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 ةالمتغيرات العالميظل  فيالتعاون االقتصادي العربي  آفاق

 عبد المنعم محمد الطيب حمد النيلد.  

 باحث اقتصادي ومصرفً
 المعهد العالً للدراسات المصرفٌة والمالٌة

 جمهورٌة السودان ،الخرطوم
 

 ملخص
دراسة آفاق التعاون  بؽرضالدراسة  هذه  تؤتً

االقتصادي العربً فً ظل التجمعات العربٌة 
 العالمٌة القائمة. والتكتالت

التعاون االقتصادي  آلٌاتالدراسة إلى  وتشٌر
العربً، من خالل التعرؾ على سمات وخصائص 

عاون االقتصادي فً وتجارب الت العربًاالقتصاد 
الدول العربٌة والوقوؾ على جهود الدول العربٌة 

تنفٌذ منطقة التجارة الحرة العربٌة وهٌكل  فً
 التجارة البٌنٌة.

التنافسٌة  القدرةتتناول الدراسة اتجاهات  كما
لالقتصاد العربً، من خالل مفهوم المنافسة 

التجارة الخارجٌة العربٌة  اتجاهاتالعالمٌة وتحلٌل 
ومٌزان مدفوعات الدول العربٌة خالل الفترة 

، وكذلك الوقوؾ على موقع 1995-2000
 االقتصاد العربً من العولمة.

إلى نموذج االتحاد  كذلكالدراسة   وتشٌر
العربً، وقد تم  االقتصادأثره على واألوربً 

التركٌز على تجربة االتحاد األوربً لنجاحها 
ول العربٌة، االقتصادٌة مع الد العالقاتولقوة 

 العربٌة -حٌث ٌتم تناول آفاق الشراكة األوربٌة 
 وقدرة األوربٌة، –واتجاهات التجارة العربٌة 

المصارؾ العربٌة فً أوربا على مواكبة المعاٌٌر 
 العالمٌة.
منظمة التجارة  اتفاقٌاتتتناول الدراسة  كما

ثارها على االقتصاد العربً، من خالل آالعالمٌة و
التجارة العالمٌة فً إدارة  ظمةمنتحلٌل دور 

االقتصاد العالمً، وموقؾ الدول العربٌة من 
 إلىباإلضافة  وما ٌترتب على ذلك. إلٌها االنضمام

 القدرة تعزٌزتقدٌم مقترحات قد تسهم فً  
 التنافسٌة لالقتصاد العربً.

 

Résumé 

Cette étude a pour but l’étude des 

perspectives économiques arabes à l’ombre 

des groupements arabes et des cartels 

internationaux existants. 

L’étude met en exergue les mécanismes 

de coopération économique arabe, à travers 

les caractéristiques de l’économie arabe et 

les expériences de coopération économique 

dans les pays arabes et les efforts arabes 

pour mettre en valeur la zone libre de 

commerce et les structures du commerce 

interarabe. 

Cette étude penche aussi sur les 

potentialités compétitives de l’économie 

arabe à travers le concept de la 

compétitivité mondiale en analysant les 

tendances du commerce extérieur et les 

balances de payements des pays arabes 

pendant la période 1995-2000 et la position 

de l’économie arabe vis avis de la 

mondialisation. 

Cette étude s’intéresse aussi au model de 

la Communauté Européenne et son impact 

sur l’économie arabe. 

Sont traités aussi les accords de l’OMC 

et leurs impacts sur l’économie arabe, à 

travers l’analyse du rôle de l’OMC dans la 

gestion de l’économie internationales, et le 

point de vue des pays arabes pour s’y 

intégrer avec toutes les conséquences qui 

en résultent.  
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 مقدمة

، نتٌجة من القرن العشرٌن األخٌربرز مفهوم العولمة بصورة واضحة فً العقد 
 فًالمالٌة  األسواقنشاط  فًهامة كانهٌار االتحاد السوفٌتً، والتسارع  أمورسلسلة 

والنافتا والكومٌسا  األوربً، وقٌام تكتالت اقتصادٌة كاالتحاد آسٌادول جنوب شرق 
على توصٌات  بناءنشؤت  التًقٌام منظمة التجارة العالمٌة  إلى إضافةوؼٌر ذلك، هذا 

 (. األورؼوايمن جوالت الجات ) األخٌرةالجولة 

على  االتفاقٌات العالمٌة والتكتالت االقتصادٌة القائمة ذات تؤثٌر أنوالشك 
 ههذ تؤتً االقتصادٌات العربٌة، التً تواجه تحدٌات لٌس من السهل مواجهتها منفردة، و

رض " بؽآفاق التعاون االقتصادي العربً فً ظل المتؽٌرات العالمٌةبعنوان " الدراسة 
ظل التجمعات العربٌة والتكتالت العالمٌة  فًالتعاون االقتصادي العربً  آفاقدراسة 
 القائمة.

إلى آلٌات التعاون االقتصادي العربً، وذلك من خالل التعرؾ على  الدراسةشٌر تو
الدول العربٌة  فًسمات وخصائص االقتصاد العربً وتجارب التعاون االقتصادي 

العربٌة فً تنفٌذ منطقة التجارة الحرة العربٌة وهٌكل  والوقوؾ على جهود الدول
 التجارة البٌنٌة.

اتجاهات القدرة التنافسٌة لالقتصاد العربً، من خالل مفهوم الدراسة تناول تكما 
المنافسة العالمٌة وتحلٌل اتجاهات التجارة الخارجٌة العربٌة ومٌزان مدفوعات الدول 

ذلك الوقوؾ على موقع االقتصاد العربً من ، وك2000-1995العربٌة خالل الفترة 

 العولمة.

على االقتصاد العربً، وقد  وأثره األوربًنموذج االتحاد  إلىكذلك  الدراسة شٌر تو
لنجاحها ولقوة العالقات االقتصادٌة مع الدول  األوربًعلى تجربة االتحاد  تم التركٌز

 –بٌة واتجاهات التجارة العربٌة العر - األوربٌةالشراكة  آفاقالعربٌة، حٌث ٌتم تناول 

 على مواكبة المعاٌٌر العالمٌة. أوربا فً، وقدرة المصارؾ العربٌة األوربٌة

على االقتصاد العربً،  وآثارها اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة الدراسةتناول تكما 
الدول االقتصاد العالمً، وموقؾ  إدارة فًمن خالل تحلٌل دور منظمة التجارة العالمٌة 

، إلٌهاالمترتبة على انضمام الدول العربٌة  واآلثارالعربٌة من االنضمام لتلك المنظمة 
 تعزٌز القدرة التنافسٌة لالقتصاد العربً. تسهم فً تقدٌم مقترحات قد  إلى باإلضافة

 

 آلٌات التعاون االقتصادي العربً: المحور األول
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لعربً من خالل دراسة سمات التعاون االقتصادي ا أبعادٌتناول هذا المحور 
للتجربة الحالٌة  باإلضافةوخصائص االقتصاد العربً والتجارب السابقة للدول العربٌة 

المتمثلة فً منطقة التجارة الحرة العربٌة، وكذلك التعرؾ على اتجاه التجارة العربٌة 
 البٌنٌة.

 . سمات وخصائص االقتصاد العرب1-1ً

صائص تماثل فً بعضها خصائص الدول النامٌة ٌتمٌز االقتصاد العربً ببعض الخ
، وعلً الرؼم من الجؽرافً هوٌختلؾ بعضها عن الدول النامٌة لطبٌعة االقتصاد وموقع

نه أ إالكثٌر من االختالفات بٌن خصائص وطبٌعة االقتصادٌات العربٌة،  وجود بعض أو
  -:اآلتً فًتتمثل  والتًالخصائص المشتركة لها  أهم إلى اإلشارةٌمكن 

 إلىنه ٌختلؾ من دولة إبالنسبة للنظام االقتصادي الذي تتبعه الدول العربٌة، ف .1
 الرأسمالً، حٌث اتبعت بعض الدول مثل دول مجلس التعاون الخلٌجٌة النظام أخرى

للدولة الدور الرئٌسً فً  أعطىالحر، بٌنما اتبعت بعض الدول النظام االشتراكً والذي 
 النشاط االقتصادي. 

دأت معظم الدول العربٌة التً اتخذت النهج االشتراكً كنظام اقتصادي فً ولقد ب
عطاء دور أكبر للقطاع الخاص فً النشاط إالسوق و آلٌاتالتحول التدرٌجً نحو 

 االقتصادي وتقلٌص دور الدولة والقطاع العام فً النشاط االقتصادي.

ث تهدؾ هذه ، حٌوهٌكلًاقتصادي  إصالحمعظم الدول العربٌة لبرامج  بنًت .2
ختالالت االقتصادٌة، والتؽلب على المشاكل العالج ا إلىالبرامج بصفة رئٌسٌة 

 االقتصادٌة المزمنة التً عانت منها معظم الدول العربٌة.

االقتصادي وشرعت فً تنفٌذها،  اإلصالحوقد تبنت بعض الدول العربٌة برامج 
تعالج مشاكلها االقتصادٌة  أنتستطٌع  حتىبالتنسٌق مع صندوق النقد الدولً، وذلك 

اقتصادي بدون  إصالحوتسدد دٌونها، كما أن هناك بعض الدول العربٌة تبنت برامج 
 التنسٌق مع صندوق النقد الدولً والبنك الدولٌٌن، مثل دول مجلس التعاون الخلٌجٌة.

بالنسبة لدرجة انفتاح اقتصادٌات الدول العربٌة على العالم الخارجً، فهو  .3
من القرن  ، ولكن ٌمكن القول إن عقد التسعٌنات أخرى إلىدولة عربٌة ٌختلؾ من 
 شهد انفتاحاً اقتصادٌاً عربٌاً كبٌراً مقارنة بمستوى االنفتاح فً العقود السابقة. العشرٌن 

زٌادة درجة االنفتاح وفً مقدمتها العولمة  إلى أدت التً األسبابوهنالك بعض 
العوائق الجمركٌة فً مجال  إزالة إلىصادي تهدؾ اقت إصالحاالقتصادٌة وتبنً برامج 

 التجارة الخارجٌة. 
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ٌجاباً باالنفتاح على العالم الخارجً، إولقد تؤثرت اقتصادٌات الدول العربٌة سلباً و
تدهور معدل شروط التبادل التجاري فً ؼٌر صالح الدول  فًالسلبً  األثروقد تمثل 

العالمٌة،  األسواق فًالحقٌقٌة للنفط  عاراألسانخفاض  إلىالعربٌة، وٌدل االتجاه 
صرؾ الدوالر  أسعارتؤثٌر اقتصادٌات كثٌر من الدول العربٌة بانخفاض  إلى باإلضافة

خالل الفترة األخٌرة، ولذلك ٌمكن القول إن اقتصادٌات الدول العربٌة تتؤثر بدرجة كبٌرة 
 بالتؽٌرات االقتصادٌة الدولٌة.

لعربٌة تقدماً صناعٌاً مقارنة بعقدٌن من الزمان، كما شهدت اقتصادٌات الدول ا
 األولٌةن االقتصاد العربً مازال ٌعتمد بدرجة كبٌرة على المواد إوعلً الرؼم من ذلك ف

 الزراعً كمصادر هامة من مصادر الدخل القومً. واإلنتاجوخصوصاً النفط 

ادة اقتصادٌات استف ىمد أن إالكما أنه على الرؼم من التقدم التكنولوجً الهائل، 
الدول وبكثٌر من استفادة بعض الدول النامٌة  أقلالدول العربٌة من هذا التقدم ٌعتبر 

 الصناعٌة الحدٌثة.

للنشاط االقتصادي،  أساسًالعام كمحرك  اإلنفاقتعتمد الدول العربٌة على  .4
ٌة، وٌمثل ذلك نسبة كبٌرة من الطلب الكلً الفعال السٌما فً دول مجلس التعاون الخلٌج

 اإلنفاقعلى الرؼم من اتخاذ كثٌر من الدول العربٌة خطوات جادة فً سبٌل ترشٌد 
الحكومً والعمل على خفض عجز الموازنات العامة التً تعانً منها اقتصادٌات الدول 

 .(1)منخفضة الدخل العربٌة سواء مرتفعة الدخل أو

 . تجارب التعاون االقتصادي فً الدول العربٌة1-2

 أساسٌةدعائم  إقامةالعربٌة خالل القرن الماضً حركة استهدفت  شهدت الدول
التعاون الشامل  إطارللتعاون االقتصادي فٌما بٌنها، اشتملت على محاوالت متعددة فً 

والمتعدد والجزئً على حد سواء، ولقد اعتبر التعاون االقتصادي هدفاً عربٌاً واحتل 
 فً اإلسكندرٌةالعامة، عند توقٌع بروتوكول  العربٌة األهداؾمكاناً بارزاً بٌن مجموعة 

، وذلك بهدؾ 1945والذي تضمن المبادئ لقٌام جامعة الدول العربٌة عام ، 1944 عام 

 تحقٌق التعاون فً المجاالت االقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة.

وقتنا الحاضر بدلٌل االتفاقٌات والمإسسات  حتىولقد استمر هذا االهتمام 
اتخذت  أو أنشئت والقرارات ذات الصبؽة االقتصادٌة التً وقعت أووالسٌاسات 

 صٌػ التعاون االقتصادي بما فٌها الوحدة االقتصادٌة.  إحدى إلى بآخر والهادفة بشكل أو

 -التعاون العربً فٌما ٌلً: أهداؾ أهم إٌجازوٌمكن 
لمتدنٌة التً اتها اٌزٌادة التشابك واالرتباط بٌن اقتصادٌات الدول العربٌة عن مستو -

 هً علٌها.
 تقلٌل اعتماد الدول العربٌة على العالم الخارجً. -



 بد المنعم م. ط. حمد النٌلآفاق التعاون االقتصاد العربً فً ظل المتؽٌرات العالمٌة ...................... د. ع
 

 (  2003) 02العذد                                             جملت العلىم االقخصاديت وعلىم الخسيري                                          

 

79 

 تقلٌص الفوارق االقتصادٌة بٌن الدول العربٌة. -
 تنوٌع الصادرات وتقلٌص هٌمنة قطاع النفط على مجمل الصادرات. -
 األكبروجه السٌاسات االقتصادٌة لتحقٌق الهدؾ أمختلؾ  فًاالنسجام  إدخال -

 دة االقتصادٌة.المتمثل فً الوح

عقدت الدول العربٌة عدداً من االتفاقٌات الجماعٌة والمتعددة  األهداؾولتحقٌق هذه 
عدداً من الهٌئات والمنظمات واتخذت سلسلة طوٌلة من  وأسستوالثنائٌة  األطراؾ

 القرارات والتوصٌات.

على  من خاللها  عجزت فرعٌة  أقالٌمإقامة  إلىهدفت الدول العربٌة  ٌضاً أوكذلك 
وادي النٌل، ولقد تمثلت تلك  ًمما عجل بفشلها كتجمع دولت النجاحبعض تحقٌق 

  -:األتًالتجمعات فً 
 وادي النٌل ًدولت -
 دول المؽرب العربً -
 دول الهالل الخصٌب -
 دول مجلس التعاون الخلٌجٌة. -
 .(2)التكامل العربً اللٌبً السودانً -

 رة الحرة العربٌة الكبرى. جهود الدول العربٌة فً تنفٌذ منطقة التجا1-3

، فقد أعلن المجلس االقتصادي 1996لقرار القمة العربٌة فً ٌونٌو  تنفٌذاً 

واالجتماعً لجامعة الدول العربٌة قٌام منطقة تجارة حرة عربٌة، أخذت حٌز التنفٌذ 
ٌبٌن مواقؾ الدول العربٌة تجاه تنفٌذ  (1)، والجدول رقم 1998اعتباراً من العام 

 االتفاقٌة.
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الحرة العربٌة الكبرى مواقؾ الدول العربٌة تجاه تنفٌذ منطقة التجارة (1)جدول رقم 
(3) 

إبالغ المنافذ  الدولة
 الجمركٌة

 إٌداع
هٌاكل 
التعرٌفة 
 الجمركٌة

 تطبٌق
 قواعد
 المنشؤ

 ةزناموالر
 الزراعٌة

 اتخاذ االستشارات
قبل  قرار من

الجهات 
 الرسمٌة

 * * * * * 9/1996مارس األردن

 * ال ٌوجد ال ٌوجد * * 14/1998مارس  اإلمارات

 * ال ٌوجد ال ٌوجد * * 15/1998فبراٌر البحرٌن

 * * * * * 6/1998فبراٌر تونس

       الجزائر

       جٌبوتً

 * ال ٌوجد * * * 2/1998مارس السعودٌة

 *  *  )*(  السودان

 * * * * * 1/1998سبتمبر سورٌا

       الصومال

 * * * * * 4/1998مارس العراق

 * ال ٌوجد * * * 1998، 9ماٌو سلطة عمان

   )*(    فلسطٌن

 * ال ٌوجد ال ٌوجد * * 1/1998ٌولٌو قطر

       جزر القمر

 * ال ٌوجد ال ٌوجد * * 1/1998فبراٌر  الكوٌت

 * * * * * 1/1998دٌسمبر لبنان

 *  * * * 1/1998دٌسمبر لٌبٌا

 * * * * * 1/1998نوفمبر مصر

 * * * * * 13/1998ٌناٌر المؽرب

       مورٌتانٌا

       الٌمن

 م1999سبتمبر  – 172االقتصادي العربً الموحد ص.   تقرٌرالمصدر: ال
 (:1هالحظاث على اجلذول سقن ))*(
حيسري  الحفاقيتاهها بعذ اجلزائش وجيبىيت وهىسيخاًيا واليوي حعخرب غري أعضاء  يف هٌطقت الخجاسة احلشة العشبيت لعذم اًضو (1

 الخبادل الخجاسي بني الذول العشبيت.
 % هي الشسىم اجلوشكيت والضشائب املواثلت. 10)*(  حعين أى الذولت مل حٌفز بعذ الخخفيض املخذسج بٌسبت   (2
 * حعين أى الذولت قاهج باختار إجشاء.  (3

منطقة التجارة تباٌن موقؾ الدول العربٌة تجاه تنفٌذ  (1)ونستنتج من الجدول رقم 
المإسسات نحو توثٌق التعاون فٌما بٌن الدول  نالمبذولة مالحرة على الرؼم من الجهود 

 العربٌة.
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 . هٌكل التجارة العربٌة البٌنٌة1-4

سوق تصدٌر للدول العربٌة، حٌث تشكل ما ٌزٌد عن  أهمتعتبر السوق السعودٌة 
والصومال، وحوالً ربع كل من البحرٌن والسودان  إلىنصؾ الصادرات البٌنٌة 

 وسورٌا وقطر ولبنان والٌمن. األردنكل من  إلىالصادرات البٌنٌة 

مصدر للواردات البٌنٌة حٌث  أهمٌضاً أوفً جانب الواردات البٌنٌة تعتبر السعودٌة 
والبحرٌن والسودان والصومال  اإلماراتٌؤتً نصؾ الواردات البٌنٌة تقرٌباً لكل من 

 من السعودٌة. والكوٌت ومصر والمؽرب

سواء من جانب  *ن التجارة البٌنٌة تتمٌز بظاهرة التركٌز الجؽرافًإوبوجه عام، ف
سبٌل المثال، تتركز  ىشرٌكٌن، فعل الواردات على شرٌك واحد أو الصادرات أو

بنسبة  اإلماراتلسلطنة عمان فً دولة واحدة هً  2000الصادرات البٌنٌة فً عام 
لكل من البحرٌن وقطر فً دولتٌن هما السعودٌة  البٌنٌة%، كما تتركز الصادرات 62

 لألردن% على التوالً، وكذلك تتركز الصادرات البٌنٌة 49% و50بنسبة  واإلمارات
 % على التوالً.24% و21والعراق بنسبة 

، فقد بلؽت نسبة تركٌز 2000بخصوص تركٌز اتجاه الواردات البٌنٌة فً عام  أما
%، كما ٌؤتً قرابة نصؾ الواردات 62حوالً  ماراتاإلواردات سلطنة عمان من 

وهذا ٌدل  (4)البٌنٌة من دولة واحدة بالنسبة لتونس )من لٌبٌا( ومورٌتانٌا )من الجزائر(

بدرجة أساسٌة على البعد الجؽرافً وهذا ما  زأن فعالٌة التجارة العربٌة البٌنٌة تترك ىعل
 ٌمكن االستفادة منه مستقبالً.

 اتجاهات القدرة التنافسٌة لالقتصاد العربً :المحور الثانً

ٌستعرض هذا المحور اتجاهات القدرة التنافسٌة لالقتصاد العربً من خالل مفهوم 
المنافسة واتجاهات التجارة الخارجٌة العربٌة وتحلٌل مٌزان مدفوعات الدول العربٌة 

 وموقع االقتصاد العربً من العولمة.

 ولمة. مفهوم المنافسة فً ظل الع2-1

من القرن العشرٌن نحو المزٌد من  األخٌرالربع  فًاتجهت اقتصادٌات العالم 
الشؤن االقتصادي وتقلٌصه  فًظل تؽٌٌر دور الدولة  فًالتحرٌر االقتصادي واالنفتاح 
التجارة الخارجٌة، ودعم المنافسة المحلٌة  أمامالقٌود  وإزالةوتحفٌز دور القطاع الخاص 

الدولٌة تحتل  األسواق فًلة المنافسة والقدرة على المنافسة ؤمس أخذتوالدولٌة. ولقد 

                                                           
 %.20يعشف الخشكيز اجلغشايف سىاء هي جاًب الصادساث أوالىاسداث بٌسبت حساوي أوحزيذ عي  *
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الموضوع سواء كان ذلك على المستوى الوطنً أوعلى  أدبٌات فًمساحات متزاٌدة 
  .المستوى الدولً

ن كتباً قد صدرت وندوات ومإتمرات عقدت لمناقشة إالتقارٌر، ف إلى وباإلضافة
سٌاسة ب بسٌاسة التجارة أو ةسواء كانت مرتبطالعدٌد من الجوانب المرتبطة بالمنافسة 

 فًاهتمام متزاٌد لدور سٌاسة المنافسة  إلىالمنافسة، فالتحرٌر التجاري والعولمة أدٌا 
نشاط عدد من المإسسات  فًوالدولٌة، وقد ٌجسد هذا االهتمام  اإلقلٌمٌةنظم التجارة 

 زٌادة تالقً سٌاسة المنافسة أو فًتساهم  التًالوطنٌة  إلى باإلضافة واإلقلٌمٌةالدولٌة 
 (UN CTAD)نكتاد وواال (WTO)تطبٌقها، مثل منظمة التجارة العالمٌة  فًالتعاون 

والمحٌط الهادي  اآلسٌوٌةومنظمة الدول  (FTAA) لألمرٌكٌتٌنواتفاقٌة التجارة الحرة 
(APEC)  أمرٌكاومنطقة التجارة الحرة لشمال (NAFTA)

(5). 

 الخارجٌة العربٌة . اتجاهات التجارة2-2

تعتبر التجارة الخارجٌة للدول العربٌة هً المحور الذي ٌربط بٌن االقتصاد العربً 
قامت بعض الدول العربٌة بإصالح وتطوٌر قطاع وقد  والنظام الجدٌد للتجارة العالمٌة.

وهناك  .التجارة الخارجٌة، وانضم كثٌر من الدول العربٌة إلى منظمة التجارة العالمٌة
ض الدول العربٌة التً تقدمت بطلباتها لاللتحاق بعضوٌة منظمة التجارة العالمٌة، بع

 باالً للتطورات العالمٌة والنظام الجدٌد للتجارة العالمٌة.  قوهناك بعض منها الذي لم ٌل

ن التجارة الدولٌة تقع فً صلب النظام الجدٌد للتجارة العالمٌة، فسٌتم أل ونظراً 
-1995ٌل اتجاهات التجارة الخارجٌة للدول العربٌة خالل الفترة تناولها من خالل تحل

 .(2)والتً ٌعكسها الجدول رقم  2000

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 نسبة مئوٌة    2000 – 1995خالل الفترة  الصادرات والواردات العربٌة (2جدول رقم )
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 .2000 ،1999المصدر: التقرٌر االقتصادي العربً الموحد، سبتمبر 

 

 -ٌلً: ٌالحظ ما (2)من الجدول رقم 
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% 8.3ما بٌن  200-1995تراوحت التجارة البٌنٌة للدول العربٌة خالل الفترة  (1
تحقٌق درجات متقدمة من التكامل  إلى ى% وهً نسبة ضعٌفة، السٌما لدول تسع9.1و

 . الماضًنتصؾ القرن االقتصادي منذ م

بٌن  ما أعالهبلؽت صادرات الدول العربٌة لالتحاد األوربً خالل الفترة  (2
 رن االتحاد األوربً ٌمثل أكبر األسواق الخارجٌة لتصدٌأ%، وهذا ٌعنً 28% و25.3

 منتجات الدول العربٌة.

 % 38.9أما واردات الدول العربٌة من االتحاد األوربً فقد تراوحت ما بٌن  (3
%، مما ٌإكد اعتماد االقتصاد العربً بدرجة أساسٌة على االستٌراد من االتحاد 43و

ن الواردات العربٌة من االتحاد األوربً تفوق الصادرات أاألوربً، كما ٌالحظ كذلك 
 العربٌة، مما ٌشٌر إلى ترجٌح كفة التبادل التجاري لصالح االتحاد األوربً.

تدعم من ضرورة تفعٌل الشراكة  (2)رقم وهذه النسبة التً ٌعكسها الجدول     
األوربٌة بشكل أساسً فً إطار اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة، وهو ما سٌتم تناوله 

 أكثر تفصٌال فً المحور الثالث.  ءبشً

سجلت صادرات الدول العربٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نسباً تراوحت ما  (4
 %.14.4و %12عربٌة فقد تراوحت ما بٌن ، أما واردات الدول ال%13.4و %9.7 بٌن

فٌما سجلت  %18.6و %13.4تراوحت الصادرات العربٌة إلى الٌابان ما بٌن  (5
، مما ٌعنً ترجٌح كفة التبادل %9.2و %6الواردات العربٌة نسباً أقل تراوحت ما بٌن 

 التجاري لصالح الدول العربٌة.

عزل عن االقتصاد العالمً، ن ٌنأن االقتصاد العربً ال ٌستطٌع أمما سبق ٌتضح 
ن ٌتحقق أال ٌمكن  وتظل أحالم تحقٌق االكتفاء الذاتً داخل الوطن العربً مجرد أمان  
 (1)والشكالن رقم  ،فً إطار االعتماد المتبادل بٌن االقتصاد العربً واالقتصاد العالمً

 .2000-1995ٌبٌنان متوسط الصادرات والواردات العربٌة خالل الفترة  (2)و
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 م1998-1995خالل الفترة   متوسط الصادرات العربٌة (1كل رقم )ش

 

 م1998-1995خالل الفخشة هخىسط واسداث الذول العشبيت  (2شكل رقم )
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 2222 – 1995 خالل الفترة . تحلٌل مٌزان مدفوعات الدول العربٌة2-3

ٌعكسها  والتًٌتم تحلٌل مٌزان مدفوعات الدول العربٌة وفقاً للعناصر المكونة له 
 (.3الجدول رقم )

 2000 – 1995خالل الفترة  مدفوعات الدول العربٌة  مٌزان: (3جدول رقم )

 ملٌون دوالر

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البٌان

 87729 27845 6475- 38188 38821 20.058 المٌزان التجاري

 23383- 12549- 10735- 18683 19512- 15361- الخدمات والدخل

سلع لمٌزان ا
 والخدمات والدخل

4697 19309 19506 17210 15295 64345 

صافً التحوٌالت 
 دون مقابل

-11246 -9269 -8732 -7612 -7752 -5588 

مٌزان حساب رأس 
 المال

1192 -12753 8258 7086 -13825 -22340 

 357 396 6607 3726- 3197- 1907- بنود السهو والخطؤ

 36714 5886- 11130- 15306 5910- 7264- المٌزان الكلً

.353-349، ص 2001المصدر: التقرٌر االقتصادي العربً الموحد، 
(6) 

  -ٌالحظ ما ٌلً:( 3من الجدول رقم )

فائضاً، فٌما  2000-1995سجل المٌزان التجاري للدول العربٌة خالل الفترة  (1
 ملٌون دوالر.  6475إذ سجل عجزاً مقداره  1998عدا عام 

ملٌون  1735مات والدخل عجزاً  مستمراً تراوح ما بٌن سجل مٌزان الخد (2
ارتفاع مدفوعات الخدمات المرتبطة  إلىالعجز  ىملٌون دوالر، وٌعز 23383دوالر و

 إضافةبالنفط، وارتفاع مدفوعات النقل تبعاً الرتفاع الواردات وكذلك مدفوعات الفوائد، 
ٌتجاوز االرتفاع الذي حدث  بعض الدول، وذلك بما فً األخرىالمدفوعات الخاصة  إلى
 خدمات السٌاحة والسفر ودخل االستثمار فً عدد من الدول العربٌة.  إجراءاتفً 

-1995سجل بند صافً التحوٌالت دون مقابل عجزاً مستمراً خالل الفترة  (3
مدفوعات التحوٌالت العربٌة ومعظمها من  إجمالًزٌادة  إلى، وٌرجع العجز 2000

الدول العربٌة  ىلد التحوٌالت إٌراداتٌجٌة، على صافً دول مجلس التعاون الخل
للعمالة العربٌة عمالة  باإلضافةمن الدول تضم  األولى، حٌث إن المجموعة األخرى
ن أمعونات لدول نامٌة ؼٌر عربٌة، والمعروؾ  أٌضاً تقدم  ها، كما أنأجنبٌة أخرى

 ت فً الدول العربٌة.مصادر التحوٌال أهمثم الكوٌت هً  اإلماراتالسعودٌة وتلٌها 
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لعام  باإلضافة 1996و 1995سجل مٌزان حساب رأس المال عجزاً فً عامً  (4
، وٌتؤثر مٌزان حساب رأس المال األخرىالسنوات  فً فٌما سجل فائضاً  ، 1998

 األجنبٌةالسوق الدولٌة للنفط، واالستثمارات  أوضاع فًبالتطورات  أساسٌةبدرجة 
 المباشرة.

 وذج االتحاد األوربً وأثره على االقتصاد العربًنم: المحور الثالث

نموذجاً ناجحاً لتكتل اقتصادي تجاوز كل مراحل الفشل  األوربًٌعتبر االتحاد 
بالنسبة  أهمٌتهبها، لذلك ركز البحث على  نال ٌستهاخفاقات وأصبح قوة دولٌة هائلة واإل

والدول العربٌة، من  ربًاألولالقتصاد العربً، وسٌتم تناول العالقة ما بٌن االتحاد 
 .األوربًالعربٌة واتجاهات التجارة الخارجٌة لدول االتحاد  األوربٌةخالل الشراكة 

 . الشراكة األوربٌة العربٌة3-1

ترتبط الدول العربٌة بعالقات اقتصادٌة متشابكة فً االتحاد األوربً سواء فً مجال 
وربً هو الشرٌك التجاري األول فً مجال االستثمار، وٌعتبر االتحاد األ التجارة أو

ن هذه العالقات سوؾ تزداد وتنتعش فً ظل توجه العدٌد أللدول العربٌة، ومن المتوقع 
 .(8)من الدول العربٌة إلى إبرام اتفاقات شراكة مع االتحاد األوربً

ولقد ظهرت صٌؽة الشراكة األوربٌة العربٌة، كإطار جدٌد إلعادة رسم وتشكٌل 
القات بٌن الدول األوربٌة والدول العربٌة. وهذا ٌمثل اإلطار العام لما مختلؾ أنواع الع

ٌشهده العالم فً هذه المرحلة من تحوالت ومستجدات فً شتً مناحً الحٌاة، وفً 
اإلطار الخاص لما بلؽته منظومة التكامل والتعاون األوربً من تطورات هامة انتهت 

لذا كان البد من إعادة النظر فً شكل  بها إلى مرحلة الوحدة االقتصادٌة الكاملة،
ومستوى وطبٌعة العالقات األوربٌة العربٌة سٌاسٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً وأمنٌا على 

خر ونوع وطبٌعة أساس التوازنات الجدٌدة ومدى االعتماد المتبادل لكل طرؾ على اآل
 المصالح المشتركة والمتبادلة.

عربٌة عدداً من الدول العربٌة التً تختلؾ فً هذا وٌشمل إطار الشراكة األوربٌة ال
مراحل تقدمها فً مسٌرة المفاوضات واالتفاق حول هذه الشراكة، ونظراً لمحدودٌة 
أوراق البحث فسٌتم تناول حاالت الشراكة لكل من تونس والمؽرب ولبنان واألردن 

 .(9)كنماذج للدول العربٌة

 اتفاقٌة الشراكة األوربٌة التونسٌة

ه االتفاقٌة فً إطار االلتزام بمبادئ االتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة تدخل هذ
والتجارة وترتٌباتها، السٌما فٌما ٌتعلق بمنح األطراؾ المعنٌة لبعضها البعض امتٌازات 
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ن تؽطً االمتٌازات أن ٌكون ذلك فً نطاق منطقة التبادل الحر، وعلى أتفضٌلٌة على 
باالستناد على مبدأ  األعضاء ستوى المبادالت بٌن الدول الممنوحة قدراً كبٌراً من م

 المعاملة بالمثل ومعاملة الدولة األكثر رعاٌة.

 الشراكة األوربٌة المغربٌةاتفاقٌة 

، ولقد أدت 1996تم توقٌع اتفاقٌة الشراكة بٌن االتحاد األوربً والمؽربً فً عام 

تطلبات الجات، كما تم االتفاق على هذه االتفاقٌة إلى منح تفضٌالت للمؽرب تتوافق مع م
سنة من دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ، مما ٌإدي  12إقامة منطقة تبادل حر تدرٌجٌاً خالل 

إلى تحسٌن الوضع االقتصادي من خالل تنشٌط المنافسة فً السوق الداخلً وتشجٌع 
 والبحث والتدرٌب. التقنًالتقدم 

 الشراكة األوربٌة اللبنانٌةاتفاقٌة  

م االتفاق على إقامة منطقة تجارٌة حرة للتبادل بشكل تدرٌجً خالل فترة أقصاها ت
ً عشر سنة تبدأ من تارٌخ تنفٌذ االتفاقٌة، وذلك شرٌطة مطابقتها ألحكام الجات تاثن

 ومنظمة التجارة العالمٌة.

 الشراكة األوربٌة األردنٌةاتفاقٌة   

، بهدؾ إقامة منطقة تجارة حرة بعد 1997هذه االتفاقٌة فً نوفمبر على توقٌع التم 

، بحٌث تعفً السلع الصناعٌة األردنٌة من جمٌع ةفترة انتقالٌة مدتها اثنتا عشر سن
الرسوم الجمركٌة والضرائب من قبل االتحاد األوربً فور دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ، 

ٌز التعاون وذلك وفق قوائم تفصٌلٌة ملحقة باالتفاقٌة، كما تنص االتفاقٌة على تعز
االقتصادي فً عدة مجاالت كالصحة والبٌئة والمواصفات والمقاٌٌس والتشرٌعات 

 .(10)والطاقة واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات

 . اتجاهات التجارة الخارجٌة لدول االتحاد األورب3-2ً

اتجهت أوربا بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً إلى إقامة وحدة أوربٌة، وسارعت فً تلك 
إلى معاهدة  1990لخطوات بدءاً من معاهدة "أوربا بال حدود"  التً تم توقٌعها عام ا

واالتفاق على إقامة مصرؾ مركزي أوربً موحد والتعامل  1991ماسترخٌت عام 

بعملة واحدة، كما اتجهت من جهة ثانٌة إلى توقٌع العدٌد من االتفاقٌات سواء فً إطار 
  1994نائً، فتم التوقٌع على اتفاقٌة الجات فً عام الث التعاون االقتصادي الدولً أو

حسٌن العالقات فً تتحولت فٌما بعد إلى منظمة التجارة العالمٌة، كل ذلك ساهم  التً
 .(5)االقتصادٌة والتجارة لدول االتحاد األوربً، وهذا ما ٌبٌنه الجدول رقم 

 .1997 – 1990خالل الفترة  (11)تطور الصادرات والواردات األوربٌة العالمٌة : (5جدول رقم )



 بد المنعم م. ط. حمد النٌلآفاق التعاون االقتصاد العربً فً ظل المتؽٌرات العالمٌة ...................... د. ع
 

 (  2003) 02العذد                                             جملت العلىم االقخصاديت وعلىم الخسيري                                          

 

89 

 نسبة مئوٌة
 الواردات الصادرات السنة

الوالٌات  أوربا 
 المتحدة

الشرق 
 األوسط

بقٌة دول 
 العالم

الوالٌات  أوربا
 المتحدة

الشرق 
 األوسط

بقٌة دول 
 العالم

1990 47 11.6 4.4 37 47.4 14.8 3.3 3.4 

1991 45 12 3.9 39.1 6.5 14 3.6 34.9 

1992 45 12 3.9 39.1 48.4 14.4 3.7 33.5 

1993 42 12.4 3.7 41.9 40 16 3.6 40.4 

1994 42 12 3.4 42.6 40 16 3 41 

1995 43 11.5 3 42.5 40.5 15 2.9 41.6 

1996 42.5 11.8 3.4 42.3 39 13.4 2.9 44.7 

1997 40 12.4 - 47.1 37.5 15.9 - 46.5 
 41.8 2.8 13 42.4 41.3 3.5 12 43.2 توسطالم

  .47-46، ص 1999بٌروت،  –المصدر: سمٌر صارم ، الٌورو، دار الفكر المعاصر 

 :ٌتبٌن ما ٌلً (5)من الجدول رقم 

نسباً  1997-1990سجلت صادرات دول االتحاد األوربً خالل الفترة  (1
%، بٌنما سجلت الواردات من العالم نسباً تراوحت ما بٌن 47% و40تراوحت ما بٌن 

ل نفس الفترة، وهذه األرقام تإكد الدور المتعاظم الذي تقوم به % خال37% و37.5

 التجارة العالمٌة. ًدول االتحاد األوربً ف

تراوحت صادرات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خالل نفس الفترة ما بٌن  (2
%، 16% و13%، فٌما تراوحت وارداتها من العالم الخارجً ما بٌن 12.4% و11.5

 زٌادة حجم وارداتها عن صادراتها.األمر الذي ٌشٌر إلى 

% فً المتوسط أما 3.5نسبة صادرات دول الشرق األوسط نسبة   بلؽت (3
 م.1997-1990% فً المتوسط خالل الفترة 2.8الواردات فقد سجلت نسبة 

تبٌن أهمٌة االتحاد األوربً كقوة  (5)وهذه النسب التً ٌعكسها الجدول رقم 
ٌة، إذ ٌحتل المرتبة األولى عالمٌاً فً جانبً اقتصادٌة فً مجال التجارة الخارج

 الصادرات والواردات.

 1990ٌبٌنان متوسط الصادرات والواردات العالمٌة خالل الفترة  (4)و (3)ن والشكال
 .(5)وهً مؤخوذة من بٌانات الجدول رقم  1997 –

 1997-1990الصادرات العالمٌة : (3شكل رقم )

 

43.20%

12%3.50%

41.30%
االتحاد االوربي

الواليات المتحدة 

الشرق االوسط

بقية دول العالم
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 1997-1990لعالمٌة الواردات ا: (4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على االقتصاد العربً أثارهااتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة : المحور الرابع

 ، تلك المنظمة أورؼواينتائج جولة  أهممنظمة التجارة العالمٌة من  إنشاءٌعتبر 

طار مإسسً ٌجمع كل إن تكون عبارة عن مظلة شاملة، وأقصد منها  ًالت
 . أورؼوايجولة  ًعن طرٌق التفاوض ف أبرمت ًوك القانونٌة التاالتفاقٌات والصك

 األربعالوظائؾ  بؤداءمكلفة  أنهاوٌنص اتفاق تؤسٌس منظمة التجارة العالمٌة على 
 -التالٌة:
اتفاقات جدٌدة قد  وأي، أورؼوايدارة تفعٌل الصكوك القانونٌة لجولة إتسهٌل و .أ 

 ٌجري التفاوض علٌها مستقبالً. 

42.40%

13%2.80%

41.80%
االتحاد االوربي

الواليات المتحدة 

الشرق االوسط

بقية دول العالم
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 التً األمورحول  األعضاءللمزٌد من المفاوضات بٌن البلدان  توفٌر محفل .ب 
 تقع ضمن والٌتها. ًالقضاٌا الجدٌدة الت إلى إضافةتؽطٌها االتفاقات 

 .األعضاءالمسإولٌة عن تسوٌة الخالفات والنزاعات الناشئة عن البلدان  .ج 
البلدان  ًالمسإولٌة عن تنفٌذ المراجعات الدورٌة للسٌاسات التجارٌة ف .د 
 .(13)عضاءاأل

 االقتصاد العالمً إدارة ًدور منظمة التجارة العالمٌة ف 4-1

منظومة االقتصاد العالمً من منظوره  إدارة ًبراز دور منظمة التجارة العالمٌة فإل
 :األتً فًتتمثل  والتًالتجاري، علٌنا استعراض المالمح الرئٌسٌة لطبٌعة المنظمة 

 125مفاوضاتها  ًشاركت ف ًالتحجم مشاركة الدول فً عضوٌة المنظمة  -
مإتمر مراكش، وتؽطً هذه الدول  ًدولة منها على الوثٌقة الختامٌة ف 111دولة وقعت 
هذه المنظمة من  هما تقرن أ% من حجم التجارة العالمٌة، مما ٌعنً 90أكثر من 

فرض  إلىالذي ٌإدي  األمرسٌاسات ونظم ٌمثل فعلٌاً جوهر النظام التجاري الدولً، 
 المنظمة.  فً األعضاءالعزلة على الدول ؼٌر  أشكالمن  شكل

نما مقدارها ٌؽطً إنطاق والٌة المنظمة لم ٌقتصر فقط على التجارة السلعٌة و -
االستثمار والعالقة بٌن التجارة  وإجراءاتالخدمات وحقوق الملكٌة  فًالتجارة  أٌضاً 

الواردات  وإجراءاتلجمارك والبٌئة، بل وامتد لٌشمل السٌاسات التجارٌة للدول ونظم ا
الكلً التفاقٌات المنظمة على القوانٌن والتشرٌعات السارٌة فً  واألثرودعم الصادرات، 

الذي ٌإدي  األمرهذه االتفاقٌات،  أحكاموضرورة تعدٌلها لتتوافق مع  األعضاءالدول 
ارٌة على السٌاسات التج األعضاءتقلٌص جانب من السٌادة المطلقة للدول  إلىضمنٌاً 

 المنظمة. ًلصالح التزاماتها بموجب عضوٌتها ف

نظام عمل المنظمة الذي ٌكفل لها حق مراجعة السٌاسات التجارٌة للدول  -
ومبادئ الجات من خالل تقٌٌم مدي توافق سٌاستها مع  بؤحكامومتابعة التزامها  األعضاء

 األعضاءلكافة  والمبادئ، وإتاحة الفرصة من خالل تقٌٌم هذه المراجعات األحكامتلك 
مشاورات ومفاوضات مع بعضهم البعض لتحقٌق التجانس فً السٌاسات  فًللدخول 

 وضمان المصالح المتبادلة عمال بمبدأ الشفافٌة. 

تكفل له  والتًالصالحٌات الممنوحة لجهاز تسوٌة المنازعات التابعة للمنظمة  -
 .اماألحكالنزاع ومتابعة تنفٌذ هذه  ألطراؾأحكام ملزمة  إصدار

ذات  أنهان المالمح الرئٌسٌة لطبٌعة منظمة التجارة العالمٌة ٌإكد أومما الشك فٌه 
السٌاسات التجارٌة الدولٌة بصورة تفوق فً صالحٌاتها تلك  إدارة فً رئٌسًأثر 

العضوٌة فً هاتٌن  ٌترتب عنالممنوحة لكل من صندوق النقد والبنك الدولٌٌن، حٌث ال 



 بد المنعم م. ط. حمد النٌلآفاق التعاون االقتصاد العربً فً ظل المتؽٌرات العالمٌة ...................... د. ع
 

 (  2003) 02العذد                                             جملت العلىم االقخصاديت وعلىم الخسيري                                          

 

92 

ائً بسٌاسات محددة، بٌنما ٌعنً االنضمام لمنظمة التجارة المإسستٌن أي التزام تلق
 حكام جمٌع اتفاقٌاتها دون استثناء أوأو وأهدافهاالعالمٌة االلتزام التلقائً بكافة مبادئها 

هذه االتفاقٌات  أحكامالحق فً التحفظ على أي من  عضو ألين ٌكون أشروط، ودون 
 .(14)المنظمة أعضاءدون الحصول على موافقة سائر 

 . موقف الدول العربٌة من عضوٌة منظمة التجارة العالمٌة4-2

سب بحٌمكن تلخٌص موقؾ الدول العربٌة من عضوٌة منظمة التجارة العالمٌة، 
 -توافرت للدراسة على النحو التالً: التًالمعلومات  آخر
متعاقدة(، وهً مصر  أطراؾ أنهاهناك دول تتمتع بالعضوٌة الكاملة )أي  .أ 

 وسلطنة عمان. واألردنوالبحرٌن وقطر  واإلماراتالمؽرب وتونس والكوٌت و
منتسب فً منظمة التجارة العالمٌة  مشارك أو وهناك دول تتمتع بصفة عضو .ب 

 وهً الجزائر والسودان والٌمن.
وهناك دول تحضر اجتماعات منظمة التجارة العالمٌة بصفة مراقب وهً  .ج 

 السعودٌة والعراق وسورٌا ولبنان ولٌبٌا.

 المترتبة على انضمام الدول العربٌة لمنظمة التجارة العالمٌة اآلثار. 4-3

والسلبٌة المترتبة على انضمام الدول  اإلٌجابٌة اآلثارقبل الدخول فً تفاصٌل 
ن العضوٌة فً هذه المنظمة أالعربٌة التفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة، ٌنبؽً توضٌح 

سوؾ تكون  األعضاءحقوق والواجبات، فالدول هً فً الواقع مٌزان دقٌق ومزٌج من ال
ن العضوٌة تترتب علٌها إلها حقوق محددة، تترتب علٌها فوائد ومزاٌا، وفً المقابل ف

ورة بمثابة ضر، وهذه االلتزامات لٌست بالاآلخرٌن األعضاءبعض االلتزامات تجاه 
حت ظروؾ نما تعنً توفٌر المزٌد من فرص المنافسة الحرة، تإتكالٌؾ و خسائر أو

 تجارٌة عادلة.

ن تناول االنعكاسات المرتقبة التفاقٌة الجات على الدول العربٌة هو مهمة لٌست إ
سهلة، والسبب فً هذه الصعوبة ٌرجع الختالؾ وجهات النظر فٌما ٌعتبر من 

نه سٌكون هنالك رابحون أ إلىشار بعض المحللٌن أ إذالسلبٌات،  أو اإلٌجابٌات
وسلبٌات،  إٌجابٌاتمزاٌا ومثالب وتحدث فرٌق ثالث عن  إلى شار ؼٌرهمأوخاسرون، و

ببعضها  األحكامتختلط  األحٌانعن حقوق وواجبات، وفً معظم  آخرفٌما تحدث فرٌق 
 . اآلخرالبعض، فما ٌعتبر من الفوائد عند البعض، قد ٌعتبر من الخسائر عند البعض 

ٌع علٌها فً مإتمر مراكش ورؼواي، واالتفاقٌات التً تم التوقنتائج جولة األ إن
ثر أن إسوؾ تشمل معظم جوانب االقتصاد العالمً بمختلؾ قطاعاته وحكوماته، كذلك ف

فقط بل سٌمتد لٌإثر فً اقتصادٌات الدول  األعضاءاالتفاقٌات لن ٌنحصر فً الدول 
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نه ال ٌوجد فً الوقت الحاضر اقتصاد قومً مستقل أذلك  فً، والسبب األعضاءؼٌر 
 ٌقؾ بمعزل عن االقتصاد العالمً.  نأٌستطٌع 

االعتبار عاملٌن هامٌن:  فًنؤخذ  أنالبد  أورؼواينتائج اتفاقٌة جولة  آثارعند تقٌٌم 
هو موقؾ الدول المعنٌة من عضوٌة الجات ومنظمة التجارة العالمٌة )أي  األولالعامل 

، والعامل الثانً هو خارج نطاق االتفاقات التجارٌة الدولٌة( كانت الدولة داخل أو إذاما 
أكثر. خاصة بالنسبة  سلعة معٌنة أو مدي اعتماد االقتصاد الوطنً على قطاع أو
 واأللبسةالزراعة، والمنسوجات  أهمهاللمجاالت الرئٌسٌة التً شملتها االتفاقٌات 

ن دول مجلس التعاون الخلٌجٌة والعراق ولٌبٌا أمالحظة  روالخدمات. وهنا ٌجد
كل من  فً أهمٌةى تصدٌر النفط الخام بٌنما نجد قطاع الزراعة أكثر والجزائر تعتمد عل

خاصة  أهمٌة، وٌشكل قطاع البتروكٌماوٌات واألردنالسودان ومصر وسورٌا ولبنان 
هٌكل صادرات  فًخاصة  أهمٌةبالنسبة للدول النفطٌة، بٌنما ٌحتل قطاع المنسوجات 

 كل من مصر وتونس والمؽرب.

تختلؾ من بلد  األورؼوايخسائر المترتبة على نتائج جولة ن توزٌع المكاسب والإ
موزعة  األرجحالمترتبة على الدول العربٌة والنامٌة ستكون على  اآلثارخر، كما أن آل

الحقٌقً ٌترتب على معطٌات كثٌرة قد تختلؾ من  فاألثرفٌما بٌنها بشكل ؼٌر متساو، 
 خر.بلد آل

الخسائر المترتبة على االتفاقٌات الجدٌدة، كما أن التوزٌع ؼٌر المتساوي للمكاسب و
تخصٌص الموارد  إعادةٌقتضً من صانعً القرار فً الدول العربٌة أن ٌعملوا على 

 واتخاذ السٌاسات المناسبة فً ذلك االتجاه.

ن الفوائد المترتبة على االنضمام تفوق بكثٌر ما قد ٌترتب أمعظم المراقبٌن  ىوٌر
ضرار كبٌرة ألبعض الدول عن العضوٌة سوؾ ٌعرضها  امإحجسلٌبة، كما أن  آثارمن 

لن  األعضاءالدول  أن إذوٌحرمها فً نفس الوقت من الفوائد المترتبة على االنضمام، 
، وال تطبٌق قواعد السلوك األعضاءتكون ملزمة بتحرٌر تجارتها تجاه الدول ؼٌر 

امالت التجارٌة تجاه المنصوص عنها فً االتفاقٌات، ومن بٌنها عدم التمٌٌز فً المع
 وتعمٌم معاملة الدولة األولى بالرعاٌة. األعضاءالدول 

 اإلٌجابٌة اآلثار

مترتبة على عضوٌة الجات ومنظمة التجارة  إٌجابٌةوانعكاسات  آثارهناك    
  -:اآلتًالعالمٌة تتمثل فً 

توفرها قوانٌن الجات للدول النامٌة، وذلك من خالل ضبط قواعد  التًالحماٌة  .أ 
 السلوك بالنسبة للتجارة العالمٌة.

 .األطراؾتقنٌن التجارة الدولٌة، وذلك بربطها باتفاقٌات ملزمة لجمٌع  .ب 
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 زٌادة الطلب على الصادرات العربٌة نتٌجة لالنتعاش العالمً. .ج 
تشجٌع نمو االستثمارات العربٌة، من خالل زٌادة التبادل التجاري ورفع  .د 

 معدالت النمو االقتصادي.
 إلؽاءعلى الدول العربٌة، وذلك فً حالة  األجنبٌةاالستثمارات  تشجٌع تدفق .ه 

 القٌود على تلك االستثمارات. 
فتح عدد من المجاالت فً قطاع الخدمات، وهذه الفرص تشمل قطاعات  .و 

، والخدمات المهنٌة بما فً ذلك انتقال واإلنشاءاتالسٌاحة والخدمات المصرفٌة، 
 العمالة.

 .اإلقلٌمٌةالتجمعات االقتصادٌة  بإقامة ٌةاإلقلٌماتساع نطاق السوق  .ز 

 السلبٌة. اآلثار

السلبٌة المتوقعة نتٌجة االنضمام التفاقٌة الجات ولمنظمة  اآلثارهناك العدٌد من 
  -برز السلبٌات ما ٌلً:أالتجارة العالمٌة، ومن 

الصادرات للعدٌد من الدول  أهماستبعاد النفط الخام من االتفاقٌات، وهو من  (1
 ٌة، مما ٌإثر سلباً على صادرات الدول العربٌة من تلك المنتجات. العرب

 دعم الصادرات الزراعٌة. إللؽاءارتفاع تكلفة الواردات الزراعٌة، نتٌجة،  (2
الموقؾ التنافسً للشركات  ألفضلٌةسلبٌات مرتبطة بتجارة الخدمات، وذلك  (3

 مٌن.ؤالبنوك والت والمإسسات المالٌة الكبٌرة فً الدول المتقدمة خاصة فً مجاالت
السلبً على السٌادة الوطنٌة، وذلك بالحد من حرٌة الدول العربٌة فً  األثر (4

 التصدٌر للمنتجات الزراعٌة. وإعاناتاستخدام الدعم 
 .(17)ارتفاع تكلفة برامج التنمٌة االقتصادٌة (5

 . مقترحات تعزٌز القدرة التنافسٌة لالقتصاد العرب4-4ً

بٌة فً النظام االقتصادي العالمً ومواجهة المنافسٌن ن تقوٌة مركز الدول العرإ
وقت لٌس بالقصٌر، كما أن التعاٌش مع النظام الجدٌد للتجارة  إلىٌحتاج  اآلخرٌن

 أماممفر  ، وفً هذه الظروؾ ال) كما ٌرى د. سمٌر أمٌن(  العالمٌة أمر ال مناص منه
ل على تقلٌل الخسائر المحتملة العم أولهماالدول العربٌة، من سلوك سبٌلٌن فً آن واحد، 

 إلىواؼتنام الفرص الجدٌدة التً ٌتٌحها النظام، وتحوٌل هذه الفرص من فرص نظرٌة 
العربٌة بقصد بناء قوتها الذاتٌة،  تاالقتصادٌاهٌكلة  إعادةفرص واقعٌة، وثانٌهما، 

وتخفٌض درجة اعتمادها على الخارج، وتحسٌن وضعها فً نظام تقسٌم العمل 
 .(18)الدولً
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 الخالصة والتوصٌات

الدول العربٌة الزالت بعٌدة عن تحقٌق الوحدة االقتصادٌة  أنخلص هذا البحث إلى 
التامة نظراً لتباٌنها فً كثٌر من الخصائص، ولذلك جاءت صور التعاون فٌما بٌنها دون 

مجموعها عن تحقٌق  فًعجز الدول العربٌة  إلىالطموحات، كما أن الواقع ٌشٌر 
اء الذاتً ومن ثم االستقالل االقتصادي، وبالتالً البد من ضرورة االتجاه نحو االكتف

  -التوصٌات التالٌة: إلىتوثٌق التعاون مع العالم الخارجً، ولقد خلص البحث 
 التً األورؼوايعملٌة استؽالل القواعد الواردة فً اتفاقٌات جولة  فً اإلسراع (1

بتطبٌق تعرفات أقل على الواردات  ،االنتقالٌةخالل الفترة  اإلقلٌمٌة،تسمح للمجموعات 
 المجموعة.  أعضاءمن 

المزٌد من الدراسات العلمٌة الكمٌة لبٌان جدوى الصور المختلفة من  إجراء (2
 وإلى االقتصادي العربً المشترك بوجه خاص، التً تهدؾ لتحقٌق التعاون التعاون 

 الوحدة العربٌة بوجه عام.
العربٌة وتوسٌع نطاق شمولها وذلك باتخاذها صٌؽة  تفعٌل منطقة التجارة الحرة (3

 مناسبة من صٌػ التكامل االقتصادي. 
حاسمة لتسهٌل وتٌسٌر التجارة البٌنٌة، وذلك بتذلٌل  إجراءاتضرورة اتخاذ  (4

 وأدواتالصعاب التً تواجهها، وذلك بتحسٌن المرافق المختلفة للنقل واالتصاالت 
 الربط. 
، وذلك وفق األوربًبٌن الدول العربٌة واالتحاد  ضرورة توثٌق التعاون فٌما (5

التجارة الخارجٌة بٌن  أرقاممدلول  أن إذجهود قومٌة وجماعٌة ولٌست قطرٌة منفردة، 
 الجانبٌن تإكد قوة تلك العالقة. 

العربٌة باعتباره  تاالقتصادٌا فًالعمل على توسٌع مبادرات القطاع الخاص  (6
للقٌام بدور أكبر فً تشكٌل العالقات االقتصادٌة الفرصة له  وإتاحة، األولالمحرك 

 المتبادلة بٌن الدول العربٌة.
روابط تجارٌة ومالٌة أكثر متانة بٌن الدول العربٌة  إلٌجادبذل الجهود الجماعٌة  (7

الهندسة المالٌة  أدواتلتحسٌن المناخ االستثماري والضمانات االستثمارٌة، وتطوٌر 
 إقامةجل أتكنولوجٌا المعلومات، من  فًورات المتاحة المالئمة، وذلك باستخدام التط

الدول العربٌة تتسم بالفاعلٌة والوحدة، ٌكون من شؤنها ضمان مستوى  فًمالٌة  أسواق
 فًالمستثمرة  األموالاستثمارات جدٌدة واستعادة  فًافضل لتعبئة المدخرات الستؽاللها 

 الخارج.
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