغرض ضمان نوعية حياة سليمة، كما بلغت حصة احملافظة على 

يق وذلك لتحق %22وتستحوذ على ما يقارب  ،مليون دوالر 217,16يته حيث بلغت حوايل إنتاجحتسني رأس املال الطبيعي و 

املتخذة من طرف اجلزائر  جراءاتوميكن عرض أهم اإل .حتقيق العديد من األهداف منها مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النبايت

  1:ة البيئة، فيما يليالوطنية حلماي تيجيةاإلسرتاواخلاصة حبماية البيئة يف إطار 

مليون دوالر  800لتصحر حيث مت ختصيص قامت اجلزائر بتخضيص مبالغ معتربة للحد من رقعة ا: في مجال التصحر - 

 .لتنفيذ هذا املشروع سنوياً 

اريع للتزويد اختذت اجلزائر عدة إجراءات للتقليص من أخطار التلوث اجلوي كتمويل عدة مش: في مجال التلوث الجوي - 

د خالية من امللوثات مراقبة نوعية اهلواء على مستوى العديد من نقاط القطر اجلزائري، واختيار أنواع من الوقو  مبحطات

مليون دوالر امريكي للتقليل من تلوث  272والتحول إىل مصادر الطاقة النظيفة، باإلضافة إىل أن سوناطراك استثمرت 

 .الغازات احملروقة

بادرت اجلزائر بإعداد خطة للتهئية الشاطئية، إضافة إىل ذلك الشراكة : المناطق الشاطئيةلوث المياه والبحر و في مجال ت - 

 .ع الدول األوربية لتحسيني تسيري املوارد املائيةم

تعتمد اجلزائر على خطة للتخلص من النفايات اخلطرية أصبحت قانونًا عام : في مجال النفايات الحضرية والصناعية - 

 .خزونات وخطر املنتجات السامةعلى تقليص حجم امل 2001

 .والتقين من طرف الصندوق العاملي للبيئة استفادت اجلزائر من الدعم املايل: في مجال التنوع البيئي - 

مت ربط النظام البيئي بالنظام التعليمي، حيث أدرجت اجلزائر دروس حول البيئة يف األطوار : في مجال التربية البيئية - 

 .ليميةالتع

                                                           
 .103 – 102: ص.مرجع سابق، ص: شراف، براهيمي -  1
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 2001ملمتدة من سنة اهتمام كبري حبماية البيئة من خالل اعتمادها على اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة للفرتة ا أولت اجلزائر

، ساعية بذلك إىل حتسني حالة البيئة، وذلك بالتقليل من التلوث ومكافحة التصحر، وترشيد استخدام الطاقة واملوارد 2011إىل 

  .يت هدفت إىل اإلسرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامةاألهداف البيئية ال الطبيعية، وغريها من

  ات�حماية�الب�ئة����ا��زائرتحدي: ثالثا

ية لتجسيد هذا التوازن البد من تقليص الفجوة قتصادأدركت اجلزائر ضرورة املوازنة بني محاية البيئة ومتطلبات التنمية اال 

ق ة تنموية بيئية واضحة املعامل لتحقيإسرتاتيجيدهور البيئة، ولتحقيق ذلك كان البد من رسم ي وتقتصادالنشاط االبني خملفات 

ي لتحقيق قتصاداألخضر، عن طريق تبين سياسات بيئية تنسجم مع منحى النمو اال قتصادإىل اال نتقالالتنمية املستدامة واال

 من حلول والبحث عن والطاقة، املائية للموارد العقالين التدبري ا يفالبيئية تتمثل أساس التحديات من مجلةالتنمية املستدامة، ومن 

 الطاقات احرتاق عن النامجة اتنبعاثاال الغابات، وتقليص وتراجع التصحر ، ومكافحةوارد الطاقويةنضوب امل مواجهة أجل

 الصناعية األنشطة عن الناجم التلوث يصوتقل املناخية غرياتالت مع الغابوية والصحة والفالحة املاء قطاعات ومالءمة األحفورية،

  .وا�االت احلضرية

 دوالر، األمهية مليار 286املايل  غالفه يبلغ الذي (2010 -2014) العمومية  اتمار ستثلال اخلماسي الربنامج أوىل

 اتانبعاث نسبة يف والتحكم املياه وتدبري لبيئةا محاية يف جماالت برامج تنفيذ مت وقد ،قتصاداال وخصخصة التحتية البنيات لتحديث

 اليت املناطق حنو املياه أنظمة حتويل سدود،( والتطهري املاء قطاعل دينار مليار 2000 يبلغ مايل ختصيص غالف ومت الدفيئة، غازات

 والبيئة  )ليمقاإل �يئة( الرتايب ا�ال �يئة لقطاع دوالر مليار 07و ) والتحلية التطهري املالية، حمطات املوارد يف عجزا تعرف

بذل  ومت التنفيذ، قيد التصحر ملكافحة الوطين طاملخط ، ويوجد)البيئة حلماية حتتية بنية وحنو مائة جديدة مدنأربع  إحداث(

 ألف  530بـ   تقدر ا�ال الغايب من مساحة ترميم على  2000سنة  منذ العمل لالخ من الغابات قطاع يف ملموسة جهود

  1.كتاره

الرتايب  ا�ال لتهيئة وخمطط  (2001- 2011) املستدامة والتنمية للبيئة عمل وخطة للبيئة وطنية ةرتاتيجيإس ومت تطبيق

يعوض خمطط املالئمة مع  والذي (2015 -2050) للمناخ وطين وخمطط)  (2010-2030) قليماإل لتهيئة الوطين املخطط(

 اقتصادو  ،واملواد األولية الطاقية واملوارد البيئية الرتبية يف جماالت عيةقطا سياسات إجناز تموي ،)2013 – 2003(التغريات املناخية 

 الصناعي، وجيري التلوث وإزالة األرياف وتنمية البيئية األنظمة على واحملافظة املناخية مع التغريات املائية املوارد قطاع ةومالءم املاء

 للنهوض الطاقية وبرنامج الفعالية حتسني ترمي إىل تدابري اعتماد ومت للسواحل، املندمج ريللتدب وطنية ةإسرتاتيجي لوضع التحضري

  2011.2  سنة منذ تعمل الطاقة نتاجإل هجينة حمطة وتوجد املتجددة، بالطاقات

  3:، إىل حتقيق مجلة من األهداف، وهي)2050 – 2015(ويهدف املخطط الوطين للمناخ للفرتة 

 .زين ثاين أكسيد الكربونربون من خالل حجز وختتقليص انبعاثات الك - 

 .النهوض باستعمال الطاقات النظيفة - 

 .شطة الصناعية واألسريةتقليص حضور الكربون يف األن - 

                                                           
   .07 :، ص2014 ، اجلزائر،، مكتب مشال افريقياة إلفريقيايقتصاداللجنة اال حتفيزه،الوطين و  اإلنتاجاألخضر يف اجلزائر فرصة لتتنويع  قتصاداال :األمم املتحدة -1
 .09 – 08: ص.، صنفس املرجع -  2
  .09: ، صنفس املرجع - 3
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تسني النظام املائي التشجري املكثف، وتوسيع السدود اخلضراء من أجل مكافحة : مالءمة البنيات التحتية للتغريات املناخية - 

 .التصحر

  .اخيةفالحة للتغريات املنمالءمة ال - 

مليار دوالر  100إىل  80بني  والذي تقدر تكلفته ما) 2030 – 2011(أما الربنامج الوطين لتنمية الطاقات املتجددة 

واملتعلق  2004أوت  14املؤرخ يف  09 -04حيث يوجد يف مرحلة التجارب على خمتلف القطاعات، والذي خيضع للقانون رقم 

والذي  2015فيفري  11واملؤرخ يف  15 – 69ية املستدامة، وكذا املرسومني التنفيذين رقم تجددة يف إطار التنمبرتقية الطاقات امل

ماي  22املؤرخ يف  17 – 167دد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة املتجددة واستعمال هذه الشهادة، واملرسوم التنفيذي رقم حي

   1.دد كيفيات إثبات شهادة الطاقة املتجددةوالذي حي 15 – 69رقم والذي يعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  2017

يتمحور الربنامج حول من اجلباية البرتولية، و  %01بنسبة  2009ئ سنة وميول الصندوق الوطين للطقات املتجددة املنش

ط موجهة ميغاوا ألف 12منها  2030- 2011ميجاوات خالل الفرتة  ألف 22تأسيس قدرة ذات أصول متجددة تقدر ب 

مشسية كهروضوئية مشروع منها حمطات  60ويعمل على اجناز . ميغاواط للتصدير آالف 10وب الوطين على الكهرباء لتغطية الطل

  2030.2من الكهرباء من املوارد املتجددة حبلول عام % 40 نتاجحيث يهدف إل. ومشسية حرارية ومزارع لطاقة الرياح

قبيل الصناديق الوطنية، التدابري اجلبائية، وقروض االستثمار موعة من اآلليات من يتم متويل السياسات البيئية عرب جم

ومن أبرز . يشجع االستثمارات يف الصيد البحري وتربية األحياء البحرية 2014ون املالية لسنة كما أن قان. بفوائد تفضيلية

ث، والصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة، للبيئة وإزالة التلو الصندوق الطوين : الصناديق اليت متول السياسات البيئة يف اجلزائر جند

ة، وصندوق مكافحة التصحر، وصندوق محاية السواحل واملناطق صندوق االستثمار الفالحي، وصندوق الطاقات املتجدد

  3.الشاطئية

غالل ئة من التلوث واالستمن خالل الربامج البيئية املخططة على األجل الطويل يؤكد اهتمام اجلزائر بتحقيق محاية للبي

  .القتصاد األخضر املرتكز على محاية البيئةالعقالين للموارد الطبيعية، وحتقيق التنمية املستدامة، وكذا حماولة االنتقال إىل ا

  املشا�ل�البي�ية����ا��زائر: املطلب�الثالث

حجم  وزيادة ور النشاط االقتصاديشهد العامل يف السنوات األخرية ظهور العديد من املشكالت البيئة، نتيجة تط

عترب التدهور البيئي أحد أهم املشاكل اليت تؤرق ، حيث يت سلبًا على البيئةانعكسعنه من خملفات وما ينجم  املبادالت التجارية

نتيجة تزايد دول العامل، يف ظل تزايد الضغوط على البيئة، واجلزائر كغريها من دول العامل تعاين العديد من املشكالت البيئية، 

من خملفات، سواء كان تلوث يف املناطق احلضرية، وكذا تشييد العديد من املصانع خاصة يف املدن الكربى وما ينجم عنها السكان 

بيئي بأنواعه وظهور العدد من التغريات املناخية وظاهرة االحتباس احلراري، والتصحر، واستنزاف املوارد البيئية وغري ذلك، ويرجع 

سات اجلزائرية غياب البعد البيئي يف إسرتاتيجيات التنمية باجلزائر بالدرجة األوىل، وكذا أن أغلب املؤسشكالت البيئية إىل ظهور امل

                                                           
1   - http://www.meer.gov.dz/ar/?page_id=1461. Consulte (12/06/2018) . 

ي، العدد الرابع، جامعة سكيكدة، قتصاداال لباحثات يف الطاقات املتجددة ملا بعد احملروقات يف حتقيق التنمية املستدامة، حالة اجلزائر، جملة استثمار االفعالية : حممد، مداحي -  2

 .119: ، ص2015ديسمرب 
 .10: ، ص، مرجع سابقحتفيزهالوطين و  اإلنتاجاألخضر يف اجلزائر فرصة لتتنويع  قتصاداال :األمم املتحدة -  3
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وفيما يلي نتطرق ألهم املشاكل البيئية اليت تعاين منها اجلزائر خالل السنوات . ال تدرج محاية البيئية ضمن سياسا�ا التصنيعية

  1:يئة إال أنه تفاقم حدة التلوث البيئي، وذلك راجع إىل عدة عوامل تتمثل فيما يلياحلكومة بأمهية الب ورغم إدراك. األخرية

قضايا البيئة يف الربامج التنموية، حيث أنه منذ االستقالل إىل غاية الثمانينات إهتمت الدولة اجلزائرية بعمليات التنمية إمهال  - 

 .مل تدرج ضمن املخططات التنمويةقضايا البيئة حبيث  االقتصادية واالجتماعية، إال أ�ا أمهلت

جع المتالك اجلزائر ثروة نفطية وغاز طبيعي هام، مما أثر على قيام صناعة تعتمد على االستهالك املكثف للطاقة، وذلك را - 

وترتب على  النمط الصناعي الذي يعتمد على االستهالك املكثف للطاقة مثل قطاع احلديد والصلب وقطاع البرتوكيمياء،

وقد تفاقم الوضع . ناعاتالبيئة اهلوائية نظرًا النبعاث الغازات الناجتة عن احرتاق الطاقة املستخدمة يف هذه الص ذلك تلوث

خطورة مع غياب أجهزة من انبعاث الغازات، وتشكل األنشطة الصناعية من أكثر األنشطة تلويثًا للبيئة، حبيث تعمل 

 .غري ملوثة إىل صورة أكثر تلويثاً للبيئة والنفايات الصناعيةاالقتصادية من صورة الصناعة على حتويل املوارد 

نفايات، وتتكفل اجلماعات احمللية جبمع النفايات املنزلية على مستوى البلديات إال أننا ضعف مستويات مجع وتسيري ال - 

 .تلوث البيئة دن وبالتايل ساهم يفنالحظ ضعف مستوى مجع هذه النفايات مما أدى إىل عدم نظافة خمتلف شوارع امل

عادة تطهري مياه الصرف، هذه احملطات إل 46ضعف برامج إعادة التطهري واستغالل مياه الصرف، حيث توجد يف اجلزائر  - 

تعاين من عدة مشاكل تتعلق بكثرة العطب وقلة الصيانة وسوء االستغالل، ونقص الغالف املايل املخصص هلا، مما أدى 

 .األوبئة عن طريق املياه وتفاقم درجة التلوث والذي ساهم يف تفشي ضعف مردوديتها

را هاما يف التنمية االقتصادية، باملقابل تشكل خطراً على سالمة البيئة من خالل سوء استغالل موارد الطاقة، تؤدي الطاقة دو  - 

 .ظاهرة اإلحتباس احلراري

ة، يف هذا ا�ال جند توسع العمران أدى إىل سباب املشاكل البيئيالنمو الدميغرايف، أين تشكل الضغوطات الدميغرافية أهم أ - 

 .أكسيد الكربون يف اجلو نتيجة استهالك الطاقةتقلص الغابات، باإلضافة إىل تركيز غاز ثاين 

دن، غياب سياسة تنموية متوازنة بني املدينة والريف أدى إىل النزوح الريفي حنو املدن الكربى مما شكل ضغوطات على هذه امل - 

 .العمران على حساب األراضي الزراعيةوأدى إىل توسع 

صرية للمدن، كإجناز املرافق الضرورية مثل شبكات الصرف الصحي، عدم مراعاة التهئية العمرانية املنجزة للمقاييس الع - 

  .واملساحات اخلضراء

يف اجلزائر، وفيما ) ملائياهلوائي، الرتبة، ا(وبالتايل سامهت العوامل املذكورة وأخرى يف  تفاقم مشكلة التوث البيئي بأنواعه 

 .ت األخرية، والذي أصبح يشكل �ديدا على البيئةيلي نتطرق إىل التلوث البيئي الذي تشهده اجلزائر  خالل السنوا

  التلوث�ال�وا�ي����ا��زائر�: أوال

يف احلياة هوائي ميكن مشاهدته بسبب ما عرفته اجلزائر من تطور على الصعيدين احلضري والصناعي، فقد تولد تلوث 

  2: اليومية، ويرجع ذلك إىل

 .املصادر املنزلية - 

 .دم الطاقة احلركية من البنزين واملازوت اللذين يعتربان أحد املصادر اهلامة يف تلويث اهلواءخمتلف أنواع املركبات اليت تستخ - 

                                                           
، 2009 جوان التطبيقي، اجلزائر، قتصاد، املدرسة الوطنية لإلحصاء واال01العدد ، 06 واإلحصاء التطبيقي، ا�لد قتصادإشكالية التلوث البيئي يف اجلزائر، جملة اال: ناصر، مراد -  1

 .04 – 03: ص.ص
ة جامع والتنمية، العدد الرابع، اإلسرتاتيجيةي، دراسة حالة اجلزائر، جملة قتصادوث البيئي وأثره على النمو االي للتلقتصادالتقييم اال: بن عثمان ،جهادو  زرواط  ،فاطمة الزهراء - 2

 .112: ، ص2014عبد احلميد بن باديس، مستغامن، جويلية 
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 .اقة الكهربائيةحمطات توليد الطاقة التقليدية باستخدام الوقود األحفوري لتوليد الط - 

ت الطبية اليت يتم حرقها، مما ضافة إىل خمتلف األنشطة اليت تلعب دورًا هامًا يف تلويث البيئة، واحلجم اهلائل للنفاياباإل - 

يتسبب يف معضلة التغريات املناخية اليت تتجلى بارتفاع مستوى البحار وزحف الرمال، وتالشي بعض بعض األنواع احليوانية 

  .والنباتية

مليون طن مكافئ  130صدر األول النبعاثات غازات االحتباس احلراري يف اجلزائر ما يقارب ثل قطاع الطاقة املومي

من إمجايل االنبعاثات ملختلف القطاعات، فهو املسؤول  %40وهو ما ميثل حوايل . 2017 – 2014سيد الكربون يف سنوات أك

من االنبعاثات يف قطاع الطاقة إىل األمهية الكبرية لقطاع كن إرجاع هذا احلجم األول عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري، إذ مي

واجلدول املوايل يبني تطور استهالك الطاقة يف . ية، ومنو املنتجات البرتولية خاصة يف قطاع النقلاحملروقات يف األنشطة االقتصاد

  .2017 – 2007اجلزائر للفرتة 

  2017 – ��2007ة�طاقة����ا��زائر�للفال�اس��الك: )04 – 05(  ا��دول�رقم

  مليون�طن�نفط�م�ا��: الوحدة

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

  53,2  53,0  53,0  50,4  46,2  43,6  39,9  37,6  38,6  36,4  34,4  الطاقة األولية

  19,5  19,7  20,2  19,1  18,4  17,6  16,5  15,5  15,5  14,6  13,4  النفط

  33,4  33,2  32,6  31,0  27,6  25,7  23,0  21,8  22,5  21,0  20,1  زالغا

  -  -  0,1  0,2  0,2  0,3  0,3  0,3  0,5  0,8  0,8  الفحم

  Bp World Energy: Statistical Review of World Energy 2018, Op. Cit : من إعداد الطالب باالعتماد على: املصدر

 34,4ر أنه يف تطور مستمر حيث انتقل من ك الطاقة يف اجلزائنالحظ تطور استهال) 04 – 05(من خالل اجلدول رقم 

سنوياً،  %5، ومبعدل منو يف املتوسط يقدر حبوايل 2017ئ للنفط سنة مليون طن مكاف 53,2إىل  2007مليون طن مكافئ سنة 

انبعاثات  البيئة خاصة يف جانبوهو ما يبني مدى إرتباط املشاريع االقتصادية يف اجلزائر باستهالك الطاقة، مما يشكل ضغطاً على 

  . الغازات الدفيئة املسببة لالحتباس احلراري

، حيث شهد استهالك النفط 2017 - 2007الطاقة املستهلكة يف اجلزائر للفرتة  من إمجايل %43وميثل النفط حوايل 

مليون  20,2أين بلغ حوايل  2015إىل غاية  13,4أين بلغ حوايل  مليون طن مكافئ  2007يف اجلزائر تطور مستمر منذ سنة 

مليون طن  19,5و  19,7إىل  2017و  2016طن مكافئ، ويعترب قطاع النقل املستهلك االكرب للنفط، لينخفض يف سنيت 

. مكافئ على التوايل وذلك راجع إىل تداعيات اخنفاض أسعار البرتول وجتميد العديد من املشاريع، وكذا الرفع من أسعار الوقود

مليون طن مكافئ  20,1حوايل  2007يف املتوسط يف تطور مستمر أين بلغ سنة  %53ما نسبته الك الغاز فهو ميثل بينما استه

وذلك راجع إىل تزويد  %5,4مليون طن مكافئ ومبعدل منو يف املتوسط خالل نفس الفرتة حوايل  33,4حوايل  2017ل سنة ليص

  . از الطبيعي خاصة يف قطاع النقلولة على استهالك الغاغلب السكان بشبكة الغاز الطبيعي، وكذا تشجيع الد

 انبعاثات الغازات الدفئية، ويف مقدمتها غاز ثاين أكسيد إن الزيادة يف استهالك مصادر الطاقة ساهم يف الزيادة يف

، حيث انتقل حجم الكربون، والذي يعترب من بني الغازات اليت تؤثر على نوعية البيئة ويساهم يف التلوث البيئي بدرجة كبرية

من الكربون إىل حوايل  مليون طن 60نباعاثات من غاز ثاين أكسيد الكربون من جراء استهالك مصادر الطاقة من حوايل اال

سنة، والشكل املوايل يوضح تطور انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من  15، أين أ�ا تطورت حبوايل الضعف خالل مدة 130

  ).2015 – 2000(طاقة للفرتة خالل استهالك مصادر ال
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  2015 – 2000 ة� �للف����ا��زائر  الوقود��حفوري�اس��الكمن��CO2ات�انبعاثتجاه�ا: )01 – 05( الش�ل�رقم

  مليون�طن: الوحدة

  .IEA : CO2 emissions from fuel combustion 2017, Op. Cit:على عتمادمن إعداد الطالب باال: لمصدرا

كربون الناجم عن هو التطور الكبري يف حجم االنبعاثات من غاز ثاين أكسيد ال) 01– 05(خالل الشكل املالحظ من 

طن من غاز ثاين أكسيد الكربون لتبلغ سنة  مليون  61,5حوايل  2000استهالك الوقود األحفوري، حيث سجلت اجلزائر سنة 

 – 2000ومبعدل منو بلغ يف املتوسط خالل الفرتة  2015ثاين أكسيد الكربون لسنة مليون طن من  130,4حوايل  2015

وهو ما يعكس التطور يف  2015 – 2000م االنبعاثات إىل الضعف خالل الفرتة ، وتضاعف حج %04,30حوايل  2015

الطاقة   اجلزائر، من وبني أهم مصادراستخدام مصادر الطاقة األحفورية وانعكاسه السليب على البيئة واملسامهة يف تلوث اهلواء يف

 – 2000يف املتوسط خالل الفرتة  %56غ حوايل األحفورية املسامهة يف التلوث جند الغاز الطبيعي والذي يساهم بنسة تبل

مليون طن سنة  72,6مليون طن من غازي ثاين أكسيد الكربون إىل حوايل  35,9أين انتقل حجم االنبعاثات من  2015

إىل  24,9خالل نفس الفرتة أين انتقل من  %43حيث االنبعاثات حيث يساهم بنسبة تل النفط املرتبة الثانية من ، واح2015

ات إىل زيادة حجم األنشطة نبعاثويرجع الزيادة يف حجم اال. على التوايل 2015و 2000بني سنيت مليون طن ما  57,5

 استهالكوقابل ذلك زيادة  ىالق املشاريع الكرب ة الدراسة، والذي تزامن مع إطية يف اجلزائر نتيجة الوفرة املالية خالل فرت قتصاداال

   .ت الغازات الدفيئة، وكذا زيادة حجم النفايات جراء الصناعة واستنفاد املوارد الطبيعيةاانبعاثالطاقة، وما ينجم عنه من 
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ئر، حيث يتوزع العوامل تلوث اهلواء يف اجلزاوتعترب كل من جماالت النقل وإنشاء الطرق وحمطات توليد الكهرباء من أبرز 

مليون طن من غاز  130,4لذي بلغ حجم االنبعاث حوايل وا 2015إجتاه االنبعاثات من غاز أكسيد الكربون يف اجلزائر لسنة 

  .ثاين أكسيد الكربون، حسب القطاعات التالية، وهو ما يوضحه الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  2015لسنة�� حسب�القطاعات����ا��زائرحفوري�الوقود�� �اس��الكمن��CO2ات�نبعاثاإتجاه�): 02 -05(الش�ل�رقم�

  
  .IEA : CO2 emissions from fuel combustion 2017, Op. Cit:على عتمادمن إعداد الطالب باال: لمصدرا

الطاقة  د الكربون من خالل استهالك مصادرنالحظ أن انبعاثات غاز ثاين أكسي) 02 – 05(من خالل الشكل رقم 

رباء واألشغال العمومية من أبرز عوامل تلوث اهلواء يف اجلزائر،  األحفورية، وبالتايل يعترب النقل واملواصالت وكذا حمطات توليد الكه

، وذلك راجع إىل زيادة عدد 2015من إمجايل االنبعاثات لسنة  %24ويأيت النقل واملواصالت يف املرتبة األويل بنسبة بلغة حوايل 

بعد ذلك قطاع األشغال العمومية ويف  ات النقل يف اجلزائر، كما يعترب النقل قطاع ممون لكل القطاعات األخرى، يليهمركب

وذلك راجع إىل االستثمارات الكربى اليت باشر�ا اجلزائر، يأيت بعد ذلك إنتاج  %23مقدمتها إنشاء الطرق بنسبة بلغت حوايل 

  .يث يعترب الغاز الطبيعي املصدر الرئيسي يف إنتاجهاح %19اقة الكهربائية بنسبة بلغت الط

  �ا����ا��زائراست��افتد�ور��را����و : ثانيا

من  ستفادةأراد صانعو السياسة الزراعية حتديث القطاع الزراعي، واليت مكنت الفالحني من اال غداة استقالل اجلزائر

 نفاق مل يعد كافياً ملواجهة التدهور البيئي الذي تعانيه األراضي الزراعية يفوحقه يف اإلنفاق، إال أن هذا اإلامج الزراعية السنوية رب ال

اجلزائر، وسوء إدار�ا مما تسبب يف تعريتها وبالتايل خسائر يف الرتبة وامللوحة والتحول احلضري، كل هذا أصبح يهدد اخلصوصية 

إن تدهور األراضي ). املناطق التلية، السهبية والصحراوية(ث ثالالللمجموعات اجلغرافية الكربى املناخية واجليولوجية والتضاريسية 
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واالجنراف اهلوائي الناتج عن الرياح، ، %83االجنراف املائي وهو الذي حتدثه السيول بنسبة : ناجتًا للصور التالية يف اجلزائر كان

 1.ار مهددة بنفس الظاهرةماليني هكت 7ي السهبية وأكثر من ألف هكتار من األراض 500وحيتمل أن تتصحر حوايل 

البيولوجي لألرض، مما قد يقضي يف النهاية إىل خلق ظروف بيئية  اإلنتاجو تدهور قدرة أ اخنفاضتعين ظاهرة التصحر و 

 مناطق سكنية شبه صحراوية وتدهور خصوبة األرض، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب بشرية كالضغط السكاين وحتويل األراضي إىل

ن التهديدات مرب التصحر  الرعي اجلائر وأسباب أخى طبيعية كاجنراف الرتبة ونقص كميات االمطار، ويعتإىل إضافةوصناعية، 

  2.البيئية اخلطرية للنظام البيئي يف اجلزائر، إذ ينبغي تبين سياسات تشجريية ملكافحة التصحر

ضي يؤثر تأثرياً مباشراً على اإلنتاج املدى البعيد حيث أن تدهور األراإن مشكلة التصحر مشكلة ذات أبعاد خطرية على 

على االقتصاد الوطين، ومن األسباب اليت أدت إىل استمرارية العجز يف االكتفاء الذايت استمرار الزراعي واملراعي والغابات، وبالتايل 

ويعترب التصحر  .من مضاعفات اقتصادية واجتماعية التصحر واتساعه، حيث يرتتب عليه زيادة األراضي املتصحرة وما يصاحبه

   3.االجتماعية لسكان املناطق املتضررةمشكلة معقدة فهي تتطلب وعي كامل بأبعادها، وطبيعة الرتكيبة 

من املساحة اإلمجالية، أما  %82,7من املساحة الكلية، أي حوايل  2ألف كم  1970ويغطي التصحر يف اجلزائر حوايل 

 4.، وتعترب املناطق السهبية أكثر عرضت للتصحر%9,7أي حنو  2ألف كم  230املهددة بالتصحر فقدرت حبوايل  نسبة املساحة

، بفعل التصحر وعزوف السكان 2000 سنةألف هكتار من األراضي الزراعية والرعوية منذ  70سرت اجلزائر أكثر من خحيث 

فع الغالف املايل املخصص عاجلة، أبرزها ر  إجراءاتمن خالل رقم جعل احلكومة تدق ناقوس اخلطر . عن استصالح األراضي

يف املخطط اخلماسي ) دوالرمليار  3,5(دينار  مليار 300إىل ) دوالر ارملي 2,3(دينار جزائري  مليار 200لقطاع الزراعة من 

  .املياه اقتصاد، مع الرتكيز على توسيع املساحات املروية وتشييد السدود والتشجري وتدعيم وسائل 2019 -  2015

ف أمام الزحف وازدادت حدة املخاو . ستجابة لتحذيرات أطلقها خرباء ومجعيات ناشطة يف ا�الهذا التحرك جاء ا

وهذا ما أثبتته دراسة أعد�ا املديرية العامة للغابات، خلصت إىل أن التصحر يهدد . املستمر للرمال يف اجتاه املناطق الشمالية

. والية تعترب وسطاً حساساً ذا توازن بيئي هش 23كتار، موزعة عرب مليون ه 32طق السهبية تقدر بنحو مساحات شاسعة يف املنا

غري العقالين لألراضي الزراعية  ستغاللإىل اال إضافةىل طبيعة مناخ البحر املتوسط احلار صيفًا وشبه اجلاف شتاء، إوذلك راجع 

  5.ي وحيداقتصادباً على تربية املواشي كنشاط ه املناطق اليت يعتمد سكا�ا غالوعدم محايتها، وحمدودية القدرات الطبيعية يف هذ

مالئمة على األراضي اهلشة إىل اضطراب التوازنات الطبيعية كإتالف الغطاء الغايب  األنشطة البشرية الغري كما أدت

، وموجات افظة على الغطاء النبايت للمراعيلالستغالل الزراعي، وسوء التخطيط وعدم مراعاة الشروط العلمية الالزمة بشأن احمل

لسنوات متتالية، وكذا عدم تكييف التجهيزات الفالحية،  اجلفاف املتالحقة واليت أدت إىل الرتكيز على مناطق حمددة يف الرعي

اجد الغابات على يضاف إىل ذلك تأثري التصنيع والعمران غري املطابق للشروط البيئية، مما ساهم يف تقلص الغطاء النبايت، وتتو 

ألف   42ل اجلزائر حوايل يف الشمال، ومتثل الغابات يف مشا %11مليون هكتار، مسجلة اخنفاض قدر حبوايل  04مساحة حوايل 
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من املساحة اإلمجالية، وبذلك تعترب اجلزائر فقرية من حيث الغابات، كما تؤدي إزالة الغابات إىل إنقاص  %01وتشكل  2كلم 

 1.يفة، وإىل زيادة تعرية الرتبة واالنبعاثات الكربونية إىل الغالف اجلويوإمكانية احلصول على املياه النظالتنوع البيولوجي 

ا صاحب التطور يف ميدان التصنيع والنمط املعيشي واالستهالك، التزايد يف إنتاج النفايات، حيث أكدت الدراسات كم

كغ   0,65ناطق احلضرية إن النسبة تتجاوز لفرد يف اليوم الواحد، أما يف املكغ ل 0,5أن نسبة إنتاج النفايات يف اجلزائر تقدر بـ 

كغ للفرد يف اليوم الواحد، وقدرت النفايات يف اجلزائر حبوايل  0,74النسبة يف العاصمة حوايل للفرد لليوم الواحد، وقد بلغت هذه 

ألف  125يات خاصة، مبجموع يقدر حبوايل نفا %1,2نفايات سام و  %4,8نفايات معدية، و %24نفايات عادية، و  70%

ن الوحدات تعاين من كيفية التخلص من النفايات، مما أما فيما خيص النفايات الصناعية اخلطرية فإن عددا كبريًا م. طن سنويا

  2.يسبب يف انتشار األمراض واألوبئة نتيجة حتلل النفايات، والتلوث الكيميائي آثاره بعيدة املدى

لى نطاق واسع إىل نشوء حالة من التدهور البيئي، حيث تشكل هذه غري السليم من املخلفات ورميها عويؤدي التخلص 

من إمجايل الناتج احمللي يف اجلزائر، ويف ضوء تسجيل زيادة مطردة يف معدالت مجع املخلفات  %0,3بته حوايل اخلسائر ما نس

وفة بدًال من املطامر الصحية قد بلغت تم التخلص منها يف املكبات املكشالصلبة يف املناطق احلضرية إال أن نسبة املخلفات اليت ي

وتثمني النفايات، وهو األمر الذي له انعكاسات اقتصادية ) اجلمع، النقل، والتخلص(ال وتسجل اجلزائر تأخراً يف جم. %58حوايل 

يث تفقد اجلزائر قاً من النفايات يكاد ال يذكر، حوصحية، كما أن قطاع تدوير النفايات يبقى هامشياً كما أن إنتاج السماد إنطال

ت، ويعسى الربنامج الوطين للتدبري املدمج للنفايات احلضرية إىل مليون أورو سنويًا بسبب عد اعتماد تدوير النفايا 300حوايل 

  3.تقليص إنتاج النفايات والرفع من معدل التدوير

ء من حيث نفايات االستهالك راضي نتيجة األنشطة البشرية سوااجلزائر تعاين من تدهور كبري يف األوبالتايل فإن 

تقلص حجم الغطاء النبايت حيث تعترب اجلزائر فقرية يف هذا ا�ال، وكذا الشخصي، أو عن طريق التصنيع أثر بشكل مباشر على 

 .توسع رقعة التصحر خاصة يف املاطق السهبية، مما إستوجب على اجلزائر مكافحة هذه الظاهرة

  التلوث�املا�ي����ا��زائر: الثاث

ناخ جاف، كما أن املوارد املائية يف اجلزائر من إقليمها خاضع مل %95تعترب املوارد املائية االنشغال الكبري للجزائر، ألن 

ع بني األحواض أما الباقي فيتوز ، %90اليت تتمثل يف املياه السطحية غري متساوية التوزيع، وترتكز أساسًا يف املنطقة التلية بنسبة 

لتغطية الندرة يف املياه العذبة الصاحلة إن اجلزائر وحماولة منها  4.ب العليا واملناطق الصحراوية بكميات ضئيلة جداً املنحدرة يف اهلضا

مبعىن للشرب شرعت يف حتلية مياه البحر عن طريق استعمال الطاقة النووية، ولكن املشكل الذي تعاين منه اجلزائر هو األمن البيئي 

  5.سنوات األخريةالنظيفة، كما أن نصيب الفرد من املياه املتجددة عرف اخنفاضاً ملحوظاً يف الاالعتماد على التكنولوجيا 
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وتعترب املردودية العامة لشبكة مراقبة نوعية املياه السطحية واجلوفية ضعيفة لعدم وجود برنامج وطين للمراقبة ومحاية املياه، 

ة، وتبني دراسة قامت �ا الوكالة الوطنية للموارد املائية املستعملة أن مكانيات على مستوى مفتشيات البيئخاصة يف ظل ضعف اإل

  1.ذات نوعية رديئة %15ذات نوعية مرضية، بينما  %45منها ذات نوعية جيدة، و 40%

ه غالبية سكان الوطن، خاصة كم، ويتمركز في  1200أما بالنسبة للساحل فإن اجلزائر متتلك شريطًا ساحليًا يبلغ طوله 

ميز للساحل جيعل منه جماًال واسعًا ومتنوعًا للغاية، الكربى الساحلية كاجلزائر العاصمة ووهران وعنابة، إن املوقع اجلغرايف املت املدن

  2:إخل، وينتج عنه ما يلي..ومكان تنافس بني املستعملني والصناعة والتجارة والعمران والسياحة

 .الطبيعية احملدودة واهلشةمكثف ومتزايد للموارد  استغاللو  ضغوط دميغرافية - 

ية لبعض املناطق جيب حتماً تصحيحها، والسهر يف نفس الوقت على تصادقية واالجتماعتفاوتات صارخة يف جمال التنمية اال - 

 .اسية للبيئةساحلفاظ على التوازنات األ

املواد السائلة والصلبةـ و�دمي احل إىل أسباب خمتلفة أمهها رمي مستوى تلوث تزداد خطورته باستمرار، حيث يعود تدهور الس - 

غري املراقب، وأيضًا يضاف إىل ذلك التلوث املعترب من املاء امللوث الناجم عن  الكثبان الرملية، واتالف الغابات، والتعمري

  . الفالحة واملدن والصناعة، املتسرب عرب ا�اري املائية

وانئها املنتشر على طول الساحل أعداد هائلة من السفن التجارية ن الدول املنتجة للنفط، وترتاد مومبا أن اجلزائر تعترب م

ط الضخمة اليت تساهم بشكل كبري يف تلويث املياه البحرية، وما يطرأ عليها من تغريات نتيجة النشاط اإلنساين، وناقالت النف

قة إرادية أو غري إرادية مما يغري من خصائصها اراً مبياهها، سواء كان ذلك بطريوإلقاء خمتلف املخلفات يف البحار مما يؤثر تأثرياً ض

ياه البحرية، أو تضر مجالية املناطق الساحلية ومصاحل املتعاملني �ا، واجلزائر تضررت من جراء هذا الوضع او باملوارد الطبيعية أو بامل

من احملروقات يتم شحنها سنوياً  مليون طن 50والشواطئ اجلزائرية، مليون طن من احملروقات متر سنويا بالقرب من  100فحوايل 

ا تفقد وتتسرب إىل البحر أثناء هذه العمليات، وهذه التسربات تشكل خطرًا بيئياً أالف منه 10وابتداء من املوانئ اجلزائرية، 

القابل سطح البحر، وعندما يتبخر اجلزء  هكتار من 1200حيث أن طناً واحداً من البرتول ميكن أن يغطي سحابة رقيقة إىل غاية 

  3.ات والنباتات البحريةللتبخر من السطح فإن أجزاءه الثقيلة تتسرب يف األعماق فتتلف احليوان

كما تتأثر الثروة السمكية بالتلوث الذي حيدث قرب السواحل خاصة من مصبات األودية اليت حتمل معها خملفات املياه 

السمية، إضافة إىل ما ذكر من استعال املتفجرات يف عملية صيد األمساك  حتمل معها يف الغالب مواد عالية املنزلية، والصناعية اليت

كما تعاين العديد من الشواطئ حالة من االمهال والتدهور نتيجة صرف املياه القذرة . تؤدي إىل أضرار بالغة بالثروة السمكية واليت

  4.اليت تصب فيها

الصناعة إىل أن جزًء منها يعاين من خملفات  إضافة، باحلة للشر ائر تعاين من ندرة يف املياه الصومنه فاملالحظ أن اجلز 

من جراء صب إىل أن الساحل اجلزائري يعاين الكثري  من املشاكل البيئية  إضافة، الصرف الصحي يف البحر وكذا صب قنوات

تعلق بالصادرات النفطية، وما عن نقل السلع والبضائع، خاصة ما املخلفات الصناعية واملنزلية يف البحر، وكذا التلوث الناتج 

 .يشكل ذلك خطراً جسيماً على الثروة السمكية
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  تد�ي�مؤشر��ستدامة�البي�ية: �عارا

يقصد باالستدامة البيئية احملافظة على املصادر البيئية على املدى الطويل يف حميط دائم التغري، ويقيس هذا املؤشر وضع 

عية، وزيادة ليت تتم إدار�ا، والضغوط اليت تتعرض هلا مبا يف ذلك استنزاف املوارد الطبيبيئية يف حالتها الطبيعية وتلك االنظم ال

معدالت التلوث، كما يقيس هذا املؤشر أيضًا اآلثار والتفاعالت البيئية احلاصلة، ويتبع مدى قدرة ا�تمع على التكييف مع 

  .ي للتصدي للمشاكل البيئية املتزايدةكل دولة يف جهود التنسيق العامل  اإلجهاد البيئي ودرجة مسامهة

عناصر أساسية تشمل كل االنظمة البيئية وختفيف حدة اإلجهاد البيئي، وقدرة  05ويتكون مؤشر االستدامة البيئية من 

فيما  ة وجهود التنسيق مع الدول األخرىاألفراد واألنظمة االجتماعية عل حتمل االختالالت البيئية، والقدرة االجتماعية واملؤسسي

منها اهلواء، نوعية املياه، كمية األمطار، والتنوع البيولوجي،  متغرياً  21يرتبط باملشكالت البيئية العاملية، ويدرج ضمن هذه العناصر 

 ية، العلوم والتكنولوجيا، وحياسبالرتبة، تلوث اهلواء، ختفيف اإلجهاد البيئي، املوارد الطبيعية، معدل النمو السكاين، الصحة البيئ

وكلما اخنفض الرصيد املسجل دّل ذلك على ضعف  رصيد املؤشر من متوسط املتغريات كنسبة مئوية ترتاوح بني الصفر إىل املائة،

  1.االستدامة البيئية يف الدولة والعكس صحيح

املرتبة املرتبة دولة، بعدما احتلت  180من أصل  عاملياً  59إىل احتالل اجلزائر املرتبة  2017ويشري تقرير االستدامة لسنة 

و  2016خالل سنيت  58,46إىل  70,28كل واضح من ، رغم تراجع مؤشر االستدامة بش2016دولة سنة  178من أصل  83

  .)2017 – 2003(والشكل املوايل يوضح تطور مؤشر االستدامة البيئية للجزائر خالل الفرتة . على التوايل 2017

 )2017 - 2003(ل��زائر�للف��ة��مؤشر��داء�البي��: )03 – 05( مالش�ل�رق

 

consulte report/DZA-country-https://epi.envirocenter.yale.edu/epi ,: على عتمادا الطالب باالمن إعد: المصدر

(12/05/2018) 

، 2007 – 2003الفرتة  مؤشر األداء البيئي للجزائر يف تذبذب خالل أن) 03 – 05(الشكل رقم من خالل  املالحظ

دول مشلها التصنيف عما كان عليه  180من أصل  59وبرتبة  57,28إىل حوايل  2017واملالحظ أن مؤشر األداء إخنفض سنة 

حتسن طفيف يف مؤشر مع . دولة مشلها التصنيف 172أصل عامليًا من  83وبرتبة  70,28ايل أين سجل حو  2016احلال سنة 
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ئر يف السنوات األخرية وذلك راجع إىل إدخال عدد من التعديالت يف حساب املؤشر خالل السنوات االستدامة البيئية للجزا

 .بيئيالثالث األخرية، رغم ذلك تبقى مرتبة اجلزائر متوسطة من حيث املؤشر ال

لتعرف على البيئي للجزائر ملعرفة أهم جوانب النقص البيئي يف اجلزائر، وذلك من خالل ا وميكن تفصيل مؤشرات األداء

  .، وهو ما نعرضه يف اجلدول املوايل2017مكونات مؤشر األداء البيئي للجزائر وكذا ترتيب كل مؤشر خالل سنة 

  

  

  

  

  

 

 2017للمؤشر�البي���ل��زائر�لسنة���داء�التفصي��: )05 – 05( رقم�ا��دول 

  دولة 180الترتيب  من أصل   )نسبة مئوية(نسبة المؤشر   ؤشر البيئيالم

  145  72,5  البيئية الصحة

  33  84,66  جودة الهواء

  78  52,36  نظافة المياه

  152  28,24  المعادن الثقيلة

  96  49,33  حيوية النظام البيئي

  122  49,49  التنوع البيولوجي

  89  23,49  باتالغا

  82  55,06  مصايدر األسماك

  112  39,80  المناخ والطاقة

  46  62,85  تلوث الهواء

  42  91,60  موارد المياه

  62  34,26  الزراعة

  59  58,46  مؤشر األداء البيئي

  consulté (12/05/2018)  https://epi.envirocenter.yale.edu/sites/default/files/2017-dza.pdf ,:على عتمادمن إعداد الطالب باال :المصدر

مع السنوات املاضية، حيث  حتسن مقارنة 2017نالحظ أن ترتيب اجلزائر لسنة ) 05 -05(رقم  اجلدولل من خال

، لةاملعادن الثقي: تسجل أداء ضعيف لبعض املؤشرات البئية هي ومتدولة مشلها القياس،  180من أصل  59حتلت اجلزائر املرتبة ا

جلزائر، يف لرفع من هذه املؤشرات واليت متثل أهم املشاكل البيئية اليت تعاين من ازراعة، املناخ والطاقة، حيث البد من االغابات ، ال

ات من إسرتاتيجيسياسات و  اختاذحسن سجلت مؤشرات نسب متوسطة مثل املياه، التنوع البيولوجي، وغريها، وبالتايل البد من 

  .للطاقة أكثر إستدامة وحمافظة على البيئة األمثل للموارد، والبحث عن مصادر غاللستأجل احملافظة على البيئة، واال

  1:ن التهديدات البيئية اليت تتعرض، واليت ميكن ذكر بعضها يف اآليتإن اجلزائر تعاين العديد م 

الكهرباء بشكل  إنتاجم الطاقوي الوطين بشكل تام على الطاقات األحفورية، ويت ستهالك، يعتمد االنضوب الموارد الطاقوية - 

 .اقة يف اجلزائر تزايداً مستمراً الط استهالك، ويعرف اإلمجايلمن احلجم  %40از الطبيعي الذي يستهلك حنو شبه كلي من الغ
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 .، حيث تعترب ثالثة أرباع الفضاء الشمايل تربة شبه جافة وغري قادرة على إعادة خصوبتهاهشاشة التربة واألنظمة التربية - 

 .ةر من  ندرة املياه حيث يقل متوسط نصيب الفرد من إمجايل املوارد املائي، حيث تعاين اجلزائرد المائي وديمومتهندرة المو  - 

، تتسم اجلزائر �شاشة النظام اإليكولوجي اليت تتمثل يف حساسية أنظمتها البيئية واجلفاف الغابات والتنوع البيولوجي - 

 .املائيةوشح املوارد والتصحر، وتآكل الساحل احلاد 

معدالت اجلفاف،  ملالحظ يف السنوات األخرية ارتفاع درجات احلراراة، باإلضافة إىل زيادة، حيث أن االتغيرات المناخية - 

وتشري التوقعات أنه سوف يساهم تغري املناخ يف تغري موقع هبوب الرياح الغربية مما يساهم بدوره يف خفض املتوسط السنوي 

مياه البحر نتيجة ذوبان القطب الشمايل بنسبة  ، وارتفاع مستوى منسوب2030ع حلول سنة م %12هلطول األمطار بنسبة 

  .2050مرت حبلول سنة  0,3إىل  0,1ترتاوح ما بني 

بالرغم من اإلجنازات املنجزة احملققة يف اجلزائر يف العديد من اجلوانب، إال أن خطوا�ا حنو حتقيق التنمية املستدامة، 

 .والعمل لتحقيق ذلك البيئي حتتاج إىل بذل املزيد من اجلهدوالتحول لالقتصاد 

  

 البي�ية�املتطلباتالتجارة�العاملية�و ملنظمة� ا��زائر��انضماممفاوضات��:حث�الثا�ياملب

العاملي، لذا  قتصادت على االأية العاملية اليت طر قتصادضرورة ملحة تفرضها التحوالت االللمنظمة  إن عملية االنضمام

ارة على ها إىل املنظمة العاملية للتجانضمامتعتمد اجلزائر يف و  .نضمامألة االاجلزائر دراسة كل اجلوانب املتعلقة مبسوجب على 

  1:النقاط التالية

 .ها عليهااقتصادا�يار املعسكر الشيوعي اليت كانت معظم الدول النامية ومنها اجلزائر تبين  - 

حترير جتار�ا  احلرب العاملية الثانية حنو ية الدورية يف فرتة ما بعدقتصادقات االاجتاه معظم دول العامل بعد التوتر يف العال - 

 .د اجلمركية على حدودها بعد االستقاللاخلارجية وذلك برفع القيو 

يات معظم دول العامل حنو العوملة اليت تنصب بقالب خيضع هلا نظام جديد يعترب منظمة التجارة العاملية طرفا اقتصادتوجه  - 

 .فيه

ا اجلزائر على الدول النامية من طرف إدارة اجلات شجعت الكثري من الدول النامية منه املعاملة التمييزية اليت استفادت منها - 

 .إىل املنظمة العاملية للتجارة نضمامالتفكري يف اال

ئر بقاء مبعزلة عنه واملشاركة وليس من مصلحة اجلزا ،إنشاء املنظمة العاملية للتجارة كانت من متطلبات النظام العاملي اجلديد - 

 .إىل املنظمة العاملية للتجارة نضمامه يكون بااليف معامل

، ومنها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، وكذا اتفاقيا�انظمة التجارة العاملية تستوجب املصادقة على إن عملية االنضمام مل

حبماية البيئة وكذا اتفاقيات املنظمة  تها التجارية املتعلقةسملوائمة بني سياالعوائق الفنية أمام التجارة، وقد حاولت اجلزائر ااتفاقية 

ج اجلزائري للمعايري العاملية نتا اث هيئات ومؤسسات عمومية بغرض التقييس لضمان مطابقة اإلالعاملية للتجارة، وذلك باستحد

سواق العاملية، كما قامت ج اجلزائري لألارة، وتسهيل ولوج املنتَ وكذا املتطلبات البيئية، وفق ما تقتضيه اتفاقيات املنظمة العاملية للتج
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املنتجات املستوردة  امنة محاية النبات واحليوان والبيئة على املستوى احمللي، وكذبإصدار العديد من القوانني واملراسيم واملتض

 .دمةظمة العاملية للتجارة وكذا الدول املتقواملصدرة، وذلك ملواجهة االنعاسات السلبية للمتطلبات البيئية اليت تفرضها املن

  لتجاة�لعامليةملنظمة�ا انضمام�ا��زائر�� دوافع�وأ�داف�وإجراءات�:�ول املطلب�

ية هم األعضاء املؤسسون تفاق، وبالتايل يعترب كل أعضاء اال1947ية اجلات تفاقاد الامتدتعترب املنظمة العاملية للتجارة 

أي  انضمامإن  .ة اجلات فهي ليست من األعضاء األصليني للمنظمةياتفاقيف  مبا أن اجلزائر مل تكن عضواً ملنظمة التجارة العاملية، و 

، ولكن االندماج يف االقتصاد العاملي يتطلب االنضمام إجباري لكل الدول غري األعضاء ليسمنظمة العاملية للتجارة دولة لل

ية قتصادناعة وملا متليه متطلبات البيئة االإىل املنظمة هو عن ق نضماماجلزائر لال ، وبالتايل كان طلبلالستفادة من املزايا املمنوحة

ي، وهو ما يتطلب حترير قطاع التجارة اإلنتاجها، والنهوض بالقطاع اقتصادا ميكن أن يساهم يف حتسني والعالقات الدولية، وهو م

دوافع االنضمام وكذا وفيما يلي نتطرق إىل  1.السوق اقتصاد إىل نتقالية للتمهيد إىل االاقتصاداخلارجية والشروع يف إصالحات 

  .جراءات املتخذة لتسهيل عملية االنضمام ملنظمة التجارة العامليةاالهداف اليت تسعى اجلزائر إىل حتقيقها، وكذا اإل

  

  إ���منظمة�التجارة�العاملية�نضمامدوافع�ا��زائر�لال : أوال

، وهذا ال يعين أن فكرة االنضمام من عدمها ال لعاملية للتجارة أمراً مرغوباً ومفروضاً أصبح موضوع االنضمام إىل املنظمة ا

، فهناك أطرافًا تراها ضرورية لالندماج يف االقتصاد الدويل، واالستفادة من مزايا االنضمام، وهناك أطراف ختضع للمناقشة واحلوار

  .دية العامليةاملواءمة مع الظروف واملستجدات االقتصا أخرى ترى فيها خمرجاً لتجاوز األزمة االقتصادية وحماولة

 املنظمة العاملية للتجارة خاصة وأن املراحل األوىل لالندماج متت االنضمام إىل وحتميةمن هذا املنطلق ترى اجلزائر ضرورة 

له عند البعض بعدم جاهزية  من خالل برامج التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل، واخلوف والرتدد من االنضمام جيد تفسرياً 

  .طين لالنفتاح على النظام التجاري الدويل الراهناالقتصاد الو 

نضمام والتحمس يف ذلك أمرًا غري مرغوب فيه، فإن التأخر سوف يفقد اجلزائر فرصة الدفاع عن فإذا كانت سرعة اال

جتارية ثنائية من الصعب رفض أي شرط من  مصاحلها التجارية يف األسواق العاملية، وسوف جتد نفسها يف مواجهة أنظمة

 املنظمة ميثلون أهم الشركاء التجاريني للجزائر، ونسبة ومبنطق القوة االقتصادية والسياسية، فإن األعضاء الفاعلني يف. شروطها

ح االقتصادي، مسامهتهم يف التجارة العاملية مرتفعة، وهي حقائق جتعل من االنضمام ال مفر منه، بشرط تفعيل سياسة اإلصال

  2.جاهزية لالندماج يف االقتصاد العاملي وجعل االقتصاد الوطين أكثر

له آثار كبرية على الدول النامية واملتقدمة معا، حيث توجد العديد من الدوافع اليت تقف  إن الدخول حتت غطاء املنظمة

ية للعامل، واليت قتصادلتحوالت اليت طرأت على اخلارطة االإىل املنظمة، واليت تعود يف جمملها إىل ا نضماموراء رغبة اجلزائر يف اال

  :ميكن ذكرها أمهها يف اآليت

 .ظم بلدان العامل، خاصة بعد زوال القطب االشرتاكيالتحول االيدولوجي ملع - 

 .استفادت الدول املستعمرة سابقا من طرف البلدان املتعاقدة مع اجلات من تطبيق القواعد التجارية للجات - 
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 1.امي اجلديد، ومن هنا ليس من صاحل اجلزائر البقاء يف معزل عن هذا النظتعترب إحدى قواعد النظام العامل التجارة منظمةإن  - 

 .الرفع من تنافسية املنتجات احمللية وهذا ال يكون إال باالحتكاك مع املنتجات العاملية يف األسواق الوطنية - 

بية، كما حيرر اإلدارة اجلزائرية والقضاء على مجيع أشكال الرشوة واحملسو  اجلزائر من مكافحة ظاهرة اإلغراق نميكّ  نضماماال - 

 .من الضغوطات واملمارسات

 .من قواعد التسوية اليت حدد�ا املنظمة العاملية للتجارة ستفادةميكن اجلزائر من اال نضمامملنازعات التجارية، فإن االيف حالة ا - 

قطاع احملروقات وتنويعها، ويكون هذا يساعدها يف الرفع من حجم صادرا�ا خارج اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة  انضمام - 

 .رورية اليت توفرها املنظمة العاملية للتجارةاملساعدات التقنية الض استثمارب

ملدى، ة تنموية بعيدة اإسرتاتيجيللمنظمة العاملية للتجارة يرسم ويوضح الرؤية املستقبلية للجزائر، من خالل وضع  نضماماال - 

 2.كمةية وجتارية حماقتصادوصياغة سياسة 

إىل  عفاءطاعات، منها قطاع الفالحة الذي تصل فيه مدة اإلات اخلاصة بالدول النامية اليت متس عدة قعفاءمن اإل ستفادةاال - 

 .ملتصلة بالتجارةا ستثماراال إجراءاتإىل  ضافةسنوات، وتدابري الصحة والصحة النباتية واليت متس السلع املستوردة، باإل 10

نسبة من  ستعمالاسنوات، وكذا إمكانية فرض شرط  08رات خمتلف القطاعات لفرتة تصل إىل ميكن مواصلة دعم الصاد - 

 3.سنوات 08السلع من طرف املؤسسات األجنبية ملدة تصل إىل  نتاجالسلع احمللية إل

جعلتها تبحث  ية اليت مرت �ا اجلزائرقتصادالية واالزمات املإىل ما سبق هناك دافعني رئيسني، فاألول يكمن يف األ إضافة

  4.ات اليت متنحها املنظمة العاملية للتجارة للدول املنظمة هلامتياز عن حترير جتار�ا اخلارجية، والثاين يرجع إىل اال

  ملنظمة�التجارة�العاملية ا��زائر��انضمامأ�داف�: ثانيا

واليت ها، انضمامألهداف من جراء مة التجارة العاملية لتحقيق جمموعة من املنظ نضمام�دف اجلزائر من خالل سعيها لال

  5:نوجز أمهها يف اآليت

قد ينجم عن انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية، ارتفاع حجم وقيمة املبادالت التجارية، خاصة : الوطني قتصاداال إنعاش -1

مما قد ينتج عنه زيادة يف الواردات من ، واالمتناع عن استعمال القيود الكمية، بعد ربط التعريفة اجلمركية عند حد أقصى وحد أدىن

  .اع املنافسة اليت ميكن استغالهلا كأداة ربط إلنعاش االقتصاد الوطينالدول األعضاء، وبالتايل ارتف

ة يف اجلزائر، واليت يرتبط تشجيع االستثمارات وحتفيزها بنجاح االصالحات االقتصادي :اتستثمار تحفيز وتشجيع اال -2

للمستثمرين سواء احملليني واألجانب، نينات من القرن العشرين، ويف هذا الصدد فقد قدمت اجلزائر عدة مزايا انطلقت أواخر الثما

تضمن العديد من التحفيزات، كاملساواة بني املستثمرين األجانب واحملليني يف جمال االمتيازات  90/10وقانون النقد والقرض 

ال ومينحها وبالتايل فإن إمكانية االنضمام للمنظمة قد يفتح هلا ا�. دف املنشودعفاءات الضريبية، إال أنه مل يصل إىل اهلواإل

  .فرصة أكرب جللب االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك من خالل استفاد�ا من االتفاقية اخلاصة باالستثمارات يف جمال التجارة
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71. 
 .49: مرجع سابق، ص: اوي، سعدسليم -  4
 .136 – 135: ص.مرجع سابق، ص: ناصر، دادي عدون وحممد، منتاوي -  5
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ه يف تغطية احتياجاته من السلع الوسيطية واملعدات اإلنتاجية يتميز جهاز اإلنتاج اجلزائري بضعف: وليةمسايرة التجارة الد -3

رته على املنافسة، الفتقاده يف قطاعات كثرية للتكنولوجيا احلديثة يف التصنيع، فاالحتكاك مع املنتوجات األجنبية والضغط وعدم قد

وبقاء اجلزائر خارج املنظمة ال يسمح هلا ستوى املطلوب من القدرة على املنافسة، التنافسي، ميكن املنتوج الوطين من بلغ امل

  .باالستادة من هذه الفرص

واليت متس عدة قطاعات، منها قطاع الفالحة الذي تصل فيه : يا الممنوحة للدول النامية في المنظمةامن المز  ستفادةاال -4

 ستثماراال إجراءاتإىل  ضافة، باإللصحة النباتية اليت متس السلع املستوردةإىل عشر سنوات، وتدابري الصحة وا عفاءمدة اإل

  .ملدفوعات إىل مخس سنوات ميكن أن تصل إىل سبعة بطلب من البلد املعيناملتصل بالتجارة، وبأحكام ميزان ا

لدول األعضاء فقط، بل يشمل إن آثار النظام اجلديد للتجارة ليس مقتصر على ا: البعد الشمولي لمنظمة التجارة العالمية -5

ري ضعضاء، فإن العديد من الدول انطلقت يف حتمن املزايا اخلاصة باأل ستفادةامل إجيابا وسلبا وبدرجات خمتلفة، ولالمجيع دول الع

 مة،ضمة أو غري منضللمنظمة، وبالتايل فإن اآلثار السلبية للمنظمة تنعكس على مجيع الدول سواء كانت من نضمامنفسها لال

  1.ومنها اجلزائر

  

  

  ملنظمة�التجارة�العاملية�� ا��زائر�خذة�النضماماملت جراءات� �:ثالثا

ة العاملية على الدول الراغبة يف االنضمام هلا، هو انتهاج اقتصاد السوق، وذلك �دف حتقيق االنفتاح تلزم منظمة التجار 

ريعات اليت تسمح ك الرسوم اجلمركية، وتعديل القوانني والتشاالقتصادي، وحترير قطاع التجارة اخلارجية، باإلضافة إىل تفكي

باختاذ عدة إجراءات بغرض تسهيل عملية االنضمام، وكذا تقدميها طلب بالتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق، وقامت اجلزائر 

  .1996جوان  05االنضمام وذلك بتقدميها مذكرة االنضمام يف 

ا يتطلب حدًا أدىن من الشروط اليت لعاملية للتجارة، واحلصول على العضوية فيهإن احلديث عن املفاوضات مع املنظمة ا

عن العضوية، وقد تكون هذه الشروط سياسية باملعىن الواسع، إذ يتطلب ذلك ممارسة  جيب توافرها يف البلد الذي يبحث

ئر من أجل االنضمام إىل املنظمة، ولتحقيق وتسعى اجلزا 2.الدميقراطية إلجناح السياسات االقتصادية القائمة على اقتصاد السوق

  3:ذلك البد عليها من االلتزام مبجموعة من الشروط، أمهها

 احرتاميلية للبلدان النامية، و ضاخلاصة والتف جراءاتإليها، مبا يف ذلك اإل نضماميات للمنظمة مبجرد االتفاقع االتطبيق مجي - 

 .ية هلذه البلداننتقالالفرتة اال

حتكم كل من السلع واخلدمات واجلوانب التجارية حلقوق امللكية املنظمة العاملية للتجارة كلها، وهي اليت قبول اتفاقيات  - 

 .ية، وقبول االتفاقيات املتعددة األطرافالفكر 

، على أن تكون النسبة مقبولة من طرف مجيع األعضاء يف )التثبيت اجلمركي(تقدمي التزامات حمددة يف جمال التجارة يف السلع  - 

 .املنظمة

 .تكون مقبولة من طرف أعضاء املنظمة العاملية للتجارةاختاذ إجراءات قانونية وتشريعية  - 

                                                           
 .139: ، مرجع سابق، صنفس املرجع -  1
 .195: مرجع سابق، ص: يوسف، بييب -  2
 قتصاد، املدرسة الوطنية لإلحصاء واال02، العدد 11التطبيقي، ا�لد  حصاءواإل قتصاد، جملة االاجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة،  انضمامحتديات وآفاق : لسعيد، قطايفا -  3

  .52: ص، 2014ديسمرب  التطبيقي، اجلزائر، 
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  .من االلتزامات اخلاصة باخلدماتقبول جمموعة  - 

العضوية يف املنظمة تستلزم التفاوض مع جمموعة من البلدان األعضاء للحصول تأشرية العضوية وذلك بتلقي الدولة الراغبة 

روحة اليت تربطها �ا عالقات جتارية تتعلق بقائمة السلع واخلدمات املط طلبات من البلدان الصناعية الكربى والدول يف االنضمام

للتخفيض اجلمركي، أو تقدمي الدولة الراغبة يف العضوية جدوًال للسلع واخلدمات املعرضة للتخفيضات اجلمركية، وبعد انتهاء مرحلة 

  1.تصبح عضواً يف املنظمة املنظمة وحبصوهلا على ثلثي أصوات األعضاء العروض تتوجه الدولة إىل جملس

ات لتزامعن طريق اال GAATية اجلات تفاقاجلزائر كانت تابعة ال: لمية للتجارةالجزائر للمنظمة العا انضمام إجراءات -1

دة األطراف، وانسحبت اجلزائر من ية الفرنسية، وذلك يف إطار املفاوضات التجارية متعدستعمار املتخذة من طرف السلطات اال

، وبعد ذلك خبمس سنوات، وبالضبط 1960نوفمرب  18يف  (Recommandatiort)ات على أساس التوصية العامة اجلاتفاية 

ية، وهكذا تفاققرر األعضاء املتعاقدون أن تستفيد اجلزائر مثلها مثل الدول النامية من التطبيق الفعلي لقواعد اال 1965يف مارس 

اليت ختص الدول  جراءاتاخلاصة بالقواعد واإل) ج(الفقرة  26ية، بتطبيق املادة تفاقأت اجلزائر تستفيد من نظام املالحظ يف االبد

  2.اليت كانت مستعمرة

ية للدول النامية اليت كانت تشارك يف اجلوالت السابقة كعضو مالحظ، أن تفاقكذلك مسحت األطراف املتعاقدة يف اال

 ، وكانت اجلزائر1987أفريل  30ية قبل تفاقأو التعاقد يف اال خنراطمع شرط أن تبلغ بنية اال األورغوايات جولة تشارك يف جمري

إىل دسيمرب  1986ت من امتدواليت  األورغوايأو التعاقد، إىل حني جولة  خنراطمشاركة عضو مالحظ دون شرط أن تبلغ نية اال

  3.جبنيف 1993

معها،  ملةاحللول املشرتكة مع األطراف املتعا اخلطري وحماولة من السلطات الوطنية إجياد يقتصادو�دف تدارك الوضع اال

وربية فإنه من الضروري الدخول ألمهية التبادل املقام بني اجلزائر وا�موعة األ ألوريب وعلى رأسها فرنسا، ونظراً ا االحتادوخاصة دول 

لبالد، وكانت أول خطوة قامت إصالحي هيكلي يتماشلى والظروف املرحلية ل يني �دف برنامجقتصاديف التفاوض مع الشركاء اال

، ومت تشكيل جمموعة العمل 1987ية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة سنة تفاقاالتقدمي طلب العضوية يف  ي�ا اجلزائر ه

  4:، منها، ولكن املفاوضات تعثرت لعدة أسباب1987جوان  17يف  نضماماخلاصة بدراسة ملف اال

جية على قطاع ن اجلزائر كانت تعتمد يف صادرا�ا اخلار أي، حيث اإلنتاجعف اجلهاز غياب سياسة جتارية واضحة نتيجة ض - 

 .% 95ات بنسبة  تفوق وقاحملر 

 .يجتماعي واالقتصادالسياسي الذي ساد اجلزائر، والذي كانت آثاره كارثية على املستوى اال ستقراروعدم اال ضطراباال - 

يف األدراج، إال أنه ومع ) ملف العضوية(زائرية على وضع امللف ن السببني وألسباب أخرى أجربت السلطات اجلهلذي

 انضمامواإلعالن عن قيام املنظمة العاملية للتجارة شكلت وزارة التجارة يف تلك الفرتة جلنتني لتحضري  األورغوايجولة  اماحتت

  5:، مها1994 نوفمرب 07ذلك بتاريخ اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة، وكان 

                                                           
 .62: ص ،مرجع سابق: عياش، قويدر وعبد اهللا، إبرامهي -  1
 .72: مرجع سابق، ص: ناصر، دادي عدون وحممد، منتاوي -  2
قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم :  املنظمة العاملية للتجارة على اجلمارك اجلزائرية، مذكرة ماجستري يف القانون غري منشورة، فرعئر إىلاجلزا انضمامات انعكاس: طاهر، تاشت -  3

 .145: ص ،2013/2014ي، تيزي وزو، السياسية، جامعة مولود معمر 
 .267: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  4
 .268 – 267: ص .، صنفس املرجع - 5
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نة وزارية مشرتكة مكلفة بإعداد ومتابعة ملف قام وزير التجارة بإعداد جل 1994نوفمرب  07يف  :الوزارية المشتركةاللجنة  - 

زارات عضو من خمتلف الو  22انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، وتتكون هذه اللجنة اليت يرتأسها وزير التجارة من 

 : واملؤسسات التالية

 واصالت، املؤسسات الصغري واملتوسطة، ل واملالية والصناعة وإعادة اهليكلة، الزراعة، الصيد، الربيد واملالعد: الوزارات

 .السياحة واحلرف التقليدية، النقل والتخطيط

 املعهد اجلزائري للتقييس واحلماية  بنك اجلزائر، املديرية العامة للجمارك، املركز الوطين للسجل التجاري،: المؤسسات

 .ية، الشركة اجلزائرية للتأمني الشاملالصناع

  :يف إعداد ما يلي وتتلخص مهام اللجنة الوزاية

 .حتديد العناصر اإلسرتاتيجية اليت تسمح بانطالق مسار املفاوضات بني اجلزائر وأطراف املنظمة العاملية للتجارة - 

 .جيب محايتها وحتريرهاحتديد القطاعات واملنتجات اليت  - 

 .االقتصاديةضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة على مستوى خمتلف النشاطات تقييم مدى تأثري ان - 

 .تنفيذ االقرتاحات القدمة واملتعلقة بالتخفيضات التعريفية وااللتزامات اخلاصة بتجارة اخلدمات - 

 .رجية اجلزائرية وأبعاد حتريرهاتنفيذ مشروع املذكرة املساعدة حول تنظيم التجارة اخلا - 

 .يف هذا امللف) النقابات، أرباب العمل(ركة األطراف االجتماعية تنظيم مشا - 

تعد جلنة تسهيل التجارة اخلارجية ثاين جلنة شكلت من قبل وزارة التجارة جنبًا إىل  :نة تسهيل عملية التجارة الخارجيةلج - 

وين اللجنة األوىل، وتتلخص هذه اللجنة يف نفس التاريخ الذي مت فيه تكجنب مع اللجنة الوزارية املشرتكة، وقد شكلت 

ية يف اقرتاح اإلجراءات العملية وحتديد قواعد وطرق العمل يف كل ا�االت اليت �م مهام جلنة تسهيل عمليات التجارة اخلارج

 .التجارة اخلارجية، ألن قرار االنضمام للمنظمة كان بني مؤيد ومعارض

، وهي السنة اليت مت فيها 1996زائرية يف �اية شهر ماي سنة دقة على مذكرة االنضمام من طرف احلكومة اجلومت املصا

جلنة مشرتكة تتكفل بتحويل بني اجلزائر واألعضاء املتعاقدة يف اجلات على إنشاء  تفاقمت االو  1.مذكرة االنضمام بصفة رمسية تقدمي

  :ملية للتجارة يكون بإتباع اخلطوات التاليةملف التعاقد يف اجلات إىل املنظمة العا

نظمة العاملية للتجارة بتقدمي طلبها لتحصل على صفة عضو إىل امل نضمامتقوم الدولة الراغبة يف اال: نضمامتقديم طلب اال -

ب، ويقدم ذلك مراقب، بعدها تشكل املنظمة فريق عمل حتت رئاسة دولة عضوة يف املنظمة العاملية للتجارة ليقوم بدراسة الطل

وبالتايل قامت اجلزائر بتقدمي  2.ظمةية تأسيس املناتفاقمن  12أو املؤمتر الوزاري وهذا تطبيقا للمادة  الفريق توصياته للمجلس العام

، وذلك بتقدمي مذكرة إىل سكرتارية املنظمة، حيث قامت 1996جوان  05 إىل املنظمة العاملية للتجارة يف فعلياً  نضمامطلب اال

لدى  كما مت إعداد فريق عمل يتكون من عدة خرباء يرتأسه سفري األرجنتني  ،دول األعضاءاألخرية بتوزيع املذكرة على  هذه

 3.اجلزائر إىل املنظمة انضماماملنظمة، حيث كلف هذا الفريق مبتابعة ملف 
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ها أن تقدم مذكرة تشرح فيها األهداف اليت علي نضماميف هذا اإلطار فإن الدول الراغبة يف اال: تقديم مذكرة السياسة التجارية -

بصفة  نضمامظمة العاملية للتجارة، حيث مت تقدمي مذكرة لالتسعى إليها الدولة يف جمال التجارة اخلارجية وعالقتها بأهداف املن

  1:صفحات، ومتحورت حول 107حماور يف  07واليت نصت على  1996جوان  05رمسية يف 

 .الوسق اقتصادىل موجه إ اقتصادمن ية بعد التحول قتصادة االشرح اخلطوط العريضة للسياس - 

 جراءاتاخلارجية بصفة مباشرة أو غري مباشرة، وشرح دقيق لألحكام واإل تقدمي كل القوانني والتشريعات اليت حتكم التجارة - 

 .القانونية اليت تضمن تطبيقها

 .تقدمي وشرح وتوضيح لتجارة السلع - 

 .ية جمال جتارة اخلدمات وحقوق امللكية الفكر تقدمي وشرح النظام احلايل يف - 

سنوات للدول يف  05ية املمنوحة ملدة نتقالالفرتة االاجلزائر للمنظمة قد تسبب يف عدم إستفاد�ا من  انضمامإن تأخر 

قدميها من طرف واملذكرة اليت مت ت. طريق النمو، من أجل تعديل تشريعا�ا الداخلية لتسجم مع قواعد املنظمة العاملية للتجارة

 االحتادزائر، مثل دول سؤال، صدرت من قبل الدول اليت تربطها عالقات جتارية هامة مع اجل 500اجلزائر إحتوت على حوايل 

  2.ة، اليابان وأسرتاليااألمريكياألوريب والواليات املتحدة 

يف نظمة التجارة العاملية على الدول الراغبة تعترب أهم الشروط اليت تفرضها م :نضمامالمتخذة لتسهيل عملية اال جراءاتاإل -2

ادي، وحترير التجارة اخلارجية باإلضافة إىل تفكيك الرسوم االنضمام انتهاج اقتصاد السوق، وذلك �دف حتقيق اإلنتاج االقتص

 :رها يف اآليتاجلمركيةـ، وتعديل القوانني والتشريعات ولتسريع عمليات االنضمام قامت اجلزائر باختاذ عدة إجراءات، نذك

يف تسهيل عملية االندماج  إن تعديل القوانني والتشريعات حسب القوانني الدولية قد يساعد: نيةتعديل المنظومة القانو  -2-1

يف االقتصاد العاملي، كما قيد يساهم يف تسهيل عملية االندماج يف االقتصاد العاملي، وكذا املساهم يف جذب االستثمارات 

، 2001ل املنظومة القانونية هلا، فتم إصدار قانون االستثمار يف أوت زائر، ومن هذا املنطلق قامت اجلزائر بتعدياألجنبية إىل اجل

وهو ليس أول قانون لتعديل املنظومة القانوينة هلا، وعملت اجلزائر على حتديث قوانينها حيث سعت يف كل مرة إىل حتسينها، 

مما أعطى القوانني اجلزائرية مرجعية دولية،  ،1997حبماية األعمال األدبية والفنية سنة املتعلقة " برين"حيث صادقت على اتفاقية 

وبذلك وجب على اجلزائر أن تعمل على تعديل . التفاقية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارةوقامت بالتصديق على ا

زائر بااللتزام بتعديل مجيع العاملية للتجارة، ويف هذا الصدد تعهدت اجلاملزيد من القوانني مبا يتناسب ومتطلبات االنضمام للمنظمة 

  3.جارة العامليةالتشريعات لتنسجم مع أحكام منظمة الت

يعترب أول إجراء رمسي خبصوص حترير التجارة هو ما جاء به قانون املالية التكميلي : التحرير الجزئي للتجارة الخارجية -2-2

د البضائع إلعادة بيعها، وإعفائها من إجراءات مراقبة عتبار لتجار اجلملة، وذلك بالسماح باسترياحيث أعاد اال 1990لسنة 

عدة تدابري لتحرير التجارة  1994رف، كما تضمن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي باشرته السلطات اجلزائرية سنة التجارة والص

  .عملة الصعبةها، ومتكني القطاع اخلاص من احلصول على الاخلارجية، حيث مت فتح ا�ال لزيادة الصادرات وتنويع

تناسب ومستويات الدول ا�اورة يف إطار برنامج التعديل اهليكلي مت الرتكيز على إعادة هيكلة التعريفة اجلمركية مبا ي

، كما نص على 1992ببعض التعديالت اليت مست التعريفة اجلمركية لسنة  1996، وجاء قانون املالية لسنة )1998 – 1995(

ملؤسسات اليت تقوم بتصدير من الضريبة على أرباح الشركات واإلعفاء من الدفع اجلزايف لصاحل ا سنوات 05إعفاء مؤقت ملدة 

أصبح نظام التجارة اخلارجية خاليًا من القيود الكمية، كما حترير أسعار العديد من  1996السلع واخلدمات، وابتداء من جوان 
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ءمة بني العرض والطلب من جهة، والقضاء على االحتكار وتطوير سمح لألسعار بأداء دورها املتمثل يف املالاملواد، مما ي

  1.زمات املنافسة من جهة أخرىميكاني

  ا��زائر�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة�انضمام وعراقيل�مفاوضاتجوالت�: �يالثااملطلب�

لة، وذلك راجع إىل عدم وخطوات متسلس إجراءات اختاذال يكون إال ب احلصول على عضوية يف املنظمة العاملية للتجارة

ول األعضاء، ويف الغالب ما يتم احلصول على عضوية يف املنظمة العاملية للتجارة وجود شروط حمددة، وإمنا يتم التفاوض مع الد

ي نتطرق إىل جوالت التفاوض وفيما يل .نضمامبعد عدة جوالت من التفاوض، وذلك راجع إىل عدم وجود معيار حمدد لال

  .ارة العامليةر للمنظمة، وكذا أهم العراقيل اليت حالت دون انضمامها ملنظمة التجالنضمام اجلزائ

  ا��زائر�ملنظمة�التجارة�العاملية�نضمامجوالت�التفاوض�ال �:أوال

اداً للجات واليت  امتدلمنظمة اليت تعد ل نضماممن املفاوضات الرامية لال ىلوار األو طلقد شارك املسؤولون اجلزائريون يف األ

وسعت إىل إبراز  بسياتل،ملنظمة التجارة العاملية الث املؤمتر الوزاري الث، كما شاركت يف 1963ت اجلزائر مراقبة منذ سنة كان

   .فريقية املشرتكة خبصوص عدد من املسائل، ومن بينها قضية الديون وحترير التجارة اخلارجيةاملواقف اإل

 17، ومت تشكل جلنة لدراسة امللف يف 1987جوان  03اجلات  يف  اجلزائر ألول مرة بطلب االنضمام التفاقية تقدمت

، وذلك راجع إىل أن 1987إىل اجلات سنة  نضمامالطلب الذي قدمته اجلزائر من أجل اال من نفس السنة، ولكن رفضجوان 

هذه املادة حذفت سنة ية العامة، إال أن تفاقون الداخلي على االمن الدستور اجلزائري، الذي يقضي بسمو القان 120املادة 

ية العامة تفاقمن اال 7من الدستور، وهذا يوافق املادة  16واملادة  8املادة  كما مت حتديد التعريفة اجلمركي وهذا يف. 1998

  2.للمنظمة العاملية للتجارة، وما مسح للجزائر بأن تكون عضوا مالحظا يف املنظمة

واليت تضمنت معلومات عن خمتلف ، 1996جوان  05ملية للتجارة يف للمنظمة العا نضماميداع اجلزائر مذكرة االإمت 

أول حيث إنطلقت . الوطين، والسياسة التجارية للبالد، جاءت مرحلة املفاوضات مع الدول األعضاء يف املنظمة قتصادب االجوان

 مذكرة السياسة التجارية، وأثناء مباشرة بعد تقدمي 1996لعاملية للتجارة سنة بني اجلزائر وأعضاء املنظمة ا جولة للمفاوضات

  3:من عدة دول، أمهها مجموعة من األسئلةت اجلزائر املفاوضات املتعددة األطراف تلق

 .سؤال وهدفها التعرف على سياسة اجلزائر يف خمتلف امليادين 170ة، وبلغ عددها األمريكيالواليات املتحدة  - 

 ي والتجاري، محاية امللكيةقتصادؤال، تناولت خمتلف أوجه النشاط االس 124االوريب، حيث بلغ عدد األسئلة  حتاداالدول  - 

 .الفكرية، تأسيس الشركات، النظام اجلمركي واجلبائي وغريها

ك والتامينات سؤال، تناولت مواضيع حول األنظمة الضريبية اجلزائرية، ونشاطات البنو  33سويسرا، حيث بلغ عدد األسئلة  - 

 .أسيس الشركات وفروع البنوك األجنبية وغريهاوتنقل رؤوس االموال، وشروط ت

 .أسئلة 09اليابان،  - 

والقانون األساسي للمؤسسات  ستثمارأسئلة وتتعلق بوجه اخلصوص بنظام التجارة اخلارجية، ونظام اال 08سرتاليا، أ - 

 .العمومية
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 ته جامعة الدول العربية ضذ إسرائيلاجلزائر بقرار املقاطعة الذي أقر  التزامل سؤال واحد موجه من طرف الكيان الصهيوين حو  - 

 .ية للتجارة، وهل تستطيع اجلزائر أن حتدد النظام التجاري الذي تطبقه مع هذا البلداليت هي عضو يف املنظمة العامل

جابة الكتابية على األسئلة املشار إليها وبعد تلقي اجلزائر عدد كبري من األسئلة باشرت اللجنة املشكلة هلذا القرض باإل

ومتحور  1997فيفري  17و  16نظمة العاملية للتجارة يومي عاله، حيث كان أول لقاء مجع الوفد اجلزائري بفوج العمل التابع للمأ

ئلة املطروحة يف عمال يف هذا اللقاء حول مذكرة السياسة التجارية املقدمة من طرف اجلزائر، وكذلك اإلجابة على األسجدول األ

إىل  1996ت من امتده اجلولة ن هذأسؤال، هلذا جند  500ر دفعة أخرى من األسئلة بلغت يف جمموعها وتلقت اجلزائ. هذا ا�ال

  1.طرحت فيها جمموعة من األسئلة على اجلزائر، أجابت اللجنة اجلزائرية املشكلة هلذا الغرض على تلك األسئلة 1998غاية 

ث انعقد أول اجتماع �موعة العمل املكلفة مبتابعة حي، 1998أفريل سنة  23و  22ما بني  األولىالجولة وانعقدت 

للمنظمة العاملية للتجارة مبقر املنظمة جبنيف السويسرية وبرئاسة األرجنتني، وكانت �دف إىل توضيح االنشغاالت  انضمام اجلزائر

ألسئلة شفوياً يف حني تركت أسئلة ، وقام الوفد اجلزائري باإلجابة على بعض االيت مت طرحها من طرف البلدان األعضاء يف املنظمة

على تقدمي كل التوضيحات الضرورية " بختي بلعيد" هد رئيس البعثة وزير التجارة آنذاك السيد أخرى لإلجابة عليها كتابياً، وتع

ملنظمة العاملية ة يف اجلزائر مع الشروط املنصوص عنها يف افيما يتعلق �ذه املسائل لتحديد مدى تطابق التشريعات والقوانني الساري

   2.سؤال إضايف 120للتجارة، كما مت طرح 

ء ة، وكان على اجلزائر بداألمريكيمؤمتر سياتل بالواليات املتحدة  انعقادباملوازاة مع  1999فاوضات سنة تواصلت امل

جوبة اخلاصة باألسئلة مي األجتهت إىل تقداالنظام التجاري اجلزائري، و  املفاوضات الثنائية، ومت تقدمي مدونة تتضمن قواعد ومبادئ

كثر، توقفت املفاوضات أبتوضيحات  االذين طالبو  والدول األوربيةة األمريكيت املتحدة املطروحة من أهم الشركاء، وهم الواليا

ى أنه راكة األورومتوسطية، والذي جيب التأكيد علالش اتفاقوريب يف إطار األ االحتادفيما بعد وتزامن ذلك مع بدء املفاوضات مع 

  3.تجارةبعقد دون اإلخالل بالقواعد اليت تفرضها املنظمة العاملية لل

بعد توقف املفاوضات أعادت اجلزائر صياغة املذكرة املتعلقة بنظام التجارة اخلارجية من جديد، وكان ذلك يف أواخر 

ر واملنظمة بشكل بطيئ نوعا ما، ولكن التفاوض بني اجلزائ استمراملنظمة، وهكذا   سكرتاريةإىلليعاد تقدميها  2001جويليلة 

عريفة اجلمركية تكون اجلزائر قد بدأت اخلطوات تاخلاص بال 2001أوت  22يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  بدور املرسوم الرئاسي املنشور

وردة، وهذه املعدالت م الرئاسي أربع معدالت أساسية للسلع املستإىل املنظمة، وقد حدد املرسو  نضمامالعملية األوىل والفعلية لال

عيف وآخر ض مبستوى اً مرور  % 30إىل املستوى األكرب املتمثل يف  وصوالً تبدأ من مستوى الصفر أي دون دفع حقوق مجركية 

وعة من األسئلة وكانت تتعلق تلقت اجلزائر جمم 2002ويف جانفي  4.متوسط، وهذا النظام يعتمد على مبدأ الدول األكثر تفضيال

  5.مركية اليت تنوي الدخول �ا إىل املنظمة، وتقدمي عرض عن التعريفة اجلهاظومة التعريفية، حيث قامت بالرد عنمبجملها باملن

اجلزائر للمنظمة، حيث أكد وزير التجارة  انضمام�موعة العمل املكلفة ب الجولة الثانيةت انعقد 2002فيفري  07يف 

لغ باال اهتمامهادولة، وأ�ا كشفت  43لدى جمموعة العمل املتكونة من  أنه ترك إنطباعا حسنا جتماعخبصوص هذا اال آنذاك
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للملف اجلزائري، حيث مت تقدمي عروضا أولية من طرف اجلزائر فيما خيص السلع الصناعية والتجارية واخلدمات، وبعد هذا 

  1.لدول األعضاء يف املنظمةسؤال من ا 353تلقت اجلزائر حوايل  جتماعاال

التشريعات لتلك املعتمدة يف دات عديدة من فوج العمل للجزائر نابعة من عدم مطابقتها للقوانني و لكن وجهت انتقا

املنظمة، وعليه أعادت اجلزائر صياغة املذكرة وفقا للشروط املفروضة من طرف املنظمة، وتتعلق هذه اإلنتقادات بأن ملف اجلزائر 

لى هذه ع عتمادباال. القيمة املسرية إداريا واحلقوق والتعريفات اجلمركية يات املنظمة خاصةتفاققاعدة خمالفة ال 37ى حيتوي عل

ومتثلت يف املفاوضات الثنائية  الجولة الثالثةبدأت مرحلة  2002أفريل  29نتقادات قامت اجلزائر بتعديل امللفات املعنية، ويف اال

ة األمريكيوىل جرت مع كل من الواليات املتحدة ، وهذه املفاوضات عبارة عن سلسلة أ2002اي م 07جبنيف ودامت إىل غاية 

من  2.كندا واليابان، وخالل هذه اللقاءات وصفت املقرتحات اجلزائرية بأ�ا ذات مصداقية ومنوطة بالتفاوضاألوريب، و  االحتادو 

  3:جهة أخرى مت تقدمي بعض املالحظات، وهي

 .اية املنتج اجلزائريتراها املنظمة أ�ا مرتفعة، وهي خاصة حبم احلماية اليت نسب - 

سنوات، بينما تفضل األطراف األخرى أن تكون هذه املدة ما  10و  5بني  فرتة التكيف، حبيث قدرها الطرف اجلزائري طول - 

 .سنوات كأقصى تقدير 07و  03بني 

بصفة  ول النظام اجلمركي ونظام اجلباية واخلدماتإىل ذلك هناك أسئلة أخرى مت طرحها، وكان معظمها ح ضافةباإل

 07ات إال خبصوص اقرتاحقطاع مل تقدم  12حيث أنه من بني ات كافية، اقرتاحخاصة، هذه األخرية مل تقدم اجلزائر بشأ�ا 

  .قطاع اخلدمات يف اجلزائر هقطاعات، وهو ما يدل على الضعف الذي يعاين من

ه اجلولة إثارت قوانني محاية امللكية ، ومن أهم ما جاء يف هذ2002نوفمرب  16يوم يف جنييف  الجولة الرابعةت انعقد

الذي مازال حاصال يف املنتجات املخرتعة، كما أثري أيضا مواضيع حول التسعرية اجلمركية، كما مت الفكرية والصراع ضد التزييف 

ري األعلى مع تساهل يف السعر الثابت التجا %30و  %15و  %5اإلبقاء على ثالث أسعار جتارية ثابتة للقوانني اجلمركية وهي 

  4.رية إىل تشريع جزائري يتطابق مع قوانني املنظمة العاملية للتجارةكما أقر إخضاع التخفيضات املتعلقة بالواردات التجا، 30%

من املفاوضات  للمفاوضات بقيادة وزير التجارة، وقد تركزت هذه اجلولة الجولة الخامسةت انعقد 2003ماي  20يف 

رة اخلارجية يف اجلزائر على يدة اخلرب على تقييم مدى تقدم املفاوضات ومواصلة دراسة نظام التجاحسب تصريح وزير التجارة جلر 

هتمت هذه احملادثات من جهة أخرى اخرى، كما أإىل وثائق  ضافةأساس مذكرة مت تسليمها يف شهر جويلية من نفس السنة، باإل

 ائر حىت تتماشى مع مقاييس املنظمة العاملية للتجارة، وقد بلغت عددطة التغريات القانونية والتشريعية يف اجلز بتطوير وتسطري خ

  5.سؤال 1200حوايل  2003األسئلة اليت تلقتها اجلزائر إىل غاية نوفمرب 

دارة والقطاعات ون اإلميثل وعض 28 يتكون منجبنييف بوفد جزائري  الجولة السادسةت اجلزائر أبد 2003نوفمرب  28يف 

، "نور الدين بوكروح"برئاسة وزير التجارة السيد يني جتماعإىل الشركاء اال إضافةية يف املنظمة العاملية للتجارة، ية ذات األمهقتصاداال

  6:وقد تضمن جدول االعمال ما يلي

 .تأهيل اإلطار التشريعي املنظم للتجارة اخلارجية - 

                                                           
 .56: ابق، صرجع سم: سليم، سعداوي -  1
 .241: مرجع سابق، ص: أمحد، غرييب -  2
 .147: مرجع سابق، ص: ناصر، دادي عدون وحممد، منتاوي -  3
 .57: مرجع سابق، ص: سليم، سعداوي -  4
 .273 – 272: ص.مرجع سابق، ص: موحلسان آيات اهللا،  -  5
 .63: مرجع سابق، ص: عياش، قويدر وعبد اهللا، إبرامهي -  6
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 .بالفالحة حمادثات متعددة االطراف مرتبطة - 

 .اخلمور من قبل الربملان اجلزائري استريادع التطرق للمستجدات املتعلقة مبن - 

يف بالده، ومنها  قتصادت التشريعية والتنظيمية اليت أجر�ا احلكومة اجلزائرية والعضوية العامة لالومت عرض أهم اإلصالحا

مات التجارية، حقوق املنافسة، العال: وانني خاصة بالتجارة، وهيق 05التعديالت اليت أمر �ا رئيس اجلمهورية واملتعلقة بتعديل 

  1.هي قوانني إلتزمت احلكومة �ا قبل أن ختضعها قوانني املنظمةاملؤلف، احلقوق ا�اورة، براءات اإلخرتاع، و 

نور "سابق ، حيث ترأس الوفد وزير التجارة ال2004جوان  25بتاريخ  نضماممن مفاوضات اال الجولة السابعةت انعقد

ائية املتعلقة بدخول ثلون عدة وزارات، وقد تضمنت هذه املرحلة حبث تطور املفاوضات الثنخبري مي 36حيث ضم  "الدين بوكروح

حرزه يف أجندة التحوالت يف املنظومة التشريعية أاجلزائر إىل األسواق العاملية، ودراسة مشروع تقرير فريق العمل ومدى التقدم الذي 

ده ة يف اجلزائر آنذاك أن بلاألمريكيحيث صرح سفري الواليات املتحدة  ومدى مطابقتها لتشريعات وقوانني املنظمة، اجلزائرية،

اجلزائر برفع الدعم عن املواد الغذائية، وكان رد وزير  األمريكياجلزائر للمنظمة، مقابل ذلك الدعم طالب الوفد  انضماميساند 

سة النزيهة تقتضي التمتع باحلقوق نفسها فم واملنايتلقى الدع األمريكيأن املزارع  اعتبار، بالتجارة بعدم رضاه ملثل هذا األمر

  .ات نفسهاياز متلتستفيد من اال

، حيث كرست اجلولة 2005جانفي  11وكان التمهيد هلا يف  2005فيفري  25بتاريخ  ةالجولة الثامنت انعقدبينما 

 االتصاالتفرعيا للمنافسة، من بينها قطاعا  162قطاع يف جمال اخلدمات و  11 ـلللإلجابة عن األسئلة املطروحة، ومت التعرض 

وأهم ما ميز  2.نضمامبعد تغيري تركيبة رئاسة جمموعة التفاوض املوكل هلا ملف اال جتماعجاء هذا اال السلكية والفندقة وامليا، وقد

للقطاع الصناعي،   %20و  0املسموح �ا يف املنظمة، أي من  املرحلة هو تقدمي اجلزائر لعروض مفاوضات وهي العروض التعريفية

وبالتايل يتناىف  % 45ا عن املدى الذي تطبقه اجلزائر والذي يصل إىل للقطاع الفالحي، وهذا يبتعد كثري  %25و  0وما بني 

  3.لوائها وقواعد املنظمة اليت تنص على مبدأ املعاملة باملثل الذي يغطي تعامالت كل الدول املنطوية حتت

ل املكلف مبتابعة لفريق العم الجولة التاسعةت انعقداملنظمة العاملية للتجارة، حيث  وتواصلت جوالت تفاوض اجلزائر مع

حبث تطور  جتماع، وتضمن جدول عمل هذا اال2005أكتوبر  21اجلزائر للمنظمة مبقر املنظمة جبنييف بتاريخ  انضمام

ملستجدات املتعلقة بتطوير القانون اجلزائري، األسواق ومشروع تقرير فريق العمل، وآخر ا املفاوضات الثنائية حول الدخول إىل

، جتماعاليت تشكل حمور مناقشات اال" اجلزائر انضماممشوع تقرير فريق العمل حول "دراسة الوثيقة بشأن يعمل هذا الفريق على 

فريق  اجتماعش ري وبعض الدول األعضاء يف املنظمة على هامومن جانب آخر مت تنظيم لقاءات ثنائية بني ممثلي الوفد اجلزائ

ة، سويسرا، نيوزيلندا وماليزيا، األمريكياءات الثنائية مع الواليات املتحدة وخاصة اللق 2005أكتوبر  20إىل  18العمل املنعقد من 

 .للمنظمة نضمامي باالإال أن هذه اجلولة مل حترز أي تقدم يوح 4.حيث تناولت بالبحث دخول السلع إىل األسواق

اجلولة نقاط ، حيث تقلصت خالل هذه 2008جانفي  17بتاريخ  الجولة العاشرةت انعقدسنوات  03بعد حوايل 

ستفسارات يف الربع نقاط فقط واليت أخذت طابع اال 8إىل  2008نقطة سنة  150مع الدول األعضاء يف املنظمة من  ختالفاال

                                                           
 .59 – 58: ص.مرجع سابق، ص: داويم، سعسلي -  1
 .273: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  2
 .63: مرجع سابق، ص: عياش، قويدر وعبد اهللا، إبرامهي -  3
الثون للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون والث تقرير حول املسائل املتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العاملية، تقرير مقدم إىل الدورة الثانية: ة التجارةاملركز اإلسالمي لتنمي -  4

 .16: ص، 2016ماي  18 – 17 أنقرة، ،)الكوسيك(ي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي قتصاداال
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يات ثنائية مع كل من اتفاق 06ة بالتوقيع على يوضاجلزائر خالل هذه اجلولة قدر�ا التفا ، هذا وقد عززت2009األول من سنة 

  1.نزويال وأسرتاليا والربازيل وكوبا، إال أن مسار التفاوض ظل متعثرا رغم تطمينات وزير التجارة آنذاكوسويسرا وف األورغواي

 05ى عل 2012فيفري  28خرى وقعت اجلزائر بتاريخ ات اخلاصة باخلدمات، من جهة ألتزاممت توزيع عروض معدلة لال

ها إىل املنظمة،  نضمامنزويال واألرجنتني يف إطار املفاوضات اجلارية الوف األورغواييات ثنائية أخرى مع كل من الربازيل وكوبا و اتفاق

ة يف األمريكيزائر والواليات املتحدة األوريب الشريك الرئيسي للج االحتاديات مماثلة مع اتفاقكما أن املفاوضات املتعلقة بإبرام 

ة احلكومة اجلزائرية إلجراء إصالحات داخلية أوال، مث ها للمنظمة بإرادنضماموتفسر املسرية الطويلة للجزائر ال. ة متقدمةمرحل

مع املنظمة  وقطعت بذلك اجلزائر منذ بداية املفاوضات 2.هااقتصادحتديث بعض القطاعات املهمة باملنافسة وحتقيق التنوع يف 

  .دولة 21ا مع اجتماع 93سؤال وعقدت  1640جوالت، وأجابت على  10اوضات بلغت أشواطا شاقة من املف 1996سنة 

 ة، حيث كانت متبوعة بسلسل2013أفريل  05سنوات يف  05بعد توقف دام ألكثر من  الجولة الحادية عشرانطلقت 

فوج العمل السفري  حلسم يف امللفات املطروحة، ومت تعويض رئيسبلد عضو، ورغم ذلك مل يتم ا 11مفاوضات ثنائية مع 

قصد تسريع  (Alberto Dialotto)" ألبرتو ديالوتو"السفري األرجنتيين السيد بطلب من اجلزائر ب" فرانسوا رد"البلجيكي السيد 

  3.اجلزائر للمنظمة انضمام

ئر مع فوج العمل، حيث أشاد أعضاء املنظمة من مفاوضات اجلزا الجولة الثانية عشرت انعقد 2014مارس  31يف 

ما ما تعلق باإلصالحات اليت ختص سياستها التجارية معربني عن العاملية للتجارة باجلهود املعتربة املبذولة من طرف اجلزائر ال سي

املفاوضات  احتتامن ثنائي بني اجلزائر واألرجنتني يتضم اتفاقالتوقيع على  2014قريب للجزائر، وشهدت مفاوضات سنة  انضمام

يات مشا�ة مع كل اتفاقاجلزائر أيضا  اجلزائر للمنظمة، ووقعت انضماميف جمال جتارة السلع يف إطار مساعي الثنائية بني البلدين 

أعضاء باملنظمة وهم  03وتلقت اجلزائر سلسلة من األسئلة اإلضافية من طرف  4.والربازيل، فنزويال وسويسرا األورغوايمن كوبا و 

  . وتايالند) تايوان(األوريب، وتايبيب الصينية  االحتاد

 Gustavo Migauel) غوستافو ميغال فانيرويو بالبيال،: ايناألورغوايوقد عني رئيس جديد للجنة فوج العمل وهو 

Vanerio Balbela)  خبيت "اجلزائر للمنظمة خلفا لألرجنتيين، حيث تلقى دعوة من وزير التجارة الراحل  انضمامملفاضات

واملالحظ هو . 2014نة راحل القادمة للمفاوضات يف إطار جمموعة العمل اليت مل لتلقي منذ سلزيارة اجلزائر ملناقشة امل" بلعايب

 11ية اجلات، ومت إيداع أول وثيقة حول نظامها التجاري يف تفاقال نضماملال 1987طول فرتة التفاوض ألن أول طلب كان سنة 

جولة من املفاوضات  12، وأقامت اجلزائر 1998أفريل  23ل يف عم اجتماعلتجارة العاملية، بينما نظم أول ملنظمة ا 1996جويلية 

دولة، توجت  20ا ثنائيا مع اجتماع 120ي، كما عقدت قتصادسؤال خاصة بنظامها اال 1993ظمة، عاجلت خالهلا مع املن

بني أقدم الدول اليت باشرت ا وفنزويال واألرجنتني، وتبقى اجلزائر من ، وسويسر األورغواييات مع كل من كوبا والربازيل و اتفاقيستة 

    5.لساعةلكنها مل تنجح حلدة ا نضماممفاوضات اال
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سنة  30 جاوزت واليت ،طول مدة التفاوض املالحظ من خالل جوالت تفاوض اجلزائر مع املنظمة العاملية للتجارة هو

، حيث بلغ عدد ية للتجارةعلى مستوى املنظمة العامل 1996ول طلب سنة من أ سنة 22منذ أول طلب على مستوى اجلات و

ية اليت تعيشها البالد منذ قتصاداجلزائر إىل املنظمة، خاصة يف ظل األزمة اال انضمامبة جولة، مما يبني صعو  12اجلوالت التفاوضية 

 نضمامإىل اال إضافةخلارجية يف ظل شح املوارد املالية، أسعار البرتول، وجلوء اجلزائر إىل تقييد جتار�ا ا اخنفاضنتيجة  2014سنة 

التايل على قدرة املفاوضني، ومدى التحكم يف تقنيات التفاوض للحصول على مير عرب قدرة اجلزائر التفاوضية مع أعضاء املنظمة وب

  .ي الوطينقتصادالات من شأ�ا التأثري السليب على االتزامعضوية دائمة يف املنظمة، شرط عدم تقدمي تنازالت و 

  �زائر�إ���املنظمة�العاملية�للتجارةا��انضمام صعو�ات :ثانيا

اجلزائر ملنظمة التجاة العاملية، ومن الواضح أن اخلطوات  انضمامسامهت يف تأخري من الواضح أن هناك عدة عوامل 

ي كامل ظمة، إال أنه ال ميكن حتميل الطرف اجلزائر للمن نضماماملتخذة من طرف اجلزائر مل ترقى ملستوى املعايري الدولية املعتمدة لال

إىل  نضمامرغم سعي اجلزائر الدائم لالو  .ر للمنظمةاجلزائ امانضمخرى أيضا سامهت يف عدم أاملسؤولية فهناك عوامل خارجية 

ئق اليت حتول دون ، إال أ�ا فشلت يف حتقيق ذلك، وذلك راجع إىل جمموعة من العوا1996املنظمة العاملية للتجارة منذ سنة 

  :وميكن حتديد بع العوامل فيما يلي ية للتجارة، نذكر منهاها للمنظمة العاملانضمام

على الرغم من أن املؤمتر الوزاري الذي انعقد يف الدوحة  الدول إلى المنظمة، انضمامقبل لجنة اإلشراف على قبول و  من تباطؤ - 

حول معاجلة قضايا الدول فشل قمة سياتل، وما وُجه هلا من انتقادات أعطى فرصة إلنعاش ملفات الدول النامية يف أعقاب 

 1.حدة األمريكية أهد دعم لالنضمام إىل منظمة التجارة العامليةالنامية، ويبقى رأي وموافقة الواليات املت

بب عدم ، ويس"12"، حيث يتم ذلك عن طريق التفاوض مع أعضائها وفقًا للمادة للمنظمة نضمامعدم وضوح شروط اال - 

وص عدة وواضحة، قد فتح ا�ال لشروط خمتلفة يتم االنضمام على أساسها، خبصإحتواء هذه املادة على شروط حمددة 

حاليا  نضماموبالتايل فالدولة الراغبة يف االقطاعات هلا عالق بالتجارة، دون أن يكون هناك قواعد موضوعية يتم استيفائها، 

 2.األورغوايلة ات اليت قدمتها الدول اليت انضمت خالل جو ملتزاات تفوق تلك االالتزامتتحمل 

ياب إسرتاتيجية واضحة، وارتكاز اجلزائر على نفس النمط من وتتمثل يف غ أسباب تتعلق بمصداقية الملف الجزائري، - 

 3:املفاوضات اليت جرت مع االحتاد األوريب على الرغم من الرهانات واملعطيات املختلفة باإلضافة إىل

  ضييق مساحات التفاوض وهوامش احلركة لديه وتبين النظرة املعتمدة تفويض املفاوض اجلزائري صالحيات كبرية، وتعدم

ى تغليب السياسة على اخلربة واالعتمادات االيدولوجية السياسة على املعطيات التقنية، وهو ما حيول التفاوض إىل عمل عل

 .سياسي أكثر منه اقتصادي

  ة خاصة منها اإلحصائية، فتغيري احلكومات وتعاقب أو برنامج واضح، وعدم دقة املعطيات املقدمعدم حتديد أي رزنامة

 واإلطاراملعطيات املقدمة من كل هيئة أفقد امللف اجلزائري مصداقيته نتيجة عدم االستقرار املؤسسايت القوانني، وتضارب 

 .وعدم حتديد خيارات اقتصادية واضحة ودقيقة التشريعي

 ة، قلل من وزن امللف اجلزائري لالنضمام إىل املنظمةسجل يف جتسيد اإلصالحات والتعهدات املقدمالبطء امل.  
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من أجل أن تتخلى على  نضمام، حيث يتم التفاوض مع الدول النامية الراغبة يف االعلى صفة الدولة النامية صعوبة الحصول - 

 .�ذه الصفة تاومتسك وضعها كدولة نامية، مثل ما طلب من الصني والسعودية فرفضتا

يف عشرية  االيت عانت منه يةقتصادبسبب املشاكل السياسية واال ية دقيقةاقتصادى تحديد خيارات عدم قدرة الجزائر عل - 

 اختالفالقوانني، فضال عن  استقرارت من القرن العشرين، واليت أدت إىل التغيري املستمر للحكومات وعدم ياالتسعين

 1.نضمامقدمة إىل املنظمة، مما كبح مسار االاملعطيات والبيانات امل

 .ولذ على احلكومة أن تقلل من هذه الظاهرةفهو يعرقل الغاية من االنضمام إىل املنظمة، وجود اقتصاد موازي،  - 

كانت مكلفة وهذا فيما يتعلق بالتسرع يف االنتقال من النظام االشرتاكي إىل نظام املفتوح دون   تم ارتكاب بعض األخطاء - 

 .يط مسبقختط

وال تتساير مع العصرنة  واليت بقيت متأخرةنضمام الترسانة القانونية في الميدان التجاري، من أهم العوائق التي حالت دون اال - 

 .يف هذا ا�ال، حيث يظل االصالح التشريعي أهم شرط لتعجيل االنضمام

تزال ود قانون اخلوصصة، إال أن هذه العملية ال الوطين، رغم وج قتصادوحيتل جزء هام يف االللجزائر قطاع عمومي كبير،  - 

 .متعثرة ألسباب تبقى غري واضحة

  2.خلرباء االقتصاديني يف اجلزائر، واالنتقادات املوجهة ملشروع انضمام اجلزائر للمنظمةللعديد من ا النظرة التشاؤمية - 

ق إىل هذا فإن عدم تطبي ضافةة للتجارة، باإلاجلزائر إىل املنظمة العاملي انضمامأدى إىل تأخر  ه العوامل، وأخرىكل هذ 

  .واليت راجعته عدة مرات اإلصالحات والتعهدات اليت قدمتها اجلزائر أثرت سلبيا على ملفها،

  املتطلبات�البي�ية����ا��زائر��: املطلب�الثالث

كبرية يف توفري السلع   شهدت اجلزائر عدة حتوالت بدخوهلا نظام السوق احلر، والذي يعتمد على القطاع اخلاص بدرجة

تفاقيات منظمة التجارة العاملية، وبالتايل عنه تشوهات وانتشار ظاهر الغش والتقليد يف السلع، وهو ما حتاربه اواخلدمات، مما نتج 

  .قام املشرع اجلزائري باستحداث العديد من اهليئات والتشريعات واليت �دف إىل محاية املستهلك

89/02ويعترب القانون 
العامة حلماية املستهلك طوال عملية عرض املنتج  واملتعلق بالقواعد 1989فيفري  07ملؤرخ يف ا *

كما مت تكوين ا�لس الوطين حلماية املستهلكني . ك اعتبارًا من نوعيتها، ومهما كان النظام القانوين املتداخلأو اخلدمة لالستهال

  :، حيث يهتم ا�لس مبا يلي1992جويلية  06املؤرخ يف  **92/272مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 .ب فيها السلع واخلدمات املعروضة، وذلك حلماية املستهلكنيختاذ التدابري الكفيلة باملسامهة يف الوقاية من املخاطر اليت تتسبا - 

 .إعداد الربامج السنوية ملراقبة اجلودة وقمع الغش - 

 .كني وتنفيذهاإعداد برامج املساعدة املقررة لصاحل مجعيات املستهل - 

                                                           
  .229-228: ص.سابق، ص مرجع: مجيلة، اجلوزي -  1
 .80 – 79: ص.ص مرجع سابق،: سليم، سعداوي -  2
، الصادرة 06واعد العامة حلماية املستهلك، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد بالق ، يتعلق1989فيفري سنة  07املوافق لـ  1409رجب عام  01املؤرخ يف  02 – 89القانون رقم  *

  .1989فيفري سنة  08املوافق لـ  1409رجب عام  02بتاريخ 
لكني واختصاصاته، اجلريدة ملسته، حيدد تكوين ا�لس الوطين حلماية ا1992جويلية سنة  06املوافق لـ  1413حمرم عام  05املؤرخ يف  272 – 92املرسوم التنفيذي رقم  **

  .1992جويلية سنة  08املوافق لـ  1413حمرم عام  07، الصادرة بتاريخ 52الرمسية اجلزائرية، العدد 
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  .السلع واخلدمات كل املسائل املرتبطة بنوعية - 

 08املؤرخ يف  89/147مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  (CACQE)رزم المركز الوطني لمراقبة النوعية والتأسيس  كما مت

املركز فضاء وسيط ، حيث يعترب 2003سبتمرب  30املؤرخ يف  03/318املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1989أوت 

ى دعم ومرافقة املتعاملني ائدة السلطات املكلفة مبراقبة النوعية وأمن املنتجات، ومن جهة أخر يشكل من جهة دعم تقين لف

، تتمثل املهمة الرئيسية للمركز يف محاية صحة وأمن املستهلكنيو . االقتصاديني يف إطار تنفيذ برنامج ضمان جودة اإلنتاج الوطين

  1:يةجماالت أساس ةتصنيف أنشطة املركز إىل ثالثحيث ميكن 

  .و التنظيمية الذى متيزهأمع املعايري واملتطلبات القانونية املراقبة التحليلية اليت ترتكز على التحقق من مطابقة املنتج  -

  .تطوير وتشغيل خمابر حتاليل اجلودة ،تسيري -

   .ترقية نوعية اإلنتاج من السلع و اخلدمات -

  ستهالك ىف اللجان التقنية الوطنيةعداد املعايري للسلع واخلدمات املعروضة لالاملشاركة يف إ -

  هلكاإلعالم واالتصال وحتسيس املست -

 .مساعدة ودعم املتعاملني االقتصاديني إلعطاء جودة للمنتج واخلدمات اليت تعرض ىف السوق  -

09/03ويهدف القانون رقم 
إىل حتديد القواعد  2009فيفري سنة  25يف  املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املؤرخ *

املستهلك، املواد الغذائية، التغليف، : ا القانون ما يلياملطبقة يف جمال محاية املستهلك وقمع الغش، ويتضمن مفهوم أحكام هذ

  .أي كل ما يتعلق باملنتج. إخل...الوسم، املتطلبات اخلاصة، سالمة املنتجات، اإلنتاج، 

هزة بغرض محاية املستهلك من الغش، وضمان جودة اجلزائر حاولت إرساء مجلة التشريعات واألجومنه فاملالحظ أن 

ية أو مستوردة، كما قامت بإنشاء هيئات للتقييس لضمان مطابقة املنتج احمللي للمعايري املعمول �ا دولياً،  السلع سواء كانت حمل

البيئة، لتتوافق مع متطلبات االنسان واحليوان والنبات، واحملافظة على كما قامت بإصدار متطلبات بيئية بغرض احملافظة على صحة 

  .املنظمة العاملية للتجارة الدول املتقدمة، واملعمول �ا يف إطار

  �يئات�التقي�س����ا��زائر�:  أوال

 مطابقتهاستحدثت اجلزائر العديد من هيئات التقييس، وذلك بغرض منح الشهادات واليت تضمن جودة املنتج، وكذا 

  :بني اهليئات املستحدثة بغرض التقييس نذكر للمعايري واملتطلبات البيئية، ومن

وزارة الصناعة  هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، حتت إشراف :(ONML) ياسة القانونيةالديوان الوطني للق -1

رخ يف املؤ  250 -86مت إنشاؤه مبوجب املرسوم رقم املالية،  ستقاللية، يتمتع باالستثمارواملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اال

ية قياس األدوات اليت تتطلب مؤهل قانوين، وهلا تأثري مباشر عتمادا، وتتمثل مهمته األساسية يف التأكد من 1986سبتمرب  30

اظ على الضمان العمومي وتتمثل أهدافه يف احلف. الصناعي نتاجتساوي املبادالت التجارية، الصحة، األمن، البية، نوعية اإل: على

أدوات : للمراقبة القياسية للديوان ما يليوخيض . طين عل مستوى املبادالت الوطنية والبيئية، ومحاية املستهلكومحاية االقتصاد لو 

اكسي الت(س البعدي، عددات الطاقة الكهربائية، عدادات املياه، عدادات توربينية، عددات القياس الكيلومرتي االوزن، أدوات القي

                                                           
1   - http://www.cacqe.org/cacqe_ar/presentation.asp. Consulté (12/06/2018) 

، الصادرة 15، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2009ي سنة فيفر  25املوافق لـ  1430صفر عام  29املؤرخ يف  03 -09القانون رقم  *

 .2009مارس سنة  08املوافق لـ  1430ربيع األول عام  11بتاريخ 
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لنقل وختزين احملروقات، وزعات الوقود، الصهاريج واخلزانات والرباميل واملموانات املوجهة ل، حملالت انفالت غاز املركبات، م)مرت

 1).رادار الطريق(دليل السرعة 

 ،اريطابع صناعي وجت  ذات  عمومية كهيئة  ،مت انشاء املعهد اجلزائري للتقييس :(IANOR) المعهد الجزائري للتقييس -2

 20 التنفيذي رقموم بصيغته املعدلة واملكّمل مبوجب املرس 1998 فيفري سنة 21املؤرخ يف  69-98 املرسوم التنفيذي رقم" مبقتضى

حتت إشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية   يعمل املعهد. 2011 جانفي سنة 25 املؤرخ يف 11 -

  2:مبا يليوهو مكلف . ستثماراال

  .حتضري ، إشهار ونشر املعايري البيئية -

  .وتلك اليت سيتم إنشاؤها هلذا الغرض ،قائمةاملركزية والتنسيق جلميع أعمال التقييس اليت باشر�ا اهلياكل ال -

ه هذ استخداماعتماد العالمات التجارية املطبقة للمعايري اجلزائرية وتسميات ذات نوعية، فضال عن اإلذن بتسليم تصريح ب -

  . اطار التشريع املعمول بهها يفاستخدامالعالمات التجارية، ومراقبة 

  .و يف اخلارج، وكذلك وضع مرافق االختبارات الالزمة النشاء املعايري وضمان تنفيذهاترقية األعمال والبحوث يف اجلزائر أ -

  .يسصيانة الدستور والبقاء حتت تصرف اجلمهور ألي توثيق أو معلومات تتعلق بالتقي -

  . التقييس اليت تكون اجلزائر طرفاً فيهايات الدولية يف ميادينيتفاقتطبيق اال -

  .لمعلومات التقنية للتجارة، والذي يندرج حتت طا املنظمة العاملية للتجارةإدارة املركز الوطين ل -

  3:، ما يليمهام المعهد الجزائري للتقييسأما من من حيث 

 .الفاعلني االقتصاديني حتضري نظام املراجع املطلوب من - 

 .ظام املراجع التقييسيةن  الوصول إىلمساعدة الفاعلني يف - 

 .نظام املراجعمساعدة الفاعلني على تطبيق  - 

 .عرض التصدير على املطابقة اقرتاح - 

وهي عبارة عن ملصق للجودة الوطنية، وهو شهادة طوعية  Tedjوقد أصدر املعهد اجلزائري للتقييس عالمة تسمى 

خذ عينات من عايري اجلزائرية احملددة، ويعتمد نظام مراقبة اجلودة احلايل على أباملنتج، واليت تشهد بأنه مطور ومطابق للممتعلقة 

  .ارية االمتثال للقواعد املنصوص عليهااستمر املنتج املتواجد يف السوق، أو يف مكان الصنع أوكليهما، ويتم قياسها لتحديد 

حملددة ومتر عملية منح الشهادة عرب ثالث للمؤسسات تثبت أن املنتج يستويف الشروط ا هي وثيقة تقدم Tedj شهادة إن

التحديد، واملراجعة وإصدار الشهادة، وتبدأ من طلب الزبون الذي خيضع لزيارة أولية فإن رأت اللجنة أخذ العينات، : مراحل وهي

ود ملرجعية قوم الطرف بإمضاء العقد، وإذا كان هناك وجعدم جدوى العملية فإن الطلب يرفض من البداية، وإذا كان العكس ي

رات على مستوى املخابر، مث بعد ذلك يقوم بإجناز عملية االمتثال، فإذا كان الشهادة فينتقل إىل اخلطوة املوالية املتعلقة باإلختبا

  .وهو ما يوضحه الشكل املوايل .بعةاملنتج متوافق فإنه مينح له حق استعمال العالمة، وتكون اخلطوة األخرية هي عملية املتا

  

  

                                                           
1 - http://www.onml.dz/presentation.asp. Consulté (12/06/2018) 
2   - http://www.mdipi.gov.dz 
3- Idem.  
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Source : http://www.ianor.dz/Site_IANOR/Certification.php?id=3. Consulté (12/06/2018) 

ة والغذائية، مواد البناء، املناجم، املعادن املنتجات الفالحي: اليت تتطبق فيها هذه املعايري، هيأما عن ا�موعات 

1.وامليكانيك، الصناعة اإللكرتونية، الصناعة الكيميائية والربتوكيميائية، الصحة، السالمة والبيئة
 

ديسمرب  06املؤرخ يف  466 -05فيذي رقم ها مبوجب املرسوم التنؤ مت إنشا: (ALGERAC) رية لالعتمادالهيئة الجزائ -3

املالية، وتعمل حتت إشراف  ستقالليةسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، تتمتع بالشخصية املعنوية واال، وهي مؤس2005

السياق ، ومن مهامها هو اعتماد هئية لتقييم املطابقة، ويف هذا ستثماروزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اال

  2:فاهليئة مكلفة خاصة مبا يلي

  .التحتية الوطنية للنوعية إجناز البنية -

  .تقييم مهارات وكاءات هيئات تقييم املطابقة -

  .ستخراج قرارات االعتمادا -

لها مع ات هلا عالقة مع برامج عماتفاقبرام تعاقدات و إطابقة، و القيام بتجديد والغاء وسحب قرارات اعتماد هيئات تقييم امل -

  .املبذولة اليت تؤدي إىل االعرتاف املتبادلهيئات أجنبية مماثلة واملسامهة يف ا�هودات 

  .متثيل اجلزائر لدى اهليئات الدولية واإلقليمية -

  .طباعة ونشرر ا�الت والكتيبات أو املذكرات ذات الصلة بأعماهلا -

ياجات بالنسبة ات تقييم املطابقة، فاملعيار الوحيد الذي حيدد االحتوتعترب وظيفة اهليئة اجلزائرية لالعتماد هي اعتماد هيئ

وتقوم شروط ومعايري . 2004لسنة  17011هليئات االعتماد اليت تقوم باعتماد هيئات تقييم املطابقة هو املعيار التقييسي إيزو 

  3:اح اهليئة اجلزائرية لالعتماد إىل قدر�ا علىهذه على املعايري الوطنية والدولية املناسبة، ويرجع جن االعتماد هليئات التقييم

 .ة وتطوير سوق االعتماد، كعامل للمصداقيةترقي - 

 .قبول كفاعل ال غىن عنه يف ترقية نوعية املنتجات اجلزائرية - 

طابع هد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية كهيئة عمومية ذات مت إنشاء املع: (INAPI)المعهد الوطني للملكية الصناعية  -3

املعهد (م ، يف إطار إعادة هيكلة املعهد األ1998فيفري  21املؤرخ يف  69 – 98اقتصادي وجتاري مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ات الدولية، تشمل آفاق لتزاملوطين واال، وميارسه مهامه يف إطار قانوين حمدد من التشريع ا)اجلزائري للتقييس وامللكية الصناعية

يف الواقع، تبقى . وتطوير اإلعالم لصاحل املتعاملني صالاالتاملعهد من خالل التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و  العمل أيضا حتديث

م القانوين للبحث العلمي املسائل املتعلقة بامللكية الصناعية ليس متحكماً فيها بالقدر الكايف يف االقتصاد الوطين، فضًال عن النظا

خرتاع اليت حتصل عليها املعهد، ويعترب املعهد تصاًال باملعلومات املوجودة يف مكتبة براءات االاثر والتقين الذي ينبغي أن يكون أك

                                                           
1 - http://www.ianor.dz. Consulté (12/06/2018) 
2 - https://www.algerac.dz/index.php.  Consulté (12/06/2018) 
3 - Idem 
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ة اتيجيإسرت كعامل لتنمية االقتصاد والشركات اجلزائرية، وهذا بتسهيل اللجوء للملكية الصناعية اليت تشكل عنصرًا أساسيا يف 

 1:ل مهام املعهد فيما يليالتنمية االقتصادية القائمة على االبتكار، وتتمث

  .ستخدمني من خالل تقليص آجال معاجلة الطلباتحتسني اخلدمة املقدمة لل -

  .نرتنتعلى شبكة األ inapi.orgتسهيل الوصول إىل املعلومات عن طريق املوقع  -

  .تشجيع التطور من خالل االبتكارتشجيع اللجوء للملكية الصناعية بغية  -

  .اربة التقليديط القانوين واملؤسسايت، ليكون عضواً رئيسيا يف حماملسامهة يف حتسني احمل -

النظام الوطين للعالمات، النظام الوطين : ومن أجل ذلك قام املعهد الوطين بوضع أنظمة وطنية تتعلق بامللكية الفكرية

  . للنماذجلرباءات االخرتاع، النظام الوطين

  ري ال�شر�ع�ا��زائاملتطلبات�البي�ية����: ثانيا

اسيم التنفيذية يف جمال املتطلبات البيئية الواجب توفرها سواء يف املنتج عملت اجلزائر على إصدار العديد من القوانني واملر 

 :يف اآليتاحمللي أو األجنيب،  واليت �دف إىل محاية احليوان والنبات والبيئة، واليت نوجز أمهها 

 17 -87القانون رقم  لقوانني واملراسيم اليت تناولت محاية صحة النبات جندأهم ا :متطلبات الصحة النباتية والحيوانية -1

، حيث يهدف القانون إىل تنفيذ السياسة الوطنية يف جمال الصحة والمتعلق بحماية الصحة النباتية 1987أوت  01واملؤرخ يف 

  *:ضمان ما يليالنباتية الرامية إىل 

 .عرب الرتاب الوطينها من املواد اليت ميكن أن تكون ناقلة ألجسام ضارة مراقبة النباتات، واملنتجات النباتية وغري  - 

النباتات، واملنتجات النباتية وغريها من املواد اليت ميكن أن ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها  استريادمراقبة  - 

 .وعبورها

 .ظيم مكافحة متلفات النباتات واملنتججات الفالحيةتن - 

 .باتاتمواد الصحة النباتية يف مكافحة متلفات الن استخدامة مراقب - 

على  ينظم مراقبة الصحة النباتية، والذي 1993نوفمرب سنة  23املؤرخ يف  **286 – 93وكذا املرسوم التنفيذي رقم 

مراقبة إجبارية للصحة واملذكور أعاله، ويؤسس املرسوم  1987أوت سنة  01ؤرخ يف امل 17 – 87احلدود، وذلك طبقاً للقانون رقم 

  .تجات النباتية واجلهاز النبايت على احلدودالنباتية جلميع النباتات واملن

تعديل القانون األساسي للمعهد ، والذي يتضمن 1993جوان سنة  14املؤرخ يف  139 -39واملرسوم التنفيذي رقم 

 27املؤرخ يف  11 – 75نباتات الصادر باألمر رقم ، حيث يعدل القانون األساسي للمعهد حلماية الة النباتاتالوطني لحماي

  ***:، حيث يكلف املعهد مبا يلي1975ي سنة فيفر 

 .يعد ويقرتح برامج ترتبط بسياسة محاية الصحة النباتية - 

                                                           
1 - http://www.mdipi.gov.dz. Consulté (12/06/2018) 
 

ي ذ 10، املوافق لـ 32، يتعلق حبماية الصحة النباتية، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 1987أوت سنة  01املوافق لـ  1407ذي احلجة عام  06املؤرخ يف  17 -87ن رقم لقانو ا *

  .1987أوت سنة  05املوافق ل،  1407احلجة عام 
، ينظم مراقبة الصحة النباتية على احلدود، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 1993نوفمرب سنة  23املوافق لـ  1414ة عام لثانيمجادي ا 09املؤرخ يف  286 – 93املرسوم التنفيذي رقم  **

  .1993نوفمرب سنة  28املوافق لـ  1414مجادي الثانية عام  14، املؤرخ يف 78العدد 
، يتضمن تعديل القانون األساسي للمعهد الوطين حلماية النباتات، 1993جوان  14ق لـ ملوافا 1413ذي احلجة عام  24املؤرخ يف  139 – 93املرسوم التنفيذي رقم  ***

  .1993جوان  20لـ املوافق  1413ذي احلجة عام  30، املؤرخ يف 41اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العد 
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 .اتيقرتح على الوزير الوصي األحكام التنظيمية اليت حتكم محاية النب - 

 .النباتية يف حلدود وداخل الرتاب الوطينيسهر على تطبيق القوانني والتنظيمات اخلاصة بالصحة  - 

مع اهلياكل املعنية يف وزارة الصحة، منتجات محاية الصحة النباتية اليت تستعمل يف الفالحة قصد إدخاهلا،  صالاالتيعتمد ب - 

 .شريات التقنية اليت ينص عليها التنظيم املعمول بهواستعماهلا عرب الرتاب الوطين، ويسلم هذا الغرض التأ

 .ت الزراعية ومعدات الفالحة والسهر على إقامته وسريهجهاز مراقبة وتقييم احلالة الصحية النباتية واملنتجايعد  - 

ة جانفي سن 26املؤرخ يف  ****08 – 88كام جند من بني أهم القوانني ذات الصلة حبماية احليوان جند القانون رقم 

ة يف جمال ، حيث يهدف القانون إىل جتسيد السياسة الوطنيحيواينةبنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة ال، واملتعلق 1988

: وحتسني الصحة احليوانية، حيث يشمل تطبيق هذا القانون ا�االت األساسية وهي ةالطب البيطري والصيدلة البيطرية، ومحاي

وقاية من األمراض احليوانية ومكافحتها، البيطري، الصيدلة البيطرية، محاية احليوانات وصحتها والالتنظيم البيطري، وومارسة الطب 

جيب التصريح �ا، وحتديد التدابري العامة الالزمة لذلك، وكذا مراقبة احلويانات واملنتجات احليوانية ذات املصدر  ال سيما اليت

  .الصحة العمومية البيطريةاحليواين، واملنتجات ذات املصدر احليواين وحفظ 

واملتعلق باملفتشيات  1991نوفمرب سنة  16املؤرخ يف  *452 – 91وم التنفيذي رقم باملرس 08 – 88ويدعم القانون 

، حيث 08 – 88البيطرية يف املراكز احلدودية، حيث يبني املرسوم شروط تطبيق الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون رقم 

وتصديرها وعبورها عن طريق املركز احلدودية، وختضع احليوانات واملنتجات احليوانية أو ذات األصل احليواين  استرياديرخص ب

  .تفتيش الصحي البيطري عند الدخول إىل الرتاب الوطين أو اخلروج منه احليوانات واملنتوجات احليوانية األصللل

والتحقق من  د خاصة مبجال محاية البيئة، وكذا القيام بعملية التقييسمت إنشاء مراكز ومعاه: المعايير البيئية في الجزائر -2

جتسيده يف املراسيم والقوانني اليت تنظم عملية نشاط املؤسسات من أجل حتديد النسب  االعتبارات البيئية للمنتجات، وهو ما مت

  :ذكر ما يليالقصوى من التلوث يف عدد الصناعات العاملة �ا، ومن بني املراسيم والقوانني ن

يف اجلو، وذلك يف فرتة زمنية معينة  صياغة معايري بيئية حتدد مستوى تركيز املواد امللوثةمت : المعايير الخاصة باالنبعاثات الجوية -

�دف تفادي اآلثار الضارة هلذه املواد على صحة اإلنسان واحليوان والنبات، وكذا احملافظة على البيئة، أو الوقاية منها أو 

التنفيذي رقم  ئة والتنمية املستدامة، وهو ما جتسد يف صدور املرسومفيضها، حيث مت إسناد هذه املهمة إىل املرصد الوطين للبيخت

، والذي ينضم انبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزئيات السائلة أو الصلبة يف اجلو، 2006أفريل سنة  15املؤرخ يف  **138 – 06

ال سيما املنشآت  ةاملواد من مصادر ثابت يها مراقبتها، ويقصد باالنبعاثات اجلوية كل انبعاث هلذهوكذا الشروط اليت تتم ف

  .تعترب القيم القصوى لالنبعاثات اجلوية هي تلك احملددة يف ملحقي املرسوم التنفيذيالصناعية، و 

  :أحكام تقنية تتعلق باالنبعاثات اجلوية، وهي 10إىل  04وتسري املواد من 

عند  ية وبطريقة جتب أو تقي أو تقلل من انبعاثا�ا اجلويةن تنجز وتشيد وتشغل املنشآت اليت تنتج عنها انبعاثات جو جيب أ - 

 .املصدر، واليت جيب أن ال تتجاوز حدود االنبعاثات احملددة يف ملحقي املرسوم

                                                           
، املتعلق بنشاطات الطب البيطري ومحاية الصحة احليوانية، اجلريدة الرمسية 1988سنة جانفي  26املوافق لـ  1408مجادي الثانية عام  07املؤرخ يف  08 – 88القانون رقم  ****

 .1988جانفي  27املوافق لـ  1408الثانية عام  يمجاد 08 يف، املؤرخ 04اجلزائرية، العدد 
املتعلق باملفتشيات البيطرية يف املراكز احلدودية، اجلريدة الرمسية ، و 1991نوفمرب سنة  16املوافق لـ  1412مجادي األوىل عام  09املؤرخ يف  452 – 91املرسوم التنفيذي رقم  *

 .1991نوفمرب سنة  20املوافق لـ  1412مجادي األوىل عام  13،، املؤرخ يف 59اجلزائرية، العدد 
الغاز والدخان والبخار واجلزئيات السائلة أو الصلبة يف  بعاثانظم ، ين2006أفريل سنة  15املوافق لـ  1427ربيع األول عام  16املؤرخ يف  138 – 06املرسوم التنفيذي رقم  **

 .2006أفريل سنة  16املوافق لـ  1427ول عام ربيع األ 17، املؤرخ 24اجلو وكذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
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 .جيب أن تكون االنبعاثات اجلوية معروفة وملتقطة أقرب ما ميكن من مصدر انبعاثها - 

 .جيب أن تقلص نقاط االنبعاثات اجلوية إىل أقل عدد ممكن - 

واليت ال ميكن خالهلا أن  استغالهلالص إى أدىن حد مدة عدم جيب أن تنجز منشآت املعاجلة وتستغل وتصان بطريقة تق - 

 .تضمن كلياً وظيفتها

 .يقة تسمح بنشر جيد لالنبعاثاتتفرغ االنبعاثات اجلوية املعاجلة بواسطة مداخن أو بواسطة قناة للتفريغ منجزة بطر  - 

سجًال، ويدونون فيه  اية أن ميسكو يت أوجبت على مستعملي املنشآت اليت تصدر انبعاثات جو وال 11كما أشارت املادة 

  .تاريخ ونتائج التحاليل اليت يقومون �ا حسب الكيفيات احملددة

  باملصبات الصناعية السائلة من أجل التحكم يف الرتسباتمت وضع املعايري :المعايير المتعلقة بالمصبات الصناعية السائلة -

مثلة يف التدفقات والقذف والتجمعات املباشرة وغري املباشرة مع مراعاة الصناعية السائلة النامجة عن النشاط الصناعي، واملت

، 2006أفريل سنة  19ؤرخ يف امل * 141- 06ة من أجل تسوية وضعيتها، حيث مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم دمياملؤسسات الق

املصبات الصناعية السائلة تلك احملددة صبات الصناعية السائلة، مع حتديد القيم القوصى لطرح والذي يضبط القيم القصوى للم

يف ملحقي املرسوم، عالوة على ذلك ولغرض خوصيات تتعلق بالتكنولوجيا املستعملة مينح أيضًا حد مسموح به للقيم القصوى 

  .صناف الناعية املعنية وامللحق باملرسومحسب األ

تلك الواردة يف املادتني الرابعة واخلامسة من املرسوم، م التقنية اليت تتعلق باملبات الصناعية السائلة فهي أما عن األحكا

  :حيث تنصان على ما يلي

ة بطريقة ال تتجاوز فيها مصبا�ا جيب أن تكون كل املنشآت اليت تنتج املصبات الصناعية السائلة منجزة ومشيدة ومستعمل - 

رسوم، كما جيب أن تزود جبهاز معاجلة مالئم خروجها من املنشأة القيم القصوى احملددة يف ملحقي املالصناعية السائلة عند 

 .املطروح وثيسمح باحلد من حجم التل

، واليت ال ميكن خالهلا استغالهلا جيب أن تنجز منشآت املعاجلة وتستغل وتصان بطريقة تقلص فيها إىل أدىن حدة مدة عدم - 

 .أن تضمن كليا وظيفتها

 جراءاتالقيم القصوى املفروضة، وجيب على املستغل اختاذ اإلمن شأنه أن يؤدي إىل جتاوز  ستغاللوإذا كان عد اال

ملادة السادسة من كما تشري ا. الضرورية للتقليص من التلوث الصادر، وذلك بنخفيض النشاطات املعنية أو توقيفها عند احلاجة

 امصبات صناعية سائلة ، أن ميسكو  لصناعية السائلة، حيث تلزم مستغلي املنشآت اليت تصدراملرسوم واليت تعىن مبراقبة املصبات ا

  .�ا حسب الكيفيات احملددة ونسجال يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل اليت يقوم

، 1993ية سنة جويل 27املؤرخ يف  ** 184 -93دور املرسوم التنفيذي رقم وهو ما جتسد يف ص: المعايير المتعلقة بالضجيج -

 03 – 83من القانون  121سوم إىل تنظيم إثارة الضجيج وذلك تطبيقًا للمادة والذي ينظم آثار الضجيج، حيث يهدف املر 

ق السكنية ويف الطرق ، حيث يقدر مستوى الضجيج األقصى الذي ميكن قبوله يف املناط1983فيفري سنة  05املؤرخ يف 

يج األقصى الذي ميكن قبوله دسيبل يف الليل، ويقدر مستوى الضج 45يل يف النهار و دس 70واألماكن العامة واخلاصة عند 

                                                           
، يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، اجلريدة الرمسية 2006أفريل سنة  19املوافق لـ  1427عام  ربيع األول 20املؤرخ يف  141 – 06املرسوم التنفيذي رقم  *

 .2006أفريل سنة  23افق لـ املو  1427ربيع األول عام  24، املؤرخ يف 26اجلزائرية، العدد 
صفر  08، والذي ينظم إثارة الضجيج، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املؤرخ يف 1993ية سنة جويل 27املوافق لـ  1414صفر عام  07املؤرخ يف  184 – 93املرسوم التنفيذي رقم  **

 .1993جويلية سنة  28املوافق لـ  1414عام 
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جبوار األقرب من املؤسسات االستشفائية أو التعليمية ويف مساحات التسلية أو االسرتاحة وكذا داخل هذه املؤسساتعند مستوى 

نوي يقوم بأنشطة تتطلب استعمال حمركات دسيبل يف الليل، وجيب على كل شخص طبيعي أو مع 40لنهار ودسيبل يف ا 45

وجتهيزات أو أجهزة مولدة للضجيج يفوق مستواه احلدود املضبوطة، كما هي مبينة يف هذا املرسوم أن يضع وأدوات وآالت 

  .السكان أو اإلضرار بصحتهم معدات لكبح الضجيج أو �يئات مالئمة من طبيعتها أن جتب إحراج

  املنظمةمفاوضات�ا��زائر�مع��منض املتطلبات�البي�ية: ثالثا

، وبذلك قدمت مذكرة بشأن جتار�ا 1996ملنظمة التجارة العاملية من طرف اجلزائر سنة  منضمامت تقدمي طلب اال

  1:ة يف السلع حمورين، مهااخلارجية، حيث تضمنت يف فصلها الرابع املتعلق بالسياسات املؤثرة على التجار 

اسة املراقبة وتعزيز اجلودة، حيث قامت من خالل تقدمي نظرة حول سي: للوائح الفنية والمعاييرالسياسة المتصلة بالجودة، ا -

الدولة لتنفيذ إصالحات اقتصادية وحترير التجارة اخلارجية بتعزيز أمهية مفهوم اجلودة من خالل قواعد جديدة يف التسويق 

  :املراقبة وتعزيز اجلودة تقوم علىسياسة وطنية بشأن  1989نافسة، وقد سطرت الدولة منذ سنة وامل

 .حتيالنوين الذي حيكم جمال اجلودة واالتعزيز اإلطار القا - 

 .تطوير قدرات املراقبة واألسس التقنية واملادية للمراقبة التحليلية - 

 .تعاملني االقتصاديني، واملصاحل املسؤولة عن املراقبةإنشاء نظام معلومات وتنفيذ برامج املساعدة ملصاحل امل - 

صناعية الذي مت إنشاؤه اليتكفل �ا املعهد الوطين للتقييس، وامللكية  أما النقطة الثانية فتتعلق باملعايري والشهادات اليت

املعايري : ائري للتقييس إىل، كما وضعت الدولة مجلة من القوانني واألنظمة بشأن التقييس حيث ينقسم النظام اجلز 1973سنة 

  ).طوعية(يري املسجلة ، واملعا)إلزامية(املعتمدة 

وتتضمن نقطتني ومها، األوىل تتعلق باملعايري الصحية من خالل توضيح اللوائح والقوانني اليت  :ةمعايير الصحة والصحة النباتي -

حيث تشرف مديرية اخلدمات البيطرية على مستوى وزارة احليوانات، املنتجات احليوانية أو ذات منشأ حيواين،  استريادحتكم 

 استريادت الثنائية أو بناء على املكتب الدويل لألوبئة احليوانية، كما خيضع ياتفاقحة بتطبيق تلك اللوائح باإلستناد إما على االالفال

املنتجات إال من خالل رخصة تسلمها تلك  استرياداملنتجات الصيدالنية لالستعمال البيطري ألحكام القوانني، حيث ال يسمح ب

املبيدات الزراعية حيث يعترب املعهد  استخدامحة النباتية، و أما النقطة الثانية فتتعلق مبراقبة الص. المة املنتجوزارة الفالحة تثبت س

عرض  زائرولقد قدمت اجل الوطين لوقاية النبات السلطة املخولة هلا ممارسة مهام مراقبة الصح النباتية على مستوى القطر الوطين،

  .م التدابري املتعلقة بالصحة النباتيةحول اللوائح والقوانني اليت حتك

حيث  1997جويلية  14جلزائر أجوبة بشأن األسئلة اليت قدمت هلا من قبل فريق العمل وذلك يف يف حني قدمت ا

  2:حة والصحة النباتية ، ومتحورت األسئلة يف اآليتضمت إجابات على مخس أسئلة متس العوائق الفنية أمام التجارة ومعايري الص

ث كان السؤال يتمحور حول كيفية موائمة القوانني واللوائح الداخلية مع ياسة املتعلقة باجلودة، اللوائح الفنية واملعايري، حالس -

ى مستوى املعهد الوطين للقياس وامللكية املعايري واألنظمة الدولية، ولقد كانت إجابة اجلزائر أ�ا قامت بتنصيب جلنة فنية وطنية عل

املسؤولة عن  االتصالبنقطة  لتزامما السؤال الثاين فتعلق باالتوحيد املعايري واألنظمة الوطنية مع تلك اللوائح، أ الصناعية من أجل

، ومها املعهد الوطين للقياس تقييم املطابقة، وهنا كانت إجابة اجلزائر بوجود هيئيتني توكل هلما املهمة املذكورة سابقاً  إجراءات

 .اخلارجيةلوزارة الصناعة، وخمرب مراقبة اجلودة التابع لوزارة وامللكية الصناعية التابع 
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ول باملشاكل اليت ميكن أن تعرتض تطبيق معايري الصحة والصحة النباتية، ويف هذا اجلانب كانت هناك أسئلة ثالث، تعلق األ -

ية السابقة وأن تفاقن أن متنع تنفيذ االلنباتية، فكانت إجابة اجلزائر أنه ال توجد أي مشكلة ميكية معايري الصحة والصحة ااتفاق

 .ك بصفة منتظمة يف املنظمة الدوليىة للصحة احليوانية كما مت تطبيق توصيا�ااجلزائر تشار 

جود هيئتني تقومان �ذه الوظيفة وهنا أشارت اجلزائر إىل و  االتصالأما السؤال الثاين فتمحور حول اهليئة املسؤولة عن 

ين للصحة النباتية، أما السؤال األخري فتعلق بالتدابري ة والصيد ومها مديرية الشؤون البيطرية، واملعهد الوطحتت إشراف وزارة الفالح

نتجات الغذائية فكان الصحية املتعلقة باملنتجات الغذائية، حيث يف مذكرة السياسة التجارة اخلارجية مل ترد أي تدابري خبصوص امل

اتية، والثانية مراقبة تتعلق باجلودة واملطابقة بة عرب احلدود، األوىل مراقبة ختص الصحة والصحة النبقرد اجلزائر أن هناك مرحلتني للمرا

  .من قبل مفتشي املراقبة لوزارة التجارة

األعضاء من بينها إستمارة خاصة  إجابة حول التساؤالت املطروحة من قبل 15قدمت اجلزائر  1998جانفي  22ويف 

كما . ، اللوائح الفنية واملعايريةللقوانني اخلاصة باجلود ام التجارة، أما األسئلة األخرى فتعلقت بتقدمي ترمجةبشأن العوائق الفنية أم

عات والقوانني ومن مراجعة ملذكرة السياسة التجارية، تشرح فيها التطورات اليت عرفتها التشري 2001أوت  24قدمت اجلزائر يف 

  .ايري واللوائح الفنية واجلودةا اجلزائر يف جمال الصحة والصحة النباتية وكذا املعبينها القوانني والتعليمات اليت شهد�

قدمت  2002بتقدمي معلومات بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، ويف أفريل من سنة  2001سبتمرب  11قبل أن تقدم يف 

ة اجلزائر أ�ا تسعى إىل إعادة صياغة القوانني احلالي النسبة للعوائق الفنية أمام التجارة أكدتبت األعضاء، فاإلجابة حول تساؤال

جمموعة عمل وزارية بني كل من وزارة التجارة، الفالحة والصناعة  ية املنظمة، كما مت إعداداتفاقبشأن املعايري والقياس بأخرى توائم 

التشريعات الدولية، أما خبصوص معايري  أجل مراجعة التشريعات يف هذا ا�ال وجعلها متوافقة مع إىل وزارة الصحة من ضافةباإل

يات املنظمة العاملية للتجارة، كما قدمت نظرة حول اتفاقتتوافق مع  قواننيالنباتية فقد وضعت اجلزائر ترسانة من الالصحة والصحة 

 07األوىل يف : وهي ائر بتقدمي مراجعات حول هذه املعلومات يف ثالثة مناسبات، قبل أن تقوم اجلز االتصالاهليئات املسؤولة عن 

  2013.1فيفري  13، والثالثة يف 2013جانفي  11، الثانية يف 2003مارس 

وتواجه الدول النامية بصفة عامة اشرتاطات ومعايري بيئية متشددة، قد تنتهي إىل خروج إنتاج املنشآت امللوثة من األسواق 

صادرا�ا الختاذ ها الوطنية حىت تتسق مع املعايري الدولية، أو تتعرض ية، ومن مث فال يكون أمام هذه الدول إال أن تعدل معايري العامل

وجتد الدول النامية صعوبة يف جعل منتجا�ا تتوافق مع هذه املتطلبات، مما يدفعها إىل تقدمي دعم  2.تدابري انتقامية ضدها

ع املتطلبات البيئية مسموح إال أن بعض الدول توافق وتلك املتطلبات، ورغم كون الدعم املتعلق يتوافق مومساعدة ملنتجا�ا حىت ت

ة تلجأ إىل فرض رسوم تعويضية كإجراء مضاد للدعم، وبالنسبة للجزائر غياب أرقام رمسية عن مستوى احلمائية املتعلقة املتقدم

، إما متس مجيع في وجود هذه اإلجراءات رغم أن معظمها هي إجراءات مجاعيةباملتطلبات البيئية اليت تواجه املنتجات، ال ين

ناعة اجلزائرية بشكل عام إىل املعرفة الكافية الالزمة لتشخيض األوضاع البيئية القائمة يف وتفتقر الص 3.الدول، أو بعض األقاليم

  .مؤسسة صناعية، وحتديد مصادر الضرر البيئي وحجمها

إىل  02رج احملروقات تشكل ما بني جند أن الصادرات خا) 02(ات اجلزائر من خالل امللحق رقم وبتحليل مكونات صادر 

خارج احملروقات ما  2016، حيث بلغت قيمة الصادرات لسنة 2016 – 1990 الصادرات اجلزائرية للفرتة باملئة من إمجايل 06

مليار دوالر  1,3، تشكل منها املواد نصف املصنعة حوايل من إمجايل الصادرات %06مليار دوالر بنسبة بلغت حوايل  1,8قيمته 

د ضعف قطاع الصناعة يف اجلزائر خارج احملروقات، وهو ما ميثل ضعف مليون دوالر، وبالتايل جن 327و السلع الزراعية حوايل 
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ادة واردات اجلزائر من السلع وهشاشة يف االقتصاد الوطين، وعدم قدرته على اخلروج من التبعية لقطاع احملروقات، ويقابل ذلك زي

تأهيله للتكيف مع املتطلبات واملعايري العاملية، ايل وجب على اجلزائر النهوض بقطاع التصنيع، وحماولة الزراعية والصناعية، وبالت

 لألسواق سواء تعلق األمر مبعايري اجلودة، وكذا مرافقة املؤسسات للحصول على الشهادات البيئية، لتسهيل ولوج املنتج الوطين

  . الدولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا��ارجيةالتجارة�ع���� للمنظمة��ا��زائر �انضمامبة�من�املرتق���ع�اسات: ثالثاملبحث�ال

السوق،  اقتصادللمنظمة العاملية للتجارة من بني أولويات اجلزائر، لذلك باشرت بإصالحات بغرض إرساء  نضماميعترب اال

ه املطلق على قطاع داعتماالوطين و  قتصاديات العاملية، ولكن ضعف االقتصادين ضمن االالوط قتصادإدماج اال حماولة وبالتايل

ات سلبية من جراء انعكاس، ميكن أن تكون هناك املنافسة حىت يف السوق احملليؤسسات الوطنية يف عجز امل ماحملروقات، وأما

واإلجيابيات اليت من شأ�ا  صا ال ينفي وجود بعض الفر ، هذعلى قطاع التجارة اخلارجية واالقتصاد الوطين ككل عملية االنضمام

�ا ختفيف االنعكاسات السلبية، وتساعد أصول على بعض املزايا اليت من شوبالتايل ميكن احل ،يف تطوير االقتصاد الوطيناملسامهة 

  .االقتصاد الوطين اندماجعلى 

من يرى أن انضمام اجلزائر للمنظمة يعترب فرصة  هناك اختالف بني مؤيد ومعارض النضمام اجلزائر للمنظمة، فهناك

م، يف حني هناك من يرى أن يكون هلذا االنضمام انعكاسات سلبية وتعظيم املنافع املرتتبة من جراء االنضما هلااستغالوالبد من 

االقتصادية  القطاعاتعلى جوانب وفيما يلي نتطرق ألهم االنعكاسات . من شأ�ا أن تساهم يف تدهور االقتصاد الوطين

  .للجزائر

  وا��مارك�ةالصناع�قطاعلمنظمة�ع���ا��زائر�ل�انضمامات�ا�ع�اس :املطلب��ول 

الوطين، وهو من بني القطاعات اليت ستتأثر بشكل مباشر من جراء  قتصاداع الصناعي اللبنة األساسية يف االيعترب القط

ات يتفاقال بالتخلي عن كل الرسوم وفقاً  لتزام املنافسة يف ظل االاملرتقب للمنظمة العاملية للتجارة، وذلك راجع إىل نضماماال

يعترب دور اجلمارك يف اجلزائر محائي أكثر منه كما .أخرى سلبية على القطاع الصناعيو ات إجيابية انعكاساملنظمة، وبالتايل يكون 

أسعار  اخنفاضية نتيجة قتصادهة األزمات االي، حيث إنتهجت اجلزائر تقييد التجارة بغرض محاية املنتج احمللي أو مواجاقتصاد

احلمائي لقطاع اجلمارك، وبالتايل على اجلزائر عصرنة اإلدارة اجلزائر للمنظمة يسقط الدور  انضمامإن عملية البرتول، وبالتايل ف

  .اتفاقيات منظمة التجارة العامليةاجلمركية، كما جيب أن تتوافق القوانني اجلزائرية اجلمركية مع 

  واقع�قطاع�الصناعة����ا��زائر: الأو 
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 %80طر على قطاع الصناعة بنسبة تفوق كان القطاع العمومي هو املسي  العشرين ن القرنقبل بداية فرتة التسعينات م 

ن اإلصالحات اليت باشر�ا اجلزائر خاصة يف ظل برامج إعادة اهليكلة واخلوصصة اليت تبنتها أمن جمموع املؤسسات املوجودة، غري 

عرتاف بالدور المسح ذلك بإعادة االعتبار للمؤسسات اخلاصة وا اجلزائر إنطالقا من توصيات صندوق النقد الدويل والبنك العاملي،

كإحدى الوسائل العامة اليت أعطت دفعة قوية اهلام الذي تلعبه، وقد كان نتيجة لذلك بروز القطاع اخلاص ضمن اجلهاز اإلنتاجي  

على  2016ها إىل غاية جوان ؤ حصاية اليت مت إقتصادالسوق، وبلغ عدد املؤسسات اال قتصادالفرصة اللقطاع الصناعة، وإتاحة 

ي مسجل بصفة الشخص الطبيعي، وبلغ عدد اقتصادمؤسسة، مقابل أكثر من مليون متعامل  173334ة حوايل والي 48مستوى 

، يف حني بلغ عدد املؤسسات ذات 2016من سنة مؤسسة مع �اية السداسي األول  766ية العمومية قتصاداملؤسسات اال

 523أما عدد املؤسسات األجنبية اخلاصة فقد بلغ  مؤسسة، 3018ناعي واملؤسسات العمومية احمللية الطابع التجاري والص

 1.مؤسسة 19مؤسسة، بينما بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي األجنيب  81مؤسسة، وعدد الشركات املختلطة 

ملا  لقطاع اخلاص يشتغلون بالصناعة، نظراً من العمال يف ا %40الصناعي يف اجلزائر ذو أمهية بالغة كونه أن يعترب القطاع 

واملالحظ على قطاع  246138.2حوايل  2016ره من مناصب عمل حيث بلغ عدد العاملني �ذا القطاع إىل غاية جوان توف

نتيجة  امج احلكومية لتطوير القطاع الصناعي مستفيدة من الوفرة املاليةالصناعة هو التطور امللحوظ للقطاع، وهذا راجع إىل الرب 

�ذا الشكل حتول االقتصاد الوطين من اقتصاد املؤسسات ذات احلجم الكبري إىل ، خريةأسعار البرتول خالل السنوات األ ارتفاع

ويتميز القطاع الصناعي اجلزائري بتوفر . ةعن الفشل الذي آلت إليه املؤسسات العمومية الكبري  مؤسسات صغرية ومتوسطة، فضالً 

  3:من ضعف نسب النمو فيه، وذلك من خاللبالرغم  ةقدرات كبري 

وحدة متوسطة وكبرية احلجم عاملة يف أهم فروع النشاط متتاز بتكنولوجيات صناعية  1000صناعية متنوعة، حوايل قاعدة  - 

 .ص ناشئعصرية، وتوزيع جغرايف للصناعة متوازن نسبياً، وقطاع خا

 .ي مرتابط لكن بطريقة تكامليةتتوفر أغلب املدن الكربى على مواقع صناعية، ونسيج صناع - 

عي راسخة، لكن تبقى القدرة على العمل اجلماعي ضعيفة غري أنه ميكن اعتبار املستوى العالمي واملهين تقاليد عمل صنا - 

 .للعاملني يف اإلنتاج والصيانة مقبوالً 

واملعوقات اليت حالت دون تطوره  يف قطاع الصناعة اجلزائرية إال أنه يعاين من العديد من املشاكلرغم وجود هذه امليزات 

ايل أدت إىل زيادة ارتباطه بالعامل اخلارجي يف استرياد كل ماهو متعلق �ذا القطاع وتعميق تبعيته له، ومن بني أهم ومنوه، وبالت

  4:ائر، جند ما يلياملشاكل اليت يعاين منها قطاع الصناعة يف اجلز 

واملعدات يف ظل نقص  هتالك التجهيزاتاء بسبب ضيق السوق احمللي أو قدرات إنتاج هائلة غري مستغلة بشكل كلي، سوا - 

 .االستثمار لتجديدها

 .إنتاجية عوامل اإلنتاج ضعيفة وحىت سلبية - 

 .عدم كفاءة وجناعة تقنيات التسيري وإدارة األعمال - 

 .و منخفضة جدامردودية منخفضة ومعدالت من - 

                                                           
 ):15/12/2017(ية ، موقع اجلزائر اليوم، متاح على املوقع قتصاداال تراجع إنشاء املؤسسات يف اجلزائر بسبب األزمة: نسرين، لعراس -  1

www.aljaziralyoum.com 
 www.andi.dz): 27/12/2017(، متاح على املوقع )2016 – 2002( ستثماربيانات التصريح باال: ستثمارية لضمان االالوطنالوكالة  -  2
 .84: ، ص2017معارف، العدد الثاين والعشرين، جامعة البويرة، جوان  ةاحللول، جملاملشاكل و : القطاع الصناعي اجلزائري: باية، ساعو -  3
 .93: ، ص2008، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 5يات مشال إفريقيا، العدد اقتصادالصناعة يف اجلزائر، جملة  إنعاشة إسرتاتيجيجهات د وتو أبعا: نصرية، قوريس -  4
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 .ذلك أن أغلب الصادرات هي حمروقات تبعية لقطاع احملروقات وعدم التنوع يف الصادرات، - 

 .االقتصاد الوطين تكنولوجياضعف هيكل  - 

حتمال انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة جعلها تتخذ إجراءات تصحيحية كخطوة أوىل ملواكبة هذا اإلجراء اإن 

  1:اجلديد، من بينها

 .إعادة اهليكلة الصناعية وذلك بتجزئة املؤسسات العمومية الضخمة - 

للتنمية عرب السياسة املالية  منشطاً  والذي يعطي الدولة دوراً  1988يف ن الصادر املؤسسات العمومية مبقتضى القانو  استقاللية - 

 .03/88هاما مبقتضى املادة  ناديق املسامهة دوراً صوالنقدية والتشريعية، حيث تلعب فيها 

 26دقة عليه يف والذي مت املصا ،خرية لصاحل اخلواصمن هذه األ أو جزئياً  خوصصة املؤسسات العموميةـ يقتضي التخلي كلياً  - 

 .يات صندوق النقد الدويلاتفاقمع  متاشياً  21/95من خالل األمر  1995سبتمرب 

 :أخذت اجلزائر أيضا قرارات فعالة أخرى، منها - 

 مارستثإصدار قانون جديد لال. 

 خلق وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 ستثماررقية االإنشاء وكالة دعم وت (APSI) ستثمارالوطنية لتطوير اال والذي أخذ شكل الوكالة (ANDI).  

واليت �دف إىل تطوير وحتديث وإدماج متزايد للصناعة  الصناعي نعاشلإل  جديدةة إسرتاتيجي ضعت اجلزائر مؤخراً كما و 

خلق فرص و ية من أجل بعث النشاط الصناعي، ثمار استاجلزائر كوجهة  تسعى احلكومة لتحسني جاذبيةو  هذا املنظور، يف اجلزائرية

ليات آالتنمية ووضع  ،الرقمي قتصادكما �دف هذه املبادرة أيضا إىل ترقية اال. ات جديدةاستثمار األعمال وتشجيع إنشاء 

  2.يةاإلنتاجمن أجل حتديث معدا�م   الصناعيني جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل املشاريع وتشجيع 

  3:عتمد على مخسة أبعاد، وهيبإسرتاتيجية إنعاش وتنمية الصناعة الوطنية ي إن املشروع اخلاص

حنو ) الصناعات الغذائية مثال(استعادة األسواق الداخلية وتوجيه املؤسسات الوطنية العاملة يف أسواق السلع الكاملة الصنع  - 

كن لالستثمار املباشر الوطين واخلوصصة قليمية من خالل االستفادة من تنفيذ الشراكة، وعلى هذا الصعيد مياألسواق اإل

 .تثمارات األجنبية أن تلعب دوراً هاماً واالس

الصناعات امليكانيكية والصناعات الكهربائية (إعادة تأهيل وإعادة نشر احلظرية الصناعية لإلنتاج الصناعي للسلع الوسيطية  - 

 .ندجمةة ضمن شبكات األسواق اإلقليمية والعاملية املوسيكون اهلدف وضع املؤسسات العمومية واخلاص) الصناعات الغذائيةو 

 .استغالل الغاز الطبيعي من خالل إنشاء فروع إنتاج مكتملة عرب الرتاب الوطين - 

التطور، ويتطلب ذلك خلق فضاء حمفز مبا توفري الشروط الكفيلة بتمكني صناعات جديدة خللق القيمة املضافة العاملية من  - 

 .وجيا اجلديدة واإلعالم يف هذا اإلطاركار والتسيري، وتندرج صناعة األدوية والتكنوليكفي وقدرات وطنية لالبت

البىن التحتية، (إنشاء مناطق مندجمة للتنمية الصناعية وأقطاب تكنولوجية متخصصة جتمع االقتصاديات اخلارجية الضرورية  - 

ة والعالقات بني املؤسسات ومراكز التكوين ، وتوفر شروط التعاون فيما بني القطاعات الصناعي)ارات املتخصصةواإلد

  .كيل مناطق، حيث تنشأ وتتطور تنافسية االقتصاد الوطينلتش

                                                           
 466: مرجع سابق، ص: كمال، بن موسى  -  1

2   -  http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie, consulte (13/05/2018) 
 .90 – 89: ص.، صمرجع سابق: باية، ساعو - 3
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لصناعة ية والصناعات التحويلية، ويعتمد هذا القطاع يف اجلزائر على ااالستخراجويتكون القطاع الصناعي من الصناعات 

ية االستخراجالصناعة  التنمية، واجلدول املوايل يوضح مسامهة كل من رئيسيا ملوارد متويل ها متثل مورداً اعتبار ية باالستخراج

  .اإلمجايلوالتحويلية يف الناتج احمللي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ���جماالقيمة�املضافة�للقطاع�الصنا���ومسا�متھ����الناتج�املح���: )06 – 05( ا��دول�رقم

  مليون�دوالر: الوحدة

الناتج�  

املح���

  �جما��

  الصنا��إجما���القطاع�  الصناعات�التحو�لية  جيةالصناعات��ستخرا

القيمة 

  المضافة

المساهمة في 

الناتح  

المحلي 

  االجمالي

  

القيمة 

  المضافة

المساهمة في 

المحلي  الناتج

  االجمالي

  

المساهمة في   القيمة المضافة

  الناتج

نصيب 

  الفرد

2000  54772  21935  40.77%  3896  07.24%  25831  48.01%  839  

2001  54710  19261  35.2%  3323  06.07%  22584  41.27%  686  

2002  56755  19091  33.6%  3456  06.08%  22547  39.68%  672  

2003  67864  24790  36.5%  3658  05.4%  28449  41.9%  829  

2004  85340  32935  38.6%  4185  04.9%  37121  43.5%  1146  

2005  103071  16579  45.2%  4348  04.2%  50927  49.4%  1546  

2006  117220  54521  46.48%  4537  03.87%  59058  50.35%  1760  

2007  135630  63651  47.45%  5379  04.0%  69030  51.45%  2029  

2008  171020  77454  45.5%  6540  03.8%  83994  49.3%  2422  

2009  137212  41894  30.0%  5814  04.2%  47708  34.2%  1365  

2010  161159  56185  34.7%  8036  05.0%  64221  39.7%  1890  

2011  200245  72500  36.7%  7126  03.6%  79625  40.3%  2170  

2012  209010  71567  35.0%  7785  04.0%  79351  39.0%  2118  

2013  209671  65359  28.9%  9035  04.0%  74394  32.9%  1946  

2014  213569  55085  25.0%  8951  04.1%  64036  29.1%  1655  

2015  181712  36411  20.0%  7760  04.3%  44171  24.3%  1106  

2016  158401  24138 15,0%  8884  05,50% 33022  20,50% 809  
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 .2017إىل  2002للسنوات من  ي العريب املوحدقتصادالتقرير اال: صندوق النقد العريب: ا علىاعتماد طالبمن إعداد ال: المصدر

  2016-2000لقطاع الصناعي خالل الفرتة نالحظ أن القيمة املضافة ل )06 - 05(اجلدول من خالل قراءة معطيات 

ية االستخراجأما الصناعات ، واضحاً  تذبذباً عرف الناتج الصناعي  حيث ،%42,23سامهة بنسبة يف املتوسط بلغت حوايل 

مما يبني . %04,37ونسبة مسامهة الصناعات التحويلية يف حدود ، %36,15فتساهم بنسبة يف املتوسط خالل نفس الفرتة حبوايل 

  .عف الصناعة الوطنية خارج احملروقاتض

 839مليون دوالر ونصيب الفرد بلغ حوايل  25831أين سجل  2000رف القطاع الصناعي حتسنًا واضحًا من سنة وع

مليار دوالر  84له يف تاريخ اجلزائر حيث بلغ قيمته حوايل  أين سجلت الناتج الصناعي اكرب قيمة 2008غاية سنة دوالر إىل 

مليار دوالر،كما سجل نصيب الفرد  77,5ية حوايل االستخراجات كما سجلت الصناع، %49,3مهة بلغت حوايل وبنسبة مسا

البرتول، حيث جتاوز املتزايد ألسعار  رتفاعوذلك راجع إىل اال دوالر، 2422من الناتج الصناعي أكرب قيمة له حيث سجل حوايل 

 100ليتجاوز حاجز دوالر،  98حوايل  2007 نوفمربرة، ليصل سعره يف دوالر ألول م 50حاجز  2004سعر البرتول يف سبتمرب 

   2008.1سنة  دوالر

حيث بلغت حوايل  2008القيمة املضافة للصناعات التحويلية، حيث سجلت أعلى قيمة هلا سنة  ارتفاع املالحظ أيضاً 

مليون دوالر أي  47708حيث بلغ  2003حقق الناتج الصناعي أدىن مستوياته منذ سنة  2009ويف سنة . يون دوالرمل 6540

 5814حيث سجلت ما قيمته  %11,10واخنفضت القيمة املضافة للصناعات التحويلية بنسبة  %43.20بلغ نسبة  فاضاخنب

 من اإلمجايلنسبة مسامهته بشكل واضح يف الناتج احمللي  اضاخنفالشديد للناتج الصناعي و  خنفاضويرجع اال. مليون دوالر

نتيجة  %30ا حبوايل اخنفاضمسجال  2009دوالر سنة  61وى أسعار البرتول إىل مست اخنفاضإىل  %34,2إىل  49,3%

  2.واليت عرفت بأزمة الرهن العقاري 2008تداعيات األزمة املالية العاملية لسنة 

مليار دوالر  70حيث جتاوز حاجز  ملحوظاً  سجل قطاع الصناعة يف اجلزائر حتسناً  2013 إىل 2010 ويف الفرتة ما بني

وكذلك التحسن امللحوظ  دوالر 110أسعار البرتول حيث جاوزت أسعار النفط حاجز  رتفاعاويرجع الفضل يف ذلك إىل 

  . %5للصناعات التحويلية رغم بقاء نسبة مسامهتها يف الناتج احمللي يف حدود 

اً اخنفاضليسجل  2016غاية  إىل 2014اخنفض خالل الفرتة فض حجم الناتج الصناعي، حيث اخن 2014سنة  منذ

 ةمهاواخنفضت نسبة مس .مليار دوالر على التوايل 33مليار و  64ليسجل حوايل  %48رة حيث اخنفضت حبوايل حادًا أول م

خنفض نصيب اي أدىن نسبة مسامهة خالل فرتة الدراسة، كما وه 2016سنة   %20حدود الناتج الصناعي يف الناتج احمللي إىل 

احلاد يف  خنفاضوذلك راجع إىل اال وهي أدىن نسبة مسامهة ،فرتة الدراسةثاين أقل قيمة خالل ال ودوالر وه 809د الفرد إىل حدو 

 . ية عصفت بربامج التنمية بالبالداقتصادأسعار البرتول مما نتج عنه أزمة 

نسبة للصناعات التحويلية فاملالحظ احملروقات، أما بال التغري يف أسعارقطاع الصناعي يف اجلزائر هو رهني أن ال يتبنيومنه 

ويعترب قطاع . يف أحسن األحوال % 07إىل  03عف هذا القطاع حيث تراوحت نسبة مسامهته يف الناتج احمللي ما بني هو ض

ويبقى قطاع احملروقات خارج ،  %95ت حيث تفوق نسبة مسامهته احملروقات هو املستحوذ على النسبة األكرب من الصادرا

                                                           
 www.aljazera.net/news/ebusiness/2008/04/17): 15/12/2017(املوقع أسعار النفط خالل أربعة عقود، موقع اجلزيرة، متاح على -  1
، الثالث، ا�لة اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية، العدد 2015 - 2000 ةطورات أسعار النفط على السياسة املالية للجزائر خالل الفرت أثر ت: محزة، بن الزين ووليد، قرونقة -  2

 .88: ، ص2016لة، ورق قاصدي مرباح،  جامعة



 وا�ع�اسات�انضمام�ا��زائر�ملنظمة�التجارة�العاملية�ع���التجارة�حماية�الب�ئة�����������الفصل�ا��امس�

 

363 

 نضمامية يف حال االاالستخراجستفيد اجلزائر من أي مزايا يف جانب الصناعات نظمة العاملية للتجارة، وبالتايل لن تمفاوضات امل

  .للمنظمة نضمامي يف حال االعلى القطاع الصناع االنعكاساتإىل املنظمة العاملية للتجارة، وفيما يلي نتطرق إىل أهم 

  لصنا���ا��زائري املحتملة�ع���القطاع�ا���ع�اسات: ثانيا

ية غري قادرة على منافسة املؤسسات على املنافسة، ولكي تنجح يف منافسة املؤسسات األجنبية البد تعترب الصناعة اجلزائر 

وإصالحات �دف تبين  إجراءاتتبعت اجلزائر عدة اث ات لضمان تطورها، حيستثمار من توفر رؤوس األموال الالزمة، وكذا اال

للمنظمة ترتتب عليها حترير التجارة اخلارجية من   نضماماال يةعملوخوصصة أغلب الشركات العمومية، ألن السوق،  اقتصادنظام 

رير مبادال�ا، كما أنه ات سلبية قد متس قطاع الصناعة يف اجلزائر نظري حتانعكاسهلا  نضمامكل القيود، وبالتايل فإن عملية اال

حتكاكها بالصناعة األجنبية ونقل ا لة من شأ�ا تطوير قطاع الصناعة من خالات إجيابيانعكاس نضمامميكن أن يكون هلذا اال

وفيما يلي نتطرق ألهم . اخلربة يف املستقبل ومواكبة التطورات احلاصلة يف جمال الصناعة اكتسابالتكنولوجيا، مما قد يؤهلها إىل 

  .لعاملية للتجارة على القطاع الصناعياجلزائر للمنظمة ا انضماماحملتملة من  اإلجيابية والسلبية االنعكاسات

الفرص احملتملة وجب على احلكومة اجلزائرية وضع  ستغالل، والنضمامفرص من وراء اال توجد: اإليجابية االنعكاسات -1

، إذا واياألورغيات جولة اتفاقالعاملي وفق  قتصادالوطين يف اال قتصاداال ندماجاة واضحة املعامل من شأ�ا أن تساهم يف إسرتاتيجي

ومن  .2016مليار دوالر سنة  1.8ارج قطاع احملروقات تبقى مسامهتها ضعيفة، حيث مل تتجاوز ما علمنا أن صادرات اجلزائر خ

 :نذكر ما يلي احملتملة اإلجيابية االنعكاساتأهم 

الالزمة للبقاء يف  ياتاإلمكانوإعطائها  ،ية اجلزائرية جمال املنافسة احلرة يستوجب دعمهاصادقتإن دخول املؤسسات اال - 

 .ملعايري جديدة متكنها من منافسة منتوجات الدول األخرى تعمالاسالسوق، وهذا ب

ن من منافسة حىت تتمك (ISO)تأهيل املؤسسات اجلزائرية والعمل على حصوهلا على شهادة املطابقة للمواصفات الدولية  - 

 1.املؤسسات الدول األعضاء

 .لتايل خفض معدل البطالةي، وبااإلنتاجشر يؤدي إىل تطور اجلهاز االجنيب املبا ستثمارزيادة اال - 

 .الصناعة اجلزائرية من التطور التكنولوجي استفادة - 

 2.إن حترير التجارة اخلارجية يوفر فرصة للشركات البرتوكيمائية للنفاذ لألسواق العاملية - 

ات الوطنية نامي، كما متنح هلا فرصة محاية الصناع احلق يف معاملة متميزة وأكثر تفضيال ألن اجلزائر كو�ا بلد اكتساب - 

 3.ات أحق مما هو مطلوب من الدول املتقدمةالتزامالناشئة من خالل التمتع بفرتات زمنية أطول لتنفيذ 

جلودة، اض على املؤسسات الصناعية توفري سلع صناعية عالية سيعر  نضمامتنويع الصادرات خارج احملروقات، ألن اال - 

 .املنافسةاليف والسعر ال تتعرض لإلفالس من خالل منخفضة التك

 .األوريب حتادولوية لالخلق أقطاب جديدة للتعامل بدل إعطاء األ - 

املتاحة لتوسع يف قاعدة تقسيم األمثل للمواد  ستخدامميكن أن يرتتب على ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع الصناعية لال - 

 .كاليف وزيادة الطلب على السلع احملليةوالتخصص، مما يؤدي إىل ختفيض الت العمل

 1.واجلودة وحتسني الكفاءة اإلنتاجللصناعات احمللية لرفع مستوى  حافزاً  نضمامقد يكون اال - 
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ي، بل تتحدد على حجم ما تبذله املؤسسات ليست يف متناول الصناعة اجلزائرية بشكل تلقائ اإلمكانياتهذه املزايا و 

ة أكثر وضوحا يف جمال إسرتاتيجيإىل العمل وفق  ضافةاإلمن الظروف املتوفرة، ب لالستفادةجهود  اجلزائرية واملسؤولون فيها من

 2.السلبية أوال االنعكاساتاإلصالحات، ولكي تستفيد من هذه املزايا ال بد من التقليل من 

 : يما يليعلى قطاع الصناعة، فالسلبية احملتملة  االنعكاساتميكن ذكر أهم : لبيةالس االنعكاسات -2

من إمجايل  %2املسامهة الضعيفة للصناعة خارج قطاع احملروقات، حيث مل تتجاوز يف أحواهلا املالحظ على صادرات اجلزائر  - 

جزء   اعتماد، و اإلنتاجتكاليف  ارتفاعبسبب ة مع املؤسسات العاملية سالصادرات، ويرجع ذلك إىل عدم قدر�ا على املناف

 .التسيري احلديث للمؤسات والتسويق الدويل، وكذا الضعف التكنولوجي و اإلنتاجزمات مستل استريادكبري منها على 

ات سيدفع بالصناعات اليت تشكو من ضعف القدرة التنافسية إىل توقف عفاءنتهاء مهلة اإلاالتكيف بسرعة قبل  معد - 

 3.نشاطها

جنبية، وهو ، وهذا ما يعين إغراق السوق بالسلع األاجلزائر للمنظمة يعين فتح األسواق اجلزائرية أمام كل أعضائها انضمام إن - 

 .ما يؤدي إىل كساد الصناعة اجلزائرية بسبب ذهنية املستهلك اجلزائري والذي يفضل املنتج األجنيب

 .االت يف املنظمةالقرارات يف عدد من ا� اختاذت الدولة يف اجلزائر إىل املنظمة يؤدي إىل تقليص صالحيا انضمامإن  - 

لواردات للمنتجات احمللية، مما ينجم عنه تقلص حجم نشاط املنشآت على حترير جتارة السلع زيادة منافسة ا قد يرتتب - 

 .يةاقتصادية و اجتماعمعدل البطالة وأثار  ارتفاعالصناعية، وما ينتج عنه من 

معايري اجلودة والصحة  احرتاملدول إىل فرض محاية أسواقها من السلع الواردة من الدول النامية حبجة من احملتمل أن تلجأ ا - 

 4.والبيئة

ها على املنتجات البرتولية والغازية لن تستفيد اجلزائر من خالل عتمادبسبب هيمنة احملروقات على إمجايل الصادرات احمللية وال - 

اجلزائر من  استفادةنفتاح التجاري ألن قطاع احملروقات خارج نطاق املنظمة، مما يعين عدم ها من املزايا اليت ينتجها اإلانضمام

 5.بة للقطاع الصناعيبالنس نضمامهذا اال

النهوض بالقطاع الصناعي  السلبية ال ميكن النظر إليها بشكل منفصل عن اإلجيابيات، ومنه كان لزاماً  االنعكاساتهذه 

من  ستفادةنظمة واالإىل امل نضماماليت من شأ�ا تطوير قطاع الصناعة يف اجلزائر، �دف االمن خالل جمموعة اإلصالحات 

  .، وكذا ختفيض السلبيات قدر املستطاعنضمامراء االالفرص املتاحة من ج

  ا��زائر�للمنظمة�ع���قطاع�ا��مارك�انضمامات�ا�ع�اس: الثثا

  :ما هو إجيايب وآخر سليب، واليت نوجزها بعضها يف اآليتمنها احملتملة على قطاع اجلمارك  االنعكاساتمن أهم 

 :، ميكن ذكر بعضها يف اآليتقطاع اجلماركاليت قد يتسفيد منها ا ساتاالنعكاهناك بعض املزايا و : اإليجابية االنعكاسات -1

يف  خنفاضم هذا االسنوات، ورغ 10على مدى  %24تلتزم اجلزائر بتخفيض التعريفة اجلمركية على السلع الزراعية بنسبة  - 

ظورة من قبل من شأنه رفع ، ودخول سلع جديدة كانت حمسترياداط االالرسوم اجلمركية إال أن التنوع يف السلع وزيادة نش

 1.احلصيلة اجلمركية
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 راءاتجالوطين يف الفضاء التجاري يلزم إدارة اجلمارك بتسهيل اإل قتصاداال اندماجاجلمركية فإن  جراءاتأما فيما يتعلق باإل - 

 2.التقنيات احلديثة للتسيري ستعمالاجلمركية للواردات، فتضظر ال

ويف هذا الصدد أصدرت  3.، وكذا يعطي إلدارة اجلمارك الوسيلة القانونية الدولية لإلتصالومنطقياً  دقيقاً  تقييم اجلمارك تقييماً  - 

 4:اجلمركية، وهي جراءاتأساسية لإلاجلزائر جمموعة من النصوص �دف إصالح قطاع اجلمارك، واليت متثل تسهيالت 

 ستفائه للمعلومات اقت يف حالة عدم بل املستورد وهو ما يعرف بالتصريح املؤ إمكانية تقدمي تصريح غري كامل من ق

 ).1999من قانون اجلمارك سنة  86املادة (الضرورية، وعدم حيازته جلميع الثائق املطلوبة 

  من ختفيضات جديدة للتخليص  ستفادةمكرر �دف اال) 89(املادة إمكانية طلب إلغاء التصريح املفصل حسب

 .القيمة املنخفضةاملتكرر للبضائع ذات  سترياد حالة االاجلمركي يف

  من قانون اجلمارك الرابعةإمكانية الرتخيص بتفتيش البضائع يف حملة املستورد حسب املادة. 

 اجلمركية جراءاتهم اإلإدماج الوظيفة اجلمركية يف عمل املؤسسة يساعدها على ف.  

 :ياجلزائر للمنظمة ما يل انضمامسلبية من ال االنعكاساتمن أهم : السلبية االنعكاسات -2

 .تامة استقالليةإىل املنظمة يعين اخلضوع إىل القوانني العاملية للتجارة الدولية، وفقدان احلرية يف وضع القوانني ب نضمامإن اال - 

ق احمللية بالسلع املصدرة ألن كل الشروظ التجارية متوفرة، وهو ما يؤدي إىل إغراق السو  تصبح اجلزائر سوق دولية للدول - 

 .األجنبية

 02ئ املنظمة سيكون له نتائج سلبية على العوائد اجلمركية بسبب التخفيض يف احلقوق اجلمركية واليت تبلغ حوايل تطبيق مباد - 

 5.اإليرادات املالية لتغطية النفقات اخنفاضمركية يؤدي إىل ن ختفيض أو إلغاء احلواجز اجلأمليار دوالر سنويا، و 

السوق احمللي من  احتكاراجلمركية نتيجة إنشاء املناطق احلرة، وكذلك الرسوم  اخنفاضجز يف ميزان املدفوعات و زيادة الع - 

 6.طرف املؤسسات األجنبية

 7.ب من حيث املنشأ، وكذلك التقييم اجلمركيأهم املشاكل والصعوبات اليت تواجد إدارة اجلمارك يف فرض هذه الضرائ - 

 8.اإلطارات وأعوان متحكمني يف التقنيات اجلمركيةعلى مستوى ونوعية البضاعة، وكذا غياب  عدم تقدير احلماية الالزمة - 

  ا��زائر�للمنظمة�ع���القطاع�الزرا����انضمامات�ا�ع�اس: املطلب�الثا�ي

خبصوص الزراعة، إال أن املالحظ على القطاع الزراعي  األورغوايجولة  يةتفاقاحملتملة ال االنعكاساتيصعب حتليل 

املتاحة للجزائر، على عكس جانب الواردات  اإلمكانياتصادرات إذا ما قورنت بجلزائري هو مسامهته الضعيفة يف جانب الا

تطرق إىل واقع جتارة الزراعة يف اجلزائر، احملتملة، ن االنعكاساتوملعرفة أهم . الزراعية فهي تستحوذ على نسبة كبرية من الواردات

  .الزراعة يفية املنظمة العاملية للتجارة اتفاقاء تنفيذ احملتملة يف جانب القطاع الزراعي من جر  االنعكاساتوكذا حتليل أهم 

 واقع�الزراعة����ا��زائر�: أوال
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ذلك بغرض النهوض بالقطاع واخلروج من التبعية يعرف القطاع الزراعي يف السنوات األخرية اهتمامًا كبريًا من اجلزائر، و 

مدى هشاشة االقتصاد الوطين والذي  2014زمة النفطية لسنة مببدأ التنويع االقتصادي، حيث بينت األ لقطاع احملروقات، واألخذ

  . عييبقى رهني ألسعار احملروقات، حيث سعت اجلزائر إىل تبين إسرتاتيجيات وسياسات بغرض النهوض بالقطاع الزرا

قية القطاع الزراعي، ى العديد من اإلمكانيات اليت تؤهلها لرت تتوفر اجلزائر عل :ات وسياسات ترقية القطاع الزراعيإستراتيجي -1

مثل لرتقية الصادرات من السلع الزراعية، وكذا تلبية األ ستغاللالبشرية او الطبيعية، حيث حتتاج إىل التثمني واال اإلمكانياتسواء 

  1:وتتوفر اجلزائر على ما يلي. لي والتقليل من الوارداتالسوق احمل

 .خفضة من املواد الكيميائيةكميات من  استخداماملناخية الزراعية، و  تعدد البيئات - 

 .سوق كبري، سوال السوق احمللي أو املغاريب واملتوسطي وكذا اإلفريقي - 

 . املواسمإمكانية توفري املنتجات وتزويد السوق على مدار السنة وحىت يف غري - 

 .ولوجيةتشكيلة كبرية من املوارد، ومنتجات ذات نوعية جيدة وحىت بي - 

مليون هكتار، وتبلغ نسبة األراضي املستغلة  42,46راضي الزراعية الكلية واليت تقدر حبوايل متتلك اجلزائر رصيد هام من األ - 

 .فقط من األراضي الزراعية %20حوايل 

 .راعيةعي إعطاء دفعة للمنتجات األخرى، حىت يكون هناك تنويع يف الصادرات الز تنوع احملاصيل الزراعية، مما يستد - 

ت الدولة عدة سياسات بغرض تطوير قطاع الفالحة وجعلها قاعدة اعتمداجلزائر  وقصد النهوض بالقطاع الزراعي يف

وض بالقطاع خالل بداية األلفية الوطين، ويتجسد ذلك من خالل املخططات اليت وضعتها الدولة بغرض النه قتصادمتينة يف اال

، حيث جاء املخطط الوطين للتنمية )2005 – 2000( الوطني للتنمية الفالحية والريفيةالمخطط الثالثة، وهو ما جتسد يف صدور 

  2:الفالحية لسد الثغرات السابقة يف القطاع الفالحي، حيث تضمن جمموعة من التوجيهات األساسية

 .سب املعايري املتفق عليها دولياً األمن الغذائي للبالد بغية متكني السكان من اقتناء املواد الغذائية حالتحسني املستدمي ملستوى  - 

 .ات �دف تصديرهامتياز العقالين واملستدمي للموارد الطبيعية وترقية املنتجات ذات اال تعمالساال - 

 .ستثمارمن خالل ترقية االمحاية التشغيل وزيادة قدرات القطاع الفالحي  بتحقيق مناصب شغل جديدة  - 

 . حتسني مداخيل وظروف معسيشة الفالحني - 

ية، وهذا يف إطار التكييف اإلنتاجي يف املناطق اخلصبة وحتقيق التكامل الفالحي ر املنتجات املتكيفة مع املناطق الطبيعتطوي - 

 .الصناعي خاصة يف جمال احلبوب، احلليب البطاطا واللحوم

ار املثمرة وتربية املواشي ضي اجلافة وشبه اجلافة واملهددة باجلفاف، بتحويلها لصاحل زراعة األشجتكييف أنظمة استغالل األرا - 

 .مالئمة وأنشطة أخرى

توسيع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة، وذل باستغالهلا عن طريق االمتياز الذي يسمح يف الوقت نفسه بتثمني املوارد  - 

 .قية االستثمار والتشغيل لصاحل القطاع الزراعيالطبيعية املتاحة واحملافظة عليها وتر 

                                                           
 ية، العدد الثالث، جامعة زيان عاشور، اجللفة، جوانقتصادوالتحديات، جملة املنتدى للدراسات واألحباث االترقية صادرات القطاع الزراعي يف اجلزائر بني الفرص : بسمة، حبري -  1

 .111: ، ص2018
، جملة التنمية 2006/2015اجلزائري خارج قطاع احملروقات، دراسة حتليلية للقطاع الزراعي خالل الفرتة  قتصادالقطاع الزراعي كبديل تنموي لال: مسري، بوعافية ورضا زهواين - 2

 .301: ، ص2017ية، العدد الرابع، جامعة الشهيد محه خلضر، الوادي، قتصاداال
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) مراسيم، مقررات، تعليمات(بري ترافقها نصوص أخرى ختذت اجلزائر جمموعة من املناهج والتداولضمان جناح املخطط، ا

الصحة تسري الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية، وصندوق استصالح األراضي عن طريق االمتياز، وصندوق تطوير محاية 

م الرجوع إليه لتنفيذ برنامج للتشجري، وهي بذلك متث اإلطار الذي يت احليوانية والنباتية، وأيضا القواعد املتعلقة بالربنامج الوطين

  1:التنمية الفالحية عرب ما يلي

 .دعم تطوير اإلنتاج الوطين، واإلنتاجية يف خمتلف فروعها - 

 .استصالح األراضي عن طريق االمتياز - 

 .ج الوطين للتشجريالربنام - 

 .استصالح األراضي باجلنوب - 

حتت ظرف مهم بالنسبة  2008أوت  03يف المتضمن التوجيه الفالحي  16 – 08 كما مت صدور القانون رقم

للتحوالت اليت مست القطاع الفالحي، سواء من وجهة التجارب واملخططات الفالحية الداخلية، أو من جانب املتغريات 

ات املناخية، ويهدف قانون التوجيه ، إضافة إىل اآلثار النامجة عن التغري 2008ة خاصة أزمة الغذاء العاملي االقتصادية الدولي

  *:الحي لسنة إىل حتقيق األهداف األساسية التاليةالف

 .مسامهة اإلنتاج الفالحي يف حتسني مستوى األمن الغذائي - 

احملافظة على قدراته اإلنتاجية، والسماح بالزيادة يف إنتاجيته  ضمان تطور حمكم للتنظيم وألدوات تأطري قطاع الفالحة قصد - 

  .ل الرشيد للمياه ذات االستعمال الفالحيسيته، مع ضمان محاية األراضي واالستعماوتناف

ة وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفالحة مفيداً اقتصاديا واجتماعيا، ومستدامًا بيئياً، وميضن ترقية النظرة التسامهي - 

احلماية  تنمية كل الفضاءات، وميضن تكريس قواعد اليت تعمل على املشاركة اإلرادية للشركاء يف جمهودات الدولة من أجل

 .االجتماعية وترقية الوسط الريفي

   .مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة املالئم للتنمية الفالحية النباتية واحليوانية بصفة مستمرة - 

مواصلة التنمية ، واليت �دف إىل تعزيز األمن الغذائي والتماسك االجتماعي، و د الريفيسياسة التجديكما مت صدور 

 إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية، وتستند هذه السياسة اجلديدة على حترير املبادرات والطاقات، الفالحية اليت انطلقت يف

خصص  )2014 – 2010(ويف إطار الربنامج اخلماسي . ها اجلزائروعصرنة جهاز اإلنتاج وترمجة القدرات الكبرية اليت حتتوي علي

ج كل سنة، حيث خصص لسياسة .مليار د 220ه الفرتة مبتوسط ج ، موزع عرب هذ.مليار د 1000حة مبلغ لقطاع الفال

هزة التأطري و�دف هذه السياسة إىل إعاد ةتنظيم خمتلف أج. مليار دج 185,3التجديد الفالحي والفالحي غالف مايل قدر بـ 

  2:از هذه السياسة يف اآليتة اليت يفرضها الوضع الدويل، وميكن إبر املوجودة عن طريق تثمني التجارب ومواجهة التحديات اجلديد

من  %75لضمان معدل تغطية وسطي أدىن بـ ) القمح، احلليب( ستهالكالوطين من املوارد الواسعة اال اإلنتاجزيادة  - 

 .احملتملة، ومواجهة األزمات اإلنتاجاليت تسمح بالتكامل الفالحي الصناعي هلذا  االحتياجات وتوفري الشروط

 ).البذور، اجلينات احملسنة استخدامالتخصيب، املكننة، (ي يف املستثمرات الفالحية عصرنة ونشر التقدم التكنولوج - 

                                                           
نقود : ية غري منشورة، ختصصقتصادللمنظمة العاملية للتجارة، أطروحة دكتوراه يف العلوم اال نضمامات متويل القطاع الفالجي باجلزائر يف ظل االإسرتاتيجي: دهينة، لنيجمدو  - 1

 .164 – 163: ص.، ص2016/2017يل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ومتو 
 1429شعبان  08 الصادرة بتاريخ ،46، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2008أوت سنة  03هـ املوافق لـ  1429م شعبان عا 01املؤرخ يف  16 – 08القانون رقم  *

 .06 – 05: ص.، ص2008أوت  10هـ املوافق لـ 
 .303: ، صمرجع سابق،: زهواين ،مسري، بوعافية ورضا -  2
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 .ماتالوطين ومتوين الفالحة باملدخالت واخلد اإلنتاجعصرنة وتنظيم شبكات مجع وتسويق  - 

 .الواسع ستهالكذات اال اإلنتاجوضع نظام فيما بني املهن، جيمع خمتلف حلقات فروع  - 

 .2009ألف هكتار سنة  900مقابل  2014مليون هكتار يف آفاق  1,6ري الفالحي مستهدفني تعميم وتوسيع أنظمة ال - 

 .تياجات من البذور والفصائلحاال تنمية القدرات الوطنية اليت تسمح بالوصول إىل االكتفاء الذايت فيما خيص تغطية - 

 .ل السكان الريفينيءات الريفية وحتسني شروط احلياة ومداخيالتنمية املتناسقة واملتوازنة للفضا - 

، وهو الذي حيدد املعامل واإلطار العام 2008على قانون الزراعة التوجيهي لسنة  وترتكز سياسة التجديد الفالحي والريفي

ائي للبالد وحتقيق التنمية والريفي �دف متكني الزراعة الوطنية من املسامهة يف حتسني األمن الغذلسياسة التجديد الفالحي 

التجديد الفالحي، التجديد الريفي، وبرنامج تعزيز : ، هيثالث ركائز أساسيةوتقوم هذه السياسة يف جمملها على املستدامة، 

 1.القدرات البشرية والدعم التقين

 ضعيفة يف اإلمجايلناتج احمللي تعترب مسامهة القطاع الزراعي يف ال: ياإلجمالزراعي في الناتج المحلي مساهمة القطاع ال -2

، وهي نسبة ضعيفة إذا ما 2014إال منذ سنة  %10مل تتجاوز نسبة مسامهتها  2016 – 2000حيث أن خالل الفرتة  اجلزائر

واجلدول املوايل يوضح تطور مسامهة الناتج . ملالية والبشرية وطبيعيةا اإلمكانياتاملتاحة للجزائر من حيث  اإلمكانياتقورنت ب

  .2016 – 2000ائر خالل الفرتة  للجز اإلمجايللزراعي يف الناتج احمللي ا

  

  )2016 – 2000( ���جما�مسا�مة�قطاع�الزراعة����الناتج�املح���): 07 – 05(ا��دول�رقم�

  الناتج�الزرا��  السنوات

  )مليون�دوالر(

  اتج�املح����جما��الن

  )مليون�دوالر(

مسا�مة�الناتج�الزرا������الناتج�

  ملح����جما��ا

  الزرا��نص�ب�الفرد�من�الناتج�

  )دوالر(

2000  4598  54772  08,39% 151  

2001  5488  54710  10,03% 162  

2002  5209  56755  09,17% 156  

2003  6589  67864  09,70% 186  

2004  8052  85340  09,41%  248  

2005  7902  103071  07,66% 240  

2006  8805  117220  07,51% 263  

2007  10105  135630  07,45% 297  

2008  11197  171020  06,54% 323  

2009  12751  137212  09,29% 362  

2010  13644  161159  08,46% 379  

2011  16111  200245  08,04% 439  

2012  18332  209010  08,77% 489  

2013  20660  209671  09.85% 550  

2014  21990  213569  10,29% 561  

2015  19718  181712  11,81% 493  

2016  19471  158401  12,29%  477  

  :ا على اعتماد طالبمن إعداد ال: المصدر

 .2016، 2012، 2009، 2005 لسنوات ي العريب املوحدقتصادالتقرير اال: صندوق النقد العريب -

 .2017 ، اخلرطوم،37حصاءات الزراعية العربية، ا�لد الكتاب السنوي لإل: اعيةاملنظمة العربية للتنمية الزر   -

                                                           
 .172 : ص سابق، مرجع: ، دهينةجمدولني  -  1
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التحسن امللحوظ يف يف قيمة الناتج الزراعي احمللي خالل الفرتة نالحظ ) 07 - 05(اجلدول رقم  بياناتمن خالل 

 2015مليون دوالر سنة  21990و  2000مليون دوالر سنة  4598بني الزراعي ، إذ تراوحت قيمة الناتج )2016 – 2000(

  .ر دوالرمليا 19إىل حدود  2016و  2015فض سنيت لينخ ،للناتج الزراعي اجلزائريوهي أعلى قيمة 

، بغرض النهوض بالقطاع ويرجع التحسن امللحوظ يف قيمة الناتج الزراعي إىل الربامج الفالحية اليت خططتها الدولة 

ئر من خالل الواحد والعشرين ضمن برامج التمويل وسياسات اإلصالح اليت تبنتها اجلزاخاصة مع بداية العشرية األوىل من القرن 

من خالل إقامة املشاريع الزراعية احلديثة  ستثمارابة والتدخل احلكومي على القطاع الزراعي، مما شجع االحترير األسعار وإزالة الرق

إىل تأمني الفالحني،  ضافة، وإنشاء جهاز ضبط األسعار، باإلنتاجإلادة وتطبيق القوانني املشجعة لزيا 1.اليت تدار بأساليب متقدمة

  . حيالفال اإلنتاجالعمل على دعم مستلزمات و 

 تبقى دون اآلمال اإلمجايلرغم التحسن امللحوظ يف الناتج الزراعي خالل فرتة الدراسة، إال أن مسامهته يف الناتج احمللي 

اليت  اإلسرتاتيجيةكونه يعترب من بني القطاعات ، %09,09حوايل  2016 -2000ة حيث بلغت كمتوسط للفرت  املعقودة عليه

حيث تراوحت نسبة مسامهة الناتج الزراعي يف  .واخلروج من التبعية لقطاع احملروقاتالوطين  تصادقتراهن عليها الدولة للنهوض باال

وكذا الربامج  ،املتاحة اإلمكانياتة إذا ما قورنت بوهي نسبة ضعيفة تعترب ضعيف %12و  %6 ما بني اإلمجايلالناتج احمللي 

  .املخططة

 األمهية النسبية لقطاعي احملروقات ارتفاع إىل اإلمجايللناتج احمللي نسبة مسامهة القطاع الفالحي يف ا فاضاخنويعترب 

والتوسع العمراين على حساب الزراعي من بينها اجلفاف والتصحر،  عواخلدمات، وكذا مجلة من العوائق اليت يعاين منها القطا 

  .مسامهة القطاع الفالحي فاضاخنة، كل هذه األسباب وأخرى سامهت يف إىل التقلبات املناخي إضافةاألراضي اخلصبة 

دوالر  151من  انتقلامللحوظ واملستمر، حيث  رتفاعاال هوأما فيما خيص نصيب الفرد من الناتج الزراعي، فاملالحظ 

و  2015سنيت  لينخفض ،أعلى قيمة لنصيب الفرد من الناتج الزراعي وهي 2014سنة  خالل ردوال 561إىل  2000سنة 

، ويعود ذلك خالل فرتة الدراسة أضعاف ثالثةتضاعف نصيب الفرد حوايل  ر، وبالتايل نالحظ أنهدوال 500إىل ما دون  2016

الناتج الزراعي إال أ�ا تبقى ضعيفة ودون  رغم التحسن امللحوظ يف قيمة نصيب الفرد منإىل حتسن النشاط الفالحي، و 

 .�اروةب الفرد من الناتج الزراعي يف الدول االطموحات إذا ما قورنت بنصي

تعترب مسامهة القطاع الزراعي يف التجارة اخلارجية يف جانب الصادرات  :مساهمة القطاع الزراعي في التجارة الخارجية -3

 تستحوذ على ما يف أحسن أحواهلا، مع االرتفاع الكبري يف قيمة الواردات الزراعية واليت %01بالضعيفة واليت ال تتجاوز نسبة 

  .وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل. 2016 – 2000الواردات اجلزائرية خالل الفرتة من إمجايل  %20يقارب 
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  )2016 – 2000( تطور�امل��ان�التجاري�الزرا���ل��زائر: )08 – 05( �دول�رقما�

  مليون�دوالر: الوحدة

الصادرات   السنوات

  الزراعية

اعية من نسبة الصادرات الزر 

  إجمالي الصادرات

الواردات 

  الزراعية

نسبة الورادات الزراعية 

  من إجمالي الواردات
معدل التغطية   العجز

% 

2000  32  0,15  2415  26,33  2383  01,32  

2001  28  0,15  2395  24,09  2367  01,16  

2002  35  0,19  2740  22,82  2705  01,26  

2003  48  0,20  2687  19,85  2639  01,87  

2004  65  0,18  3597  19,65  3532  01,80  

2005  67  0,15  3587  17.60  3520  01,87  

2006  73  0,13  3800  17,71  3727  01.92  

2007  88  0,15  4954  17,93  4866  01,77  

2008  119  0,15  7813  17,79  7694  01,52  

2009  113  0,25  5863  14,92  5750  01,92  

2010  315  0,55  6058  14,97  5743  06,19  

2011  355  0,48  9850  20,85  9495  03,60  

2012  315  0,44  9022  17,91  8707  03,49  

2013  402  0,62  9580  17,41  9178  04,19  

2014  323  0,51  11005  18,79  10682  02,93  

2015  235  0,67  9316  18,02  9081  02,58  

2016  327  1,09  8224  17,60  7897  03,97  

  ).03(رقم وامللحق ) 02(امللحق رقم :  ا علىاعتماد، طالبمن إعداد ال: المصدر
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، 2016 – 2000خالل الفرتة  مزمناً  أن امليزان التجاري الزراعي حقق عجزاً  )08 -05(املالحظ من خالل اجلدول رقم 

 ارتفع، حبيث 2016 – 2008األخرية حيث بلغ مستويات مضاعفة خالل الفرتة خالل السنوات  حيث يعترب العجز متزايداً 

وهو أكرب عجز يف امليزان التجاري الزراعي  2014مليون دوالر سنة  10682ىل إ 2001مليون دوالر سنة  2367العجز من 

ر دوالر  وذلك راجع إىل مليا 7,8و  09 أين بلغ على التوايل 2016و  2015لينخفض العجز خالل سنيت ، شهدته اجلزائر

القطاع الزراعي يساهم يف الغالب يف جانب وبالتايل فاملالحظ أن . تاإلجراءات التقشفية املتخذة من طرف اجلزائر لتقليل الوادرا

خالل فرتة الدراسة، على العكس من ذلك فإن الواردات الزراعية تشكل ما متوسطه  %01الصادرات بنسبة يف الغالب ال تتجاوز 

وارد املائية تاحة للجزائر من توفر املامل اإلمكانياتمن إمجايل الواردات اجلزائرية، وهو ما ال يتناسب مع  % 20حدود نسبة  يف

املناخ وتوفر اليد العاملة، ومنه يتعرب قطاع الزراعة يف اجلزائر غري قادر على تلبية حاجيات السكان،  اختالفوشساعة األراضي و 

رات يف ذلك االرتفاع الكبري يف حجم الواردات يف ظل ضعف الصاد الوطين قتصادعبء على اال فهو ميتاز بالضعف وهو

  .ان البد من إجراء إصالحات بغرض النهوض �ذا القطاع احلساس، وبالتايل كالزراعية

  :مما سبق من خالل املؤشرات اخلاصة بالقطاع الزراعي، املالحظ أن

 .جتسد يف حمدودية مسامهته يف ترقية الصادرات العجز املسجل يف القطاع الفالحي الذي - 

ت الوطنية، وبالتايل يتم اللجوء إىل االسترياد املكثف لتغطية ع ال يغطي كامل االحتياجااإلنتاج الزراعي ذات االستهالك الواس - 

 .العجز، وذلك راجع إىل ضعف القاعدة الزراعية واليت تفتقر للتنوع

 .يف الناتج احمللي اإلمجايل %10ي املسامهة املتواضعة واليت ال تتعد - 

 .راعية لتغطية العجز الغذائي، وخاصة القمحن جراء استرياد السلع الز املبالغ املالية الكبرية اليت تتكبدها اجلزائر م - 

  .صادرات القطاع الزراعي جد حمدودة وهامشية وترتكز يف عدد قليل من املنتجات - 

  زراعي الجزائريالمحتملة على القطاع ال االنعكاسات: ثانيا

جبانب الدعم ول املوضوع خاصة ما تعلق الرؤى ح اختالفعرف موضوع الزراعة يف إطار املفاوضات داخل املنظمة  

ها انضماماجلزائر للمنظمة العاملي للتجارة، وبالتايل فإن يف حالة  نضماموكون اجلزائر يف مرحلة املفاوضات الهذا ا�ال،  املطبق يف

عنه ية، مما ينجم تفاقهذه االجتاه اات الدولة التزام، ويكون بذلك األورغوايية الزراعة الناشئة عن جولة اتفاقلى للمنظمة ستوافق ع

 :واليت نوجز أمهها يف اآليتات إجيابية وأخرى سلبية، انعكاس

ات انعكاسجد هناك فرص و رغم الوضعية الصعبة اليت يعيشها القطاع الزراعي يف اجلزائر إال أنه يو : اإليجابية االنعكاسات -1

  :يف اآليتبال، وميكن ذكر أهم حتسني وضعية القطاع مستق واليت من شأ�ا استغالهلاإجيابية على القطاع الزراعي، وجيب 

من حترير التجارة وفقاً التفاقيات املنظمة مما ينتج عنه حترير جتارة السلع الغذائية اليت متثل أكرب الواردات اجلزائرية أمهية، وهذا  - 

الستثماري مما يؤدي فسية له، وزيادة احلافز اشأنه أن يدفع إىل االعتبار للقطاع الفالحي من خالل تأهيله، وتنمية امليزة التنا

 1.إىل حتقيق تنمية تالءم الوضع اجلديد

فًق للنسب والفرتات إن التزام كافة أعضاء املنظمة بإلغاء القيود الفنية على الواردات الفالحية، وختفيض القيود اجلمركية و  - 

عب عليها وصوهلا من قبل، أو بالوصول إىل أسواق كان يصالزمنية احملددة يتيح املزيد من الفرص للصادرات الزراعية، إما 

 1.بالتوسع يف الصادرات الزراعية لألسواق التقليدية اليت كانت تضع قيوداً حلد حجم الصادرات من قبل

                                                           
ي، العدد األول، جامعة زيان قتصادائر، جملة البديل االأثر حترير الزراعة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة على القطاع الزراعي، دراسة حالة الدول النامية واجلز : عطاهللا، بن مسعود -  1

 .170: ، ص2014عاشور، اجللفة، جوان 
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أكرب  تعريفة اجلمركية على املنتجات الزراعية سيمنح املزارعني واملصدرين اجلزائريني فرصاإن إزالة القيود الكمية وختفيض ال - 

 .للتصدير

يف هذا القطاع من شأنه ختفيض هذه  ستثمارافسة الشديدة اليت سوف يواجهها القطاع الزراعي فإن تشجيع االأمام املن - 

 .الغذائية الوطين يف اجلانب السلع اقتصاداليت يعاين منها اال بعيةالت

 2.لزراعيةاجلزائري من كافة املزيا اخلاصة بدعم تصدير املنتجات ا اإلنتاج استفادة - 

الزراعية حمليا وكذلك دخول السلع الزراعية للدول األعضاء باملنظمة إىل السوق اجلزائرية،  تجنبية للمنتجافتح األسواق األ - 

 .من املنافسة اتجا�م حىت يتمكنو هذا ما جيعل املنتجيني اجلزائريني يعملون على حتسني من

التكنولوجيا احلديثة  انتقالانب الفالحي، وبالتايل ات أجنبية يف اجلاستثمار  إىل املنظمة العاملية للتجارة جبلب نضماميسمح اال - 

 .يف ا�ال الزراعي

ت ما يسمى بالصندوق ار الدعم الزراعي الذي يضع حتاستمر من أحكام املنظمة اليت تسمح ب ستفادةباال تفاقيسمح اال - 

 3.كتفاء الذايتال األخضر، حيث يشمل جماالت عديدة منها الري والبحوث الزراعية، وا

ستثناءات املنصوص عليها يف من اال ستفادةحلماية القطاع الزراعي، واال جراءاتالعديد من اإل اختاذن للجزائر كما ميك - 

 4:نذكر ما يلي جراءاتيات املنظمة، ومن بني هذه اإلاتفاق

 يقتصاداال ستقرارخلق املناخ املناسب للتنمية، املنافسة واال. 

  الواقع اجلديد، وتوفري البىن التحتيةع الزراعي مبا يتماشى مع إعادة هيكلة القطا. 

 العمل على حتسني القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وتطوير املواصفات واملقاييس. 

 ية واألجنبيةبناء قاعدة للمعلومات عن األسواق احملل. 

 يات احلماية للمنظمةاتفاقمن قواعد  ستفادةاال. 

 :السلبية على القطاع الزراعي يف اآليت اتاالنعكاسميكن ذكر أهم : ةالسلبي االنعكاسات -2

جات تعد اجلزائر من بني البلدان اليت تعاين من تبعية للخارج يف جانب املنتجات الزراعية، ومن احملتمل أن ترتفع أسعار املنت - 

من إمجايل  %20وايل أن ح دات الزراعية، علماً الغذائية يف ظل النظام التجاري املتعدد األطراف، مما قد يؤثر على فاتورة الوار 

 .الواردات اجلزائرية عبارة عن مواد زراعية

ق احمللي، مما يؤدي أسعار هذه املنتجات يف السو  ارتفاعسيرتتب عن جراء ختلي اجلزائر عن الدعم الداخلي للسلع الزراعية  - 

  5.لكيها احمللينياحمللي وكذا ضعف القدرة الشرائية ملسته نتاجإىل نقص متزايد لإل

العديد من املزارعني األجانب، بسبب عدم قدرة  اهتماماجلزائر املرتقب، أن تصبح السوق اجلزائرية حمل  انضمامتب عن يرت قد  - 

و ما يؤدي إىل دخول منتجات فالحية عديدة إىل السوق اجلزائرية، وينجم عن املنتجيني احملليني على تغطية الطلب احمللي، وه

 1.ج احمللي غري قادر على منافسة املنتج األجنيب الذي يتميز باجلودة والسعر املنخفضغري متوازنة ويصبح املنت ذلك منافسة

                                                                                                                                                                                     
 .292 : ص سابق، مرجع: ةدهين ،جمدولني -  1
 .200: مرجع سابق، ص: يوسف، بييب -  2
 .56: سابق، ص مرجع: السعيد، قطايف -  3
 .251 – 250: ص.مرجع سابق، ص: مراد، عبدات -  4
 .90: مرجع سابق، ص: ويسليم، سعدا -  5
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

مدفوعات 2,36 2,44 2,48 2,92 3,86 4,78 4,78 6,93 11,1 11,7 11,9 12,6 10,8 10,8 11,7 11 10,3

متحصالت 0,91 0,91 1,3 1,57 1,85 2,51 2,58 2,84 3,49 2,99 3,57 3,74 3,82 3,78 3,56 3,48 3,5

الرصید -1,5 -1,5 -1,2 -1,4 -2 -2,3 -2,2 -4,1 -7,6 -8,7 -8,3 -8,8 -7 -7 -8,1 -7,5 -6,8
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رتباط الوثيق بني املعايري ا اجلزائر، بسبب االالصحية، فإ�ا تعترب من بني أهم التحديات اليت تواجهه جراءاتفيما يتعلق باإل - 

الصحية كقيد  جراءاتالدول املتقدمة لإل استخداماجلزائر من قر إليه، ومنه فقد تتأثر الصحية والتطور التكنولوجي الذي تفت

 .على التجارة اخلارجية على املدى البعيد

راءات الصحية الالزمة للمنتجات الفالحية اجلزائرية جراء ضعف التقنيات احلديثة ولتكنولوجيا املتطورة فيما يتعلق باإلج - 

 2.بذلك الالزمة لألحباث املتعلقةضعف وقلة املوارد املالية 

 3.اإلنتاجحجم  اخنفاضإمكانيات نفاذ املنتجات الزراعية إىل األسواق اخلارجية بسبب التكلفة و  اخنفاض - 

للمنظمة على القطاع الزراعي اجلزائري، إال أنه ميكن تفاديها  امنضمالسلبية املتوقعة من جراء اال االنعكاساتهذه بعض 

  .ص املتاحة أمام اجلزائرالفر  استغاللوذلك ب

  

  

  

  

  

  ا��زائر�للمنظمة�ع���قطاع�ا��دمات�وحقوق�امللكية�الفكر�ة�انضمامات�ا�ع�اس: املطلب�الثالث

  ا��زائر�للمنظمة�ع���قطاع�ا��دمات�انضمامات�ا�ع�اس: أوال

العاملي مت إدراجها  قتصادمن حجم التجارة العاملية، ونظرا ألمهيتها املتزايدة يف اال %20ارة اخلدمات حوايل تشكل جت

، واليت حتدد األورغوايية العامة لتجارة اخلدمات، واليت تعترب من أهم نتائج جولة تفاقات التجارة العاملية من خالل االاتفاقضمن 

عملية إىل املنظمة العاملية للتجارة، فإن  نضماموكون اجلزائر تسعى لال. حكم يف أسواق اخلدماتالقواعد العامة للسياسات اليت تت

  .ات حمتملة قد متس هذا القطاعانعكاسب عليه ها سترتتانضمام

دمي، تعترب اجلزائر من الدول اليت تعاين عجزا دائما يف ميزا�ا التجاري اخل: واقع قطاع التجارة في الخدمات في الجزائر -1

ا التجاري اخلدمي السياحة جعل من ميزا�وذلك راجع إىل ضعف القطاع املايل يف اجلزائر، وكذا املشاكل اليت يعاين منها قطاع 

 .2016 – 2000يد امليزان التجاري اخلدمي للجزائر للفرتة صاملوايل يوضح ر  لشكلوا. يعاين عجزا دائما

 )2016 – 2000(ري�ا��دمي�ل��زائر�للف��ة�التجا�رصيد�امل��ان): 05 – 05(الش�ل�رقم�

                                                                                                                                                                                     
 .286: مرجع سابق، ص: آيات اهللا، موحلسان -  1
 ..174 :ص مرجع سابق،: عطاهللا، بن مسعود -  2
 .251 – 250: ص.مرجع سابق، ص: مراد، عبدات - 3



 وا�ع�اسات�انضمام�ا��زائر�ملنظمة�التجارة�العاملية�ع���التجارة�حماية�الب�ئة�����������الفصل�ا��امس�

 

374 

  :ا علىاعتماد طالبمن إعداد ال: المصدر

 2016- 2000نك اجلزائر من تقارير ب -

، 35، العدد ستثمارالتجارة اخلارجية العربية، مؤشرات األداء والتطور، نشرة ضمان اال: املؤسسة العربية لضمان اإلستمثار وإئتمان الصادرات -

 .18 – 17: ص.، ص2017الكويت، 

نة ر مستمر، حيث بلغت سأن املدفوعات من اخلدمات هي يف تطو  )05 -05(من خالل قراءة معطيات الشكل رقم 

أضعاف عما كانت  ةمليار دوالر أي أ�ا تضاعفت حوايل أربع 10,32عند  2016مليار دوالر لتستقر سنة  2,36حوايل  2000

نما متيزت املتحصالت يمليار دوالر، ب 12,55أين بلغت   2011ت سنة ، وبلغت أكرب قيمة للمدفوعا2000عليه يف سنة 

ر دوالر يف أحسن أحواهلا، هذا ماجنم عنه عجز دائم يف الرصيد التجاري اخلدمي، مليا 04ا مل تتجاوز بضعف اإليرادات حيث أ�

، بينما بلغت أكرب قيمة للعجز 2016مليار دوالر سنة  6,82مليار دوالر ليستقر عند  1,45حويل  2000حيث بلغ العجز سنة 

ضعف قطاع السياحة يف : من بينهالعجز إىل عدة أسباب مليار دوالر، ويرجع سبب ا 8,81أين بلغت حوايل  2011سنة 

وتستحوذ خدمات النقل على ثلث واردات اجلزائر من اخلدمات خالل . ستثمارتكاليف النقل والشحن واال ارتفاعاجلزائر، وكذا 

 منيأليف الصيانة والتاخلدمات التجارية األخرى منها تكا ارتفاعإىل  إضافةخرية وذلك راجع إىل ضعف قطاع النقل، السنوات األ

  1. وغريها وكذا ضعف القطاع املايل

ة إسرتاتيجيوبالتايل كان البد من تبين  ،الوطين قتصادوبالتايل فإن قطاع اخلدمات يف اجلزائر يشكل عبئا على وضعية اال

 نضمامإن عملية االوبالتايل ف. ما تزخر به البالد من مؤهالت كبرية، وذلك بقطاع اخلدمات وخاصة قطاع السياحةللنهوض 

  .ات على وضعية قطاع اخلدمات يف اجلزائرانعكاسلمنظمة ستكون له ل

بلد وكونه يعترب  أي اقتصادنظرا لألمهية البالغة لقطاع اخلدمات يف تطور : المحتملة على قطاع الخدمات االنعكاسات -2

اجلزائر للمنظمة سيرتتب  انضمامفإن خلدمات يف اجلزائر، مؤشرا لتطور البلدان ومنوها، ونظرا للوضعية الصعبة اليت يعيشها قطاع ا

 .االنعكاساتا يلي نذكر أهم هذه يموف. اتانعكاسعليه عدة 

شتداد ارب ظاهر حترير األسواق املصرفية العاملية و تعت: المحتملة على تجارة الخدمات المالية والمصرفية االنعكاسات -2-1

ب من إمكانية مواكبة اجلهاز املصريف اجلزائري للتطورات احلاصلة يف عصر احلايل، حيث يصعحدة املنافسة ما بني البنوك مميزات ال

جل حجم الكتلة النقدية، جمال الصريفة وذلك لضعف الذي يتميز به هذا القطاع، وذلك أن راجع لسيطرة البنوك العمومية على 

املتعلق بنظام  1986أوت  19رخ يف املؤ  86/12القانون  من نطالقاً اواليت وضعيتها صعبة رغم اإلصالحات اليت قامت الدولة 

، وكذا القوانني املكملة له من حيث إنشاء سوق 1990أفريل  14املؤرخ يف  90/10البنوك والقروض، وكذا قانون النقد والقرض 

  2.نقولة، وكذا السماح بفتح بنوك خاصة وفروع للبنوك األجنبيةالقيم امل

بالقواعد الدولية، ومبادئ احليظة واحلذر، حيث شهدت  لتزاماالو  ئهاالعمومية لتحسني أداوكذا حماولة تأهيل البنوك 

 2017و  2010و  2008و  2004و  2003املنظومة القانونية العديد من التعديالت على قانون النقد والقرض، منها تعديالت 

، وتستحوذ البنوك العمومية 2017ة ومؤسسة مالية حىت سن بنكاً  29بنوك عمومية و  06وما مييز اجلهاز املصريف اجلزائري تواجد 

                                                           
 .19: ، ص2017، الكويت، 35، العدد ستثماررة ضمان االالتجارة اخلارجية العربية، مؤشرات األداء والتطور، نش: املؤسسة العربية لضمان اإلستمثار وإئتمان الصادرات - 1
، 2004، 1، جامعة سطيف 03ية وعلوم التسيري، العدد قتصاد املنظمة العاملية للتجارة على اجلهاز املصريف، جملة العلوم االئر إىلاجلزا انضماماآلثار املتوقعة من : حممد، زيدان -  2

 .137: ص
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جه حتديات منها ما هو داخلي اوبالتايل فإن اجلهاز املصريف اجلزائري يو . من إمجايل أصول البنوك %90على نسبة تقارب 

  1:وخارجي، وهي

 %90ألكثر من ك البنوك العمومية متالااملتمثلة يف صغر حجم البنوك مقارنة مع البنوك االجنبية، وكذا : التحديات الداخلية - 

من إمجايل األصول املصرفية، وكذا املسامهة الكبرية للقطاع العمومي يف جمال البنوك، وسيطرة اإلدارة الروتينية على عملية 

 .إىل حتديات أخرى إضافةمن القروض،  %50قروض املتعثرة واليت فاقت إىل كثرة ال إضافةالبنوك، 

ندماج األسواق املالية، وتأثري األزمات املالية او  ،عوملة اخلدمات البنكية مثل هذه التحديات يفتت: التحديات الخارجية - 

 ).مقررات جلنة بازل(مبعايري الدولية  لتزامعمليات غسيل االموال، واال انتشارالعاملية و 

وفيما يلي  .سينجم عنه انعكاساتإن عملية االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة وما ينجم عنها من حترير للقطاع املايل، 

  .نتطرق إىل أهم االنعكاسات اإلجيابية والسلبية من وراء االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة

 :رير القطاع املايل واملصريف، واليت نذكر أمهها يف اآليتات إجيابية من حتانعكاسهناك : اإليجابية االنعكاسات -2-1-1

 .استقرارإىل جعل هذا القطاع أكثر كفاءة و  اخلدمات املصرفية ميكن أن يؤدي حترير التجارة يف - 

يات احلجم من اقتصادمن  ستفادةتساع السوق املصرفية نتيجة حترير اخلدمات املصرفية ميكن أن يؤدي إىل تعاظم االاإن  - 

 2.املصريف ندماجتزايد عمليات االخالل 

 .ية اليت تقدمها مع املصارف الدوليةستثمار الئتمانات املالية واتطور خدمات اجلهاز املصريف احمللي وذلك بالتعامالت واال - 

وكذا تسهيل إن تواجد املصارف األجنبية يف السوق املالية واملصرفية اجلزائرية يعترب مبثابة ضمان للمستثمر األجنيب يف اجلزائر،  - 

 3.عملياته املالية

على ما حتتاجه من أموال لسد النقص يف  الية الدولية للحصولنفتاح املايل للجزائر من الوصول إىل األسواق املن االميكّ  - 

 .احمللي ستثمارات، مما يؤدي إىل زيادة االستثمار املدخرات املوجهة لتمويل اال

يف هذا القطاع، وذلك بتوفري اخلربات والكفاءات املهنية املؤهلة للتعامل مع  ات القائمةحتكار تقوية املنافسة واحلد من اال - 

 4.الية الدوليةاألسواق امل

 :السلبية املتحملة على القطاع املصريف، نذكر ما يلي االنعكاساتمن : السلبية االنعكاسات -2-1-2

األجنبية، ألن البنوك اجلزائرية غري مؤهلة للمنافسة والصمود  املنافسة غري املتكافئة ما بني املؤسسات املصرفية اجلزائرية ونظري�ا - 

ستقطاب جل الودائع وتوجيهها امر الذي ميكنها من رة وجودة وتنوع خدما�ا، األطورة اليت تتميز بقدأمام البنوك األجنبية املت

 5.اجلزائري قتصادمع ما يتناسب مع أهدافها بغض النظر عن مصلحة اال ستثمارإىل اال

 ستثمارللمؤسسات من أجل اال درة احملددودة للمؤسسة املالية املصرفية والبنوك احمللية يف توفري رؤوس األموال الكافيةالق - 

 .مار االجنيبثستخاصة مع زيادة الطلب على هذه االخرية ملواجهة توافد اال

                                                           
نقود ومالية، جامعة : ورة، ختصص منشللمنظمة العاملية للتجارة على القطاع املصريف اجلزائري، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري غري نضمامات االآثار وحتدي: شافية، بن عيسى -  1

 .136 – 133: ص.، ص2010/2011، 3اجلزائر 
 .137: ، صسابق: شافية، بن عيسى -  2
 .91: مرجع سابق، ص: سليم، سعداوي -  3
 .169-  168: ص.مرجع سابق، ص: عدون، حممد منتاويناصر، دادي  -  4
، جامعة 1ية وعلوم التسيري، العدد قتصادي، جملة كلية العلوم االقتصادمة العاملية للتجارة ودور الدولة يف التأهيل االاملنظاجلزائر إىل  نضماماآلثار املتوقعة ال: صاحل، صاحلي -  5

 .60: ، ص2001، 1فرحات عباس، سطيف 
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السياسة النقدية، وكذلك الزيادة يف أن حترير حركة رؤوس األموال مع صعوبة التحكم يف حركة دخوهلا وخروجها سيؤثر على  - 

 1.ة خطريةسعر الصرف احلقيقي مما قد يتسبب يف حدوث أزمات فجائي

 2.قتصاداألسواق إىل مواجهة مشاكل خمتلفة، خاصة املتعلقة بقيمة سعر الصرف وأثره على القدرة التنافسية لاليؤدي فتح  - 

لبعض املؤسسات والصناعات اليت تتضمنها برامج اإلصالحات ميكن لتحرير جتارة اخلدمات املصرفية ختفيض دعم البنوك  - 

 3.ية اليت تتبناها الدولةقتصاداال

 .�ا منطقة خطرأر اخلدمات املصرفية إىل تزايد التعامل يف املشتقات املالية، واليت ينظر هلا دائما على ميكن أن يؤدي حتري - 

 4.ملؤسسات املالية األجنبيةإمكانية جتميع وحتويل املدخرات احمللية من طرف البنوك وا - 

 استغاللاخلدمات املصرفية، وذلك بعمليات حترير جتارة ة ملواجهة إسرتاتيجيوبالتايل فإن اجلهاز املصريف حيتاج إىل 

السلبية والعمل على زيادة القدرة التنافسية للجهاز املصريف والبنوك  االنعكاساتاإلجيابية احملتملة والتقليل من  االنعكاسات

  5:زائرية، وذلك من خالل اآلليات والعوامل التاليةاجل

 .ة كخطوة حنو مواجهة املنافسة املصرفية العامليةت املتنوعة واملتطور التحول إىل البنوك الشاملة ذات اخلدما - 

، والعقود  اإلستعداد واإلعداد اجليد للدخول يف التعامل بقوة مع املستجدات املصرفية احلديثة املتثملة يف املشتقات املالية - 

 .ستثماراملستقبيلة وعقود اال

 .جنبية املنافسةيف للوقوف يف وجه البنوك األاملصر  ندماجليات االتقوية قاعدة رأمسال البنوك اجلزائرية وزيادة عم - 

 .وعاملياً  ياً إقليمتقوية شبكة املعلومات املصرفية ووضعها يف صورة متكاملة وتكاملية  - 

 .وذلك بإعداد اإلطارات املصرفية على مستوى عاملي وتطوير نظم اإلدارة تنمية مهارات العاملني بالبنوك - 

 .ير اخلدمات املصرفية من حيث القدرة اإلشرافية والتنظيمية والرقابيةملركزي يف مرحلة حتر تقوية دور البنك ا - 

يات الكثري من اقتصادهاما من إيرادات  يعترب القطاع السياحي مصدراً : المحتملة على قطاع السياحة االنعكاسات -2-2

كها العديد من املؤهالت، سواء من ة للجزائر ورغم إمتال دول العامل، حيث يساهم يف حتسني وضعية ميزان املدفوعات، أما بالنسب

إىل تنوع األقاليم مما جيعلها قبلة للسواح  إضافةكلم،   1200حيث املوقع اجلغرايف وكذا شريطها الساحلي الذي ميتد على أكثر من 

 6:ها يف اآليتين منها، واليت نذكر اليت يعا لى مدار السنة، لكن الواقع عكس ذلك كونه يعاين من العديد من املشاكل والصعوباتع

 6:اآليت

 .يعاين قطاع السياحة من إمهال كبري وعدم جدية املسؤولني وا�تمع يف النهوض �ذا القطاع، فهو ليس بالقطاع الرائد - 

 .ة يكاد يكون معدومادرجة النمو وتطور البنية التحتي - 

 .لقطاع الصناعي والتجاريقطاع احملروقات أو ادور القطاع السياحي يف ميزان املدفوعات له أثر هامشي إذا ما قورن ب - 

                                                           
 .92: مرجع سابق، ص: ، سعداويسليم -  1
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بسبب العراقيل والبريوقراطية، اليت تكبح القطاع  ستثماراألفراد للسياحة أو املؤسسات لال انتقالعدم وجود التسهيالت يف  - 

 .من التقدم السياحي اجلزائري

 .ية واملراسيم الوطنيةبيق للقرارات الوزار يعاين القطاع من قوانني صارمة غري واضحة حتد من النشاط، وطرق التعامل والتط - 

 .ضعف التأطري وضعف الثقافة السياحية للمجتمع - 

إجيابية وأخرى سلبية، وفيما ات انعكاساجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة من شأنه أن خيلق  انضماموبالتايل فإن عملية 

  .االنعكاساتيلي ذكر أهم هذه 

ما  من وراء االنضمام إىل املنظمة على القطاع السياحي، إلجيابيةا االنعكاساتمن أهم : اإليجابية االنعكاسات -2-2-1

 :يلي

ة وهذا راجع للموقع ات سياحياستثمار  استعمالاجلزائر للمنظمة مينح القطاع السياحي فرصة النهوض بالقطاع ب انضمام - 

 1.اهلائلة اليت تزخر �ا اجلزائر يف هذا ا�ال اإلمكانياتاخلاص و 

 2.ة طويلة املدىإسرتاتيجيوع ثقايف وبيئي وطبيعي ما ميكنها من جذب السياح، وهذا ال يكون إال بتبين توي اجلزائر على تنحت - 

أن يؤدي إىل تنمية حقيقية للقطاع، نظرا لإلمكانيات يتوقع من حترير قطاع السياحة للخواص املقيمني وغري املقيمني  - 

 3.وتنمية وتطوير الصناعات التقليدية والفندقية متصاص البطالةاك يف السياحية غري املستغلة، كما أنه يشار 

لة، ئ وغابات ومناطق جبيطإمكانية تطوير قطاع السياحة يف اجلزائر والذي يعترب كنموذج سياحي متكامل ملا متتلكه من شوا - 

  4.وحىت السياحة الصحراوية واملناطق األثرية

 :نذكر على القطاع السياحي، السلبية االنعكاساتمن بني أهم : السلبية االنعكاسات -2-2-1

ي للوكاالت السياحية والشركات الدولية املرتبطة �ا يف ظل غياب املؤسسات الوطنية املؤهلة، وضعف نتشار التوسع اال - 

 5.جزر منوذجية لوحدات متقدمة يف أوساط الفقر وحميط احلرمان الشديد انتشاردان سيؤدي إىل مسامهتها يف هذا املي

اخلدمات  إنتاجخلدمات األجانب يف سوق اخلدمات السياحية احمللية، نظرا إلمتالكهم كفاءة اعلى يف تزايد نفوذ منتجي ا - 

الالزمة للمنافسة عامليا، قد  اإلمكانياتوفر اخلربات و السياحية مقارنة باملنتجني احملليني يف هذه املرحلة، وبسبب عدم ت

 .رتبطة �اقطاعات السياحية وامليؤدي إىل سيطرة أجنبية على بعض ال

 فجلب العمالة من اخلارج نظرا لطبيعة العمل يف قطاع السياحة خصوصا يف جمال الفنادق قد يقلل من فرص التوظي  - 

 .للمواطنني احملليني

 حتكارات الدول النامية مبا فيها اجلزائر، من خالل ذلك االاستثمار سيطرة الشركات العاملية على من احملتمل أن تؤدي  - 

 6.ق طلب سياحي على قطاعات السياحة يف الدول الناميةالدويل إىل خل

ملية من خالل ما مت التطرق إليه فإن قطاع السياحة يف اجلزائر مل يرقى للمستوى املطلوب، ولكي تستفيد اجلزائر من ع

  .ة طويلة املدى للنهوض بالقطاعإسرتاتيجيعليها تبين  للمنظمة كان لزاماً  نضماماال
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إن حترير التجارة يف باقي اخلدمات واملتمثلة يف التأمني، النقل بنوعيه، : تملة على الخدمات األخرىالمح االنعكاسات -2-3

نفتاح األسواق اجلزائرية أمام ات العاملية املتقدمة، وذلك راجع الاخل سينجم عنه منافسة يف السوق احمللية مع اخلدم... االتصاالت

أو شخص طبيعي وذلك ملشروعات ) شركة، فرع(ري يف شكل شخص معنوي ة من خالل تواجد جتاجنبيموردي اخلدمات األ

 1.خدمية تلتزم الدولة بتحريرها مع وضع قوانني وقواعد حلماية مصاحلها

املوقع من طرف دول األعضاء يف املنظمة بتوفري شروط وحميط عمل  تفاقثال يلزم االعلى سبيل امل االتصالففي جمال 

ات متياز الدولة املعنية، ومنحهم نفس اال إقليمب املسموح هلم مبمارسة أنشطة خدمية يف وردي اخلدمات األجانمريح مل

ات اليت تلتزم بتحريرها، ففي جمال النقل اجلوي والتسهيالت املمنوحة للموردين احملليني دون متييز، وذلك بالنسبة لكل القطاع

ات اهلامة اليت جاءت يف نصه، لتزامية ثنائية من االاتفاقاملنظمة بقوق النقل اجلوي يف املوقع يف جمال اخلدمات ح تفاقيستثين اال

ة تسويق النقل بتطبيق أحكامه على خدمات النقل اجلوي مثل إصالح وصيانة الطائرات، وخدم تفاقبينما يقضي نفس اال

تفاوضية أخرى مما  قا وخدمات بعد جوالتعلى كل قطاع النقل اجلوي حقو  تفاقاجلوي، وذلك مع إمكانية تطبيق أحكام اال

  2.سينعكس سلبا على قطاع اخلدمات يف اجلزائر

  3:ات على املدى القصري تتمثل يفانعكاسأيضا من املتوقع حدوث 

يف إطار حترير جتارة اخلدمات إىل منافسة شديدة من الشركات األجنبية، مما يسمح على املدى القصري خيضع السوق الوطين  - 

 .اخلدمايت اإلنتاجعف املزايا التنافسية، وكذا ضعف درات اخلدمية بسبب ضبرفع الصا

 يشهد امليزان التجاري اخلدمي عجزا مزمنا يف املدى القصري مما ينعكس سلبا على ميزان املدفوعات - 

لنقل البحري اجلزائر للمنظمة أن يرتك قطاع النقل جانبا هاما من مكانته لألجانب خاصة يف ا انضمامحال من املتوقع يف  - 

 .الذي يفتقر إىل تنظيم حمكم وآليات التسيري احلديثةواجلوي 

مات للمنظمة يف جمال جتارة قطاع اخلد نضمامالسلبية أكثر من اإلجيابية يف حالة اال االنعكاساته، فإن ر مما سبق ذك

ض �ذا وبالتايل وجب النهو  ،خاصة على املدى القصري، وذلك راجع إىل ضعف قطاع اخلدمات وعدم توفر مقومات املنافسة

  .س التجارة العامليةالقطاع احلساس، الذي أصبح يستحوذ على مخُ 

 ا��زائر�للمنظمة�ع���حقوق�امللكية�الفكر�ة�املرتبطة�بالتجارة�انضمامات�ا�ع�اس: ثانيا

حقوق  لعاملية للتجارة حولية املنظمة ااتفاقبتنفيذ  لتزاماجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة يستوجب عليها اال ضمامانإن 

ات إجيابية وسلبية، وفيما يلي نتطرق إىل واقع امللكية الفكرية يف اجلزائر انعكاسامللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة، مما ينجم عنه 

  .االنعكاساتوأهم 

زائري جارة أدخل املشرع اجلاجلزائر إىل املنظمة العاملية للت نضمامال حتسباً : قع حماية الملكية الفكرية في الجزائروا -1

اليت كرستها املنظمة العاملية  ةية اخلاصة بامللكية الفكرية، ذات العالقة باجلوانب التجاريتفاقتعديالت هامة تتماشى وأحكام اال

 1997مارس  06ة يف ر حقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة الصاد جند ،اثة القوانني اجلزائرية يف هذا ا�الحد من رغمالللتجارة، وعلى 
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ن حلماية ري ية باتفاقصادقت على  كمااملتعلقة حبقوق املؤلف الذي نشر،   1973أفريل  03املؤرخ يف  73/14األمر  الذي عوض

   1996.1يف سنة  املصنفات األدبية والفنية

اجلزائر خطوة ية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة، وبذلك خطت اتفاقار قوانني �دف التناسق مع وقد مت إصد

 :قتضى تلك القوانني، ونذكر منهاهامة مب

 . حتميان حرية اإلبداع الفكري والفين والعلمي، وحق املؤلف وحق امللكية اخلاصةنيمن الدستور اللت 52و  38املادتني  - 

 03/05رقم  املتضمن املوافقة على األمر 2003نوفمرب  04ه املوافق لـ  1424رمضان  09املؤرخ يف  03/17القانون رقم  - 

 2.املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة 2003يوليو  19ه املوافق لـ  1424مجادي األوىل  19 املؤرخ يف

املتضمن املصادقة على األمر الرئاسي  2003مرب نوف 04املؤرخ يف  1424رمضان  09املؤرخ يف يف  03/18القانون رقم  -

املؤرخ  03/07مر املتضمن املصادقة على األ 2003فمرب نو  04ه املوافق لـ  1424مجادي األوىل  19املؤرخ يف  03/06رقم 

 .املتعلق برباءات اإلخرتاع 2003جويلية  19املوافق لـ  1424مجادي األوىل  19يف 

املتضمن املصادقة على األمر الرئاسي رقم  2003نوفمرب  04ه املوافق لـ  1424رمضان  09يف املؤرخ  03/19القانون رقم  -

 .خرتاعاملتعلق برباءات اال 2003جويلية  19املوافق لـ  1424مجادي األوىل  19املؤرخ يف  03/07

صادقة على األمر الرئاسي رقم املتضمن امل 2003نوفمرب  04ه املوافق لـ  1424رمضان  09املؤرخ يف  03/20القانون رقم  -

 3.ية التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملةاملتعلق حبما 2003ة جويلي 19املوافق لـ  1424مجادي األوىل  19املؤرخ يف  03/08

 املتعلق بالبذور والشتائل ومحاية احليازة 2005فيفري  06ه املوافق لـ  1425ذي احلجة  27املؤرخ يف  05/03القانون رقم  -

 .النباتية

املؤرخ  03/03د م األمر رقمعدل ويتوامل 2010جوان  15ه املوافق لـ  1431رمضان  05املؤرخ يف  10/05القانون رقم  -

 4.املتعلق باملنافسة 2003يوليو  19ه املوافق لـ  1424مجادي  19يف 

إىل العديد من  نضمامنفيذي، وكذا االإىل قوانني متعلقة بامللكية الفكرية صادرة عن اجلهاز التشريعي وكذا الت إضافة

حبقوق امللكية الفكرية من الناحية القانونية، ولكن  لتزاما اجلزائر بغرض االختذ�االيت  جراءاتهذه أهم القوانني واإل. املعاهدات

 من احلاالت التمييز بني ، إذ أنه ال ميكن يف كثريكالواقع يطرح صعوبة كبرية يف احلد من ظاهرة التقليد وهو ما يؤكده مفتشو اجلمار 

  5.الظاهرة الفعالة حملاربة هذهاملنتج املقلد واألصلي، وذلك راجع إىل غياب اآلليات املنظمة و 

إخل، وفيما ..ية سيكون واضحا خاصة يف الصناعات الدوائية والغذائية وااللكرتونية، والكيميائيةتفاقهذه اال انعكاسإن 

  .االنعكاساتيلي سنتطرق إىل أهم 

شريع اهلدف من وراء سن وتيعترب : ية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارةاتفاقالمحتملة من خالل  االنعكاسات -2

للتكنولوجيا  اجلزائر مستورداً  اعتباراملتصلة بالتجارة، وب يةية حقوق امللكية الفكر اتفاقالقوانني هو حماولة وضع قوانني تتماشى مع 

  :ات إجيابية وسلبية، واليت نذكر أمهها فيما يليانعكاسللمنظمة  امنضمسيرتتب على عملية اال

 :اإلجيابية يف اآليت كاساتاالنعميكن رصد أهم  :اإليجابية االنعكاسات -2-1

                                                           
 .71: مرجع سابق، ص: حمفوظ، لعشب -  1
 .263: مرجع سابق، ص: مراد، عبدات -  2
 .72: املنظمة العاملية للتجارة، مرجع سابق، ص: حمفوظ، لعشب -  3

4- www .wipo.int/wipolex/ar/profile.jsp ?code.dz/ consulté (25/12/2017).  
 .69: مرجع سابق، ص: عياش، قويدر وعبد اهللا، إبرامهي -  5
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 .جنيب ونقل التكنولوجيا من خالل الرتاخيصاأل ستثمارتشجيع اال - 

 .ديدةبتكار األجنيب واإلبداع التكنولوجي والفين وتطوير املنتجات اجلتشجيع اال - 

جتاه الدول احمللية باألدمغة والكفاءات ااجلزائر حبماية حقوق امللكية الفكرية إىل إيقاف هجرة  التزاممن احملتمل أن يؤدي  - 

مرين على اإلقبال على ثهم الفكري واإلبداعي، كما أن ذلك يشجع املستإنتاجالصناعية، نظرا لغياب القوانني اليت متس 

 1.لك تستفيد اجلزائر من التكنولوجيايف اجلزائر، وبذ ستثماراال

 2.ناعية واخلدمية يف حال تواجدهاوحيمي التقنيات الص تفاقن حيميها االأخرتاع ميكن ايف حالة وجود براءات  - 

ن من ية حقوق امللكية الفكرية من شأنه املسامهة يف حماربة الغش والتقليد الصناعي والتجاري، وميكّ اتفاقاجلزائر إىل  انضمام - 

 3.ة األعمال األدبية والفنية والعلمية لألدباء والعلماء والفنانني اجلزائرينيمحاي

ييف خاصة يف البضائع واملنتجات االستهالكية األكثر طلبا يف السوق، واليت تتمتع بأكرب ستهلك من أخطار التز محاية امل - 

وقطع غيار السيارات واآلالت وألعاب هم املنتجات املستهدفة بالتزييف املنتجات الصيدالنية أقيمة مضافة ممكنة، و 

 4.األطفال

 :السلبية يف اآليت ساتاالنعكاحصر أهم  نميك: السلبية االنعكاسات -2-2

ية حقوق امللكية الفكرية يف زيادة التكاليف املرتتبة على اجلزائر، وخصوصا فيما يتعلق بالنشاطات اتفاقمن احملتمل أن تساهم  - 

 .يةتفاقديدا على الزراعة، كما أن قطاع األدوية سيتعرض ألضرار من جراء تطبيق هذه االاالقتصادية املختلفة وبشكل أكثر حت

 استريادتكلفة  ارتفاعية حقوق امللكية الفكرية زيادة يف تكلفة برنامج التنمية نتيجة اتفاقتطبيق  املتوقع أن يرتتب عنمن  - 

 نتاجتكاليف اإل ارتفاعع والنشر وغريها، وعالوة على ذلك التكنولوجيا واملصاريف املرتبطة بالعالمة التجارية، وحقوق الطب

أسعار املواد  ارتفاعاحملتمل يف األجور نتيجة  رتفاعاملستوردة، وكذلك االاملنتجات الزراعية  أسعار املدخالت من رتفاعنظرا ال

 5.الغذائية

الشراء أو أساليب احليازة القانونية  صعوبة احلصول على التكنولوجيا املتقدمة، ألن احلصول عليها يكون إما عن طريق - 

 6.املرتبط �ا ستثماراالأو احليازة من خالل وبيعها  بإنتاجهارتخيص الالواضحة، مثل احلصول على 

احمللي، واملزايا النسبية  نتاجعلى نطاق اإل تكاليف احلصول على اخلربة واملعرفة الفنية من الدول املتقدمة سينعكس سلباً  ارتفاع - 

 .ناعات اليت تعتمد على املعرفةهلذه الص

كنولوجيا، أو يف إجراء األحباث العلمية ا يف احلصول على الترمان الدول النامية واجلزائر من حقهحتعمييق الفجوة بسبب  - 

 7.تكاليفها ارتفاعواملعرفية نتيجة 

 1.يةخرتاعات وقيمتها املادوالتحكم اخلارجي يف سلوكيات استعمال التكنولوجيا واال حتكاراال - 
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على  ة ينعكس سلباً ية املرتبطة بالتجار ية حقوق امللكية الفكر اتفاقاجلزائر إىل املنظمة وإمضائها على  انضماموبالتايل فإن 

ومن  .احملتملة، وذلك راجع إىل الضعف التكنولوجي الذي مييز االقتصاد الوطين ةاإلجيابي االنعكاساتاالقتصاد الوطين أكثر من 

  :نعكاسات السلبية لالتفاقية وجب على اجلزائر القيام مبا يليأجل التخفيض من اال

 .به شروط االتفاقية املتاحة وفق ما تسمحاستغالل الفرتة االنتقالية  - 

 .مراجعة وتعديل األطر القانونية حلماية امللكية الفكرية - 

 .توفري التمويل الالزم لتنمية البحوث وتشيجع البحث العلمي - 

  .جمال التكنولوجيا واألدويةتشجيع االبتكار خاصة يف  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :خالصة

 مت املتعلق حبماية البيئة، كما 83/03هلا مع صدور القانون ستقالاد حبماية البيئة يف اجلزائر ألول مرة بع هتمامجتسد اال

 التنمية إطار يف لبيئةا املتعلق حبماية 03/10كان أمهها القانون احملافظة على البيئة،  القوانني البيئية تستهدف  نوضع مجلة م

، حيث يعترب نقطة حتول إجيابية يف تدامةمية املسة التنإسرتاتيجيوالذي جاء نتيجة تطبيق ، 2003جويلية  19املؤرخ يف  املستدامة

كما وضعت اجلزائر جمموعة من املؤسسات وصناديق . جمال محاية البيئة من خالل ما تضمنه من أهداف جتسد محاية البيئية

تعاجل  لية اليت، بغرض ضمان إدماج البيئة يف السياسات االقتصادية، وذلك من خالل مشاركا�ا يف خمتلف املؤمترات الدو التمويل

ومت إسناد محاية إىل العديد من اهليئات والوزارات منذ . ها حبماية البيئة، وكذا من خالل الوضع البيئي املتدهورالتزامالقضايا البيئية و 

من "شعار حتت ذت اجلزائر أدوات السياسة البيئية اختكما . 2017وزارة البيئة والطاقات املتجددة منذ سنة ستقالل، آخرها اال

  .وبالتايل مت فرض ضرائب بيئية على األنشطة األكثر تلويثاً ، " أكثر يدفع أكثريلوث 

قها يف أرض الواقع يفقد إىل صفة رغم وجود العديد من التشريعات والقوانني اليت تنص على محاية البيئة ولكن يبقى تطبي

سلبًا على اختاذ قرارات صارمة يف جمال محاية البيئة،  ة انعكس ن تناوب الوزارات واهليئات على محاية البيئأاإللزامية والردع، كما 

لوث، وبالتايل إبعادها كما أن الرسوم البيئية املفروضة على األنشطة امللوثة مل يتم توجيه حصيلتها كلها حلماية البيئة ومكافحة الت
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حظ يف بروز العديد من املشكالت البيئية يف ما يالو  .عن أهدافها احلقيقية واملتمثلة يف متويل األنشطة اليت �دف إىل محاية البيئة

ر عدد السكان، وزيادة استهالك مصاد يادةالسنوات األخرية، وذلك راجع إىل عدة عوامل لعل أبرزها تزايد أنشطة التصنيع، وز 

 .اجلو ، وتلوثفواجلفاالطاقة املختلفة وغريها، انعكس سلباً على وضعية البيئة، كالتغريات املناخية وظاهرة التصحر 

، وقامت بالعديد من اإلصالحات اهليكلية اليت 1996مت تقدمي طلب انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية يف جوان 

اد الوطين، إىل جانب التزامها بتنفيذ مجلة من اإلصالحات لتسهيل عملية االنضمام،  مّست قطاع التجارة اخلارجية، وكذا االقتص

الثنائية واملتعددة األطراف بطول مدة التفاوض، حيث مل تكلل بعد املفاوضات باالنضمام لعدة فاوضات كما متيزت مرحلة امل

وسياسات الدعم وغريها، ومنها ما هو مبالغ فيه من طرف أسباب منها ما هو حملي واملتثملة يف الطابع احلمائي للتجارة اخلارجية 

  . م اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارةمن انضماالدول األعضاء املفاوضة، كل هذه العوامل صعبت 

إن عملية االنضمام املرتقبة قد ينجز عنها عدة انعكاسات على االقتصاد الوطين، وهو ما باشرت به اجلزائر من خالل 

صالحات وتبين إسرتاتيجيات مست كل القطاعات االقتصادية من القطاع الصناعي والفالحي، وقطاع اخلدمات مجلة من اال

لكية الفكرية املرتبطة بالتجارة وكذا إجياد معايري بيئية بغرض محاية البيئة، لكن واقع االقتصاد الوطين يبني مدى هشاشته وحقوق امل

ومنه فإن عمليات . ب عليه الطابع الريعي، وضعف تنافسيه أمام االقتصاديات الكربىوعدم مواكبته لالقتصاد العاملي حيث يغل

خيلف انعكاسات سلبية وأخرى جيابية، ورغم غياب املؤشرات احلقيقية اليت متكن من عمليات  شأنه أن االنضمام للمنظمة من

عليها الطابع السليب، وذلك من خالل حتليل واقع القياس وكذا عدم توفر املعلومات احلقيقية والكاملة، فإن االنعكاسات يغلب 

ما مت استغالل الفرص املتاحة بشكل جيد، ويرجع بالدرجة األوىل بية إذا االقتصاد الوطين، إال أن هناك بعض االنعكاسات اإلجيا

  .على جهود الدولة لتوفري املتطبات األساسية لتحويلها إىل منافع فعلية ومؤكدة

االقتصاد العاملي ال مفر منه، وكذا االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، وبالتايل وجب على اجلزائر  إن عملية االندماج يف

 .لقطاعات االقتصادية، والرفع من تنافسية املنتج احمللي على األقل تلبية السوق احمللية، وكذا غزو األسواق الدوليةلنهوض باا
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 خاتمة:  

مت التوصل إىل . جلزائرولت الدراسة محاية البيئة وحترير التجارة اخلارجية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، دراسة حالة اتنا

أن التجارة اخلارجية تستند يف قيامها إىل ظاهرة التخصص يف اإلنتاج وتقسيم العمل الدويل، وأن النظريات املفسرة للتجارة 

 متسلسل حتاول فيه من خالهلا تبيان منافع التجارة اخلارجية لألطراف املتبادلة، حيث أن كل نظرية اخلارجية تأيت يف إطار زمين

النظرية السابقة، وهي نظريات حاولت توضيح منافع التخصص اعتماًدا على مبدأ امليزة النسبية، واعتمادها على  ني نقائصتب

جارة اخلارجية فهي تنقسم إىل اجتاهني مها احلرية واحلماية، ولكل منهما أما سياسات الت. فرضيات تنادي بضرورة التحرير التجاري

اجتاه واحد فهو مستبعد، كون أن كل الدول تتبع يف سياسا�ا التجارية مزجياً بني احلرية  دولة علىمؤيد ومعارض، حيث أن اعتماد 

  .والتقييد

الصناعية الكربى إلنشاء منظمة تعىن بشؤون تسيري  ، واليت ظهرت للوجود نتيجة مبادرة الدول1947إن اتفاقية اجلات 

، واليت أطلق عليها 1947، دفع بالدول إىل إبرام اتفاقية اجلات سنة املنظمة التجارة الدولية، ولكن رفض الكونغرس األمريكي قيام

خالهلا اجلات على مثان  نادي األغنياء، ورغم طابعها املؤقت إال أ�ا استمرت إىل ما يقارب نصف قرن من الزمن، أشرفت من

األورغواي األخرية يف ظل اجلات  ترب جولةجوالت تفاوضية، استطاعت من خالهلا ختفيض الرسوم اجلمركية غري اجلمركية، وتع

تارخيية كو�ا انبثقت عنها ثالث مؤسسة عاملية بعد صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وتعىن بالتجارة الدولية وهي منظمة 

  . ريةومقرها جنييف السويس 1995مبراكش املغربية واليت دخلت حيز التنفيذ سنة  1994أفريل  15ة العاملية يف التجار 

ترب املنظمة العاملية للتجارة إطارا مؤسسايت واحد جيمع كل االتفاقيات اليت مت التفاوض بشأ�ا يف جولة األورغواي، تع

ة الفكرية، وإجراءات تسوية املنازعات، وأحكام الستعراض السياسات التجارية وتغطي التجارة يف السلع واخلدمات وحقوق امللكي

ويتم التفاوض حول . يات والنصوص املكملة، �دف املنظمة إىل حترير التجارة من كل القيوداالتفاق للدول األعضاء، وعددًا من

، مت التوصل 2015يت بلغت عشر مؤمترات إىل غاية سنة حترير التجارة الدولية بني الدول األعضاء من خالل املؤمترات الوزارية وال

املنظمة هو مناقشة القضايا اليت ختص الدول املتقدمة، دون مراعاة  يعاب علىمن خالهلم إىل مزيد من التحرير التجاري، لكن ما 

  .  الواليات املتحدة األمريكيةأوضاع الدول النامية، حيث استطاعت إحالة كل مواضيعها إىل النقاش ويف مقدمتهم الدول األوربية و 

مما انعكس سلبًا على وضعية البيئة من  قتصادية،ساهم التحرير التجاري يف زيادة حجم املبادالت التجارية واألنشطة اال

اهم يف استنزاف للموارد البيئية، وظهور العديد من املشكالت البيئية واليت أثرت على البيئة من تلوث بيئي بأنواعه املختلفة، مما س

توى العاملي، فعقدت بذلك على املسمما دق ناقوس اخلطر . بروز العديد من التغريات املناخية وارتفاع درجة احلرارة، وثقب األوزون

صل إىل العديد من االتفاقيات اإلقليمية والدولية اليت و ديد من املؤمترات الندوات  بغرض إجياد آليات حلماية البيئة، وبذلك مت التالع

  .لزامية وتبقى جمرد توصياتجل محاية البيئة واليت تفتقد إىل اإلتعا

ارة اخلارجية، كون أن كل منظر ينطلق من فكر ليربايل دون مراعاة اجلوانب سرة للتجيالحظ غياب البيئة يف النظريات املف

النظرية التجارية يف إدخال  ، كما أن أغلب النظريات جاءت يف وقت مل تشهد حدوث مشاكل بيئية، وهو ما يثبت قصورةالبيئي

ما هي إال تبادل للسلع واخلدمات واليت ترتبط التجارة كما يوجد تداخل بين التجارة والبيئة، حيث أن . البعد البيئي يف النظرية

ة واحملافظة سيؤدي إىل تزايد االهتمام بالبيئ اخلارجية حترير التجارة أنهناك من يذهب إىل أساسًا بالنشاط االقتصادي واإلنتاج، ف

  .أضرار كبرية بالبيئة ىل إحلاقعليها، وهناك من يرى أن حترير التجارة وما ينتج عنه من ارتفاع اإلنتاج والتنقل سيؤدي إ

من  20اجلات إىل معاجلة محاية البيئة، واليت مل تتطرق بشكل مباشر حلماية البيئة، وإمنا وردت يف املادة  اتفاقيةسعت 

ستثناءات، واليت نصت صراحة على ضرورة محاية البيئة، واليت تسمح بوضع قيود جتارية بغرض هي مادة االو  1947اجلات  اتفاقية
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االنسان واحليوان والنبات، وكذا محاية البيئة بشرط عدم التمييز، مث بدأ االهتمام حبماية البيئة مع بداية سبعينيات  اية صحةمح

، لتتواىل بعد 1972التحضرية ملؤمتر البيئة والتنمية والذي عقد يف ستوكهومل سنة القرن العشرين عندما طلب سكرتري عام اللجنة 

  .ه القيود شكلت منازعات بني الدول النامية والدول املتقدمة الستخدامها كإجراءات محائيةال أن هذذلك معاجلة البيئة إ

الغة حلماية البيئة، حيث ترى أن حترير التجارة أما يف إطار املنظمة فمن بني مبادئها هو محاية البيئة، حيث أعطت أمهية ب

 20حيث سعت املنظمة إىل محاية البيئة من خالل املادة ، ملستدامةلتنمية ااخلارجية ومحاية البيئة مها هدفان متكامالن لتحقيق ا

محائية، كبديل للقيود  تفاقيا�ا على ضرورة محاية البيئة، شرط أن ال تشكل أساليبا، وكذا من خالل 1994اجلات  اتفاقيةمن 

تجارة مطالبون بدراسة العالقة بني التجارة املية لللذلك فإن الدول األعضاء يف املنظمة الع .اجلمركية واليت أصبحت غري معمول �ا

  .رياخلارجية والبيئة، وأن تسعى إىل احملافظة على البيئة ومحايتها من اآلثار السلبية اليت ميكن أن تنشأ عن التحرير التجا

 الدول بني اصةخ آلراء،ا يف واضًحا تبايًنا هناك أن العاملية التجارة منظمة يف والبيئة التجارة جلنة مفاوضات يف اتضح 

 وقدر�ا صادرا�ا تعيق أن ميكن بيئية ومتطلبات تطبيق اشرتاطات إىل املتقدمة الدول جلوء ختشى النامية فالدول ،واملتقدمة النامية

 اتمقرتح زتترك التنافسية، وقد ميز�ا تفقدها فنية كعوائق أحيانًا تستخدم قد أن املعايري البيئية وترى ألسواق،ا إىل على النفاذ

 يف اتفاقيات البيئية املبادئ دور وتعزيز العاملية، التجارة منظمة التزامات ضمن البيئية االعتبارات وضع على أمهية املتقدمة الدول

مائي غم ما حتمله هذه املعايري من مقاصد نبيلة من أجل محاية البيئة، إال أ�ا حتمل يف طيا�ا اجلانب احلر و  العاملية، التجارة منظمة

  .كيفية أمام انسياب املبادالت الدولية  وقيوداً  تنافسية صادرات الدول النامية، إذ تعترب هذه األخرية موانعاً  ضد

اهليكلية اليت مست االقتصاد الوطين، وذلك بغرض تسهيل   صالحاتاإل فقد قامت بالعديد منلجزائر أما بالنسبة ل

حتكار الدول للقطاع االتجارة اخلارجية، وبذلك مت التخلي عن  الح قطاعقامت بإصكما اندماجها يف االقتصاد العاملي،  

د الدويل والبنك سرتاتيجي نتيجة للظروف احمللية، وكذا شروط كل من صندوق النقإاالقتصادي وانتهاج اقتصاد السوق كخيار 

ن، ومت إصدار العديد من املراسيم رن العشر العاملي، وبذلك مت حترير قطاع التجارة اخلارجية بشكل تدرجيي مع بداية تسعينيات الق

، وبذلك مت ختفيض احلواجز اجلمركية 1994والقوانني واليت جتسد حترير التجارة اخلارجية، والذي مت حتريره بشكل تام بداية من سنة 

من  م العديدبغرض تشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات، وإبرا اهليئات والتخلي على نظام احلصص، وإنشاء العديد من

  .حنو االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة سعي، والقليميةاالتفاقيات الثنائية واإل

ع احملروقات على جانب الصادرات، حيث إن واقع التجارة اخلارجية يف ظل مرحلة التحرير التجاري تبني مدى هيمنة قطا 

التحرير التجاري، وبالتايل فإن عملية حترير التجارة ل فرتة خال %98و  93تراوحت نسبة مسامهته من الصادرات اإلمجالية ما بني 

وتراجع  2014اخلارجية مل تصل إىل اهلدف املنشود وهو تنويع الصادرات خارج احملروقات، حيث بينت الصدمة النفطية لسنة 

سلع الزراعية، وهو جهيز والأسعار احملروقات مدى هشاشة االقتصاد الوطين، يقابله يف ذلك زيادة حجم الواردات خاصة سلع الت

ما يؤكد تبعية االقتصاد الوطين لألسواق اخلارجية، كما مل تتمكن اجلزائر من تنويع شركائها التجاريني، حيث تستحوذ دول االحتاد 

  .التعاون والتنمية االقتصادية على أغلب الصادرات اجلزائرية ومنظمة ةاألوربي

صدور القانون  مع 1983إىل غاية سنة غياب سياسة واضحة حلماية البيئة قد تبني أما يف جانب محاية البيئة يف اجلزائر ف

، كما مت وضع مجلة من القوانني جةوالذي أعطى بعدًا حلماية البيئة يف السياسات االقتصادية املنته املتعلق حبماية البيئة 83/03

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، كما  2003سنة الصادر  03/10البيئية اليت �دف إىل محاية البيئة، أمهها القانون 

وزارة البيئة ل، آخرها سناد مهمة محاية وحفاظ البيئة لعدة وزارات منذ االستقاللإيعىن حبماية البيئة، ومت  امؤسساتي اوضعت إطار 

ة، وبالتايل مت فرض ضرائب بيئية على ية البيئت السياسة البيئية كآلية حلمااختاذ أدو ا، كما مت 2017والطاقات املتجددة سنة 
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للموارد  ورغم اجلهود املبذولة إال أن البيئة يف اجلزائر تعاين العديد من املشكالت، نتيجة االستغالل اجلائر األنشطة األكثر تلويثاً،

ة وغريها من األسباب،  الزراعي الطبيعية، وكذا زيادة استهالك مصادر الطاقة األحفورية، والتوسع العمراين على حساب األراضي

كما أن تناوب الوزارات على محاية البيئة انعكس سلباً على اختاذها لقرارات صارمة يف جمال محاية البيئة، إضافة إىل عدم التطبيق 

وندرة  ر التصحرانني اليت �دف إىل محاية البيئة، كلها عوامل سامهت يف تدين املؤشر البيئي يف اجلزائر، وانتشار ظاهالفعلي للقو 

  .املياه، والتلوث اهلوائي واملائي والتغريات املناخية

، يعود بدرجة أين مت تقدمي مذكرة حول السياسة التجارية 1996تأخرت اجلزائر يف إيداع طلب االنضمام إىل غاية جوان 

وبالتايل مت تقدمي امللف عن عينيات، أوىل إىل الظروف الصعبة االجتماعية واالقتصادية اليت مرت �ا اجلزائر خالل سنوات التس

قناعة سياسية، وبالتايل باشرت اجلزائر العديد من اإلصالحات اهليكلية بغرض تكييف منظومتها االقتصادية مع متطلبات 

ة االنضمام للمنظمة ستنجم عنها انعكاسات سلبية وأخرى إجيابية، ولكن من خالل حتليل واقع االقتصاد إن عملي . االنضمام

بني مدى ضعف وهشاشة االقتصاد الوطين، والذي يبقى رهني لقطاع احملروقات، والتغري يف أسعاره يف األسواق العاملية، وطين، يتال

طلب على مدى ما تبذله اجلزائر من جهود لتطوير االقتصاد الوطين، وحماولة وبالتايل فإن عملية استغالل الفرص اإلجيابية تت

  .  بتهئية القطاعات االقتصادية للمنافسة العاملية ية، وذلكالتخفيف من االنكاسات السلب

 مناقشة الفرضيات:  

أرست املنظمة العاملية للتجارة  قد واليت تنص على أن املنظمة العاملية للتجارة عدم صحة الفرضية األولىتبني : الفرضية األولى -

الت التجارية من خالل حتريرها من القيود اجلمركية ل املباددعائم وأسس النظام اجلديد للتجارة الدولية، بتعديل جوهري يف هيك

ات الوزارية حيث أن املنظمة استطاعت حترير املبادالت والتغيري يف هيكل املبادالت التجارية من خالل املؤمتر  .وغري اجلمركية

املتقدمة على حساب الدول ة الدول واتفاقيا�ا، اليت هدفت إىل حترير املبادالت التجارية، لكن يف مقابل ذلك مت تغليب مصلح

النامية، وذلك مبناقشة كل مواضيع الدول املتقدمة دون األخذ بعني االعتبار الوضع التنموي للدول النامية، مما يبني هيمنة الدول 

  .على صنع القرارات داخل املنظمة املتقدمة

محاية البيئة من �دف إىل نظمة العاملية للتجارة امل ى أناليت تنص عل صحة الفرضيةمن خالل الدراسة تبني : الفرضية الثانية -

حيث تبني  تفاقيا�ا ومبادئها، يف مقابل ذلك فقد سامهت بشكل مباشر يف تدهور البيئة من خالل حترير التجارة اخلارجيةاخالل 

ة اجلات، وكذا بعض االستثناءات ن اتفاقيم) 20(أن املنظمة العاملية للتجارة واتفاقية اجلات هدفتا إىل محاية البيئة يف نص املادة 

ة الواردة يف اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة واليت تنص على محاية البيئة، إال أن سياسات التحرير التجاري وما جنم عنها من زياد

 .يف التبادالت التجارية، انعكست سلباً على وضعية البيئة

كأداة محائية ضد صادرات الدول تستخدم   املعايري واملتطلبات البيئية ص على أناليت تن صحة الفرضيةفقد تبني  :الفرضية الثالثة -

بني أن الدول املتقدمة تسعى إىل تضمني حيث أنه من خالل الدراسة ت .النامية يف ظل حترير التجارة اخلارجية من القيود الكمية

 وقت أصبح فيه استخدام القيود الكمية غري مقبولة، رغم محائية يفاالعتبارات البيئية ضمن سياسا�ا التجارية، حيث تعترب كآلية 

د العديد من النزاعات أن جلنة التجارة والبيئة سعت إىل ضمان أن االعتبارات البيئية ال تستخدم كعوائق فنية، إال أن املالحظ وجو 

  . دمةالتجارية املتعلقة باملتطلبات البيئية للدول النامية، نتيجة تعسف الدول املتق

من العديد  يعاين قطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر واليت تنص على أن صحة الفرضيةمن خالل الدراسة تبني  :الفرضية الرابعة -

حيث تبني من خالل الدراسة أن قطاع التجارة  . ترقية القطاع من خالل حتريرهمن املشاكل والنقائص رغم جهود الدولة يف

مراحل انطالقا من الرقابة على قطاع التجارة سنوات الستينيات، تلته مرحلة احتكار الدولة لقطاع بثالثة  اخلارجية يف اجلزائر مرّ 
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يات القرن العشرين مت حترير القطاع، وحماولة النهوض به من التجارة اخلارجية سنوات السبعينيات والثمانينيات، ومع بداية تسعين

روقات، إال أن عملية حترير التجارة اخلارجية فشلت يف معاجلة خارج احملخالل استحداث هيئات بغرض تشجيع الصادرات 

ة االحكتار، حيث تبقى سلع املشاكل اليت يعاين منها القطاع، حيث مل يتغري هيكل املبادالت التجارية عما كان عليه احلال يف فرت 

ضعف املنتج احمللي وعدم قدرته على تلبية افة إىل احملروقات املهيمنة يف جانب الصادرات، إضافة إىل تنامي قيمة الواردات، إض

  .السوق احمللي، وكذا عدم قدرته على اخرتاق األسواق العاملية

رغم سعي اجلزائر حلماية بيئتها من خالل  يت تنص على أنوال صحة الفرضية،من خالل الدراسة تبني : الفرضية الخامسة -

حيث ومن خالل الدراسة تبني أن اجلزائر أرست  .ضع البيئي يف تدهور مستمر أن الو سرتاتيجيات املتخذة إالالقوانني واهليئات واإل

، إال أن الوضع البيئي يف اجلزائر جمموعة من القوانني والتشريعات، واستحداث العديد من اهليئات واملؤسسات بغرض محاية البيئة

ة التصحر، وضعف األداء البيئي، وانتشار الغازات شار ظاهر ميتاز بالعديد من املشكالت، أمهها التلوث اجلوي واملائي وكذا انت

  .الدفيئة الناجتة عن استهالك مصادر الطاقة األحفورية، وغريها

على قطاع تتوقف آثار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة ، ضيةصحة الفر تبني من خالل الدراسة  :الفرضية السادسة -

حيث ورغم قيام اجلزائر بالعديد من  .املبذولة ملواكبة التطورات يف االقتصاد العاملي هودحات واجلاإلصالعلى التجارة اخلارجية 

، فإ�ا مل تستطع 1996لطب االنضمام يف جوان اإلصالحات اليت مست االقتصاد الوطين وقطاع التجارة اخلارجية، وتقدميها 

اجلزائر من خالل دراسة مكونات االقتصاد الوطين يتبني مدى  ارجية يفاالنضمام، ومن خالل دراسة وحتليل واقع قطاع التجارة اخل

، وبالتايل فإن عملية هشاشة االقتصاد الوطين والذي يبقى رهني قطاع احملروقات، رغم اجلهود املبذولة يف تطوير االقتصاد الوطين

ذا ما مت بذل جهود وإصالحات جيابية إاالنضمام للمنظمة سينجم عنه انعكسات سلبية بدرجة كبرية، كما توجد انعكاسات إ

  .بغرص النهوض باالقتصاد الوطين ملواكبة التطورات احلاصلة يف االقتصاد العاملي

 النتائج: 

  :اآليت جيازها يفإىل مجلة من االستنتاجات ميكن إ هذه الدراسةالواردة يف  قادنا التحليل الوصفي واملقاربات التحليلية 

من خالل  نرب دويل شامل يتم من خالله التفاوض على حترير التجارة اخلارجية من كل القيودلتجارة متعترب املنظمة العاملية ل .1

استطاعات ختفيض احلواجز اجلمركية، وهو ما جنم ، حيث بني الدول األعضاء ، وفض املنازاعاتاالتفاقيات واملؤمترات الوزارية

  .أكرب ملواضيع الدول املتقدمة على حساب الدول النامية اهتماما إال أ�ا تويل، عنه زيادة املبادالت التجارية العاملية

مية حيث لزاعقدت عدة اتفاقيات ومؤمترات ومعاهدات دولية بغرض محاية البيئة ومكافحة التلوث، ولكنها تفتقد صفة اإل .2

ة، مقارنة باإلجراءات ية البيئيعد بروتوكول كيوتو األكثر إلزامًا يف جمال محا، و تبقى على شكل توصيات، دون تعهد بااللتزام

  .األخرى اليت مت القيام �ا ملواجهة التغريات املناخية

خر، فاالهتمام مبجال واحد فقط يؤثر سلبا يؤثر كل منهما على اآل: العالقة بني حترير التجارة والبيئة عالقة تشابكية وتكاملية .3

تلعب السياسات التجارية الدولية دوراً هامًا يف جمال  ، كماريةعلى اآلخر، ولذلك جيب التوفيق بني السياسات البيئية والتجا

  .التعاون الدويل متعدد األطراف، حيث أ�ا حتمل بطبيعتها مشاكل بيئية عرب احلدود

وهي مادة االستثناءات على ضرورة محاية البيئة، وقد نصت صراحة على ضرورة محاية  20ادة اجلات يف امل اتفاقيةنصت  .4

  .تباع معايري أحادية اجلانب مما جنم عنه العديد من النزاعات التجارية ذات العالقة باالعتبارات البيئيةادى إىل ، مما أالبيئة

ورة محاية البيئة، حيث مت اإلشارة على ضرورة محاية صحة االنسان يؤكد إعالن مراكش املنشئ ملنظمة التجارة العاملية على ضر  .5

ال تعترب أن التجارة هي السبب الرئيسي يف التدهور  ، كما أن املنظمةاملية للتجارةنظمة العوالنبات واحليوان يف كل اتفاقات امل

  .البيئي، بل هو إخفاق السوق والسياسات البيئية يف حل هذه املشاكل
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مت وهو ما  يف املواقف يف ما خيص االعتبارات البيئية بني الدول املتقدمة اليت كانت تنادي بضرورة محاية البيئة،عدم التوافق  .6

، كما أن جلنة اجلارة والبيئة فشلت رفضه من قبل الدول النامية ألن اقتصاديا�ا ليست هلا القدرة على االلتزام �ذه املتطلبات

  .ارا�ا على شكل توصيات شكليةيف إجياد حل توفيقي، حيث تبقى قر 

يات القرن العشرين، نتيجة الظروف الصعبة اليت من تسعينيعترب توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق وحترير التجارة اخلارجية بداية  .7

دينونية ، ووقوعها يف أزمة امل1986مّر �ا االقتصاد الوطين سنوات الثامنينيات من القرن العشرين نتيجة الصدمة النفطية لسنة 

 .وجلوئها إىل املؤسسات الدولية، وبالتايل تطبيق أفكار وإيديولوجيات الفكر الليربايل احلر

من خالل تتبع وحتليل قطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر، أنه يعاين العديد من االختالالت رغم اإلصالحات اليت مت املالحظ  .8

 %98و  93حملروقات على الصادرات اجلزائرية بنسبة تراواحت ما بني ا قطاع يسطرتنفيذيها يف جمال إصالح القطاع، حيث 

ستحداث اجلزائر للعديد من اهليئات ارغم ، كان عليه احلال يف فرتة االحتكارريبا ما  خالل فرتة التحرير التجاري، وهو تق

 .بغرض ترقية الصادرات خارج احملروقات إال أ�ا فشلت يف ذلك

اية حبمستحداث العديد من اهليئات والوزارات تعىن والتشريعات �دف احلفاظ على البيئة، كما مت امت سن العديد من القوانني  .9

تطبيق الفعلي للقوانني وكذا تناوب العديد من الوزارات على ل�ا مل حتقق اهلدف املنشود، وذلك راجع إىل عدم اة، إال أالبيئ

 .ت البيئيةمحاية البيئة، وهو ما جنم عنه برزو العديد من املشكال

عدم توجيه حصيلة  ، إال أنمت استخدام أدوات السياسة البيئية من خالل فرض ضرائب بيئية على األنشطة األكثر تلويثاً  .10

عمدت اجلزائر إىل إنشاء مؤسسات  الرسوم الضريبية كلها حلماية البيئة ومكافحة التلوث أبعدها عن أهدافها احلقيقية، كما

 .ي للمعايري املعمول �ا، وكذا سن قوانني بغرض مطابقة املعايري البيئية بغرض احملافظة على البيئةلضمان مطابقة املتج احملل

قناعة لدى السلطات اجلزائرية بضرورة االنضمام إال أن هناك تباين يف وجهات النظر حول انعكاسات االنضمام غم وجود ر  .11

وقامت بالعديد من . قتصادية وعدم قدر�ا على املنافسة الدوليةعلى االقتصاد الوطين، خاصة يف ظل ما تعانيه القطاعات اال

 .إال أ�ا فشلت يف حتقيق صفة العضوية يف املنظمة العاملية للتجارة للمنظمة، االنضماماإلصالحات بغرض تسهيل عملية 

بينته األزمة النفطية لسنة  تعاين اجلزائر من املرض اهلولندي، وذلك لالرتباط الوثيق لالقتصاد الوطين باحملروقات، وهو ما .12

اعات الصناعة والزراعة واخلدمات، عف يف قط، واليت بينت مدى هشاشة االقتصاد الوطين، إضافة إىل أنه يعاين من ض2014

 .رغم جهود الدولة يف تطوير االقتصاد الوطين

 ظل الوضعية الصعبة لالقتصاد إن عملية االنضمام للمنظمة يعين فتح أسواق اجلزائر أمام منتجات الدول املتقدمة، ويف .13

ة واليت تتوقف على ما تبذله اجلزائر ت إجيابيالوطين، سينجم عنها انعكاسات سلبية بدرجة كبرية، إال أن هناك انعكاسا

  .بغرض النهوض باالقتصاد الوطين، واستغالل الفرص املتاحة

 االقتراحات :  

حبماية البيئة وحترير التجارة اخلارجية يف املنظمة العاملية  خاصة ديدةع نقاط بعد معاجلة الدراسة تتلخص أهم اقرتاحات       

 :ليي فيما ،للتجارة، دراسة حالة اجلزائر

النهوض بالقطاعات االقتصادية من خالل جمموعة من اإلصالحات، واليت �دف إىل التنويع االقتصادي واخلروج من التبعية  .1

 .البرتوللقطاع احملروقات الذي يبقى رهيًنا ألسعار 

كاملة للنهوض بالقدرات تيجية متالرفع من جودة املنتج اجلزائري، وتشجيع املؤسسات على تبين املعايري البيئية، وتنفيذ إسرتا .2

 .التكنولوجية واالقتصادية واإلدارية والتسويقية للصناعة احمللية

 .مصدره كان مهما البيئي التلوث البيئة، ومكافحة بشؤون يتعلق ما كل يف عامة سياسة إعداد  .3
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للمؤسسات يف جمال التزود  م املايلالضريبية، وتقدمي الدع كالتخفيضات البيئة على واحملافظة االمتثال حوافز دور تعزيز  .4

 .التلوث مكافحة ومعدات للبيئة املواد الصديقة على مجركية عفاءاتإ بالتكنولوجيا النظيفة، ومنح

طات التنموية للجزائر، مع ضرورة التنسيق بني وزاريت التجارة والبيئة لتعزيز العالقة تضمني االعتبارات البيئية يف سياق املخط .5

 .التجارية والبيئية، كما عليها التحكم أكثر يف نوعية املنتجات املستوردة السياساتالتكاملية بني 

 للبيئة، املتحدة األمم العاملية، وبرنامج التجارة منظمة مثل الدولية بالتجارة املعنية الدولية املنظمات من الفنية املعونة طلب .6

 .الدولية والتجارة البيئة قضايا تتناول مشروعات إعدادو 

 السياسات وتبين إصدار التشريعات على والعمل املتبعة، التجارية والسياسات البيئية تشريعاتالتطبيق الفعلي للعمل على ال .7

 .املستدامة التنمية لتحقيق البيئةعلى  واحملافظة ناحية من يداجلد العاملي التجاري النظام متطلبات مع تتالءم اليت

بالتجارة يف إطار النظام  فيما يتصل القدرات دعم وبناء أنظمة إصالح وتشجيع البيئة محاية وتعزيز التنمية املستدامة حتقيق .8

 .واملستقبلية اليةاحل الفرص من فيها يستفاد اهلدف وحمددة وفعالة منسقة برامج بوضع مرهون الدويل احلايل،

 دراسةآفاق ال: 

العاملية للتجارة، إىل آفاق للبحث ميكن ذكر  املنظمة إطار يفموضوع محاية البيئة وحترير التجارة اخلارجية  تقودنا دراسة

  : بعضها

 .مستقبل محاية البيئة يف ظل مساعي انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية .1

  .الصادرات اجلزائرية يف ظل الشراكة األورومتوسطية انعكاسات املتطلبات البيئية على .2

  .العاملآثار التحرير التجاري على التغريات املناخية يف  .3
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 .تلعب هذه االخرية دور املراقب

، واملتعلق باملفتشيات البيطرية يف 1991نوفمرب سنة  16املوافق لـ  1412ادي األوىل عام مج 09املؤرخ يف  452 – 91املرسوم التنفيذي رقم  .5

 .1991نوفمرب سنة  20املوافق لـ  1412مجادي األوىل عام  13،، املؤرخ يف 59ريدة الرمسية اجلزائرية، العدد ودية، اجلاملراكز احلد

 . 12، اجلريدة الرمسية العدد 1991فيفري  13وافق لـ امل 1411رجب  28املؤرخ يف  91/37 رقم املرسوم التنفيذي .6

، حيدد تكوين ا�لس الوطين حلماية املستهلكني 1992جويلية سنة  06املوافق لـ  1413رم عام حم 05املؤرخ يف  272 – 92املرسوم التنفيذي رقم  .7

 .1992جويلية سنة  08املوافق لـ  1413م حمرم عا 07، الصادرة بتاريخ 52واختصاصاته، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

، يتضمن تعديل القانون األساسي للمعهد 1993جوان  14افق لـ املو  1413ذي احلجة عام  24املؤرخ يف  139 – 93املرسوم التنفيذي رقم  .8

 .1993جوان  20ق لـ املواف 1413ذي احلجة عام  30، املؤرخ يف 41الوطين حلماية النباتات، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العد 

، والذي ينظم إثارة الضجيج، اجلريدة 1993سنة  جويلية 27املوافق لـ  1414صفر عام  07املؤرخ يف  184 – 93املرسوم التنفيذي رقم  .9

  .1993جويلية سنة  28املوافق لـ  1414صفر عام  08الرمسية اجلزائرية، املؤرخ يف 
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املتعلق برتقية اإلستثمار، اجلريدة الرمسية للجزائر،  1993أكتوبر  5املوافق لـ  1414ربيع الثاين  19املؤرخ يف  93/12رقم املرسوم التنفيذي  .12

 .1993أكتوبر  10، 64العدد 
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  )2017 – 1990(خالل�الف��ة�� الصادرات�والواردات�ل��زائر�تطور�: 01م�ملحلق�رقا

  مليون�دوالر: الوحدة

  �سبة�التغطية  امل��ان�التجاري   الواردات  الصادرات  السنوات

1990  11984  9648  2336  124,21%  
1991  12101  7681  4420  157,54%  
1992  10836  8406  2430  128,91%  
1993  10091  8788  1303  114,83%  
1994  8340  9365  -1025  95,17%  
1995  10240  10760  -520  95,17%  
1996  13375  9098  4277  147,01%  
1997  13889  8687  5202  159,88%  
1998  10213  9403  810  108,61%  
1999  12213  9164  3049  133,27%  
2000  22031  9173 12858  240,17%  
2001 19132  9940  9192  192,47%  
2002  18825  12009  6816  156,76%  
2003  24612  13534  11078  181,85%  
2004  32083  18308  13775  175,24%  
2005  46001  20357  25644  225,97%  
2006  54613  21456  33157  254,53%  
2007  60163  27631  32532  217,74%  
2008  79298  39479  39819  200,86%  
2009  45194  39294  5900  115,02%  
2010  57053  40473  16580  140,97%  
2011  73489 47247  26242  155,54%  
2012  71866  50376  21490  142,66%  
2013  64974  55028  9946  118,07%  
2014  62886  58580  4306  107,35%  
2015  35219  51702  -16483  68,12%  
2016  29943  46727   -16784  64,08%  
2017  34761  45953  -11192  75,64%  

  :، باإلعتماد علىاد الطالبمن إعد: المصدر

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 1963 – 2010, 

Centre National de l’Informatique et des satatistiques, 2010. 
- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 2005 – 2015, 

Centre National de l’Informatique et des satatistiques, 2015. 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce de L’Algerie, periode : deux 
premier moins 2017, Centre National de l’Informatique et des satatistiques, 2017. 

- ONS, La direction Techinique chargée de la comptabillite nationale : Evolutation des Echanges Exterieurs de 
Marchandises de 2011 A 2016, collections statistiques N° 205/2017, november 2017, alger. 

 ):31/01/2018(، متاح 2017إحصائيات التجارة اخلارجية لسنة : وزارة التجارة -
www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/statistique-du-commerce-exterieur 
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  )2016 – 1990(تطور�ال�ي�ل�السل���للصادرات�ا��زائر�ة�): 02(امل��ق�رقم�

  ون�دوالرملي: الوحدة

مواد�  السنوات

  غذائية

طاقة�

  ومحروقات

مواد�نصف�  مواد�أولية

  مصنعة

سلع�

التج����

  الصنا��

سلع�

التج����

  الفال��

سلع�

  إس��الكية

  املجموع

  11304  67  03  76  211  32  10865  50  القيمة  1990

  100  0,59  0,03  0,67  1,87  0,28 96,12  0,44  ال�سبة

  12101  42  05  61  169  43  11726  55  القيمة  1991

  100  0,35  0,04  0,50  01,39  0,35  96,90  0,45  ال�سبة

  10836  44  02  66  226  32  10387  79 القيمة  1992

 100  0,41  0,02  0,61  02,08  00,29  95,86  0,73  ال�سبة

  10091  50  00  17  287  26  9612  99  القيمة  1993

  100  0,50  0,00  0,17  2,84  0,26  95.25  0,98  ال�سبة

  8340  22  02  09  198  23  8053  33  لقيمةا  1994

  100  0,26  0,024  0,11  2,37  0,28  96,56  0,40  ال�سبة

  10240  61  05  18  274  41  9731  110  القيمة  1995

 100  0,60  0,18  0,05  2,68  0,40  95,03  1,07  ال�سبة

  13375  156  03  46  496  44  12494  136  القيمة  1996

  100  1.17  0,02  0,34  3,71  0,33  93,41  1,02  ال�سبة

  13889  23  01  23  387  40  13378  387  القيمة  1997

  100  0,17  0,007  0,17  2,79  0,29  96,32  2,79  ال�سبة

  10213  16  07  09  254  45  9855  27  القيمة  1998

  100  0,16  0,07  0,09  2,40  0,44  96,49  0,26  بةال�س

  12522  16  25  47  281  41  12084  24  القيمة  1999

  100  0,16  0,20  0,38  2,24  0,33  96,50  0,19  ال�سبة

  22031  13  11  47  465  44  21419  32  القيمة  2000

  100  0,06  0,05  0,21  2,11  0,20  97,22  0,15  ال�سبة

  19132  12  22  45  504  37  18484  28  القيمة  2001

  100  0,06  0,115  0,24  2,63  0,19  96,61  0,15  ال�سبة

  18825  27  20  50  551  51  18091  35  القيمة  2002

  100  0,14  0,106  0,27  2,93  0,27  96,10  0,19  ال�سبة

  24612  35  01  30  509  50  23939  48  القيمة  2003

  100  0,14  0,004  0,12  2,07  0,20  93,61  0,20  ال�سبة

  32083  14  00  47  571  90  31302  59  القيمة  2004

  100  0,04 0  0,15  1,78  0,28  97,57  0,18  ال�سبة

  46001  19  00  36  651  134  45094  67  القيمة  2005

  100  0,04  0  0,08  1,42  0,29  98,03  0,15  ال�سبة

  54613  43  01  44  828  195  53429  73  القيمة  2006

  100  0,08  0,002  0,08  1,52  0,36  97.83  0,13  القيمة

  60163  35  00  46  993  169  58831  88  ال�سبة  2007

  100  0,06  0  0,08  1,65  0,28  97,79  0,15  القيمة
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  79298  32  01  67  1384  334  77361  119  القيمة  2008

  100  0,04  0,001  0,08  1,75  0,42  97,56  0,15  ال�سبة

  45194  49  00  42  692  170  44128  113  القيمة  2009

  100  0,11  0  0,09  1,53  0,38  97,64  0,25  ل�سبةا

  57053  30  01  30  1056  94  55527  315  القيمة  2010

  100  0,05  0,002  0,05  1,85  0,16  97,33  0,55  بةال�س

  73489  15  00  35  1496  161  71427  355  القيمة  2011

  100  0,02  0  0,05  2,04  0,22  97,19  0,48  ال�سبة

  71866  19  01  32  1527  168  69804  315  القيمة  2012

  100  0,03  0,001  0,04  2,12  0,23  97,13  0,44  ال�سبة

  64974  17  0  28  1458  109  62960  402  القيمة  2013

  100  0,03  0  0,04  2,24  0,17  96,90  0,62  ال�سبة

  62886  11  02  16  2121  109  60304  323  القيمة  2014

  100  0,02  0,003  0,03  3,37  0,17  95,89  0,51  ال�سبة

  35219  11  01  19  1597  106  33250  235  القيمة  2015

 100  0,03  0,003  0,05  4,53  0,30  94,41  0,67  ال�سبة

  29943  19  00  54  1321  85  28137  327  القيمة  2016

  100  0,63  0  0,18  4,41  0,28  93.97  1,09  ال�سبة

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
1963 – 2010, Op.Cit . 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
2005 – 2015, Op.Cit .. 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce de L’Algerie, periode : deux 

premier moins 2017, Op.Cit . 

- ONS, La direction Techinique chargée de la comptabillite nationale : Evolutation des Echanges Exterieurs de 
Marchandises de 2011 A 2016, Op.Cit 
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  )2016 – 1990(تطور�ال�ي�ل�السل���للواردات�ا��زائر�ة�: )03(امل��ق�رقم�

  مليون�دوالر: وحدةال
مواد�  السنوات

  غذائية

طاقة�

  ومحروقات

مواد�  مواد�أولية

نصف�

  مصنعة

سلع�

التج����

  الصنا��

سلع�

التج����

  الفال��

سلع�

  إس��الكية

  املجموع

  9648  1146  78  3693  1806  677  144  2140  القيمة  1990

  100  11,83  0,81  38,14  18,65  6,99  1,49  21,10  ال�سبة

  7681  720  153  2443  1861  410  156  1938  القيمة  1991

  100  9,37  1,99  31,81  24,23  5,34  2,03  25.23  ال�سبة

  8406  1153  51  2445  1933  612  120  2092 القيمة  1992

  100  13,72  0,61  29,09  23,00  7,28  1,43  24,89  ال�سبة

  8788  1195  55  2567  2074  595  125  2177  القيمة  1993

  100  13,60  0,63  29,21  23,60  6,77  1,42  24,77  ال�سبة

  9365  1270  33  2428  2143  619  56  2816  القيمة  1994

  100  13,56  0,35  25,93  22,88  6,61  0,60  30,07  ال�سبة

  10760  1751  41  2937  2372  789  118  2753  القيمة  1995

  100  16,27  0,38  27,29  22,04  7,33  1,10  25,58  ال�سبة

  9098  1038  41  3022  1788  498  110  2601  القيمة  1996

  100  11,41  0,45  33,22  19,65  5,47  1,21  28,59  ال�سبة

  8687  1094  21  2833  1564  499  132  2544  القيمة  1997

  100  12,59  0,24  32,61  18,00  5,74  1,52  29,29  ال�سبة

  9403  1319  43  3120  1722  540  126  2533  القيمة  1998

  100  14,03  0,48  33,18  18,31  5,74  1,34  26,94  ال�سبة

  9164  1396  72  3219  1547  469  154  2307  القيمة  1999

  100  15,23  0,79  35,13  16,88  5,12  1,68  25,17  ال�سبة

  9173  1393  85  3068  1655  428  129  2415  القيمة  2000

  100  15,19  0,93  33,45  18,04  4,67  1,41  26,33  ال�سبة

  9940  1466  155  3435  1872  478  139  2395  القيمة  2001

  100  14,75  1,56  34,56  18,83  4,81  1,40  24,09  ال�سبة

  12009  1655  148  4423  2336  562  145  2740  القيمة  2002

  100  13,78  1,23  36,83  19,45  4,68  1,21  22,82  ال�سبة

  13534  2112  129  4955  2857  689  114  2687  القيمة  2003

  100  15,61  0,95  36,61  21,11  5,09  0,84  19,85  ال�سبة

  18308  2797  173  7139  3645  784  173  3597  القيمة  2004

  100  15,28  0,94  38,99  19,91  4,28  0,94  19,65  ال�سبة

  20357  3107  160  8452  4088  751  212  3587  القيمة  2005

  100  15,25  0,79  41,48  20,06  3,69  1,04  17,60  ال�سبة

  21456  3011  96  8528  4934  843  244  3800  القيمة  2006

  100  14,03  0,45  39,75  23,00  3,93  1,14  17,71  القيمة

  27631  3751  146  10026  7105  1325  324  4954  القيمة  2007

  100  13,58  0,53  36,29  25,71  4,80  1,17  17,93  ال�سبة



ـــــــــــال ــــــــــــمـــــــــــ ــــــــــــــــحال ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ قــــ  
  

  

  

412 

  39479  6397  174  13093  10014  1394  594  7813  القيمة  2008

  100  16,20  0,44  33,16  25,37  3,53  1,50  19,79  ال�سبة

  39294  6145  233  15139  10165  1200  549  5863  القيمة  2009

  100  15,64  0,59  38,53  25,97  3,05  1,40  14,92  ال�سبة

  40473  5836  341  15776  10098  1409  955  6058  القيمة  2010

  100  14,42  0,84  38,98  24,95  3,48  2,36  14,97  ال�سبة

  47247  7328  387  16050  10685  1783  1164  9850  القيمة  2011

  100  15,51  0,82  33,97  22,62  3,77  2,46  20,85  ال�سبة

  50376  9997  330  13404  10629  1839  4955  9022  القيمة  2012

  100  19,84  0,66  27,00  21,10  3,65  9,84  17,91  ال�سبة

  55028  11210  508  16194  11310  1841  4385  9580  القيمة  2013

  100  20,37  0,92  29,43  20,55  3,35  7,97  17,41  ةال�سب

  58580  10334  658  18961  12852  1891  2879  11005  القيمة  2014

  100  17,64  1,12  32,37  21,94  3,23  4,91  18,79  ال�سبة

  51702  8676  664  17076  12034  1560  2376  9316  القيمة  2015

  100  16,78  1,28  33,03  23,28  3,02  4,60  18,02  ال�سبة

  46727  8275  15394  501  11482  1559  1292  8224  القيمة  2016

  100  17,71  1,07  32,94  24,57  3,34  2,76  17,60  ال�سبة

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
1963 – 2010, Op.Cit . 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
2005 – 2015, Op.Cit .. 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce de L’Algerie, periode : deux 

premier moins 2017, Op.Cit . 

- ONS, La direction Techinique chargée de la comptabillite nationale : Evolutation des Echanges Exterieurs de 

Marchandises de 2011 A 2016, Op.Cit. 
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  )2016 – 1990( التوز�ع�ا��غرا���للصادرات�ا��زائر�ة): 04(امل��ق�رقم�

 مليون�دوالر: الوحدة

�تحاد�  السنوات

  �ور�ي

بلدان�

منظمة�

التعاون�

  والتنمية

دول�

أور�ية�

  أخرى 

امركيا�

  الالتي�ية

دول�

  آسيا

دول�

املحيط�

  ال�اادي

الدول�

  لعر�يةا

دول�

املغرب�

  العر�ي

دول�

  إفر�قيا

  املجموع

  11304  295  238  56  -   190  238  375  2317  7595  القيمة  1990

�سال

  بة

67,19  20,50  3,32  2,11  1,68  0.00  0,49  2,11  2,61  100  

  12106  18  192  33  -   108  286  214  2593  8657  القيمة  1991

ال�س

  بة

71,51  21,42  1,77  2,36  0,89  0,00  0,273  1,59  0,15  100  

  10838  12  227  2  -   168  377  220  1943  7890 القيمة  1992

ال�س

  بة

72,80  17,93  2,03  3,48  1,55  0,00  0,02  2,09  0,11  100  

  10091  12  167  15  -   245  520  246  1931  6952  القيمة  1993

ال�س

  بة

68,89  19,14  2,44  5,15  2,43  0,00  0,15  1,65  0,12  100  

  8340  17  231  7  -   118  226  140  1867  5734  القيمة  1994

ال�س

  بة

68,75  22,39  1,68  2,71  1,41  0,00  0,084  2,77  0,20  100  

  10240  18  226  18  -   195  294  325  2521  6638  القيمة  1995

ال�س

  بة

64,82  24,62  3,17  2,87  1,90  0,00  0,176  2,21  0,18  100  

  13375  13  251  16  -   186  734  740  3276  8059  القيمة  1996

ال�س

  بة

60,25  24,49  5,53  5,49  1.39  0,00  0,12  1,88  0,10  100  

  13889  14  215  21  -   227  897  150  2702  8663  القيمة  1997

ال�س

  بة

62,37  19,45  1,08  6,46  1,63  0,00  0,15  1,55  0,10  100  

  10213  05  136  22  -   34  726  109  2538  6643  القيمة  1998

ال�س

  بة

65,04  24,85  1,07  7,11  0,33  0,00  0,21  1,33  0,05  100  

  12522  36  127  80  -   145  903  78  3095  8059  القيمة  1999

ال�س

  بة

64,35  24,72  0,62  7,21  1,16  0,00  0,64  1,01  0,29  100  

  12522  42  254  55  -   210  1672  181  5835  12792  القيمة  2000

ال�س

  بة

58,06  26,49  0,82  7,59  0,95  0,00  0,25  1,15  0,19  100  

  19132  26  275  315  23  476  1037  87  4549  12344  القيمة  2001

  100  0,14  1,44  1,65  0,12  2,49  5,42  0,45  23,78  64,52ال�س
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  بة

  18825  50  250  248  38  456  951  130  4602  12100  القيمة  2002

ال�س

  بة

64,28  24,45  0,69  5,05  2,42  0,20  1,32  1,33  0,27  100  

  23836  7  248  327  -   529  1235  296  7098  14096  القيمة  2003

ال�س

  بة

59,14  29,78  1,24  5,18  2,22  0,00  1,37  1,04  0,03  100  

  31713  26  337  604  -   699  1480  174  10068  18325  القيمة  2004

ال�س

  بة

57,78  31,75  0,55  4,67  2,20  0,00  1,90  1,06  0,08  100  

  46001  49  418  621  -   1218  3124  15  14963  25593  القيمة  2005

ال�س

  بة

55,64  32,53  0,03  6,79  2,65  0,00  1,35  0,91  0,11  100  

  54613  14  515  591  -   1792  2398  07  20546  28750  القيمة  2006

ال�س

  بة

52,64  37,62  0,01  4,39  3,28  0,00  1,741  0,94  0,03  100  

  60163  42  760  479  55  4004  2596  07  25387  26833  القيمة  2007

ال�س

  بة

44,60  42,20  0,01  4,31  6,66  0,09  0,80  1,26  0,07  100  

  79298  365  1626  797  -   3765  2875  10  28614  41246  القيمة  2008

ال�س

  بة

52,01  36,08  0,01  3,63  4,75  0,00  1,00  2,05  0,46  100  

  45194  93  857  564  -   3320  1841  07  15326  23186  القيمة  2009

ال�س

  بة

51,30  33,91  0,02  4,07  7,35  0,00  1,25  1,90  0,21  100  

  57053  79  1281  694  -   4082  2620  10  20278  28009  القيمة  2010

�سال

  ةب

49,09  35,54  0,02  4,59  7,15  0,00  1,22  2,25  0,14  100  

  73489  146  1586  810  41  5168  4270  102  24059  37307  القيمة  2011

ال�س

  بة

50,77  32,74  0,14  5,81  7,03  0,06  1,10  2,16  0,20  100  

  71866  62  2073  958  -   4683  4228  36  20029  39797  القيمة  2012

ال�س

  بة

55,38  27,87  0,05  5,88  6,52  0,00  1,33  2,88  0,09  100  

  64974  91  2639  797  -   4697  3211  52  12210  41277  القيمة  2013

ال�س

  بة

63,53  18,79  0,08  4,94  7,23  0,00  1,23  4,06  0,14  100  

  62886  110  3065  648  -   5060  3183  98  10344  40378  القيمة  2014

ال�س

  بة

64,21  16,45  0,16  5,06  8,05  0,00  1,03  8,87  0,17  100  

  34668  82  1550  572  71  2409  1683  37  5288  22976  القيمة  2015
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415 

ال�س

  بة

66,27  15,25  0,11  4,85  6,95  0,20  1,65  4,47  0,24  100  

  28883  51  1368  385  -   2331  1678  80  6251  16739  القيمة  2016

ال�س

  بة

57,95  21,64  0,28  5,81  8,07  0,00  1,33  4,74  0,18  100  

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :صدرالم

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
1963 – 2010, Op.Cit . 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
2005 – 2015, Op.Cit .. 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce de L’Algerie, periode : deux 

premier moins 2017, Op.Cit . 

- ONS, La direction Techinique chargée de la comptabillite nationale : Evolutation des Echanges Exterieurs de 

Marchandises de 2011 A 2016, Op.Cit. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2016 – 1990(ا��زائر�ة��للوارداتالتوز�ع�ا��غرا���): 05(امل��ق�رقم�

  مليون�دوالر: وحدةال

�تحاد�  السنوات

  �ور�ي

بلدان�

منظمة�

التعاون�

  والتنمية

دول�

أور�ية�

  أخرى 

امركيا�

  الالتي�ية

دول�

  آسيا

دول�

املحيط�

  ال�اادي

الدول�

  العر�ية

دول�

املغرب�

  العر�ي

دول�

  إفر�قيا

  املجموع

  9684  47  153  78  -   607  274  411  2531  5583  القيمة  1990

ال�س

  بة

57,65 26,14  4,24  2,83  6,27  0,00  0,80  1,58  0,49  100  

  7680  72  172  41  -   161  216  167  2188  4663  القيمة  1991

ال�س

  بة

60,72  28,49  2,17  2,81  2,10  0,00  0,53  2,24  0,94  100  

  8406  21  217  98  -   352  180  102  2118  5318 القيمة  1992

  100  0,25  2,58  1,17  0,00  4,19  2,14  1,21  25,20  63,26ال�س
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416 

  بة

  8788  42  213  83  -   517  160  109  2539  5118  القيمة  1993

ال�س

  بة

58,24  28,89  1,24  1,82  5,88  0,00  0,94  2,42  0,48  100  

  9365  47  257  125  -   558  216  157  2772  5232  القيمة  1994

ال�س

  بة

55,87  29,60  1,68  2,31  5,96  0,00  1,34  2,74  0,50  100  

  10761  45  198  133  -   576  368  271  2785  6394  القيمة  1995

ال�س

  بة

59,42  25,88  2,52  3,42  5,35  0,00  1,24  1,84  0,42  100  

  9098  75  124  131  -   499  357  223  2000  5689  القيمة  1996

ال�س

  بة

62,53  21,98  2,45  3,92  5,48  0,00  1,44  1,36  0,82  100  

  8687  121  24  336  -   155  517  423  2181  4930  القيمة  1997

ال�س

  بة

56,75  25,11  4,87  5,95  1,78  0,00  3,87  0,28  1,39  100  

  9403  169  24  265  -   643  185  400  2320  5397  القيمة  1998

ال�س

  بة

57,40  24,67  4,25  1,97  6,84  0,00  2,82  0,25  1,80  100  

  9164  146  36  160  -   771  340  485  2074  5152  القيمة  1999

ال�س

  بة

56,22  22,63  5,29  3,71  8,41  0,00  1,74  0,39  1,59  100  

  9173  119  52  144  64  599  142  603  2194  5256  القيمة  2000

ال�س

  بة

57,30  23,92  6,57  1,35  6,53  0,70  1,57  0,57  1,30  100  

 9940  85  72  92  179  579  269  636  2125  5903  القيمة  2001

ال�س

  بة

59,39  21,38  6,40  2,71  5,82  1,80  0,93  0,72  0,86  100  

  12009  87  127  366  127  943  385  757  2485  6732  القيمة  2002

ال�س

  بة

56,06  20,69  6,30  3,21  7,85  1,06  3,05  1,06  0,72  100  

  13534  125  120  418  47  1206  567  855  2242  7954  القيمة  2003

ال�س

  بة

58,77  16,57  6,32  4,19  8,91  0,35  3,09  0,89  0,92  100  

  18308  175  169  525  56  1952  1166  1097  3071  10097  القيمة  2004

ال�س

  بة

55,55  17,09  8,39  5,88  8,54  0,36  2,60  0,88  2,71  100  

  20357  148  217  387  -   2504  1248  1088  3506  11219  القيمة  2005

ال�س

  بة

55,11  17,22  5,34  6,13  12,30  0,00  2,10  1,07  0,73  100  

  21456  148  235  493  -   3055  1281  777  3738  11729  القيمة  2006
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417 

ال�س

  بة

54,67  17,42  3,62  5,97  14,24  0.00  2,30  1,10  0,69  100  

  27631  231  284  621  -   4318  1672  715  5363  14427  القيمة  2007

ال�س

  بة

52,21  19,41  2,59  6,05  15,63  0,00  2,25  1,03  0,84  100  

  39479  395  395  705  -   6916  2179  659  7245  20985  القيمة  2008

ال�س

  بة

53,15  18,35  1,67  5,52  17,52  0,00  1,79  1,00  1,00  100  

  39294  350  478  1089  2  7574  1866  728  6435  20772  القيمة  2009

ال�س

  بة

52,86  16,38  1,85  4,75  19,28  0,01  2,77  1,22  0,89  100  

  40473  396  544  1262  -   8280  2380  388  6519  20704  القيمة  2010

ال�س

  بة

51,16  16,11  0,96  5,88  20,46  0,00  3,12  1,34  0,98  100  

  47247  578  691  1760  -   8873  3931  579  6219  24616  القيمة  2011

ال�س

  بة

52,10  13,16  1,23  8,32  18,78  0,00  3,72  1,46  1,22  100  

  50376  741  807  1555  -   9538  3590  1652  6160  26333  القيمة  2012

ال�س

  بة

52,27  12,23  3,28  7,13  18,93  0,00  3,09  1,60  1,47  100  

  55028  594  1069  2414  -   10623  3466  1213  6965  28724  القيمة  2013

ال�س

  بة

52,20  12,66  2,20  6,30  19,30  0,00  4,39  1,87  1,08  100  

  58580  440  738  1962  -   12619  3815  886  8436  29684  القيمة  2014

ال�س

  بة

50,67  14,40  1,51  6,51  21,54  0,00  3,35  1,26  0,75  100  

  51702  359  680  1918  -   11850  2822  1225  7363  25483  القيمة  2015

ال�س

  بة

49,29  14,24  2,37  5,46  22,92  0,00  3,71  1,32  0,69  100  

 46727  238  697  1934  -   11618  2857  909  6295  22179  القيمة  2016

ال�س

  بة

47,77  13,47  1,9  6,11  24,86  0,00  4,14  1,49  0,51  100  

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
1963 – 2010, Op.Cit . 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Les réalisations des échanges extérieurs dl l’algerie 
2005 – 2015, Op.Cit .. 

- Ministére des Finances, direction générale des douanes : Statistiques du Commerce de L’Algerie, periode : deux 

premier moins 2017, Op.Cit . 

- ONS, La direction Techinique chargée de la comptabillite nationale : Evolutation des Echanges Exterieurs de 

Marchandises de 2011 A 2016, Op.Cit



 

  

 

  : امل��ص 

لك من خالل اإلشكالية دراسة إىل تسليط الضوء على موضوع محاية البيئة وحترير التجارة اخلارجية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، دراسة حالة اجلزائر، وذهدفت ال

  ية؟ما مدى مسامهة منظمة التجارة العاملية يف التوفيق بني محاية البيئة وأهداف حترير التجارة اخلارج: ة التاليةالرئيسي

يف  التجارة بإمكانه املسامهةوخلصت الدراسة إىل أن العالقة بني التحرير التجاري والبيئة عالقة ترابطية، حيث يوجد تباين يف وجهات النظر، فهناك من يرى أن حترير 

ة أن التحرير التجاري ليس سببًا رئيسيًا يف تدهور البيئة بل هو فشل محاية البيئة من خالل التكنولوجيا النظيفة، يف حني يرى البعض عكس ذلك، كما ترى املنظمة العاملية للتجار 

  .ملشكالت البيئيةقوانني السوق والدولة يف التعامل مع املشكالت البيئية، إال أ�ا التنفي مسامهتها يف تزايد ا

د اجلمركية وغري اجلمركية، وذلك وفق املبادئ واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها كما مت التوصل إىل أن املنظمة العاملية للتجارة سامهت يف حترير التجارة اخلارجية من القيو 

من اتفاقية اجلات واليت تنص على محاية اإلنسان واحليوان  20ة البيئة، وذلك من خالل املادة من خالل مؤمترا�ا الوزارية، كما حاولت التوفيق بني متطلبات التحرير التجاري ومحاي

جتاه وبالتايل بروز اجتاهني خمتلفني، ركز اال. محاية البيئة، كما أن اتفاقيات املنظمة جتيز استخدام املعايري الفنية واليت تتفق مع األهداف البيئية بطريقة أكثر وضوح والنبات مبا فيها

وإمكانية  ،اآلثار املتوقعة للسياسات البيئية على تنافسية منتجا�ا نامية منأما االجتاه الثاين فتمثل يف خماوف الدول الموضوع العالقة بني السياسات التجارية والبيئة،  حول األول

ومحاية  ،ملية للتجارة إىل إجياد صيغة مناسبة من التوفيق بني أهداف حترير التجارة اخلارجيةاملنظمة العا سعتاستخدام الدول املتقدمة كسياسات محائية ملنتجا�ا، ويف هذا اإلطار 

  .تدابري محائية، وذلك من خالل مؤمترا�ا الوزارية، وكذا جلنة التجارة والبيئةعلى املبادالت التجارية وتشكل  ضع قيوداً البيئة اليت قد ت

ويع الصادرات رير التجاري مع بداية تسعينيات القرن العشرين، إال أن عملية التحرير التجاري مل تتوصل للهدف املنشود وهو تنأما بالنسبة للجزائر فقد تبنت سياسة التح

العديد من املشكالت البيئية  لك تشهد اجلزائرخارج احملروقات رغم ا�هودات املبذولة، ويف جانب محاية البيئة فقد مت وضع آليات ومعايري حلماية البيئة، وتبين إسرتاتيجيات، رغم ذ

إال أ�ا مل تكتسب صفة العضوية بعد، وذلك  1996لتجارة فقد مت تقدمي ملف االنضمام يف جوان أما عن انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية ل. ومن بينها ظاهرة التغريات املناخية

انعكاسات يغلب عليها الطابع السليب وذلك راجع هلشاشة االقتصاد الوطين وارتباطه الوثيق بأسعار  راجع إىل عدة أسباب وعراقيل، ومن املتوقع أن عملية االنضمام ستكون هلا

  .احملروقات

 .، لجنة التجارة والبيئةمنظمة التجارة العالمية ، المعايير البيئية،تحرير التجارة الخارجية، حماية البيئة: لكلمات المفتاحيةا

Abstract : 

       The study aimed to shed light on the subject of environmental protection and liberalization of foreign trade, within the framework 
of the World Trade Organization, the case study of Algeria, through the following main problem: How much is the contribution of the 
World Trade Organization in reconciling between the protection of the environment and the objectives of liberalizing foreign trade? 
And what is the reality in algeria ? 
      The study concluded that the relationship between trade liberalization and the environment is Interrelated relationship, where there 
is a divergence of views. Some believe that trade liberalization can contribute to the protection of the environment through clean 
technology, while some see the opposite. Is not a major cause of the deterioration of the environment but it is the failure of the laws of 
the market and the state in dealing with environmental problems, but it does not deny its contribution to the increasing environmental 
problems. 
       It was also concluded that the World Trade Organization contributed to the liberalization of foreign trade from customs and non-
tariff barriers in accordance with the principles and objectives it seeks to achieve through its ministerial conferences. It also tried to 
reconcile between the requirements of trade liberalization and environmental protection through Article 20 of the GATT Which 
provides for the protection of humans, animals and plants, including the protection of the environment. In addition, the conventions of 
the Organization allows the use of technical standards that are consistent with environmental objectives in a more clear manner.  
      Thus, two different trends emerged, focusing first on the relationship between trade policies and the environment. On the other 
hand, the second trend is the concerns of developing countries about the expected effects of environmental policies on the 
competitiveness of their products. 
      In this context, the World Trade Organization (WTO) sought to find an appropriate formula for reconciling between the objectives 
of liberalizing foreign trade and protecting the environment which could place restrictions on trade exchanges constitute protective 
measures through its ministerial conferences, as well as the Committee on Trade and Environment. 
      As for Algeria, it adopted the policy of trade liberalization in the early 1990s.However, the process of trade liberalization did not 
achieve the desired goal of diversifying exports outside hydrocarbons despite the efforts exerted. 
On the environmental protection side, mechanisms and standards have been established to protect the environment and adopt 
strategies. However, Algeria is experiencing many environmental problems, including the phenomenon of climate change. 
           As for the accession of Algeria to the World Trade Organization, the file of accession was submitted in June 1996, but it has not 
gained the status of membership yet ,this is due to several reasons and obstacles. It is expected that the accession process will have 
negative repercussions due to the fragility of the national economy and its close link with fuel prices. 
key words: Foreign Trade Liberalization ; Environmental Protection; World Trade Organization; Committee on Trade and 
Environment.(CTE) 
 


