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  ھمقدم
وامل التي تعمل على تحقیق التنمیة تعتبر التجارة الخارجیة من أھم الع

االقتصادیة في كافة الدول وخاصة الدول النامیة، وذلك نظرا ألنھا تعتمد 
لتغلب على التجارة الدولیة لتحقیق التنمیة من أجل ابشكل متزاید على 

الصعوبات التي تواجھھا خاصة تلك المتعلقة بالعجز في موازین مدفوعاتھا 
  ). ١(خارجیةومواجھة أعباء دیونھا ال

وقد اتسمت فترة الثالثینات من القرن الفائت بعدة سمات تتلخص في انھیار 
قاعدة الذھب وعدم ثبات أسعار الصرف، واختالل التوازن الخارجي 
والداخلي للدول، وانتشار حركة رؤوس األموال الساخنة وتالشي حركات 

ا باختالل رؤوس األموال طویلة األجل بغرض االستثمار، كما اتسمت أیض
العالقات التجاریة الدولیة والتبادل التجاري وانتشار القیود الحمائیة، 
وبالرغم من كل ھذه السلبیات إال أنھ لم یكن ھناك أي منظمات دولیة تقوم 
بدور المنظم والمنسق لحل مشكالت النقد والتمویل والتجارة الخارجیة، 

یة دولیة إلیجاد حلول لذلك كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء منظمات اقتصاد
  ). ٢(ناجعة في ھذا المجال

وترتیبا على ذلك، فقد تم عقد المؤتمر النقدي والمالي لألمم المتحدة في 
، ونتج عنھ ١٩٤٤بریتون وودز بالوالیات المتحدة األمریكیة في یولیو 

إنشاء صندوق النقد والبنك الدولیین، كما تم توقیع اتفاقیات الجات في سنة 
ف تحریر التجارة والتخفیف من وطأة القیود الحمائیة، وترتب  بھد١٩٤٧

على ذلك فیما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة التي بدأت في النفاذ بدایة 
  . )٣(م١٩٩٥من أول ینایر 

ونظرا لتضارب اآلراء النظریة حول اآلثار المترتبة على نفاذ اتفاقات 
ة، فإننا سنركز دراستنا على دور منظمة التجارة العالمیة على الدول النامی

على رة، وأثر سیاساتھا منظمة التجارة العالمیة في مجال تحریر التجا
  .التجارة الخارجیة في الدول النامیة

                                                 

السید عبدالمولى، محاضرات في العالقات االقتصادیة الدولیة، دار النهضة العربیة، / د )  1(

  ٥، صـــ٢٠٠١القاهرة، 

 )
2

محمد إبراهیم طریح، مقدمة في التجارة الدولیة، النظریات والسیاسات، مكتبة المدینة، / د )

  .٢٥٢الزقازیق، صـــ 

لنهضة ، دار ا٢ظمات التجارة الدولیة والتمویل الدولي، طـــ محمود سمیر الشرقاوي، من/ د) 3(

  .١٥٠ صـــ ،  ١٩٩٩العربیة، القاهرة، 
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وعلى ذلك، فإن البحث یھدف بشكل أساسي إلى التقییم الكمي الواقعي ــــ 
 على من خالل اإلحصائیات ـــــ ألثر سیاسات منظمة التجارة العالمیة

  .التجارة الخارجیة في الدول النامیة
ویتحدد اإلطار المكاني لھذا البحث بمجموع الدول النامیة بأقالیمھا 
المختلفة، من خالل دراسة وتحلیل أثر سیاسات تحریر التجارة العالمیة 
على صادرات وواردات السلع والخدمات والمیزان التجاري في الدول 

وبین الدول المتقدمة في ھذا المجال، وأیضا النامیة، مع المقارنة بینھا 
المقارنة بین األقالیم المختلفة في الدول النامیة، بینما یتحدد اإلطار الزماني 
بإجراء تقدیر كمي ألثر نشأة منظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة 
 في الدول النامیة من خالل إجراء مقارنة بین الفترة ما قبل نفاذ اتفاقات
منظمة التجارة العالمیة بعشر سنوات، والفترة التي تلت نفاذھا وحتى سنة 

  .م٢٠١٢
وتشتمل ھذه الدراسة على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة على النحو 

  ــــ:اآلتي
  اإلطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمیة: المبحث األول

  نشأة منظمة التجارة العالمیة:  المطلب األول
    أھداف ووظائف ومبادئ منظمة التجارة العالمیة:المطلب الثاني
  التنظیم واإلدارة في منظمة التجارة العالمیة:  المطلب الثالث

اآلثار النظریة لنفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة على : المبحث الثاني
  نمو التجارة الخارجیة    في  الدول النامیة

  ة التجارة العالمیة على الدول النامیةمزایا تطبیق اتفاقیات منظم: المطلب األول
سلبیات تطبیق اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة على الدول : المطلب الثاني

  النامیة
اآلثار الكمیة لنفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة على : المبحث الثالث

   نمو التجارة الخارجیة في الدول النامیة
في ظل منظمة التجارة العالمیة على أثر تحریر التجارة : المطلب األول

  صادرات الدول النامیة
أثر تحریر التجارة في ظل منظمة التجارة العالمیة على : المطلب الثاني

  واردات الدول النامیة 
ة على أثر تحریر التجارة في ظل منظمة التجارة العالمی: المطلب الثالث

  النامیةالمیزان التجاري في الدول 
  :الخاتمة

  قائمة المراجع  -  المالحق -   التوصیات  ـ    جالنتائ
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  المبحث األول
  اإلطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمیة

 اكتمل المثلث العالمي الذي ینظم العالقات االقتصادیة الدولیة بنشأة منظمة 
التجارة العالمیة إلى جوار صندوق النقد والبنك الدولیین، ومن المالحظ أن 

تتجھ إلى إدارة االقتصاد العالمي من خالل آلیات جدیدة في ھذه المؤسسات 
إطار من التنسیق فیما بینھا لضبط إیقاع المنظومة العالمیة وإرساء قواعد 

لرئیسیة وھي عولمة التجارة وبنیان ھیكل العولمة ودعم مجاالتھا الثالثة ا
  ).١(االستثماروالتمویل و

سعى إلى تحقیق أھدافھا األساسیة ووفقا لذلك فإن منظمة التجارة العالمیة ت
من خالل الوظائف الموكلة إلیھا ومن خالل مجموعة من المبادئ 
األساسیة، وتتناغم ھذه األھداف والوظائف والمبادئ من أجل تحریر 
التبادل التجاري في السلع والخدمات، وتسھیل نفاذھا إلى األسواق ما بین 

  .  الدول األعضاء

  المطلب األول
  ة التجارة العالمیةنشأة منظم

أي مجال لحریة التجارة ، ــ أثناء الحرب العالمیة األولى لم یكن ھناك ــ 
لم تكتف الدول األوروبیة بمنع التجارة مع أعدائھا فقط ، بل في ذلك الوقت ف

قامت بفرض الرقابة على تجارتھا مع الدول المحایدة ، وتشدید السیاسة 
                                   .   مةالحمائیة التجاریة بصفة عا

وبالرغم من وجود سیاسة الحمایة التجاریة بصفة عامة فإن 
 ــــ قد أنعشا األمل ١٩٢٦االستقرار والرخاء ــــ الذین ظھرا بدایة من عام 

في زوال عھد الحمایة التجاریة، والعودة إلى ظھور عھد المعاھدات 
).                                                                           ٢( مختلف الدولالتجاریة، ووحدة المعاملة الجمركیة بین

ولكن لم یدم ھذا االستقرار والرخاء طویال إذ ما لبثت األحوال االقتصادیة 
 ، وذلك بسسبب ١٩٢٩أن تغیرت بشكل جذري بدایة من خریف سنة 

لكساد الكبیر الذي بدأ باالنھیار األزمة االقتصادیة الطاحنة أو ما یعرف با
" الثالثاء األسود " المالي في بورصة نیویورك لألوراق المالیة في یوم 

                                                 

ادي الدولي عماد محمد اللیثي، التبادل الدولي ــــ دراسة منهجیة وآلیات التبادل االقتص)  1(

  .٢٠٥، صــــ ٢٠٠٢العربیة، القاهرة، المعاصر، دار النهضة 

مدفوعات العالقات االقتصادیة الدولیة ، الجزء األول ، التبادل الدولي ـ الأحمد جامع ، / د)  2(

الدولي ، الطبعة الثانیة ،  دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  الدولیة ـ النظام النقدي

  . وما بعدها ١٢٢، ص  ١٩٨٠
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، والتوابع التي أعقبت ذلك من انھیار ١٩٢٩ أكتوبر ٢٩الموافق 
  ).        ١(اقتصادیات دول أوروبا الوسطى وألمانیا والنمسا وغیرھا

قة بین الدول األعضاء ، خاصة وقد أدى ذلك إلى ظھور روح من عدم الث
أن كل دولة من ھذه الدول أصبح شغلھا الشاغل ھو البحث عن حل 
لمشاكلھا االقتصادیة الداخلیة كالبطالة والكساد ولو أدى ذلك إلى إفقار 

  .                       الدولة الجار
وقد بلغت السیاسات الحمائیة التجاریة ذروتھا في فترة الثالثینات 

لقرن الفائت ، فقد قامت الدول بفرض الضرائب الجمركیة المبالغ فیھا، من ا
التي فرضتھا على  وارداتھا من " نظام الحصص"إلى جانب القیود الكمیة 

الدول األخرى ، یضاف إلى ذلك أنھ عند نشوب الحرب العالمیة الثانیة 
عادت الدول المتحاربة إلى سیاسة حظر التجارة مع بعضھا البعض ، 

راقبة التبادل التجاري مع الدول المحایدة، وبعد انتھاء الحرب في عام وم
م بدأت الدول في إعادة تنظیم اقتصادیاتھا القومیة، ونجحت الجھود ١٩٤٥

المبذولة في إعادة بعض الحریة إلى حركة التجارة الدولیة واالعتماد على 
ة مھیأة الضرائب الجمركیة، وفي ھذه األثناء أصبحت البیئة االقتصادی

لتنظیم التبادل االقتصادي الدولي ووضع قواعد تكفل تحریرا أكبر ونموا 
أسرع لحركة التجارة الدولیة، وقد تمخضت ھذه الجھود عن میالد ووضع 

  ).  ٢(GATTمیثاق ھافانا وتوقیع االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة  
                                                         

  :الجات تمھد إلنشاء منظمة التجارة العالمیة 
 یولیو من سنة ٢٢من المعلوم أن مؤتمر بریتون وودز الذي انتھى في 

 ـقد أرسى قواعد النظام العالمي، إذ تمخض عنھ إنشاء صندوق النقد ١٩٤٤
 ، ولكي یكتمل المثلث IBRD والبنك الدولي للتعمیر والتنمیة  IMFالدولي

ینظم العالقات االقتصادیة والتجاریة الدولیة بدأ التفكیر في العالمي الذي 

                                                 

ة التجارة م فیصل بن خالد بن عبداهللا التركي ، آثار انضمام المملكة العربیة السعودیة لمنظ)1(

 الجنائیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة العالمیة على أنظمتها 

   .٢٢، ص 

عبد الحكیم الرفاعي ، السیاسة الجمركیة والتكتالت االقتصادیة ، الجمعیة المصریة / د )2(

/ د : ا  وأیض.ا  وما بعده٥٩ ،  ص ١٩٧٦والتشریع ، القاهرة ،  لالقتصاد واإلحصاء 

عبدالرحمن یسري أحمد ، االقتصاد الدولي ، دار الجامعات المصریة ، اإلسكندریة ، 

   .٢٥٧بدون سنة للنشر ، ص 
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إنشاء منظمة للتجارة الدولیة تھدف إلى تنمیة التجارة بین الدول 
  ). ١(األعضاء

وبالفعل ــــ وبناء على مقترح أمریكي ــــ أصدر المجلس االقتصادي 
للتجارة واالجتماعي التابع لمنظمة األمم المتحدة توصیة بعقد مؤتمر دولي 

 بدأ المؤتمر أعمالھ في لندن بالدورة ١٩٤٦والتوظیف ، وفي شھر أكتوبر 
األولى للجنة التحضیریة ، ثم أعقبھا الدورة الثانیة للجنة التي عقدت في 

 ، وانتھت اللجنة إلى إعداد ١٩٤٧جنیف في الفترة من أبریل إلى أكتوبر 
 األخیرة للجنة مشروع میثاق للتجارة الدولیة ، وأخیرا وفي الدورة

 مارس ٢٤ إلى ١٩٤٧ نوفمبر ٢١التحضیریة التي عقدت في ھافانا من 
 دولة إلى الموافقة على میثاق للتجارة ٥٦ انتھى المؤتمرون وعددھم ١٩٤٨
 ITOالذي ھدف إلى إنشاء منظمة التجارة الدولیة ) میثاق ھافانا ( الدولیة 

لمیثاق نصف الدول ، ولقد تطلب األمر بعد ذلك أن یوافق على ھذا ا
الموقعة علیھ باألحرف األولى ، وتصبح الموافقة نھائیة بعد إقراره من 
الھیئات التشریعیة لھذه الدول ، غیر أن تلك المنظمة لم یكتب لھا أن ترى 
النور ، حیث إن الكونجرس األمریكي رفض التصدیق على المیثاق نظرا 

اص جانب من السیادة الوطنیة ألن قیام منظمة عالمیة للتجارة من شأنھ انتق
للدول األعضاء ، وھو ما یعد في ظل المناخ السائد حینذاك تدخال في 

/ ٦/١٢الشئون الداخلیة ، وانتھى األمر بقیام إدارة الرئیس ترومان في 
).                                ٢( بسحب موافقة الوالیات المتحدة األمریكیة على میثاق ھافانا١٩٥٠

ى ذلك فإن میثاق ھافانا لم یكتب لھ النجاح في الجزء المتعلق بمشروع وعل
إذ لم یكن " منظمة التجارة الدولیة " میثاق التجارة الدولیة ، وبذلك سقطت 

من الممكن قیامھا دون موافقة الوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت تمثل 
لجزء الخاص وقتھا ما یقرب من نصف الناتج القومي العالمي ، أما ا

باتفاقیة التجارة الدولیة فكان موضوعا لمزید من المفاوضات بین مجموعة 
الدول المتقدمة الصناعیة ـ ومن بینھا الوالیات المتحدة األمریكیة ـ وبعض 
الدول النامیة ، وانتھت المفاوضات إلى االكتفاء بذلك الجزء الذي یتعلق 

                                                 

حازم الببالوي ، النظام االقتصادي الدولي المعاصر ، من نهایة الحرب العالمیة الثانیة / د )1(

  .عدها وما ب٣٨ ، ص ٢٠٠٠ الباردة، عالم المعرفة،  إلى نهایة الحرب 

)2(  Rasheed Khaled, Philip Levy and Mohamed Saleem , The World 
Trade Organization and The Developing Countries , Pamphlet 

Series ,Vienna , Austria , February , 1999,P11 .       أحمد / د: وأیضا

ول ، دار النهضة العربیة ، جامع ، اتفاقات التجارة العالمیة وشهرتها الجات ، الجزء األ

  . وما بعدها ٣٥ ، ص ٢٠٠١القاهرة ، 
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میثاق ھافانا مع وضعھ موضع بتحریر التجارة العالمیة الذي اشتمل علیھ 
التنفیذ وتأجیل الجزء الخاص بإنشاء منظمة التجارة الدولیة ، وبھذا أسفرت 

 دخلت التي" العامة للتعریفات والتجارة االتفاقیة " المفاوضات عن مولد 
      ).                                                            ١(١٩٤٨حیز النفیذ في أول ینایر 

  :التطور المرحلي التفاقیة الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمیة 
ظلت الجات ـــ منذ دخولھا حیز التنفیذ ـــ تمثل المصدر الوحید للقواعد 
التي تحكم التجارة الدولیة، وكذلك المنبر الوحید لمفاوضات التجارة متعددة 

 لذلك أجریت ثمان األطراف بھدف إزالة معوقات التجارة الدولیة، وتبعا
 ١٩٨٦ وانتھاء بجولة أورجواي ١٩٤٧ بدایة من جولة جنیف ـ ـ)٢(جوالت

                                                 

سامي عفیفي حاتم ، خصائص نظام أورجواي ـ مراكش التجاري متعدد األطراف ، من /  د  )1(

بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، المجلد 

/ د : وأیضا . وما بعدها ١٢٤ م ،  ص ٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥األول ، الطبعة األولى ، 

  . وما بعدها ٥٦، ص ، مرجع سابقحازم الببالوي ، النظام االقتصادي الدولي المعاصر

بغرض توسیع نطاق ) ١٩٤٧الجات ( تم إجراء ثمان جوالت متعاقبة تحت إشراف  )2(
اءت ھذه المشاركة وحجم التنازالت الجمركیة المتبادلة بین األطراف المتعاقدة، وج

  :الجوالت على الترتیب اآلتي
وھي الجولة األساسیة التي انتھت إلى اإلطار العام  : ١٩٤٧) بسویسرا(  جولة جنیف-    أ

لالتفاقیة واقتصر نطاقھا على تبادل التنازالت الجمركیة التعریفیة ، وتم فیھا تخفیض 
  . بندا من بنود التعریفات الجمركیة٤٥٠٠٠

وھي الجولة األولى المنعقدة في إطار االتفاقیة وانتھت  : ١٩٤٩) ابفرنس( جولة آنسي -  ب
 ٥٠٠٠إلى تحقیق مزید من التنازالت عن القیود التعریفیة الجمركیة ، وتم فیھا تخفیض 

  .بندا من بنود التعریفات الجمركیة
وانتھت ھذه الجولة بتحقیق مزید من التنازالت  : ١٩٥١)  بانجلترا(  جولة توركاي-   ج 

  . بندا من بنود التعریفات الجمركیة٨٧٠٠جمركیة التعریفیة بما یعادل حوالي ال
وانتھت ھذه الجولة بالموافقة على تخفیضات تعریفیة على سلع  : ١٩٥٦ جولة جنیف –  د 

  . ملیار دوالر2.5تبلغ قیمتھا في التجارة الدولیة حوالي 
ة بھذا االسم نسبة إلى وسمیت ھذه الجول) : بجنیف (١٩٦١-١٩٦٠ جولة دیلون –  ه 

دوجالس دیلون وكیل وزارة الخارجیة األمریكیة والذي كان قد تقدم باقتراح عقدھا، 
 بندا ٤٤٠٠وانتھت إلى تحقیق المزید من التنازالت التعریفیة الجمركیة بما یعادل 

  .تعریفیا جمركیا
ئیس األمریكي وسمیت بھذا االسم نسبة إلى الر : ١٩٦٧ -١٩٦٤) بجنیف( جولة كیندي -  و

والذي كان قد اقترح ضرورة القیام بمفاوضات في نطاق الجات ) جون كیندي (آنذاك 
إلجراء تخفیض في الرسوم الجمركیة، وقد ترتب على ھذه الجولة االتفاق على مكافحة 
اإلغراق وتخفیض التعریفیة الجمركیة بنسبة معینة لمجموعة من السلع بعكس ما كان 

  .ھو التفاوض للتخفیض سلعة بسلعةمعھودا في السابق و
وسمیت بھذا االسم ألن المؤتمر الوزاري الذي : ١٩٧٩ -١٩٧٣) بجنیف( جولة طوكیو -  ز

أعلن بدایتھا تم عقده في العاصمة الیابانیة طوكیو ، وقد انتھت ھذه الجولة متوصلة إلى 
ي دائم توفیر أساس قانون: تطورات غیر مسبوقة على صعید التجارة الدولیة منھا

للمعاملة التفضیلیة للدول النامیة، كما تم االتفاق على خفض التعریفات الجمركیة على 
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 تحت مظلة الجات ھدفت إلى تخفیض معدالت التعریفة ـ ـ١٩٩٤/ 
الجمركیة وإقامة الثقة في العالقات االقتصادیة الدولیة، ونظرا ألن ھذه 

مة عالمیة التنظیمات عانت من قصور شدید فقد تفجرت قضیة إنشاء منظ
للتجارة من جدید في رحاب المفاوضات التجاریة متعددة األطراف التي 

 دولة، وأسفرت عن إنشاء منظمة ١٢٤دارت في جولة أورجواي بمشاركة 
التجارة العالمیة خلفا لالتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة، فقد شھدت مدینة 

ھ االنتھاء  عقد مؤتمر أعلن فی١٩٩٤ أبریل ١٥مراكش بالمغرب في 
الرسمي ألطول جولة وأنجحھا في إطار الجات، مقررة إنشاء كیان دولي 

منظمة "جدید یتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة للمنظمات الدولیة ھو 
التي أوكل إلیھا اإلشراف على كافة االتفاقات التي أسفرت " التجارة الدولیة

 وقرارا وزاریا  اتفاقا وبروتوكوال٢٨عنھا جولة أورجواي والبالغة 
وضعت جمیعھا في صورة مالحق لالتفاقیة المنشئـة لمنظمة التجـارة 

آخذة بمبدأ االرتباط أوالصفقة الواحدة " باتفاقیة مراكش"العالمیة، وعـرفت 
تصبح ) االتفاقیة األم(التي تعني أن الدولة التي توافق على اتفاق مراكش 

                                                                                                              
السلع الصناعیة والزراعیة على مدى ثماني سنوات مما أدى إلى انخفاض الرسوم في 
الدول الصناعیة بمتوسط یعادل ثلث تعریفاتھا، كما تم فیھا معالجة القیود التجاریة 

 عن تحریر التبادل التجاري الدولي الذي أسھم في تخفیف القیود على والمشكالت الناجمة
التجارة الدولیة وتقویة النظام القانونیة باتفاقیات عدیدة منھا اتفاقیة الدعم واتفاقیة 
القیود الفنیة على التجارة وإجراءات تراخیص االستیراد واتفاق مكافحة اإلغراق ، 

  .وغیرھا
تم عقد اجتماع لألطراف المتعاقدة على  : ١٩٩٣- ١٩٨٦)بجنیف( جولة أورجواي-   ح

، وقد صدر عن ھذا االجتماع إعالن ١٩٨٦المستوى الوزاري بأورجواي في دیسمبر
وزاري ببدء مفاوضات تجاریة متعددة األطراف في إطار مبادئ محددة، وقد استغرقت 

 جمیع المفاوضات سبع سنوات كاملة انتھت بالتوصل إلى صیغة متفق علیھا تضمنت
االتفاقات والوثائق القانونیة المنبثقة عنھا، كما اشتملت الوثیقة الختامیة على مجموعات 

 الخاصة بالتجارة في ١٩٤٧من النصوص القانونیة منھا ما یتعلق بتعدیل اتفاقیة الجات 
السلع، ومنھا ما یتعلق بعالج أمور تتعلق بالتجارة في السلع، ومنھا ما یتعلق بالتجارة 

خدمات وحقوق الملكیة الفكریة، ھذا بإلضافة إلى مذكرة التفاھم الخاصة بإجراء في ال
 دولة على الوثیقة الختامیة ١١٧تسویة المنازعات بین الدول، وقد تم التوقیع من قبل 

لمزید من التفصیل .  في مدینة مراكش بالمغرب١٩٩٤ل  أبری١٥لجولة أورجواي في 
  : ینظر١٩٤٧الجات حول الجوالت التي عقدت تحت إشراف 

أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربیة من ھافانا إلى مراكش، الدار المصریة / د-
  .٥٥ إلى صـ ٤٥، من صـ ١٩٩٥اللبنانیة 

 إلى ١٠٥أحمد جامع ، اتفاقات التجارة العالمیة وشھرتھا الجات، مرجع سابق، من صـ /  د-
١٤٠.  

- John H. Jackson, The World Trade Organization Constitution and 
Jurisprudence, Royal Institute of International Affairs, 1998, 

pp.15-21.    
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لى توقیعات منفردة لالتفاقات مرتبطة باالتفاقات الملحقة من دون حاجة إ
  ).                ١(المتضمنة

 ــــ بعد WTOوعلى ذلك قد اكتسبت منظمة التجارة العالمیـة 
 ـــــ صالحیات الرقابة على ١٩٩٥دخولھا حیز التنفیذ في أول ینایر سنة 

، وذلك ضمانا لحریة التجارة ومحاربة السیاسات )٢(الدول األعضاء
 خول إلیھا اإلشراف على تنفیذ القوانین المتعلقة بالقضایا الحمائیة، كما قد

التجاریة، مثل قضایا الملكیة الفكریة، والخدمات، واالستثمار، بل اضطلعت 
المنظمة بأمور فض المنازعات التجاریة، وتنظیم المفاوضات الدولیة 

  . لتحقیق المزید من تحریر التجارة الدولیة
  المطلب الثاني

  مبادئ منظمة التجارة العالمیةأھداف ووظائف و
انطالقا من الفلسفة االقتصادیة لمنظمة التجارة العالمیة التي تقوم على 
الحریة االقتصادیة وإزالة القیود على التجارة، وحرصا على بناء نظام 
تجاري عالمي متعدد األطراف، فقد عملت المنظمة على تحقیق مجموعة 

زة على عدة مبادئ من أجل توفیر متكاملة من األھداف والوظائف، مرتك
  .المناخ والبیئة الخصبة للتبادل التجاري الدولي

  :األھداف 
لقد تضمنت دیباجة اتفاق مراكش مجموعة من األھداف یمكن إجمالھا فیما 

  )٣: (یلي
  إنشاء نظام تجارة دولیة یھدف إلى رفع مستویات المعیشة في

 .التوظیف الكامل بھاالدول المتعاقدة والعمل على تحقیق مستویات 
  رفع مستوى الدخل القومي الحقیقي بطریقة متنامیة ومتصاعدة

 .وتنشیط الطلب الفعال

                                                 

لطبعة األولى ، حسین عمر ، الجات والخصخصة ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، ا/  د )1(

ة وآثارها محمد رمضان آل جالم، منظمة التجارة العالمی /أ: وأیضا.  وما بعدها١٢ص 

المتوقعة على التجارة والتنمیة في الدول اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة 

  .  وما بعدها٧١ م، ص ٢٠٠١هـ ١٤٢٢والدراسات اإلسالمیة ـ جامعة أم القرى، 
، ینظر الملحق رقم ٢٠١٣ مارس ٢ عضوا في ١٥٩ بلغ أعضاء منظمة التجارة العالمیة  2

  .نظمة التجارة العالمیةجدول یبین أعضاء م) ١(

، ص مرجع سابقأحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمیة وشهرتها الجات، الجزء األول، / د ) 3(

سامي عفیفي حاتم ، خصائص نظام أورجواي ـ مراكش / د   :وأیضا.  وما بعدها٤٣

  . وما بعدها ١٢٦التجاري متعدد األطراف ، مرجع سابق ، ص 
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  االستغالل األمثل للموارد االقتصادیة العالمیة والعمل على
 .تطویرھا

 التوسع في إنتاج وتجارة السلع والخدمات دولیا . 
 ا من زیادة تشجیع الحركات الدولیة لرؤوس األموال، وما یرتبط بھ

 .االستثمارات العالمیة
 سھولة الوصول إلى األسواق ومصادر المواد األولیة. 
  ضمان زیادة حجم التجارة الدولیة بإزالة القیود والحواجز التي

 .تعترض طریقھا
  ،اتباع المفاوضات كوسیلة لحل المشكالت المتعلقة بالتجارة الدولیة

  . وفض المنازعات بین األطراف المتعاقدة
  :لوظائف ا

  ـــ):١(تتمثل وظائف منظمة التجارة العالمیة في عدة مھام نوردھا فیما یلي
  تنفیذ وإدارة وإعمال ھذه االتفاقیة واالتفاقات التجاریة متعددة

األطراف والعمل على دفع أھدافھا، وتوفیر اإلطار الالزم لتنفیذ 
كامل وإدارة وإعمال االتفاقات التجاریة متعددة  األطراف التي تت

 .وتعمل جنبا إلى جنب مع منظمة التجارة العالمیة
  عمل المنظمة كمنتدى للتفاوض قیما بین األعضاء بشأن العالقات

التجاریة التي تتناولھا التي تتناولھا االتفاقات الملحقة الواردة طي 
ھذه االتفاقیة، وتوفیر اإلطار الالزم لتنفیذ نتائج مثل ھذه 

 .المفاوضات
  المنازعات التجاریة من خالل وثیقة التفاھم المتعلقة السعي إلى حل

 .بالقواعد واإلجراءات التي تنظم تسویة المنازعات
  اإلشراف على السیاسات التجاریة الوطنیة من خالل مراجعة آلیة

 .السیاسة التجاریة
  التعاون مع المؤسسات الدولیة األخرى المعنیة بوضع السیاسات

  .االقتصادیة العالمیة 
  :ادئ األساسیة لمنظمة التجارة العالمیة المب

                                                 
)

1
 ( Rasheed Khaled, Philip Levy and Mohamed Saleem , The World 

Trade Organization and The Developing Countries , op. cit. ,P13 
.                                                                      

هة نبیل حشاد ، الجات ومنظمة التجارة العالمیة ـ أهم التحدیات في مواج/ د   :أیضا و   

   .١٧٣ ، ص ٢٠٠١االقتصاد العربي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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انطالقا من الفلسفة االقتصادیة لمنظمة التجارة العالمیة التي تقوم على 
الحریة االقتصادیة وإزالة القیود على التجارة، وحرصا على بناء نظام 
تجاري عالمي متعدد األطراف، فقد ارتكزت منظمة التجارة العالمیة على 

 إرساؤھا لمدة ما یقرب من خمسین عاما قبل إنشاء مبادئ الجات التي تم
  ــــــــ:المنظمة ، ویمكن إجمال ھذه المبادئ فیما یلي

  :)١ ()الدولة األولى بالرعایة ( مبدأ عدم التمییز : المبدأ األول 
یعتبر ھذا المبدأ ھو المبدأ الرئیسي والقاعدة االرتكازیة التي أقامتھا االتفاقیة 

  .رة الدولیةبھدف تحریر التجا
أن أیة میزة تجاریة یمنحھا طرف متعاقد لدولة ما إنما : ومفھوم ھذا المبدأ

تسري على كافة األطراف المتعاقدة األخرى في الحال وفورا وبال شروط 
  )٢(.أي بقوة العمل المتمثل في المنح ذاتھ دون الحاجة إلى اتفاق جدید

اریة المحررة من القیود ویضمن ھذا المبدأ إقامة شبكة من العالقات التج
التي تكبل انسیابھا وتعرقل مسیرة نموھا، كما یحقق فائدة كبرى نحو 

  )٣(.اإلسراع في تحریر التجارة العالمیة بخطى وثابة إلى األمام
  ـــــ:) ٤ (وھناك عدد من االستثناءات التي ترد على ھذا المبدأ تتمثل في اآلتي

  بین مجموعة من الدول المنتمیة الترتیبات اإلقلیمیة لتحریر التجارة
جغرافیا إلى إقلیم معین،ویفرق في ھذا الشأن بین التكتل االقتصادي 

، فالتكتل األول )٥(للدول المتقدمة، والتكتل االقتصادي للدول النامیة

                                                 
)1( Chad P.Bown, Developing Countries and WTO Dispute 

Settlement, Brookings institution press Washington, 2009, PP16-
17.                                                                                             

  .٤٥أحمد جامع ، اتفاقات التجارة العالمیة ، مرجع سابق ، ص /  د )2(

  .١٢٨سامي عفیفي حاتم ، مرجع سابق ، ص /  د ) 3(

  . وما بعدها٥١أحمد جامع ، اتفاقات التجارة العالمیة ، مرجع سابق، ص /  د  )4(

ة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم ، الدار المصریة سامي عفیفي حاتم ، التجار/ د : وأیضا 

عبدالناصر حسبو / د : وأیضا .٢٥٧ ، الكتاب األول ، ص ١٩٩١اللبنانیة ، القاهرة، 

السید، اآلثار المحتملة لنفاذ اتفاقیات التجارة العالمیة على سعر صرف الجنیھ المصري ، 
   .٢٠ ، ص ٢٠١١دار النھضة العربیة 

 النامیة أغلبیة أعضاء منظمة التجارة العالمیة، ویطلق علیهم البلدان النامیة  تمثل البلدان)5(

والبلدان األقل نموا، وال توجد تعریفات لدى منظمة التجارة العالمیة سواء للدول المتقدمة 

والدول النامیة، ولكن الدولة العضو هي التي تعلن بنفسها عن نفسها عما إذا كانت 

 وعلى الرغم من ذلك فإنه یجوز للدول األعضاء اآلخرین الطعن دولة نامیة أو متقدمة،

لمزید . على قرار الدولة العضو والمستخدم لالستفادة من األحكام المتاحة للبلدان النامیة
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یعفى من شرط الدولة األولى بالرعایة إذا كانت الترتیبات اإلقلیمیة 
موعة من الدول المنتمیة لتحریر التجارة الخارجیة تتم بین مج

جغرافیا إلقلیم اقتصادي معین، وأما التكتل اآلخر المتعلق بالدول 
النامیة فیعفى من شرط الدولة األولى بالرعایة حتى ولو كانت ھذه 

  .)١(الدول غیر منتمیة إلى إقلیم جغرافي معین
  الترتیبات الحمائیة للصناعات الولیدة في الدول النامیة، وتعفى ھذه

ولى بالرعایة إلى أن تنھض وتستطیع ول من شرط الدولة األالد
الوصول بھذه الصناعات الولیدة إلى القدرة التنافسیة في األسواق 

 .العالمیة، وبعد ذلك یسقط الحق في االستفادة بھذا االستثناء
  العالقات التفضیلیة التي تربط الدول الصناعیة المتقدمة وبعض

ي كانت قدیما مستعمرات لھا، وكذلك ما الدول اآلخذة في النمو والت
تتفق علیھ دول ذات روابط خاصة لغویة، ثقافیة ، جغرافیة، 
عرقیة، أو تاریخیة، وھذا االستثناء ذو طابع تاریخي حیث یشترط 

التفضیالت المستثناة ساریة وقت العمل باالتفاقیة أول ینایر أن تكون 
١٩٤٨ .  
  )٢: (مبدأ التقابلیة: المبدأ الثاني 

 ضرورة قیام الدول األعضاء بتحریر التجارة الدولیة ومفھوم ھذا المبدأ
في السلع من القیود أو على األقل تخفیضھا بقدر اإلمكان وبطریقة مرحلیة 

  .وذلك في إطار مفاوضات متعددة األطراف تقوم على أساس التقابلیة

                                                                                                              

سعید سوید النصیبي ، منظمة التجارة العالمیة ، األھداف والمبادئ ــــ :من التفصیل ینظر

من بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة ون الخلیجي ، وشروط االنضمام وتجربة مجلس التعا

هـ ١٤٢٥واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة، المجلد األول، الطبعة األولى، 

، وأیضا الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمیة، متاح على ٧١ : ٦٦م، ص ٢٠٠٤

           ) اإلنترنت(شبكة المعلومات الدولیة

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm 

محمد إبراهیم محمود الشافعي، التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة وأثرها على النظام / د )1(

  .٣٥ ، ص ٢٠٠٥التجاري العالمي، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 

لعالمیة على سعر عبدالناصر حسبو السید ، اآلثار المحتملة لنفاذ اتفاقیات التجارة ا/ د )2(

   .٢١ ، ص ٢٠١١صرف الجنیه المصري، دار النهضة العربیة 

Chad P.Bown, Developing Countries and WTO Dispute Settlement, 

op.cit,pp16-17.         
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دولة ما ویعني ذلك أن كل تخفیف في القیود التعریفیة أو غیر التعریفیة ل
البد أن یقابلھ تخفیف معادل في القیمة من الجانب اآلخر حتى تتعادل الفوائد 
التي تحصل علیھا كل دولة، وما تصل إلیھ المفاوضات في ھذا الصدد 
یصبح ملزما لكل الدول وال یجوز إجراء أي تعدیل جدید إال بمفاوضات 

ة النھایة ، وتتكرر المفاوضات كل عدة سنوات بحیث تكون نقط.جدیدة 
التي تم التوصل إلیھا فیما یتعلق بتخفیف القیود التجاریة في جولة ما ھي 

  .بذاتھا نقطة البدایة في الجولة التالیة
  :وھناك عدد من االستثناءات التي ترد على ھذا المبدأ تتمثل في اآلتي 

  حمایة الصناعات الولیدة في الدول النامیة حتى تستطیع المنافسة
 .الدولیة

 مثل المنسوجات القطنیة ( یبات المنتجات متعددة األطراف ترت( 
  السماح بفرض ضرائب استھالكیة داخلیة على السلع المستوردة

ولھا مثیل من اإلنتاج المحلي بنسبة أعلى من التي تفرض على 
 .السلع التي لیس لھا بدیل محلي

 السماح ألیة دولة من الدول األعضاء بمنح إعانات تصدیر معد 
  . الحصول على نصیب أكبر من التجارة الدولیةبقصد
  )١: (مبد أ الشفافیة: المبدأ الثالث 

 وضوح الصورة أما المتعاملین في التجارة الدولیة من ومفھوم ھذا المبدأ
مختلف األطراف المتعاقدة، بمعنى اتجاه ھذا المبدأ إلى قاعدة أساسیة 

الجمركیة، وإذا لزم تتلخص في تحبیذ الرسوم الصریحة دون الحواجز غیر 
، حیث إنھ في حالة اتباع األمر االلتجاء إلى فرض قیود تجاریة حمائیة

جراءات الحمائیة للضرورة القصوى فإن اللجوء إلى الرسوم الجمركیة اإل
  .یكون أخف الضررین

وبمعنى آخر البد أن تقتصر سبل حمایة الصناعات الوطنیة من المنافسة 
كیة فقط دون اللجوء إلى اإلجراءات غیر األجنبیة على الرسوم الجمر

الجمركیة كحظر االستیراد أو تقیید كمیاتھ من حیث الحصص ، وذلك لما 
  .تنطوي علیھ القیود الكمیة من عدم الشفافیة

  :وھناك عدد من االستثناءات التي ترد على ھذا المبدأ تتمثل في اآلتي
 الضروریة حاالت التنمیة االقتصادیة القطاعیة لتوفیر الحمایة 

 .للصناعات الولیدة

                                                 

سامي عفیفي حاتم ، خصائص نظام أورجواي ـ مراكش التجاري متعدد األطراف ، مرجع / د )1(

أحمد جامع ، اتفاقات التجارة العالمیة ، مرجع سابق ،  / د: وأیضا .١٣١، ص سابق 

  .وما بعدها ٥٥ص 
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 حالة الدول التي تعاني عجزا حادا في موازین مدفوعاتھا. 
  السماح في حاالت خاصة باستخدام حصص الواردات من السلع

الزراعیة إذا كانت الزمة لتنفیذ البرامج الحكومیة المتعلقة بالتسویق 
 .واإلنتاج والتخلص من الفوائض

  )١( :ة الوطنیةمبدأ المعامل: المبدأ الرابع 
ومفھوم ھذا المبدأ أن یلتزم كافة الدول األعضاء بمنح المنتج أو السلعة 
المستوردة نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محلیا على صعید التداول 
والتوزیع والتسعیر والضرائب وغیرھا ، بحیث یكون الوجھ الوحید للتفرقة 

 السلع المستوردة بالتعریفة في المعاملة بین ھذین النوعین ھو تحمیل
  .الجمركیة المقررة علیھا

مبدأ المعاملة التفضیلیة في العالقات التجاریة بین : المبدأ الخامس 
   )٢(الشمال والجنوب

ویعتبر ھذا المبدأ من األمور المستحدثة في اإلطار التجاري الدولي الذي 
  .تنظمھ الجات

ي الدولي الذي أقامتھ الجات بتقدیم ومفھوم ھذا المبدأ أن یتكفل النظام التجار
معاملة تفضیلیة للدول النامیة كأحد األعمدة التي تركز علیھا االستراتیجیة 

  .الدولیة للتنمیة االقتصادیة
وتھدف ھذه المعاملة التفضیلیة إلى فتح أسواق الدول الصناعیة المتقدمة 

نقد األجنبي أمام منتجات الدول النامیة ، وبالتالي زیادة حصیلتھا من ال
الالزم لتمویل برامج التنمیة االقتصادیة بھا ، ویعتبر األخذ بھذا المبدأ نوعا 
من االعتراف بقصور النظام التجاري الدولي عن الوفاء باحتیاجات التنمیة 
االقتصادیة لمجموعة الدول التي كانت تحت وطأة االستعمار حتى التوقیع 

  .على اتفاقیة الجات
  
  

                                                 

 ١٦٣، ص مرجع سابقالسید عبدالمولى، محاضرات في العالقات االقتصادیة الدولیة، / د )1(

  . بعدها وما 

أسامة المجدوب ، الجات ومصر والبلدان العربیة من هافانا إلى مراكش، الدار /د: وأیضا  

   .٤١، ص١٩٩٥لبنانیة، المصریة ال

سامي عفیفي حاتم ، خصائص نظام أورجواي ـ مراكش التجاري متعدد األطراف ، /  د ) 2(

   ١٣٢مرجع سابق ، ص 

  .     وما بعدها



                                             ١٢١٦

  المطلب الثالث
  التنظیم واإلدارة في منظمة التجارة العالمیة

یتكون الھیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة من مجموعة من األجھزة 
  -:)١(والمجالس واللجان المتخصصة نوجزھا فیما یلي

  :المؤتمر الوزاري :أوال 
یعد المؤتمر الوزاري على قمة أجھزة منظمة التجارة العالمیة، ویجتمع مرة 

ین، وتبعا لذلك فقد انعقدت ثمانیة مؤتمـــرات وزاریة للمنظمــــــة كل عام
  )٢(:منذ إنشائھــا على الترتیب اآلتي 

 دیسمبر عام ١٣ : ٩لفترة من المؤتمر األول ـ سنغافورة ـ في ا 
١٩٩٦.  

  ١٩٩٨ مایو ٢٠ : ١٨المؤتمر الثاني ـ سویسرا ـ في الفترة من . 
  ٣:  نوفمبر ٣٠ـ في الفترة من المؤتمر الثالث ـ سیاتل بأمریكا 

 .١٩٩٩دیسمبر 
  نوفمبر ١٣ : ٩المؤتمر الرابع ـ الدوحة بقطر ـ في الفترة من 

٢٠٠١ . 
  ١٤ : ١٠المؤتمر الخامس ـ كانكون بالمكسیك ـ في الفترة من 

 . ٢٠٠٣سبتمبر 
  دیسمبر ١٨ : ١٣المؤتمر السادس ـ ھونج كونج ـ في الفترة من 

٢٠٠٥ . 
  ٢:  نوفمبر ٣٠ـ جنیف بسویسرا ـ في الفترة من المؤتمر السابع 

 . ٢٠٠٩دیسمبر 
  دیسمبر ١٧ : ١٥المؤتمر الثامن ـ جنیف بسویسرا ـ في الفترة من 

٢٠١١  . 

                                                 
جابر فهمي عمران ، منظمة التجارة العالمیة ـ نظامها القانوني ودورها في تطبیق اتفاقات /  د  ) 1(

/ د : وأیضا .٣٠٤ : ٢٧٧، ص٢٠٠٩ الجدیدة، اإلسكندریة ، التجارة العالمیة، دار الجامعة

مصطفى سالمة ، منظمة التجارة العالمیة ـ النظام الدولي للتجارة الدولیة ، الطبعة الثانیة ، دار 

 منظمة  سعید سوید النصیبي،: وأیضا  .٥٩ ـ ٣٧  ص ٢٠٠٨الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، 

مبادئ وشروط االنضمام وتجربة مجلس التعاون الخلیجي ، من التجارة العالمیة ، األهداف وال

بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة، المجلد األول، 

   .٧٥ : ٧١ م،  ص ٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥الطبعة األولى ، 

 : شبكة اإلنترنت یراجع حول هذه المؤتمرات الموقع الخاص بمنظمة التجارة العالمیة على )2(

com.wto.WWW  
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  دیسمبر ٧:٣في الفترة من . بالي بأندونیسیا. المؤتمر التاسع 
٢٠١٣.   

عن جمیع ) وزراء التجارة ( ومن ناحیة التشكیل فإنھ یتكون من ممثلین 
الدول األعضاء في المنظمة، ولكل عضو صوت واحد، وھذا ما یؤكد 

  .احترام مبدأ المساواة القانونیة بین أعضاء المنظمة
ومن ناحیة اختصاصاتھ فإنھ یضطلع بتنفیذ مھام المنظمة، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لھذا الغرض، واتخاذ القرارات في جمیع المسائل التي 

  .قات متعددة األطرافتنص علیھا أي من االتفا
 :المجلس العام : ثانیا 

ویعتبر المجلس العام ھو الجھاز المحوري لمنظمة التجارة العالمیة ، ومن 
، ویتضح الدور ألف من ممثلي جمیع الدول األعضاءناحیة تشكیلھ فإنھ یت

المحوري للمجلس العام من خالل اتفاقیة مراكش ببیان نشاطات المجلس 
ة لكل من اختصاصاتھ وعالقتھ مع األجھزة األخرى العام سواء بالنسب

للمنظمة والمنظمات الدولیة األخرى ، حیث یتولى اإلشراف على التنفیذ 
الیومي لمھام المنظمة ، كما یتولى مھام المؤتمر الوزاري فیما بین فترات 

  .االنعقاد
 )١(األمانة : ثالثا 

ة ، ویرأسھا المدیر وتعتبر األمانة ھي الجھاز اإلداري الرئیسي للمنظم
م أیضا باعتماد ن قبل المؤتمر الوزاري والذي یقوالعام الذي یعین م

  .األنظمة التي تحدد سلطاتھ وواجباتھ وشروط خدمتھ وفترة شغلھ للمنصب 
ویختص المدیر العام باعتباره الموظف اإلداري األكبر لألمانة بمسألة 

دمتھم وفقا للقواعد التي تعیین موظفي المنظمة وتحدید واجباتھم وشروط خ
  . یعتمدھا المؤتمر الوزاري

، ومنھا ما یقدمھ میع المسائل اإلداریة في المنظمةوتختص األمانة بج
المدیر العام إلى لجنة المیزانیة والمالیة واإلدارة من تقدیرات میزانیة 

د المنظمة وبیاناتھا المالیة السنویة ، وللقیام بھذه المھام اإلداریة فإنھ توج
مجموعة من اإلدارات أو األقسام الداخلیة التي تختص كل منھا بمسائل 

  .معینة 
   )٢(  :جھاز تسویة المنازعات:رابعا 

                                                 

دراسة نقدیة، دار ، إبراهیم أحمد خلیفة ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة/  د  )1(

  .٧٨ : ٧٤الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ص 

)2(  George A.Berman and Petros  C.Mavroidis, WTO Law and 
Developing Countries ,    Cambridge University 

Press,2007,pp.195-198 .                                                                  
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 من وثیقة ١ /٢وقد تم النص على إنشاء جھاز تسویة المنازعات في المادة 
 وذلك من أجل إدارة القواعد واإلجراءات وكذلك )١(تفاھم تسویة المنازعات

اء النص علیھا في كام تسویة المنازعات التي التي جحالمشاورات وأ
  . ما لم یكن ھناك نص آخر في اتفاق مشمول )٢ (االتفاقات المشمولة

والجدیر بالذكر أن المجلس العام ھو الذي یقوم ــــ باعتباره جھاز تسویة 
المنازعات ــــ بدور ووظیفة تسویة المنازعات التجاریة بین الدول في 

نعقد المجلس العام بصفتھ جھاز تسویة المنازعات، كما یعین المنظمة، وی
المجلس العام بصفتھ جھاز تسویة المنازعات رئیسا لھ، ویضع القواعد 

  .واإلجراءات التي یراھا ضروریة للنھوض بمسئولیاتھ
ووفقا لذلك وباعتبار المجلس العام ھو الذي یقوم بدور ووظیفة تسویة 

ع ألعضاء تستطیع المشاركة في نظر أي نزاالمنازعات فإن جمیع الدول ا
ة أكیدة الحترام ونزاھة وفعالیة آلیة یعرض على الجھاز ، وفي ذلك ضمان

  . )٣ (تسویة المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمیة
  :جھاز مراجعة السیاسة التجاریة :خامسا 

تي ویعد جھاز استعراض السیاسة التجاریة أحد مظاھر األجھزة الحدیثة ال
أسفرت عنھا مفاوضات أورجواي للتجارة العالمیة ، وقد أفردت اتفاقیة 

لبیان أحكام مراجعة السیاسة  " ٣" منظمة التجارة العالمیة الملحق رقم 
  .التجاریة للدول األعضاء في المنظمة

 باعتباره جھاز ـوما تجدر اإلشارة إلیھ أن المجلس العام ھو الذي یقوم ـ
 بدور ووظیفة مراجعة السیاسات التجاریة ـاریة ـمراجعة السیاسة التج

 العامة لمنظمة للدول كل على حدة استنادا إلى التقاریر التي تعدھا األمانة
تھ جھاز مراجعة السیاسة ، وینعقد المجلس العام بصفالتجارة العالمیة

، ویضع القواعد المجلس العام بصفتھ ھذه رئیسا لھ، كما یعین التجاریة
التي یراھا ضروریة للنھوض بمسئولیاتھ وفقا لما تضمنتھ واإلجراءات 

من اتفاقیة منظمة " ٣"السیاسة التجاریة المتضمنة بالمرفق وثیقة آلیة مراجعة 
  .)٤ (التجارة العالمیة

  :المجالس المتخصصة :سادسا 
                                                 

هذا التفاهم جزء ال یتجزأ من اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة ، وهو اتفاق ملزم  ) 1(

  .األطراف األخرىمتعددة  مثله مثل االتفاقات التجاریة   

   . من تفاهم تسویة المنازعات ١هذه االتفاقات واردة في الملحق رقم 2    (

عبدالواحد محمد الفار، أحكام التنظیم الدولي في ظل عالم منقسم، دار النهضة العربیة / د )3(

  .٤٦٨ ، ص ٢٠٠٤ ، القاهرة ،

  .١٤٩٠، ص ١هامش أحمد جامع ، اتفاقات التجارة العالمیة، مرجع سابق، / د ) 4(
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تم النص في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة التفاقیة منظمة  التجارة 
شاء ثالثة مجالس متخصصة في قطاعات التجارة الدولیة العالمیة على إن

  ــــــ :وھي
  )١(  :مجلس شئون التجارة في السلع .١

ویتكون مجلس التجارة في السلع من ممثلي جمیع الدول األعضاء في 
  .المنظمة ، فھو ذو تمثیل عام ومفتوح لممثلي جمیع الدول األعضاء 

 سیر اتفاقات التجارة في ویختص المجلس ـ بشكل أساسي ـ باإلشراف على
أ من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ، والقیام  / ١السلع الواردة في الملحق 

بالمھام الموكلة إلیھ بموجب االتفاقات التجاریة متعددة األطراف المتعلقة 
بالتجارة في السلع، وكذلك اإلشراف على األجھزة الفرعیة التي یقوم 

  . على قواعد إجراءاتھا المجلس بإنشائھا والموافقة
  :وھناك عدة لجان فرعیة تابعة لمجلس التجارة في السلع وھي 

لجنة الزراعة ــــ لجنة تدابیر صحة اإلنسـان ــــ اللجنة المعنیة بالقیود 
الفنیة على التجارة ــــ جھاز مراقبة المنسوجـات ــــ لجنة إجراءات 

فحة اإلغراق ــــ لجنة التقییم االستثمار المتعلقة بالتجارة ــــ لجنة مكا
الجمركي ـ لجنة قواعد المنشأ ـــ لجنة تراخیص االستیراد ـ لجنة الدعم 

  .واإلجراءات التعویضیة
  :مجلس شئون التجارة في الخدمات  .٢

ویتكون مجلس شئون التجارة في الخدمات من ممثلي جمیع الدول األعضاء 
  .ي جمیع الدول األعضاءفي المنظمة حیث إن العضویة فیھ مفتوحة لممثل

ویختص المجلس ـ بشكل أساسي ـ باإلشراف على سیر االتفاقیة العامة 
ب من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ،  / ١للخدمات الواردة في الملحق 

والقیام بالمھام الموكلة إلیھ بموجب االتفاقیة العامة للخدمات ، وكذلك 
  .م بإنشائھا اإلشراف على األجھزة الفرعیة التي یقو

  ـــ:) ٢ (وھناك عدة لجان فرعیة تابعة لمجلس التجارة في الخدمات وھي
لجنة التجارة في الخدمات المالیة ـــــ لجنة االلتزامات المحددة ـــــ مجموعة 
األطراف المعنیة بالخدمات المھنیة ـــــ مجموعة األطراف المعنیة بقواعد 

ت ــــ مجموعة التفاوض على قضایا االتفاقیة العامة للتجارة في الخدما
  .الخدمات

                                                 

عبدالملك عبدالرحمن مظهر، االتفاقیة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمیة ودورها في  )1(

  .٣٦٧ : ٣٦٣دار الكتب القانونیة ، ص   تنمیة التجارة الدولیة ، 

خالد سعد زغلول حلمي، مثلث قیادة االقتصاد العالمي، دراسة قانونیة اقتصادیة، / د )2(

  .٤٠٩، ص ٢٠٠٢لعلمي، جامعة الكویت، مجلس النشر ا
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مجلس شئون الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة  .٣
   :الفكریة 

ویتكون ھذا المجلس من ممثلي جمیع الدول األعضاء في المنظمة حیث إن 
  .العضویة فیھ مفتوحة لممثلي جمیع الدول األعضاء

ف على سیر اتفاقیة ویختص المجلس ـــــ بشكل أساسي ـــــ باإلشرا
 ١الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة الواردة في الملحق 

ج من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، والقیام بالمھام الموكلة إلیھ بموجب / 
اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة، وكذلك 

  .ي یقوم بإنشائھااإلشراف على األجھزة الفرعیة الت
  

  )١:(اللجان الفرعیة الواردة في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة: سابعا 
 من المادة الرابعة من اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة على ٧نصت الفقرة 

أنھ للمؤتمر الوزاري للمنظمة أن ینشئ لجنة للتجارة والتنمیة ، ولجنة لقیود 
  . للمیزانیة والمالیة واإلدارةمیزان المدفوعات، ولجنة

  : لجنة التجارة والتنمیة . ١
وتكون العضویة فیھا مفتوحة لممثلي جمیع الدول األعضاء ، وتختص بالمھام 
الموكلة إلیھا بموجب اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة واتفاقات التجارة 

ریة متعددة متعددة األطراف، واالستعراض الدوري ألحكام االتفاقات التجا
األطراف لصالح البلدان األقل نموا ورفع تقریر للمدیر العام لمنظمة التجارة 

  .العالمیة التخاذ اإلجراءات المناسبة
     :لجنة قیود میزان المدفوعات. ٢

وتكون العضویة فیھا مفتوحة لممثلي جمیع الدول األعضاء ، وتختص بالمھام 
ظمة التجارة العالمیة واتفاقات التجارة الموكلة إلیھا بموجب اتفاقیة إنشاء من

  .متعددة األطراف ، والقیام بالمھام الموكلة إلیھا من قبل المجلس العام للمنظمة
 :لجنة  المیزانیة والمالیة واإلدارة . ٣

وتكون العضویة فیھا مفتوحة لممثلي جمیع الدول األعضاء ، وتختص 
نظمة التجارة العالمیة ومنھا بالمھام الموكلة إلیھا بموجب اتفاقیة إنشاء م

مراجعة  التقدیرات السنویة للمیزانیة والبیانات المالیة السنویة المقدمة من 
المدیر العام وتقدیم توصیات بشأنھا إلى المجلس العام ، واقتراح األنظمة 
المالیة التي تتضمن أحكاما تحدد جداول المساھمات وتوزیع مصروفات 

                                                 

مصطفى سالمة ، قواعد الجات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط / د   )1(

عبدالملك عبدالرحمن مظهر، مرجع سابق ، : وأیضا  . وما بعدها ٦٤، ص ١٩٩٨، ١

  .٣٦٢ : ٣٥٩ص 
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جراءات التي تتخذ بشأن األعضاء المتأخرین المنظمة على أعضائھا واإل
عن سداد مساھمتھم، كما تختص اللجنة أیضا بالمھام الموكلة إلیھا بموجب 

  .اتفاقات التجارة متعددة األطراف
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  المبحث الثاني
  اآلثار النظریة لنفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة على

  نمو التجارة الخارجیة في الدول النامیة
  

منطمات االقتصادیة الدولیة في بدایة نفاذ اتفاقات منظمة التجارة قامت ال
العالمیة بإعداد الدراسات النظریة والتقدیریة آلثار ھذا الحدث التجاري 
العالمي على التجارة الدولیة، وقد اتفقت معظم ھذه الدراسات إلى أن ھناك 

قدمة، مكاسب ومزایا متوقعة على المدى القصیر ستتركز في الدول المت
وبخاصة االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة والیابان، بینما ستتحمل الدول 
النامیة الكثیر من الخسائر في المدى القصیر، وإن كان من الممكن أن 

  .)١ (تحقق ھذه الدول الكثیر من المكاسب في األمد البعید
  المطلب األول

  لدول النامیةمزایا تطبیق اتفاقات منظمة التجارة العالمیة على ا
ذكرنا سابقا أن منظمة التجارة العالمیة بمثابة االبن الشرعي والنتاج 

، وتؤدي المنظمة دورا ھاما في )١٩٩٤-١٩٨٦(الطبیعي لجولة أورجواي
رقابة وتنفیذ وتطبیق االلتزامات، مما یوفر فرصا ومكاسب للدول النامیة 

اسات منظمة التجارة یمكن أن تحققھا كنتیجة منطقیة مترتبة على األخذ بسی
  - :)٢(العالمیة المتعلقة بما یلي

    .سیاسة تخفیض التعریفات الجمركیة - 
 .السیاسة المتعلقة بالقیود غیر الجمركیة  - 
السیاسة المتعلقة بتخفیض وحظر الدعم المقدم للصادرات الزارعیة  - 

 .والصناعیة
السیاسة المتعلقة بجواز حمایة الدول النامیة لصناعاتھا الوطنیة  - 

واقتصادیاتھا القومیة من المنافسة غیر العادلة التي قد تظھر في 
  .صورة إغراق أو دعم غیر مشروع

السیاسة المتعلقة بعدم جواز لجوء الدول المتقدمة إلى سالح  - 
الضریبة المضادة لإلغراق أو تلك المضادة للدعم أو الشرط 

                                                 

للجات واستراتیجیة المواجهة، عاطف السید، الجات والعالم الثالث، دراسة تقویمیة / د) 1(

   ١٣، صم١٩٩٩مطبعة رمضان وأوالده، اإلسكندریة، 

عبدالــستار عبدالحمیــد ســلمي، سیاســات منظمــة التجــارة / د: لمزیــد مــن التفــصیل ینظــر )2(

العالمیـــة لتحریـــر التجـــارة الدولیـــة فـــي الـــسلع وأثرهـــا علـــى االقتـــصاد المـــصري، المجلـــة 

 -م٢٠٠٠ جامعة الزقازیق، العدد الثاني عشر سـنة -وقالقانونیة االقتصادیة،كلیة الحق

  .٣٨٣ إلى ٣٨٠ ومن ص ٣٦٣ إلى ٣٥٥ ه ، من ص ١٤٢٠
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اصة الوقائي إال بناء على قواعد دقیقة في الجات واالتفاقات الخ
 .بھا

وضع نظام فعال یعمل على حسم المنازعات الناشئة عن تنفیذ  - 
 .االتفاقات

ویمكن رصد اآلثار اإلیجابیة لنفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة في الدول 
  -:النامیة فیما یأتي

 انعكاس أثر انتعاش اقتصادات الدول المتقدمة على البلدان النامیة .١
:  

العالمیة على حریة التبادل التجاري، تحث سیاسات منظمة التجارة 
فالواضح من الناحیة الشكلیة والنظریة أن قوانین المنظمة تدعو إلى الحریة 
المطلقة في التبادل التجاري، كذلك فإن نظامھا التجاري مؤسس على كون 
التبادل التجاري الحر یوفر الكثیر للدول النامیة، إذ تتضمن االتفاقات قوانین 

لدول النامیة، كما أن ھذه الدول تتمتع بفترات تمدید تدریجیة ترعى مصالح ا
     .)١( اتفاقات منظمة التجارة العالمیةللدخول في تطبیق

ووفقا لذلك فإنھ یترتب على أخذ الدول األعضاء بالسیاسات المتعلقة 
بتحریر التجارة فتح األسواق بصورة أفضل مما كانت علیھ سابقا خاصة 

قدمة في األجل القصیر، وھو ما یترتب علیھ الحقا بالنسبة للدول المت
انتعاش اقتصادات الدول النامیة في األجل الطویل، یضاف إلى ذلك أن 
زیادة حجم وحركة التبادل الدولي ومن ثم زیادة وانتعاش حركة اإلنتاج 
القومي في العالم وخاصة الدول الصناعیة المتقدمة سیؤدي حتما إلى زیادة 

  .ى صادرات الدول النامیةمستوى الطلب عل
أن العالم بناء على تحریر التجارة سیحقق إلى وقد أشارت إحدى الدراسات 

 ملیار دوالرا سنویا، وأن ھذه المكاسب ستتركز ٩٦مكاسب تقدر بحوالي 
في األجل القصیر في الدول المتقدمة التي ستحقق مكاسب إجمالیة تقدر 

من المكاسب  % ٨٠ل حوالي  سنویا بما یعادا ملیار دوالر٧٦بحوالي 
اإلجمالیة لتحریر التجارة الدولیة، في حین أن الدول النامیة ستحقق مكاسب 

من المكاسب  % ٢٠ ملیار دوالرا سنویا بما یعادل ١٩تقدر بحوالي 
  .اإلجمالیة

                                                 

سلسلة نحو مجتمع المعرفة، سلسلة دراسات یصدرها مركز االنتاج اإلعالمي، : ینظر  )1(

 االستفادة من –جامعة الملك عبدالعزیز، اإلصدار الرابع عشر، منظمة التجارة العالمیة 

 وما ٤٦اقیاتها في العالم العربي وفي المملكة العربیة السعودیة بصفة خاصة، صاتف

  .بعدها
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 أن تزاید دخول ھذه الدول ـ وكما تشیر إحدى الدراسات ــوالجدیر بالذكر ـ
 إلى زیادة وارداتھا من الدول النامیة مما یؤدي من تحریر التجارة سیؤدي

إلى انتعاش اقتصادات ھذه الدول، خاصة إذا علمنا أن مكاسب تحریر 
 ١٧٠التجارة ستصل في األجل الطویل إلى مكاسب إجمالیة تقدر بحوالي 
ًملیار دوالرا سنویا، یكون نصیب الدول المتقدمة فیھا مقدرا بحوالي  ً ً١١٥ 

، في حین أن الدول النامیة ستحقق  %٦٧.٥یا بما یعادل ملیار دوالرا سنو
 ملیار دوالر سنویا بما یعادل حوالي ٥٥مكاسب إجمالیة تقدر بحوالي 

 النامیة ، وھو ما یشیر إلى أن وضع التجارة الخارجیة في الدول %٣٢.٥
   .)١(سیتحسن في األجل الطویل

 الدول زیادة إمكانیة نفاذ صادرات الدول النامیة إلى أسواق .٢
  :المتقدمة 

أرست منظمة التجارة العالمیة عدة التزاماٍت دولیٍة من شأنھا أن تكون 
ًمحفزا لزیادة صادرات الدول النامیة وتعزز من قدرتھا على النفاذ إلى 

  : أسواق الدول المتقدمة، ومن أھم ھذه المحفزات
  اإلصالح األساسي المتعلق بنظام التجارة في المنتجات الزراعیة. 
  القرارات الخاصة بنظام الحصص والتي كانت تعمل على إعاقة

 .التوسع في صادرات الدول النامیة
  خفض الضرائب الجمركیة على صادرات السلع الزراعیة

  )٢(.والصناعیة
وفیما یتعلق باإلصالح األساسي المتعلق بنظام التجارة في المنتجات 

) للمرة األولى(واي ، فقد نجحت الدول المؤتمرة في دورة أورجالزراعیة
في دمج التجارة الدولیة في الحاصالت والمنتجات الزراعیة ضمن اتفاقیات 
أورجواي وبالتالي في إطار منظمة التجارة العالمیة، وقد تم االتفاق خالل 
ھذه الدورة على مجموعة من السیاسات تتعلق بنظام التجارة في المنتجات 

بالتعریفة الجمركیة، السیاسة المتعلقة الزراعیة من أھمھا السیاسة المتعلقة 
بالدعم المحلي للمنتجات الزراعیة، والسیاسة المتعلقة بدعم الصادرات 
الزراعیة، وعلى ذلك فإن جمیع الدول األعضاء المتقدمة والنامیة ملزمة 

                                                 

جلــین هاریــسون، تومــاس رذرفــورد، ودیفیــد تــار، التقــدیر الكمــي لنتــائج جولــة أورجــواي، ) 1(

واشـنطن،المجلد والبنـك الـدولي للتعمیـر والتنمیة،التمویل والتنمیة، صـندوق النقـد الـدولي 

  . وما بعدها٣٧م ص١٩٩٥، ٤، العدد٣٢

محمد ناجي حسن خلیفة، اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة وأثرها على الدول النامیة، / د )2(

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا، بدون سنة ودار للنشر، ص -كلیة اإلدارة واالقتصاد

٢٥.  
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بتنفیذ ھذه السیاسات، وفي المقابل فإن منظمة التجارة العالمیة تؤدي دورا 
 من حیث رقابة وتنفیذ وتطبیق ھذه السیاسات ھاما في ھذا المجال

  )١(.االلتزامات
ًوتطبیقا لذلك فقد ألزمت االتفاقیة الدول األعضاء بتحریر التجارة في 

المنتجات الزراعیة وتحویل جمیع عوائق االستیراد الكمیة واإلداریة إلى 
تعریفات جمركیة، وألزمت الدول الصناعیة بتخفیض تعریفاتھا الجمركیة 

عن مستویاتھا التي كانت سائدة  % ٣٦ل ست سنوات بمتوسط قدره خال
، وتخفیض دعم الصادرات الزراعیة ١٩٨٨ إلى ١٩٨٦في الفترة من 

، وبالنسبة  %٢١بنفس النسبة من حیث القیمة، ومن حیث الحجم بنسبة 
، وأما بالنسبة  %٢٠للدعم الموجھ لإلنتاج المحلي فقد تقرر تخفیضھ بنسبة 

یة فإن تخفیض تعریفاتھا الجمركیة على المنتجات الزراعیة للدول النام
وتخفیض الدعم الموجھ لإلنتاج المحلي والصادرات فقد كان في حدود ثلثي 
النسب المقررة للدول الصناعیة في غضون عشر سنوات، وذلك بخالف 

  )٢(.ًالدول األقل نموا والتي تم إعفاؤھا من جمیع االلتزامات السابقة
ن الحد من دعم الصادرات یسھم إلى حد كبیر في زیادة إمكانیة ونظرا إلى أ

النفاذ إلى األسواق ویقوي المنافسة في تصدیر المنتجات الزراعیة إلى 
" ًاألسواق العالمیة فقد جاءت المادة الثامنة من اتفاق الزراعة موسومة 

  )٣(".بالمنافسة في التصدیر
دراتھا الزراعیة إنما یعني ًوال یخفى على أحد أن منح الدولة دعما لصا

وصول منتجاتھا إلى األسواق العالمیة بأسعار منخفضة بصورة غیر حقیقیة 
وھو ما یخلق فرصة مصنوعة وغیر طبیعیة لتسویق ھذه ) مصطنعة(

المنتجات على حساب منتجات دولة أخرى تتمتع بمیزة نسبیة في اإلنتاج 

                                                 

ةـ النتائج واالنعكاسات فخري الدین الفقي، منظمة التجارة العالمی/  د-:لمزید من التفصیل ینظر )1(

على التجارة السلعیة العالمیة مع التطبیق على جمهوریة مصر العربیة، مجلة مصر المعاصرة، 

، ینایر وأبریل ٨٧ السنة ٤٤٢- ٤٤١الجمعیة المصریة لالقتصاد واإلحصاء والتشریع، العددان 

  .٣٥٥عبدالستار عبدالحمید سلمي، مرجع سابق، ص / د؛  وما بعدها١٤٢، ص ١٩٩٦

- Piritta Sorsa; Nur Calika;Paul Ross; Clinton Shiells; Thomas Dorsey, 
Trade Liberalization in IMF- supported programs, World and 

Financial Surveys, Washington, Banco Mundial,1998,pp 79-80.   

تجارة العالمیة واقتصادیات الدول محمد عمر حماد أبو دوح، منظمة ال/ د:لمزید من التفصیل ینظر ) 2(

  .  وما بعدها٦٤، ص ٢٠٠٣النامیة، اإلسكندریة، 

Martin Khor; Rethinking Globalization- Critical Issues and policy Choices, 
Global Issues,1999, pp42-44.  

)3( Peter Gallagher, Guide to the WTO and Developing Countries, Wto 
Guide Series, 2000, pp.41-45. 
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عل أسعارھا أكثر ارتفاعا ولكنھا ال تمنح دعما لنفس ھذه المنتجات مما یج
في السوق من منتجات تلك الدولة صاحبة األسعار المنخفضة اصطناعیا، 
وھو ما یؤدي في النھایة إلى حرمان ھذه الدول من نفاذ منتجاتھا إلى 
األسواق العالمیة رغم أنھا تتمتع بمیزة نسبیة في إنتاج ھذه السلع ورغم أن 

ألسواق الخارجیة من تلك الدول التي منتجاتھا ھي األولى في النفاذ إلى ا
  .ًتعطي دعما لصادراتھا

ومما الشك فیھ أن ھذه السیاسات واإلجراءات التي تضمنتھا االتفاقیة من 
شأنھا أن تجعل المنتجات الزراعیة في الدول النامیة أكثر إمكانیة على النفاذ 

  .ق الدولیةإلى أسواق الدول المتقدمة بل أكثر قدرة على المنافسة في األسوا
 والتي كانت تعمل على وأما فیما یتعلق بالقرارات الخاصة بنظام الحصص

 من اتفاق ١/١١إعاقة التوسع في صادرات الدول النامیة، فقد جاءت المادة 
الجات لتفرض حظرا عاما على االلتجاء للقیود الكمیة بالنسبة للصادرات 

ل للخروج عن ھذه والواردات، ونظرا لوجود ثمة مبررات قد تدفع الدو
القاعدة واللجوء إلى فرض ھذه القیود فقد أوردت االتفاقات بعض 
االستثناءات منھا ما یتعلق بجانب الصادرات ومنھا ما یتعلق بجانب 
اإلیرادات، ففي مجال الصادرات وردت عدة استثناءات تتعلق بجواز 

اردات فرض القیود الكمیة بصفة استثنائیة لغرض مواجھة اإلغراق في الو
، وحمایة األخالق العامة وصحة اإلنسان )٢(، والمنسوجات)١(الزراعیة

والحیوان والنبات، باإلضافة إلى فرض القیود الكمیة من أجل حمایة میزان 
  )٣(.المدفوعات والصناعة الوطنیة

وأما في مجال الواردات فقد أجازت االتفاقیة استثناء االلتجاء إلى القیود 
قص الشدید في المنتجات الزراعیة، ومقتضیات حمایة الكمیة لمواجھة الن

  )٤(.األمن القومي
وترتیبا على ذلك فقد تم التوصل فیما بین الدول األعضاء المشاركة 
في جولة أورجواي إلى بروتوكول لتأمین وصول السلع إلى أسواق بعضھا 
البعض، وقد تضمن ھذا البروتوكول مجموعة من األحكام التكمیلیة لتنظیم 

حریر التجارة في السلعھ المصنعة أطلق علیھ بروتوكول مراكش أو ت
بروتوكول النفاذ إلى األسواق والذي یحمل في طیاتھ أبرز ما أنتجتھ جولة 
أورجواي على صعید التجارة في السلع المصنعة من تنازالت جمركیة 

                                                 
)

1
  .  المادة الخامسة من اتفاق الزراعة) 

  .  المادة التاسعة من اتفاق المنسوجات والمالبس  )2(

  .  من اتفاق الجات ٢٨ ، ٢٠، ١٢،١٩المواد    )3(

  . من اتفاق الجات ٢١ ، ١١/٢  المواد  )4(
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متبادلة أخذت أشكاال مختلفة منھا تحویل القیود غیر الجمركیة إلى قیود 
 أن إزالة القیود الكمیة المفروضة على التجارة في ال شك في، و١ركیةجم

السلع المصنعة وتحویلھا إلى رسوم جمركیة یعمل كعنصر إضافي ضمن 
   )٢(.عناصر وصول السلع لألسواق المختلفة وتأمین تنشیط التجارة الدولیة

حكام وفي مجال إزالة القیود الكمیة المفروضة على التجارة الدولیة جاءت أ
اتفاق المنسوجات والمالبس لتقدم حلوال ناجعة في ھذا المجال من خالل 

، )٣ (أسلوبین متوازیین ھما اإللغاء التدریجي التفاق األلیاف المتعددة
  .والنمو في حصص الواردات من المنسوجات والمالبس

   :)االندماج(اإللغاء التدریجي التفاق األلیاف المتعددة : األسلوب األول
تم االتفاق على اإللغاء التدریجي التفاق األلیاف المتعددة بأسلوب وقد 

وذلك بإخضاع تجارة المنسوجات والمالبس تدریجیا لمبادئ ) االندماج(
وسیاسات منظمة التجارة العالمیة، وذلك في خالل عشر سنوات بطریقة 
متدرجة ومرحلیة من خالل أربع مراحل یتم خاللھا إلغاء نظام الحصص، 

  -:اءت ھذه المراحل على النحو التاليوقد ج
 وتبدأ بدخول االتفاقیة حیز التنفیذ بإلغاء ما ال یقل عن :المرحلة األولى 

 م والخاضعة التفاق األلیاف ١٩٩٠من قائمة الواردات قي عام % ١٦
  .المتعددة وإدماجھا في إطار سیاسات منظمة التجارة العالمیة

 ١٩٩٧ وتنتھي بنھایة دیسمبر ١٩٩٥یر  وتبدأ من أول ینا:المرحلة الثانیة
من قائمة  % ١٧وفیھا یتم االلتزام بإلغاء القیود الكمیة بما ال یقل عن 

  . م١٩٩٠الواردات في عام 
 ویتم ٢٠٠١ وتنتھي بنھایة عام ٩٨ وتبدأ من أول ینایر :المرحلة الثالثة

ي من قائمة الواردات ف % ١٨فیھا إلغاء القیود الكمیة بما ال یقل عن 
من القیود الكمیة بقائمة الواردات  % ٥١ م، لتصل النسبة بذلك إلى ١٩٩٠

  . الخاضعة التفاق األلیاف المتعددة

                                                 
  . وما بعدها٢٣٧عبدالناصر حسبو السید، المرجع السابق،ص/ د) 1(

  .١٠٨أسامة المجدوب، المرجع السابق، ص /  د )2(

، ویسمح هذا االتفاق للدول أن تعقد اتفاقات ١٩٧٤في عام  )MFA(ظهر اتفاق األلیاف المتعددة ) 3(

ثنائیة یحق لها بمقتضاها أن تفرض قیودا على االستیراد من جانب واحد، ومنها فرض الدول 

لمزید من التفصیل حول اتفاق األلیاف .دول النامیةلالمتقدمة نظام الحصص على الواردات من ا

عبدالهادي حردان، اتفاقیة المنسوجات والمالبس الجاهزة في ظل اتفاقیة / د: المتعددة ینظر

منظمة التجارة العالمیة، من بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة 

  .١١٧٢ إلى ١١٦٥ م ،  من ص ٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥األولى ، العالمیة ، المجلد الثالث، الطبعة 
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 یتم ٢٠٠٤ وحتى نھایة عام ٢٠٠٢وتبدأ من أول ینایر  :المرحلة األخیرة
من قائمة الواردات التي كانت تخضع التفاق % ٤٩تحریر الجزء المتبقي وھو

ى ذلك فإنھ بعد انتھاء الفترة االنتقالیة یتم تطبیق نفس األلیاف المتعددة، وعل
  )١(.القواعد الخاصة بالمنتجات الصناعیة في ظل منظمة التجارة العالمیة

   :أسلوب معدل نمو الحصص: األسلوب الثاني
طردة في حصص الواردات التفاقات الدول األعضاء بزیادة مكما ألزمت ا

زي مع مراحل عملیة االندماج، من المنسوجات والمالبس وذلك بالتوا
في المرحلة األولى وخالل % ١٦بحیث تتم الزیادة بنسبة إضافیة قدرھا 

في % ٢٥الثالث سنوات األولى من عمل المنظمة، وبنسبة إضافیة قدرھا 
% ٢٧المرحلة الثانیة وخالل األربع سنوات التالیة، وبنسبة إضافیة قدرھا 

  .)٢(لمتبقیةخالل الثالث سنوات ا
ما الشك فیھ أن معدل نمو الحصص یھدف إلى زیادة حجم الحصص وم

بصورة تصاعدیة، أي زیادة الحصص المسموح بتصدیرھا إلى أسواق 
الدول األعضاء بعضھا البعض، وھو ما یعمل كعنصر مھم وفعال ضمن 

  .عناصر وصول السلع لألسواق المختلفة وتأمین تنشیط التجارة الدولیة
الضرائب الجمركیة على صادرات السلع الزراعیة وأما فیما یتعلق بخفض 

 كأحد المحفزات لزیادة صادرات الدول النامیة وتعزیز قدرتھا والصناعیة
على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة، فقد ذكرنا سابقا أن اتفاق الزراعة قد 
ألزم الدول الصناعیة بتخفیض تعریفاتھا الجمركیة خالل ست سنوات 

 ١٩٨٦عن مستویاتھا التي كانت سائدة في الفترة من  % ٣٦بمتوسط قدره 
، كما تضمن بروتوكول النفاذ إلى األسواق التنازالت الجمركیة ١٩٨٨إلى 

والمزایا التفضیلیة المتبادلة في مجال الواردات من السلع الصناعیة، والتي 
جاءت محصلتھا في التزام الدول المتقدمة بتخفیض متوسط التعریفات 

على خمس شرائح سنویة بدایة من أول عام % ٤٠ تدریجیا بنسبة الجمركیة
 ٣.٨إلى  % ٦.٣ وعلى ذلك تنخفض تعریفات السلع الصناعیة من ١٩٩٥

وھو ما یترتب علیھ مضاعفة واردات الدول المتقدمة من السلع % 
من  % ٤٣إلى % ٢٠الصناعیة المعفاة من التعریفات الجمركیة من 

  .   الصناعیةإجمالي وارداتھا من السلع
ومما الشك فیھ أن ھذه المحفزات التي أرستھا منظمة التجارة العالمیة من 
شأنھا زیادة صادرات الدول النامیة بل وتعزز من قدرتھا على النفاذ إلى 
أسواق الدول المتقدمة، إذ أن تحریر التجارة في المنتجات الصناعیة یعمل 

                                                 
  . وما بعدهما٣٩٦ ، ٣٩٥عبدالستار عبدالحمید سلمي، المرجع السابق، /  د) 1(

  . وما بعدها١١٠أسامة المجدوب، المرجع سابق، ص /  د )2(
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 ان یؤدي إلى زیادة الطلب على زیادة الدخل العالمي، وھذا من شأنھ أن
  . على صادرات الدول النامیة وبالتالي نفاذ صادراتھا إلى الدول المتقدمة

ووفقا لبعض الدراسات ـ والموضحة بالجدول التالي ـ إن مكاسب الدول 
النامیة من تحریر التجارة في المنتجات الصناعیة یتوقع أن تصل إلى 

دوالر في األجل القصیر أي ما  ملیار ١٢.٩مكاسب إجمالیة تبلغ حوالي 
من إجمالي المكاسب العالمیة، بینما یتوقع أن تصل مكاسبھا  % ٦٠یعادل 

 % ٤٦.٧ ملیار دوالر، أي ما یعادل ٤٠.٥في األجل الطویل إلى حوالي 
من إجمالي المكاسب العالمیة، بینما تحقق الدول المتقدمة في ھذا المجال 

والر في األجل القصیر، وھو ما  ملیار د٨.٧مكاسب تصل إلى حوالي 
من إجمالي المكاسب العالمیة في مجال التجارة في السلع  % ٤٠یعادل 

الصناعیة، بینما من المتوقع أن تعاني الدول النامیة من خسائر إجمالیة ـ في 
 ملیار في األجل القصیر، ١.٥مجال تجارة السلع والمنسوجات ـ تصل إلى 

  .)١( ملیار دوالر٣.٥الطویل تصل إلى بینما ستحقق مكاسب في األجل 
لدول النامیة والدول المتقدمة من المتوقعة لمكاسب الیوضح ) ١(جدول رقم 

تحریر التجارة في السلع الصناعیة، والمنسوجات والمالبس، بالملیار 
  .دوالر

عدا المنسوجات (السلع الصناعیة   القطاع
  )والمالبس

  المنسوجات والمالبس

یمة في األجل الق  مجموعة الدول
  القصیر

القیمة في األجل 
  الطویل

القیمة في األجل 
  القصیر

القیمة في األجل 
  الطویل

  16.9  17.9  46.3 8.7  الدول المتقدمة
  8.7  7.6  14.9  3.0  االتحاد األوروبي
الوالیات المتحدة 

  األمریكیة
1.2  13.7  10.0  9.2  

 0.5 - 0.6 -  6.2  2.2  الیابان
  3.4 1.5 -  40.5  12.9  الدول النامیة
جنوب شرق 

  آسیا
3.9  15.9  - 2.3 0.05  

  0.3 0.8 -  3.2  0.3  أمریكا الالتینیة
أوروبا الشرقیة 

  وروسیا
0.3  9.3  - 0.4 1.1  

الشرق األوسط 
  وشمال أفریقیا

0.8  1.9  - 0.4  - 1.1 

 جنوب –أفریقیا 
  الصحراء

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ

  20.2  16.4  21.8  21.6  العــــالم

                                                 

  . وما بعدها١٥٩فخري الدین الفقي، المرجع السابق، ص /  د )1(
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  :المصدر
Glenn W. Harrison, Thomas F. Rutherford, David G. Tarr, 

 The Economic ,QUANTIFYING THE URUGUAY ROUND
,Journal, 444Issue , 107Volume .1420 pages 1997September ,  

  
  

اش بعض قطاعات اإلنتاج في الدول النامیة وزیادة انتع .٣
   :كفاءتھا

إذ أنھ من المعروف وفقا لسیاسة تخفیض الرسوم الجمركیة الذي جاءت بھ 
دورة أورجواي تستطیع الدول النامیة أن تحصل على احتیاجاتھا من السلع 
األساسیة ومستلزمات اإلنتاج بأسعار أقل مما یؤدي إلى انخفاض تكالیف 

تاج في بعض القطاعات اإلنتاجیة المحلیة مقارنة بالوضع السابق األمر اإلن
الذي یؤدي إلى زیادة أرباح ھذه القطاعات وبالتبعیة التوسع في اإلنتاج مما 
یترتب علیھ المنافسة في األسواق المحلیة، وزیادة الصادرات والمنافسة في 

جیة في أداء األسوق الخارجیة مما یحتم ضرورة زیادة الكفاءة اإلنتا
لة المنافسة المشروعات وتحسین جودة اإلنتاج الستطاعة القدرة على مواص

  .)١(في األسواق العالمیة
  

كما أن إلغاء الدعم المقدم للمنتجین الزراعیین والمنتجات الزراعیة 
في الدول الصناعیة من شأنھ أن یؤدي إلى ارتفاع أثمان السلع الزراعیة 

المحلیین في الدول النامیة على زیادة وھو ما یحفز المستثمرین 
االستثمارات الزراعیة مما یترتب علیھ زیادة الكفاءة اإلنتاجیة وزیادة 
اإلنتاج المحلي من المنتجات الزراعیة للمنافسة مع المنتجات الزراعیة في 

     .)٢(النامیة بل وفي األسواق العالمیةاألسواق المحلیة في الدول 
طیع الدول النامیة أن تعظم الفائدة من المزایا ومن خالل ما تقدم تست

النسبیة التي تتمتع بھا في العدید من السلع كالمنسوجات والمالبس 
  .والمنتجات الزراعیة والبتروكیماویات

  تحسین التعاون والتكامل اإلقلیمي  .٤
ال تتعارض قواعد اتفاقات منظمة التجارة العالمیة مع قیام التكتالت 

حادات أواألسواق المشتركة، بل إن المنظمة شجعت االقتصادیة واالت
وتشجع على إقامة مثل ھذه التكتالت بین األطراف المتعاقدة بغرض تحریر 
التجارة بین عدة أطراف متعاقدة، والشك في أن التعاون والتكامل اإلقلیمي 
یوفر الكثیر من االمتیازات في مجال التبادل التجاري واالستفادة من مزایا 

                                                 

  .٤١د، المرجع السابق، صعبدالناصر حسبو السی/  د )1(

  .٣٨٦ص عبدالستار عبدالحمید سلمي، المرجع السابق،/ د )2(

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.1997.107.issue-444/issuetoc
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 وتقسیم العمل وانتقال عناصر اإلنتاج وانخفاض تكلفة الخدمات التخصص
المرتبطة بالتجارة، واالستفادة المثلى بعامل الوقت والتقلیل من فرص 
التخزین وبالتالي خفض األسعار، كما ینتج عنھ أیضا زیادة االستثمار 
المشترك ونقل التكنولوجیا، وكل ھذه فوائد من الممكن أن تعود بالنفع على 

  )١(.اقتصادیات الدول النامیة
  

  المطلب الثاني
  سلبیات تطبیق اتفاقات منظمة التجارة العالمیة على الدول النامیة

  

ذكرنا آنفا أن مفاوضات تحریر التجارة الدولیة سواء في المنتجات 
سیاسة تخفیض یة قد أسفرت عن عدة سیاسات، منھا الزراعیة أو الصناع

ة المتعلقة بالقیود غیر الجمركیة، السیاسة التعریفات الجمركیة، والسیاس
المتعلقة بتخفیض وحظر الدعم المقدم للصادرات الزارعیة والصناعیة، 
السیاسة المتعلقة بجواز حمایة الدول النامیة لصناعاتھا الوطنیة 
واقتصادیاتھا القومیة من المنافسة غیر العادلة التي قد تظھر في صورة 

السیاسة المتعلقة بعدم جواز لجوء الدول إغراق أو دعم غیر مشروع، و
المتقدمة إلى سالح الضریبة المضادة لإلغراق أو تلك المضادة للدعم أو 

  .الشرط الوقائي إال بناء على قواعد دقیقة في الجات واالتفاقات الخاصة بھا
وھذه السیاسات وإن كان یمكن استغاللھا لتحقیق مكاسب وفرص من جانب 

إال أنھا یمكن أن ترتب أیضا بعض اآلثار السلبیة التي بعض الدول النامیة 
  ـ:یمكن رصدھا فیما یأتي

   :ارتفاع أسعار استیراد الغذاء في الدول النامیة. ١
إذ أنھ مما الشك فیھ أن إلغاء الدعم المقدم للمنتجین الزراعیین في الدول 

ما یؤدي المتقدمة یؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفة انتاج السلع الزراعیة، وھو 
إلى نتیجة منطقیة مؤداھا ارتفاع األسعار العالمیة لھذه السلع، وھو ما یؤثر 
سلبا على الدول النامیة خاصة الدول المستوردة للغذاء، وقد توقعت إحدى 

 % ٧الدراسات أن ترتفع األسعار العالمیة لھذه السلع في المتوسط بنسبة 
ألجل الطویل بنسبة تتراوح خالل األجل القصیر بینما ترتفع أسعارھا في ا

،ونتیجة لذلك فإن ھذه الدول سوف تتضرر، كما  %٢٥ إلى ١٠بین 
سترتفع تكلفة المعیشة نتیجة زیادة تكلفة استیراد المواد الغذائیة بالدول 
النامیة المستوردة الصافیة للغذاء، وھناك احتمال كبیر لضعف استفادة ھذه 

فنیة مع لجوء الدول المتقدمة إلى الدول من إزالة الحواجز الجمركیة وال

                                                 

  . وما بعدها٣٦محمد إبراهیم محمود الشافعي، المرجع السابق، ص/ د  )1(
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التشدید في مراقبة الجودة وااللتزام بالمواصفات القیاسیة والحجر 
   )١(.الزراعي

ویؤدي ارتفاع أسعار الغذاء في الدول النامیة ـــ بال شك ـــ إلى 
ارتفاع معدالت التضخم فیھا بشكل مباشر من خالل ارتفاع أسعار ھذه 

 خالل استخدام ھذه السلع ـــ كسلع وسیطة ـــ السلع، وبشكل غیر مباشر من
في إنتاج سلع أخرى مما یؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلیة التي تعتمد 
في إنتاجھا على السلع المستوردة، كما أن ارتفاع معدالت التضخم ـ وفقا 
لما سبق ـ یؤثر تأثیرا سیئا على اإلنتاج في ھذه الدول من خالل تحوالت 

كل اإلنتاج انتقاصا من أجل فرض الربح، كما یؤدي إلى تدھور مشوھة لھیا
  . جودة المنتج وقتل روح المنافسة في األسواق العالمیة

  

وتجدر اإلشارة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعیة في الدول 
النامیة یؤثر تأثیرا سلبیا مباشرا على میزان المدفوعات من خالل ارتفاع 

ھذه السلع، وأیضا بطریقة غیر مباشرة من خالل تكلفة فاتورة استیراد 
ارتفاع معدالت التضخم التي تؤدي إلى تفاقم مشكالت االختالل الخارجي، 
إذ أن السلع المحلیة تصبح مرتفعة بالمقارنة بالسلع األجنبیة المماثلة، وھو 
ما یؤدي إلى تدھو الصادرات، وتزداد حدة عجز میزان المدفوعات في ھذه 

  .من جھة أخرىا النخفاض الصادرات من جھة وزیادة الواردات الحالة نظر
   :صعوبة منافسة المنتجات المحلیة للمنتجات المستوردة وتداعیاتھا. ٢

إذ أن رفع الحمایة عن األسواق المحلیة یكون دائما في صالح الدول 
المتقدمة، وبالتالي تتأثر المنتجات المحلیة في الدول النامیة غیر القادرة 

 المنافسة من حیث األسعار والجودة، كما أن ھناك صعوبات كبیرة على
تواجھ الدول النامیة في منافسة الدول المتقدمة في مجال تجارة الخدمات 
التي تستحوذ الدول المتقدمة على الجزء األكبر منھا، السیما بعد تقلیص 
ا التفضیالت والمزایا التي كانت قد أعطیت للدول النامیة سابقا وخصوص

الدول منخفضة الدخل، ومن ثم تصبح الدول النامیة في موقف تنافسي 
  .)٢(ھو ما یؤثر سلبا على اقتصادیاتھاضعیف في مجال التجارة الدولیة، و

                                                 
اته، النظام االقتصادي العالمي واتفاقیة الجات، دار البشیر للثقافة والعلوم، مصر، ححسین ش/  د )1(

ریتشارد هارمسن ، جولة أورجواي نعمة لالقتصاد : وأیضا.٢١ ، صـ١٩٩٨الطبعة األولى، 

  .٢٤، ص١٩٩٥العالمي، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، مارس 

نادیه أمین محمد علي، آلیة اتخاذ القرار بمنظمة التجارة العالمیة، من بحوث مؤتمر الجوانب / د) 2(

 ١٤٢٥ة التجارة العالمیة ، المجلد األول ، الطبعة األولى ، القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظم

  .١٦٣ م، ٢٠٠٤هـ 
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ومما الشك فیھ أن عدم القدرة على المنافسة یؤدي إلى خروج 
 وھو ما یؤثر سلبا على اعدة اإلنتاجیة في الدول النامیة،منتجین من الق

ع العمالة في المجال الصناعي والزراعي، وقیام أصحاب المشروعات قطا
بتسریح جموع كبیرة من العمال، وھو ما یؤدي حتما إلى زیادة معدالت 

  .البطالة
من حجم القوة  % ٢ إلى ١وھناك بعض الدراسات تقدر أن حوالي من 

درتھا العاملة في الدول النامیة سوف تحتاج إلى تغییر أعمالھا نتیجة لعدم ق
 ٧على منافسة السلع المستوردة، وفي النھایة تقدر ھذه الدراسة أن حوالي 

ملیون عامل باإلضافة إلى أسرھم سیتأثرون بسبب عدم القدرة على 
  )١(.المنافسة وتحریر التجارة

  
   :زیادة واردات الدول النامیة .٣

قدمنا أنھ من ضمن سیاسات منظمة التجارة العالمیة من أجل النفاذ إلى 
األسواق تلك السیاسة المتعلقة بالخفض التدریجي لمستویات التعریفات 
الجمركیة، ومستویات القیود غیر التعریفیة، والنتیجة المنطقیة لذلك ھو 
تواجد منتجات الدول األخرى خاصة الدول الصناعیة المتقدمة بحریة تامة 

دول وبأسعار أقل وجودة أعلى من مثیالتھا من السلع والمنتجات في ال
 النامیة، وھو ما یزید اإلقبال على ھذه السلع المستوردة، ویؤدي حتما إلى

م الطلب على السلع  على حجزیادة الواردات، وھو ما یؤثر في النھایة
    .)٢(المنتجة محلیا

   :زیادة عجز المیزانیة العامة بسبب تخفیض التعریفات الجمركیة. ٤
ھا الدول النامیة ھو عجز أو من اآلثار السلبیة التي یمكن أن تتعرض ل

زیادة عجز المیزانیات العامة لھا، وذلك بسبب التخفیضات الجمركیة على 
الواردات الصناعیة، التي وبالشك تؤثر سلبا على حصیلة الضرائب 
الجمركیة مما یؤدي إلى زیادة العجز في المیزانیة العامة، وقد یؤدي 

                                                                                                              
آسیا الوافي، التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة وحریة التجارة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، / أ: وأیضا

  . ١١٩، صـ ٢٠٠٧رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخطر ـ باتنة، الجزائر، 

)
1

(  Graham Dunkley, The free trade adventure, The WTO, The 
Uruguay Round and Globalism-A critique, Zed Books, 

London,1997,P154  

محمد صفوت قابل، آثار تطبیق اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة في مجال تجارة / د  )2(

مة التجارة السلع، من بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظ

    .١٢٥٧ م، ص٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥العالمیة، المجلد الثالث، الطبعة األولى ، 
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  األخرى، وھو ما یلقي بآثارهبالتبعیة لذلك إلى زیادة األعباء الضریبیة
  .)١(السلبیة على اقتصادات ھذه الدول

  :ارتفاع أسعار استیراد التكنولوجیا. ٥
نتیجة التفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة فإن الدول النامیة ستتأثر سلبا 
من ناحیة نقل التكنولوجیا إلیھا، وكذلك من ناحیة زیادة تكلفة الحصول 

لمصروفات األخرى المرتبطة باستخدام العالمات علیھا واإلتاوات وا
أن احتكار الدول المتقدمة للتكنولوجیا الحدیثة فیھ التجاریة، فمما ال شك 

سیؤدي حتما إلى ارتفاع أسعارھا مما یجعل ھذه التكنولوجیا في بعض 
األحیان خارج نطاق قدرتھا، مما یؤدي إلى زیادة التكلفة اإلنتاجیة في 

  .)٢(وفي نفس الوقت یزید من استفادة الدول المتقدمةالدول النامیة، 
یضاف إلى ذلك أن عدم القدرة على جلب التكنولوجیا الحدیثة سوف یؤدي إلى 
القضاء على كثیر من الصناعات الناشئة في الدول النامیة والتي ال تستطیع 

  .الدولالمنافسة في األسواق العالمیة، مما یؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في ھذه 

                                                 

والخاسرون دوما، .... الرابحون دوما -عدنان شوكت شومان، اتفاقیات الجات الدولیة/ د )1(

  .١٣٠، صـ ١٩٩٦سوریا، الطبعة األولى  دار المستقبل، دمشق، 

ة العالمیة وآثارها المتوقعة على التجارة والتنمیة محمد رمضان آل جالم، منظمة التجار/  أ )2(

  .١٨٢في الدول اإلسالمیة، مرجع سابق، صـ 
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  المبحث الثالث
  اآلثار الكمیة لنفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة

  على نمو التجارة الخارجیة في الدول النامیة
  

  
ذكرنا سابقا ـــ وفقا للتقدیرات النظریة ـــ أنھ سوف یترتب على أخذ الدول 
األعضاء بالسیاسات المتعلقة بتحریر التجارة فتح األسواق بصورة أفضل 

 كانت علیھ سابقا خاصة بالنسبة للدول المتقدمة في األجل القصیر، وھو مما
ما یترتب علیھ الحقا انتعاش اقتصادات الدول النامیة في األجل الطویل، 
كما أن زیادة حجم وحركة التبادل الدولي ومن ثم زیادة وانتعاش حركة 

ي حتما اإلنتاج القومي في العالم وخاصة الدول الصناعیة المتقدمة سیؤد
إلى زیادة مستوى الطلب على صادرات الدول النامیة، ویعزز من قدرتھا 
على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة، وفي المقابل فإن الخفض التدریجي 
لمستویات التعریفات الجمركیة والقیود غیر التعریفیة سیؤدي إلى فتح 

مة بحریة تامة أسواق الدول النامیة أمام منتجات الدول الصناعیة المتقد
وبأسعار أقل، وھو ما یؤدي إلى زیادة واردات الدول النامیة من السلع 

  .األجنبیة
  

ومن خالل ھذا المبحث نقوم بإجراء تقدیر كمي ألثر نفاذ اتفاقات 
منظمة التجارة العالمیة على الدول النامیة، من خالل دراسة وتحلیل أثر 

ات السلع والخدمات في الدول تحریر التجارة العالمیة على صادرات ووارد
النامیة، والمقارنة بینھا وبین الدول المتقدمة في ھذا المجال، مع توضیح 
أثرھا على المیزان التجاري في الدول النامیة، مع إجراء مقارنة بین الفترة 

ت ما قبل نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة بعشر سنوات، والفترة التي تل
  م٢٠١٢تى سنة نفاذ االتفاقات وح

  
  

  المطلب األول
أثر تحریر التجارة في ظل منظمة التجارة العالمیة على صادرات الدول 

  النامیة
  

  
من البدیھي أن الصادرات والوصول إلى األسواق ھي أساس ومحور 
تحریر التجارة، وأن المزایا التي یمكن تحقیقھا من ذلك ھي التي تؤدي إلى 

تنمیة ورفع مستوى المعیشة، ونقوم من خالل زیادة معدالت النمو وتحقیق ال
ھذا المطلب ببیان مدى تطور صادرات الدول النامیة ـــ سواء في مجال 
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السلع أو الخدمات ــــ بعد نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة، وذلك بعد 
إجراء المقارنة بین فترة ما قبل نفاذ االتفاقات بعشرة سنوات، والفترة التي 

  . م٢٠١٢ االتفاقات وحتى سنة تلت نفاذ
  

تطور قیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة والدول : أوال
  :)١(المتقدمة

نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
الصادرات السلعیة في الدول النامیة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، مع 

الفترة السابقة على إنشائھا، ومقارنة تطور ھذه القیمة مقارنة ھذه القیمة ب
   .٢بمثیلتھا في الدول المتقدمة، وكذلك الدول المتحولة

  
یوضح تطور الصادرات السلعیة في كل من الدول المتقدمة ) ٢(جدول رقم 

  .٢٠١٢ إلى ١٩٨٥في الفترة من  والدول النامیة
  )ر أمریكيالقیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوال(
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

جدول یبین مجموعات الدول المتقدمة حسب اإلقلیم، والملحق رقم ) ٢( ینظر الملحق رقم )1(

جدول یبین مجموعات ) ٤(جدول یبین مجموعة الدول المتحولة، والملحق رقم ) ٣(

  .سب اإلقلیمالدول النامیة ح

یقصد بها الدول التي تمر بمرحلة انتقالیة، وتغیر نظامها االقتصادي من النظام التخطیط المركزي  )2(

 سعت بلدان االتحاد ١٩٨٠إلى نظام السوق الحر، فعند انهیار الشیوعیة في أواخر سنة 

ان النظام الرأسمالي والدول التابعة له بما فیها بولندا والمجر وبلغاریا الحتض) سابقا(السوفیتي 

الحر، والتخلي عن التخطیط المركزي، ومع ذلك فقد واجهت معظم هذه االقتصادیات التي تمر 

االتنمیة؛ ینظر  بمرحلة انتقالیة صعوبات قصیرة األجل، وقیود وعقبات طویلة األجل في سبیل 

  : لمزید من التفصیل

Feige, Edgar L. Perestroika and Ruble Convertibility, Cato institute, Cato 
journal, Volume 10,No3(winter 1991),pp631-651. 
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  مجموعة الدول

  السنة

الدول   الدول النامیة  العالم
  المتحولة

  الدول المتقدمة

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

2,449,062 579,111  68,818  1,801,133  

١٩٩٠  3,443,140  838,181  95,584  2,509,375  
١٩٩١  3,521,087  878,760  97,244  2,545,083  
١٩٩٢  3,779,328  968,094  93,697  2,717,537  
١٩٩٣  3,759,719  1,035,609  86,325  2,630,979  
١٩٩٤  4,249,831  1,186,063  103,703  2,960,065  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  متوسط سنوي
3,750,621  981,341  95,311  2,672,608  

١٩٩٥  5,118,216  1,438,887  122,549  3,556,780  
١٩٩٦  5,376,821  1,584,122  134,818  3,657,881  
١٩٩٧  5,580,830  1,692,048  132,947  3,755,835  
١٩٩٨  5,470,631  1,560,693  116,676  3,793,262  
١٩٩٩  5,680,497  1,691,705  116,330  3,872,462  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  متوسط سنوي
5,445,399  1,593,491  124,664  3,727,244  

٢٠٠٠  6,431,490  2,088,414  156,130  4,186,946  
٢٠٠١  6,170,045  1,954,900  154,972  4,060,173  
٢٠٠٢  6,396,373  2,096,584  164,505  4,135,284  
٢٠٠٣  7,469,752  2,486,787  208,081  4,774,884  
٢٠٠٤  9,083,415  3,145,788  283,842  5,653,786  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
7,110,215  2,354,495  193,506  4,562,215  

٢٠٠٥  10,377,133  3,844,239  364,819  6,168,075  
٢٠٠٦  11,992,084  4,582,900  450,207  6,958,977  
٢٠٠٧  13,884,518  5,361,744  553,511  7,969,263  
٢٠٠٨  15,968,829  6,343,649  742,094  8,883,086  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
13,055,641  5,033,133  527,658  7,494,850  

٢٠٠٩  12,409,682  5,021,715  485,737  6,902,229  
٢٠١٠  15,138,616  6,429,126  630,328  8,079,162  
٢٠١١  18,124,950  7,854,589  834,246  9,436,115  
٢٠١٢  18,214,681  8,137,122  851,336  9,226,022  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  متوسط سنوي
15,971,982  6,860,638  700,412  8,410,882  

  

 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة : مصدر البیانات

، متاح على الشبكة الدولیة  ٣/٤/٢٠١٤UNCTAD statبتاریخ  والتنمیة
 org.unctad.unctadstat://http/، موقع )اإلنترنت(

  

http://unctadstat.unctad.org/
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وسط السنوي لقیمة الصادرات إذا نظرنا إلى الجدول السابق نالحظ أن المت
 ملیون دوالرا أمریكیا، وذلك  780,226السلعیة في الدول النامیة قد بلغ

قبل نفاذ اتفاقات منظمة  (١٩٩٤ إلى ١٩٨٥خالل الفترة اإلجمالیة من 
من إجمالي الصادرات السلعیة  % 25,17بما یمثل ) التجارة العالمیة

غت قیمة متوسط قیمة الصادرات العالمیة، بخالف الدول المتقدمة التي بل
 ملیون دوالرا أمریكیا، وھو 2,236,870السلعیة في نفس الفترة حوالي 

  .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة % 72,16مایمثل 
ویالحظ أن المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة قد 

-١٩٨٥الفترة من سنة  ملیون دوالرا أمریكیا، وذلك خالل 579,111بلغ 
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، بینما  % 23,65 بما یمثل ١٩٨٩

بلغ متوسط قیمة ھذه الصادرات في نفس الفترة بالنسبة للدول المتقدمة 
من إجمالي  % 73,5 ملیون دوالرا، وھو ما یعادل 1,180,133حوالي 

  .الصادرات السلعیة العالمیة
وي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة في بلغ المتوسط السنوقد 

 ملیون دوالرا بما یعادل 981,341 حوالي ١٩٩٤- ١٩٩٠الفترة من 
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، بینما بلغ المتوسط  % 26,16

 ملیون 2,672,608السنوي عن نفس الفترة في الدول المتقدمة حوالي 
من إجمالي الصادرات السلعیة %  71,25دوالرا، بما یعادل نسبة 

  .العالمیة
  

ونستطیع أن نقرر أن قیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة ــــ 
في الفترة األخیرة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة ــــ قد زادت عن الفترة 

، بینما  %69,5 ملیون دوالرا وبنسبة  402,230األولى بقیمة بلغت 
 السلعیة عن نفس الفترة في الدول المتقدمة بقیمة زادت قیمة الصادرات

   %.48,38 ملیون دوالرا بنسبة زیادة بلغت 871,475بلغت 
  

أما في الفترة الالحقة على نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة فقد 
بلغ المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة حوالي 

 وھو ١٩٩٩-١٩٩٥لك عن الفترة من سنة  ملیون دوالر، وذ1,593,491
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، في حین بلغ  % 29,26ما یمثل 

متوسط قیمة الصادرات السلعیة في الدول المتقدمة عن نفس الفترة 
من إجمالي  % 68,45 ملیون دوالرا وھو ما یعادل 3,727,244

  . الصادرات العالمیة
  

الالحقة على إنشاء ) خمس سنوات(ألولى ووفقا لذلك فإن الفترة ا
منظمة التجارة العالمیة، قد تزایدت فیھا قیمة الصادرات السلعیة في الدول 
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 ملیون دوالرا وبنسبة نمو بلغت 612,150النامیة بمتوسط سنوي بلغ 
، بینما زادت الصادرات السلعیة في الدول المتقدمة عن نفس  62,38%

 39,46 ملیون دوالرا بنسبة نمو بلغت 1,054,636الفترة بقیمة بلغت 
 .%  

-٢٠٠٠(وفي الفترة الثانیة الالحقة إلنشاء منظمة التجارة العالمیة 
فقد بلغ المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة ) ٢٠٠٤

من إجمالي الصادرات السلعیة  % 33,11 وھو ما یمثل 2,354,495
 السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول العالمیة، في حین بلغ المتوسط

 % 64,14 ملیون دوالرا بنسبة 4,562,215المتقدمة عن نفس الفترة 
  .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة

وھذا یعني أن المتوسط السنوي لقیمة الصادرات بالنسبة للدول النامیة في 
 761,004یمة بلغت بقعلیھا ھذه الفترة قد تزاید مقارنة بالفترة السابقة 

، في حین زاد المتوسط  %47,75ملیون دوالرا وبنسبة نمو بلغت 
 ملیون 834,971السنوي لقیمة الصادرات في الدول المتقدمة بقیمة 

   %.22,4دوالرا، بنسبة نمو 
  

بلغ ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(وفي خالل الفترة اإلجمالیة النھائیة للدراسة 
 5,946,885ة في الدول النامیة المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعی

من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة،  % 41ملیون دوالرا بنسبة بلغت 
 ملیون دوالرا 7,952,866بینما بلغت ھذه القیمة في الدول المتقدمة 

  .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة % 54,8بنسبة بلغت 
  

ت السلعیة السنویة وبناء على ما سبق نجد أن متوسط قیمة الصادرا
في الدول النامیة قد زادت ـــ في السنوات الثمانیة األخیرة مقارنة بالفترة 

 ملیون دوالرا بنسبة 3,592,390 ــــ بمبلغ قدره ٢٠٠٤-٢٠٠٠السابقة 
 في حین بلغت الزیادة في الدول المتقدمة 152,6زیادة بلغت 
   %.74,3 ملیون دوالرا بنسبة زیادة بلغت 3,390,651

  

ویالحظ أن المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول 
 ملیون دوالرا 5,033,133 قد بلغ ٢٠٠٨-٢٠٠٥النامیة خالل الفترة من 

من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، في حین  % 38,55بنسبة بلغت 
 ملیون دوالرا بنسبة 7,494,850بلغت ھذه القیمة في الدول المتقدمة 

من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وقد زاد المتوسط  % 57,4بلغت 
فترة مقارنة بالفترة السنوي لقیمة الصادرات في الدول النامیة عن ھذه ال

 ، ملیون دوالرا2,678,638 بقیمة بلغت ٢٠٠٤-٢٠٠٠ السابقة علیھا
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، في حین بلغت قیمة ھذه الزیادة في الدول المتقدمة %113وبنسبة زیادة 
  %.64,3 ملیون دوالرا، وبنسبة 2,932,635بقیمة 

وأما المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة 
 ملیون دوالرا، 6,860,638 فقد بلغ 2012-2009خالل الفترة من 

من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، بینما بلغ  % ٤٣بنسبة بلغت 
 بنسبة 8,410,882متقدمة متوسط قیمة الصادرات السنویة في الدول ال

  .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة % 52,67بلغت 
ومن المالحظ أن المتوسط السنوي لقیمة الصادرات في الدول 

- ٢٠٠٥النامیة قد تزاید خالل ھذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة علیھا 
 36,31 ملیون دوالرا وبنسبة نمو بلغت 1,827,505 بقیمة بلغت ٢٠٠٨

، في حین بلغت ھذه الزیادة بالنسبة للدول المتقدمة بقیمة بلغت %
   %.12,22 ملیون دوالرا ، وبنسبة نمو بلغت 916,032

  ــ:ونخلص من خالل البیانات السابقة إلى مایأتي
 زیادة حصة الدول النامیة في الصادرات السلعیة العالمیة في الفترة  )١(

 بالفترة فبل إنشائھا، حیث بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة
، %29,3 حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥بلغت نسبة ھذه الحصة في الفترة من 

في الفترة من % 38,55، ثم ٢٠٠٤-٢٠٠٠في الفترة من % 33,1ثم
، حتى وصلت نسبة حصة الدول النامیة في الصادرات ٢٠٠٨-٢٠٠٥

من إجمالي % ٤٣ حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩السلعیة العالمیة في الفترة من 
درات العالمیة، بینما كانت ھذه الحصة في الفترة السابقة على الصا

% 25ال تتعدى نسبة ) ١٩٩٤-١٩٨٥(إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
 .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة

 انخفاض حصة الدول المتقدمة في الصادرات السلعیة العالمیة، حیث  )٢(
درات السلعیة العالمیة كانت تبلغ نسبة حصة الدول المتقدمة في الصا

حوالي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(في الفترة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
، وأخذت تتدرج في االنخفاض حتى وصلت ھذه النسبة في 72,2%

 %. 52,66إلى ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(الفترة من 
زیادة متوسط معدل النمو السنوي للصادرات السلعیة في الدول النامیة  )٣(

اء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة فبل في الفترة ما بعد إنش
إنشائھا، حیث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة من 

-١٩٨٥(، وذلك مقارنة بالفترة من %١١حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
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والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات الدول النامیة ) ١٩٩٤
 )١(%.7,55فیھا 

) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(وفي الفترة الالحقة  )٤(
  %. ١٩تزاید متوسط معدل النمو السنوي حتى وصل إلى ما یقرب من 

انخفاض متوسط معدل النمو السنوي لصادرات السلع في الدول المتقدمة في  )٥(
الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، حیث 

حوالي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(لسنوي خالل الفترة من كان یبلغ معدل النمو ا
 ثم انخفضت ھذه النسبة بعد إنشاء المنظمة خالل الفترة من ،)٢(8,8%

، وفي الفترة %6,18مقارنة بالفترة السابقة وصلت إلى ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
مقارنة بالفترة السابقة وصلت ھذه النسبة إلى ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(األخیرة من 

9,56.% 
 

لصادرات من الخدمات في الدول النامیة والدول تطور قیمة ا: ثانیا
  المتقدمة

  
نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
صادرات الدول النامیة من الخدمات بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، مع 

یمة بمثیلتھا مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، ومقارنة تطور ھذه الق
  .في الدول المتقدمة

  
  
  

یوضح تطور الصادرات من الخدمات في كل من الدول المتقدمة ) ٣(جدول رقم 
  . ٢٠١٢ إلى ١٩٨٥والنامیة في الفترة من 

                                                 

بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول النامیة عن الفترة من   )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 546710حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

ٕ واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة بیانات(الباحث بعد استخراج البیانات من 

، متاح على الشبكة االدولیة ـ إلنترنت ـ ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ ) UNCTAD statوالتنمیة 

         http://unctadstat.unctad.org :موقع 

بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول المتقدمة عن الفترة من ) 2(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 1,288,037حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

ٕبیانات واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة (الباحث بعد استخراج البیانات من 

، متاح على الشبكة االدولیة ـ إلنترنت ـ ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ ) UNCTAD statوالتنمیة 

  http://unctadstat.unctad.org :موقع 
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  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

  مجموعة الدول

  السنة

الدول   الدول النامیة  العالم
  المتحولة

  مةالدول المتقد

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

562,560 101,920  11,360  449,280  

١٩٩٠  831,300  150,400  16,700  664,300  
١٩٩١  877,700  162,700  13,200  701,800  
١٩٩٢  976,900  188,400  14,200  774,400  
١٩٩٣  993,800  210,800  14,700  768,300  
١٩٩٤  1,083,500  235,900  16,300  831,300  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  متوسط سنوي
952,640  189,640  15,020  748,020  

١٩٩٥  1,221,300  273,300  18,900  929,000  
١٩٩٦  1,306,800  294,000  26,000  986,900  
١٩٩٧  1,358,200  317,200  28,200  1,012,700  
١٩٩٨  1,396,600  308,400  25,800  1,062,400  
١٩٩٩  1,431,300  318,800  21,900  1,090,600  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  متوسط سنوي
1,342,840  302,340  24,160  1,016,320  

٢٠٠٠  1,521,300 352,000  24,300  1,145,100  
٢٠٠١  1,524,400  352,200  27,500  1,144,800  
٢٠٠٢  1,633,200  378,400  31,800  1,223,000  
٢٠٠٣  1,895,100  431,900  39,300  1,423,900  
٢٠٠٤  2,299,500  541,200  49,700  1.708,600  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
1,774,700  411,140  34,520  1,329080  

٢٠٠٥  2,569,400  629,400  57,500  1,882,500  
٢٠٠٦  2,904,600  733,200  69,400  2,102,000  
٢٠٠٧  3,488,200  896,800  90,400  2,501,000  
٢٠٠٨  3,914,400  1,036,500  113,300  2,764,600  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
3,219,150  823,975  82,650  2,312,525  

٢٠٠٩  3,547,200  922,700  95,000  2,529,500  
٢٠١٠  3,887,300  1,110,600  103,000  2,673,700  
٢٠١١  4,333,600  1,251,100  122,000  2,960,500  
٢٠١٢  4,425,800  1,345,900  129,400  2,950,500  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  متوسط سنوي
4,048,475  1,157,575  112,350  2,778,550  

  
 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 

 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة : مصدر البیانات

، متاح على الشبكة الدولیة  ٣٠/١١/٢٠١٣UNCTAD statبتاریخ  والتنمیة
  org.unctad.unctadstat://http/، موقع )اإلنترنت(

http://unctadstat.unctad.org/
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بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ أن المتوسط السنوي لقیمة الصادرات من 
 ملیون دوالرا أمریكیا، وذلك  291,560الخدمات في الدول النامیة قد بلغ

قبل إنشاء منظمة التجارة  (١٩٩٤ إلى ١٩٨٥خالل الفترة اإلجمالیة من 
من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة،  % 19,2 بما یمثل) العالمیة

 في فیھا قیمة متوسط الصادرات الخدمیةبخالف الدول المتقدمة التي بلغت 
 79 ملیون دوالرا أمریكیا، وھو مایمثل 1,197,300نفس الفترة حوالي 

  .من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة% 
لخدمات في الدول النامیة بلغ المتوسط السنوي لقیمة الصادرات من احیث 

 ملیون دوالرا أمریكیا، وذلك خالل الفترة من سنة 101,920حوالي 
من إجمالي الصادرات العالمیة من  % 18,1 بما یمثل ١٩٨٩-١٩٨٥

الخدمات، بینما بلغ متوسط قیمة ھذه الصادرات في نفس الفترة بالنسبة 
یعادل ما یقرب  ملیون دوالرا، وھو ما 449,280للدول المتقدمة حوالي 

  . من إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات % ٨٠من 
بینما بلغ المتوسط السنوي لقیمة الصادرات الخدمیة في الدول النامیة في 

 ملیون دوالرا بما یعادل 189,640 حوالي ١٩٩٤- ١٩٩٠الفترة من 
من إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات، بینما بلغ المتوسط  % 19,9

 ملیون 748,020نوي عن نفس الفترة في الدول المتقدمة حوالي الس
  .من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة % 78,5دوالرا، بما یعادل نسبة 

  

ووفقا لما سبق فإن قیمة الصادرات الخدمیة في الدول النامیة ــــ 
ــــ ) ١٩٩٤-١٩٩٠(في الفترة األخیرة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

 ملیون دوالرا وبنسبة  87,720 زادت عن الفترة األولى بقیمة بلغت قد
، بینما زادت قیمة الصادرات الخدمیة عن نفس الفترة في الدول  86%

 66,5 ملیون دوالرا بنسبة زیادة بلغت 298,740المتقدمة بقیمة بلغت 
.%  

أما في الفترة الالحقة على إنشاء منظمة التجارة العالمیة فقد بلغ 
توسط السنوي لقیمة الصادرات الخدمیة في الدول النامیة حوالي الم

 وھو ما ١٩٩٩-١٩٩٥ ملیون دوالر، وذلك عن الفترة من سنة 302,340
من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة، في حین بلغ  % 22,5یمثل 

متوسط قیمة الصادرات الخدمیة في الدول المتقدمة عن نفس الفترة 
من إجمالي  % 75,68الرا وھو ما یعادل  ملیون دو1,016,320

  . الصادرات العالمیة من الخدمات
ویعني ذلك أنھ خالل خمس سنوات الالحقة على إنشاء منظمة التجارة 
العالمیة قد تزایدت فیھا قیمة الصادرات الخدمیة للدول النامیة بمتوسط 

، بینما %59,4 ملیون دوالرا وبنسبة نمو بلغت 112,700سنوي بلغ 
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دت الصادرات الخدمیة في الدول المتقدمة عن نفس الفترة بقیمة بلغت زا
   %. 35,87 ملیون دوالرا بنسبة نمو بلغت 268,300

  

-٢٠٠٠(وفي الفترة الثانیة الالحقة إلنشاء منظمة التجارة العالمیة 
فقد بلغ المتوسط السنوي لقیمة صادرات الخدمات للدول النامیة ) ٢٠٠٤

من إجمالي الصادرات الخدمیة  % 23,17  وھو ما یمثل411,140
العالمیة، أما المتوسط السنوي لقیمة صادرات الدول المتقدمة من الخدمات 

من  % 74,9 ملیون دوالرا بنسبة 1,329,080عن نفس الفترة فقد بلغ 
  .إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات

نسبة للدول ووفقا لذلك فإن المتوسط السنوي لقیمة صادرات الخدمات بال
بقیمة ) ١٩٩٩-١٩٩٥(النامیة في ھذه الفترة قد تزاید مقارنة بالفترة السابقة 

، في حین زاد  %٣٦ ملیون دوالرا وبنسبة نمو بلغت 108,800بلغت 
المتوسط السنوي لقیمة صادرات الخدمات في الدول المتقدمة بقیمة 

   %.30,77 ملیون دوالرا، بنسبة نمو 312,760
بلغ ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(رة اإلجمالیة النھائیة للدراسة وفي خالل الفت

 المتوسط السنوي لقیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة 
من إجمالي الصادرات  % 27,27ملیون دوالرا بنسبة بلغت 990,775

العالمیة من الخدمات، بینما بلغت ھذه القیمة في الدول المتقدمة 
من إجمالي الصادرات  % 70 ملیون دوالرا بنسبة بلغت 2,545,537

  .العالمیة من الخدمات
 السنویة في الدول ي أن متوسط قیمة الصادرات الخدمیةوھذا یعن

النامیة قد زادت ـــ في السنوات الثمانیة األخیرة مقارنة بالفترة السابقة 
 ملیون دوالرا بنسبة زیادة بلغت 579,635 ــــ بمبلغ قدره ٢٠٠٤-٢٠٠٠
 ملیون 1,216,457لزیادة في الدول المتقدمة ، في حین بلغت ا141%

   %.91,5دوالرا بنسبة زیادة بلغت 
ویالحظ أن المتوسط السنوي لقیمة صادرات الدول النامیة من 

 ملیون دوالرا 823,975 قد بلغ ٢٠٠٨-٢٠٠٥الخدمات خالل الفترة من 
من إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات، في  % 25,6بنسبة بلغت 

 ملیون دوالرا 2,312,525غت ھذه القیمة في الدول المتقدمة حین بل
  . من إجمالي صادرات الخدمات العالمیة % 71,8بنسبة بلغت 

وقد زاد المتوسط السنوي لقیمة الصادرات الخدمیة في الدول النامیة عن 
 بقیمة بلغت ٢٠٠٤- ٢٠٠٠ھذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة عنھا 

، في حین بلغت قیمة %100,4وبنسبة زیادة  ملیون دوالرا 412,835
  %.74 ملیون دوالرا، وبنسبة 983,445ھذه الزیادة في الدول المتقدمة 
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وبلغ المتوسط السنوي لقیمة الصادرات الخدمیة في الدول النامیة 
 ملیون دوالرا، 1,157,575 حوالي 2012-٢٠٠٩خالل الفترة من 

لخدمیة العالمیة، بینما بلغ من إجمالي الصادرات ا % 28,6بنسبة بلغت 
المتوسط السنوي لقیمة الصادرات الخدمیة في الدول المتقدمة 

من إجمالي الصادرات العالمیة من  % 68,6 بنسبة بلغت 2,778,550
  .الخدمات

ومن المالحظ أن المتوسط السنوي لقیمة الصادرات في الدول 
- ٢٠٠٥ابقة علیھا النامیة قد تزاید خالل ھذه الفترة مقارنة بالفترة الس

، %40,5 ملیون دوالرا وبنسبة نمو بلغت 333,600 بقیمة بلغت ٢٠٠٨
 466,025في حین بلغت ھذه الزیادة بالنسبة للدول المتقدمة بقیمة بلغت 

   %.20ملیون دوالرا ، وبنسبة نمو بلغت 
  

  ــ:ونخلص من خالل البیانات السابقة إلى مایأتي
ادرات الخدمیة العالمیة في الفترة  زیادة حصة الدول النامیة من الص )١(

بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة فبل إنشائھا، حیث 
 حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥بلغت نسبة ھذه الحصة في الفترة من 

- ٢٠٠٠في الفترة من % 23,17، ثم بلغت ھذه الحصة 22,5%
، حتى وصلت ٢٠٠٨-٢٠٠٥في الفترة من % 25,6، ثم ٢٠٠٤

دول النامیة من الصادرات الخدمیة العالمیة في الفترة نسبة حصة ال
من إجمالي الصادرات العالمیة، % 28,6 حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩من 

بینما كانت ھذه الحصة في الفترة السابقة على إنشاء منظمة التجارة 
من إجمالي % 19,24ال تتعدى نسبة ) ١٩٩٤- ١٩٨٥(العالمیة 

 .الصادرات العالمیة من الخدمات
ض حصة الدول المتقدمة في الصادرات العالمیة من الخدمات،  انخفا )٢(

حیث كانت تبلغ نسبة حصة الدول المتقدمة في الصادرات الخدمیة 
) ١٩٩٤-١٩٨٥(العالمیة في الفترة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

، وأخذت ھذه الحصة في االنخفاض التدریجي حتى %٧٩حوالي 
 %. 68,6إلى ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(وصلت  في الفترة من 

 في الدول دل النمو السنوي للصادرات الخدمیة تباین متوسط مع )٣(
النامیة في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة 
فبل إنشائھا، حیث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة من 

- ١٩٨٥(، وذلك مقارنة بالفترة من %9,54حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
لسنوي لصادرات الدول والتي كان متوسط معدل النمو ا) ١٩٩٤
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-٢٠٠٥( وفي الفترة الالحقة )١(،%11,5 النامیة من الخدمات
تزاید متوسط معدل النمو ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢

  %. 17,6السنوي حتى وصل إلى من 
في الدول معدل النمو السنوي لصادرات الخدمات  تباین متوسط  )٤(

قدمة في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة المت
قبل إنشائھا، حیث كان یبلغ معدل النمو السنوي خالل الفترة من 

 ثم انخفضت ھذه النسبة بعد )٢(،%11,14حوالي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(
مقارنة بالفترة ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(إنشاء المنظمة خالل الفترة من 

-٢٠٠٥(، وفي الفترة األخیرة من %6,66 السابقة، حیث وصلت إلى
مقارنة بالفترة السابقة، تزاید معدل النمو السنوي لصادرات ) ٢٠١٢

  %.17,17الدول المتقدمة من الخدمات إلى أن وصل 
  

  تطور قیمة الصادرات السلعیة في الدول النامیة حسب اإلقلیم: ثالثا
 وأخرى تشترك الدول النامیة في عدة خصائص سیاسیة واجتماعیة

اقتصادیة منھا انخفاض مستوى الدخل، واالعتماد على انتاج المواد الولیة، 
وانخفاض اإلنتاج، وتفشي ظاھرة البطالة، إال أن بعض ھذه الدول قد 
استطاعت تحقیق معدالت نمو اقتصادي كبیرة، واستطاعت تحقیق الكفاءة 

ھو ما كان في تخصیص الموارد المتاحة محققة معدالت إنتاجیة مرتفعة، و
لھ بالغ األثر على ارتفاع معدالت نمو صادرات ھذه الدول، ونظرا لذلك 
ولوجود ھذه االختالفات التي أدت إلى اختالف تطور قیم الصادرات، 
نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 

ة، وذلك بعد إنشاء الصادرات السلعیة في األقالیم المختلفة في الدول النامی

                                                 

- ١٩٨٠(وسط السنوي للصادرات الخدمیة في الدول النامیة عن الفترة من بلغت قیمة المت ) 1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث بعد استخراج 79,030حوالي ) ١٩٨٤

بتاریخ ) UNCTAD statٕبیانات واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (البیانات من 

 :ة االدولیة ــ اإلنترنت ـــ موقع ، متاح على الشبك30/11/2013

http://unctadstat.unctad.org          

)
2

-١٩٨٠(بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول المتقدمة عن الفترة من ) 

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث بعد استخراج 309,955حوالي ) ١٩٨٤

بتاریخ ) UNCTAD statٕواحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة بیانات (البیانات من 

 :، متاح على الشبكة االدولیة ــــ اإلنترنت ـ موقع 30/11/2013

http://unctadstat.unctad.org  
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منظمة التجارة العالمیة، مع مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، 
  .ومقارنة تطور ھذه القیمة بمثیلتھا في األقالیم المختلفة

یوضح تطور الصادرات السلعیة في الدول النامیة حسب اإلقلیم ) ٤(جدول رقم 
  .٢٠١٢ -١٩٨٥في الفترة من 

  )ار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكيالقیمة حسب أسع(

  مجموعة الدول

  السنة

  
مجموع الدول 

  النامیة

الدول النامیة 
  بأفریقیا

الدول النامیة 
  بأمریكا

الدول النامیة 
  بآسیا

الدول النامیة 
  بأوقیانوسیا

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

579,111  79,218 112,982  384,463  2,448  

١٩٩٠  838,181  105,716  148,243  581,498  2,723  
١٩٩١  878,760  101,653  147,017  627,093  2,998  
١٩٩٢  968,094  100,766  155,417  708,491  3,420  
١٩٩٣  1,035,609  96,631  169,080  765,575  4,324  
١٩٩٤  1,186,063  98,794  188.723  886,133  4,775  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  )متوسط سنوي(
981,341  100,712  161,696  713,759  3,684  

١٩٩٥  1,438,887  113,315  239,098  1,081,418  5,055  
١٩٩٦  1,584,122  126,731  267,802  1,184,337  5,251  
١٩٩٧  1,692,048  127,740  297,058  1,262,162  5,088  
١٩٩٨  1,560,693  108,109  292,825  1,155,073  4,686  
١٩٩٩  1,691,705  119,245  309,521  1,257,970  4,969  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  )متوسط سنوي(
1,593,491  119,028  281,261  1,188,192  5,010  

٢٠٠٠  2,088,414  150,403  373,302  1,559,604  5,105  
٢٠٠١  1,954,900  144,095  358,131  1,448,218  4,456  
٢٠٠٢  2,096,584  146,941  360,202  1,585,269  4,172  
٢٠٠٣  2,486,787  184,048  393,767  1,903,604  5,368  
٢٠٠٤  3,145,788  240,076  488,347  2,411,300  6,065  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
2,354,495  173,113  394,750  1,781,599  5,033  

٢٠٠٥  3,844,239  322,363  589,410  2,925,805  6,661  
٢٠٠٦  4,582,900  378,235  703,600  3,493,419  7,646  
٢٠٠٧  5,361,744  452,849  791,112  4,108,828  8,956  
٢٠٠٨  6,343,649  574,004  917,429  4,842,811  9,404  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
5,033,133  431,863  750,388  3,842,716  8,166  

٢٠٠٩  5,021,715  401,620  710,584  3,902,525  6,986  
٢٠١٠  6,429,126  511,328  899,327  5,009,553  8,917  
٢٠١١  7,854,589  575,999  1,119,617  6,148,153  10,820  
٢٠١٢  8,137,122  595,053  1,133,246  6,399,174  9,849  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  )متوسط سنوي(
6,860,638  521,000  965,694  5,364,851  9,143  
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 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 

یخ بتار مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: مصدر البیانات
٣/٤/٢٠١٤UNCTAD stat  موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة ،
/org.unctad.unctadstat://http  
  

  ـــ:ر إلى الجدول السابق نالحظ ما یأتيبالنظ
 أن المتوسط السنوي لقیم صادرات الدول النامیة من السلع في كل  )١(

لدول النامیة قد اتجھ نحو التزاید حیث جاء على النحو مجموعات ا
 ـــــ:اآلتي

  ملیون دوالرا بما یمثل 1,098,222في الدول النامیة بآسیا بلغ 
من إجمالي صادرات الدول النامیة من السلع، وذلك في % 70,38

- ١٩٩٥، بینما بلغ في الفترة من ١٩٩٤- ١٩٨٥خالل الفترة من 
% 75,22ون دوالرا وھو ما یمثل  ملی2,969,791 حوالي ٢٠٠٤

من إجمالي الصادرات السلعیة للدول النامیة، وفي الفترة األخیرة من 
 ملیون دوالر بما یعادل 9,207,562 بلغ حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٥
 .من إجمالي صادرات الدول النامیة من السلع% 77,4

  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأمریكا بلغ في الفترة من 
من إجمالي صادرات % 17,6 ملیون دوالرا بما یعادل 274,678

 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥السلع في الدول النامیة، وفي الفترة من 
 من صادرات الدول النامیة 17,1 ملیون دوالرا بما یمثل 676,011

 1,716,082 بلغ ٢٠١٢-٢٠٠٩السلعیة، وفي الفترة األخیرة من 
صادرات السلعیة في من إجمالي ال % 14,4ملیون دوالرا بما یعادل 

 .الدول النامیة
  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأفریقیا بلغ في الفترة من 

من إجمالي الصادرات  % 11,5 ملیون دوالرا بما یعادل 179,930
 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥السلعیة في الدول النامیة، وفي الفترة من 

من إجمالي صادرات % 7,4 ملیون دوالرا بما یساوي 292,141
بلغ   ٢٠١٢-٢٠٠٥الدول النامیة من السلع، وفي الفترة األخیرة من 

من إجمالي % 8 ملیون دوالرا بما یساوي 952,863حوالي 
 .الصادرات السلعیة للدول النامیة

  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغ في الفترة من 
ت من إجمالي الصادرا% 0,4 ملیون دوالرا بما یعادل 6,132

 ملیون 10,043 بلغ ٢٠٠٤- ١٩٩٥السلعیة العالمیة، وفي الفترة من 
 ٢٠٠٨- ٢٠٠٥، وفي الفترة األخیرة من  %  0,25دوالرا بما یوازي

http://unctadstat.unctad.org/
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من إجمالي % 0,15 ملیون دوالرا، بما یساوي 17,309بلغ حوالي 
 .الصادرات السلعیة اللدول النامیة

 
نسبة من الصادرات تباین حصص األقالیم المختلفة في الدول النامیة ك )٢(

السلعیة للدول النامیة، وكنسبة من الصادرات السلعیة العالمیة في 
الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة بعد إنشائھا، 

 ـــــ:وذلك على النحو اآلتي
  زیادة حصة الدول النامیة بآسیا كنسبة من الصادرات السلعیة العالمیة

النامیة، وذلك في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة وعلى مستوى الدول 
العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه 

% 70,38الحصة كنسبة من من صادرات الدول النامیة ككل حوالي 
من إجمالي % 17,7من إجمالي صادرات الدول النامیة وحوالي 

عن الفترة التي سبقت إنشاء الصادرات السلعیة العالمیة،  وذلك 
، بینما بلغت في الفترة بعد )١٩٩٤-١٩٨٥(منظمة التجارة العالمیة 

من % 75,22حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
من % 23,65إجمالي الصادرات السلعیة للدول النامیة ككل، وحوالي

-٢٠٠٥(إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وفي الفترة األخیرة 
من إجمالي % 77,4بلغت حصة دول آسیا النامیة حوالي ) ٢٠١٢

من إجمالي % 31,7صادرات السلع في الدول النامیة، وحوالي 
 .الصادرات السلعیة العالمیة

  زیادة حصة الدول النامیة بأمریكا كنسبة من الصادرات السلعیة
نامیة، العالمیة، وانخفاضھا كنسبة من الصادرات السلعیة في الدول ال

وذلك في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل 
إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من من صادرات 

من إجمالي صادرات الدول النامیة % 17,6الدول النامیة ككل حوالي 
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وذلك عن % 4,4وحوالي 

، )١٩٩٤-١٩٨٥(فترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة ال
- ١٩٩٥(بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الصادرات السلعیة للدول النامیة % 17,1حوالي ) ٢٠٠٤
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وفي % 5,38ككل، وحوالي

بلغت حصة دول أمریكا النامیة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الفترة األخیرة 
من إجمالي صادرات السلع في الدول النامیة، % 14,4حوالي 
 .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة% 5,9وحوالي 



                                             ١٢٥٠

  انخفاض حصة الدول النامیة بأفریقیا كنسبة من الصادرات السلعیة في
، وذلك الدول النامیة، وتباینھا كنسبة من الصادرات السلعیة العالمیة

في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل 
إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من من صادرات 

من إجمالي صادرات الدول النامیة % 11,5الدول النامیة ككل حوالي 
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وذلك عن % 2,9وحوالي 

، )١٩٩٤-١٩٨٥(التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة الفترة 
- ١٩٩٥(بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الصادرات السلعیة للدول النامیة % 7,4حوالي ) ٢٠٠٤
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وفي % 2,3ككل، وحوالي

غت حصة دول أمریكا النامیة بل) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الفترة األخیرة 
من إجمالي صادرات السلع في الدول النامیة، وحوالي % 8حوالي 
 .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة% 3,28

  انخفاض حصة الدول النامیة بأوقیانوسیا كنسبة من الصادرات السلعیة
في الدول النامیة وكنسبة من الصادرات السلعیة العالمیة، وذلك في 

ة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، الفتر
فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من من صادرات الدول 

من إجمالي صادرات الدول النامیة وما % 0,4النامیة ككل حوالي 
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وذلك عن % 0,1یقرب من 

، )١٩٩٤-١٩٨٥(نشاء منظمة التجارة العالمیة الفترة التي سبقت إ
- ١٩٩٥(بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الصادرات السلعیة للدول النامیة % 0,25حوالي ) ٢٠٠٤
من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وفي % 0,08ككل، وحوالي

ل أمریكا النامیة بلغت حصة دو) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الفترة األخیرة 
من إجمالي صادرات السلع في الدول النامیة، % 0,15حوالي 
 .من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة% 0,06وحوالي 

 تباین متوسط معدل النمو السنوي للصادرات السلعیة في األقالیم  )٣(
المختلفة للدول النامیة في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة 

رنة بالفتـــــرة فبل إنشائھــــا، وذلك على النحــو التالي العالمیــــة مقا
 ــــــ:
  في الدول النامیة بآسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة

، وذلك مقارنة بالفترة من %11,64حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

-٢٠٠٥(،وفي الفترة الالحقة %12,73یھا الدول النامیة بآسیا ف
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تزاید متوسط معدل ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢
  )١(%.19,4النمو السنوي حتى وصل إلى من 

  في الدول النامیة بأمریكا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة
، وذلك مقارنة بالفترة من %11,38حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 

 والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات )١٩٩٤-١٩٨٥(
-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %4,26الدول النامیة بأمریكا فیھا 

تزاید متوسط معدل ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢
  )٢(%.14,84النمو السنوي حتى وصل إلى من 

 فترة في الدول النامیة بأفریقیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل ال
، وذلك مقارنة بالفترة من %6,35حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(
-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %0,98الدول النامیة بأفریقیا فیھا 

تزاید متوسط معدل ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢
  )٣(%.21,26النمو السنوي حتى وصل إلى من 

  في الدول النامیة بأقیانوسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل
، وذلك مقارنة بالفترة %3,64حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(الفترة من 

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(من 
، وفي الفترة %10,41لصادرات الدول النامیة بأقیانوسیا فیھا 

بلغ ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(بالفترة من مقارنة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الالحقة 

                                                 
-١٩٨٠(بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول النامیة بآسیا عن الفترة من   )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث ، المرجع 335,455حوالي ) ١٩٨٤

  . السابق 

 بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول النامیة بأمریكا عن الفترة من  )2(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 113,540حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث، المرجع السابق

)
3

بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول النامیة بأفریقیا عن الفترة من   )

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 95,796حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث، نفس المرجع
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متوسط معدل النمو السنوي بدول أوقیانوسیا النامیة حوالي 
9,2%)١(. 

  
   :تطور قیمة الصادرات من الخدمات في الدول النامیة حسب اإلقلیم: رابعا

نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
مختلفة في الدول النامیة، وذلك بعد إنشاء صادرات الخدمات في األقالیم ال

منظمة التجارة العالمیة، مع مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، 
  .ومقارنة تطور ھذه القیمة بمثیلتھا في األقالیم المختلفة

یوضح تطور الصادرات من الخدمات في الدول النامیة حسب ) ٥(جدول رقم 
  ٢٠١٢ -١٩٨٥اإلقلیم في الفترة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات السلعیة في الدول النامیة بأوقیانوسیاعن الفترة   )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 1,593حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠ (من

  .الباحث، نفس المرجع

  



                                             ١٢٥٣

  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

  مجموعة الدول

  السنة

  
مجموع الدول 

  النامیة

الدول النامیة 
  بأفریقیا

الدول النامیة 
  بأمریكا

الدول النامیة 
  بآسیا

الدول النامیة 
  بأوقیانوسیا

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

101,920 14,980  22,820  63,640  480  

١٩٩٠  150,400  21,700  31,600  96,300  800  
١٩٩١  162,700  21,300  33,000  107,500  900  
١٩٩٢  188,400  24,300  36,900  126,200  1,000  
١٩٩٣  210,800  24,900  39,100  145,900  1,000  
١٩٩٤  235,900  25,200  42,800  166,900  1,000  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  )متوسط سنوي(
189,640  23,480  33,080  128,560  940  

١٩٩٥  273,300  28,300  45,800  198,200  1,100  
١٩٩٦  294,000  30,800  47,800  214,100  1,300  
١٩٩٧  317,200  31,700  51,200  233,000  1,300  
١٩٩٨  308,400  31,400  54,700  221,200  1,100  
١٩٩٩  318,800  33,700  55,700  228,300  1,000  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  )ط سنويمتوس(
302,340  31,180  51,040  218,960  1,160  

٢٠٠٠  352,000  33,300  61,800  256,100  1,000  
٢٠٠١  352,200  34,200  59,900  257,100  1,000  
٢٠٠٢  378,400  36,700  58,900  280,800  2,000  
٢٠٠٣  431,900  45,600  63,800  319,900  2,500  
٢٠٠٤  541,200  55,200  73,100  410,200  2,700  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
411,140  41,000  63,500  304,820  1,840  

٢٠٠٥  629,400  59,700  88,100  478,600  3,000  
٢٠٠٦  733,200  66,900  98,100  565,300  3,000  
٢٠٠٧  896,800  78,900  113,700  700,800  3,400  
٢٠٠٨  1,036,500  90,300  129,300  813,300  3,600  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
823,975  73,950  107,300  639,500  3,250  

٢٠٠٩  922,700  81,600  117,700  720,400  2,900  
٢٠١٠  1,110,600  90,500  132,100  884,900  3,200  
٢٠١١  1,251,100  92,400  154,200  1,000,900  3,600  
٢٠١٢  1,345,900  97,400  160,400  1,084,200  3,900  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  )متوسط سنوي(
1,157,575  90,475  141,100  922,600  3,400  

 

 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: مصدر البیانات 

، موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة  ٣/١٢/٢٠١٣UNCTAD statبتاریخ 
/org.unctad.unctadstat://http  

http://unctadstat.unctad.org/
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  ـــ:السابق نالحظ ما یأتيبالنظر إلى الجدول 
 أن المتوسط السنوي لقیم صادرات الدول النامیة من الخدمات في كل  )١(

 التزاید حیث جاء على النحو  مجموعات الدول النامیة قد اتجھ نح
 ـــــ:اآلتي

 ملیون دوالرا بما یمثل 192,200غ في الدول النامیة بآسیا بل 
من إجمالي صادرات الدول النامیة من الخدمات، وذلك في % 65,92

 ٢٠٠٤-١٩٩٥، بینما بلغ في الفترة من ١٩٩٤-١٩٨٥خالل الفترة من 
من إجمالي % 73,4 ملیون دوالرا وھو ما یمثل 523,780حوالي 

- ٢٠٠٥ن الصادرات الخدمیة للدول النامیة، وفي الفترة األخیرة م
% 78,84 ملیون دوالر بما یعادل 1,562,100 بلغ حوالي ٢٠١٢

 .من إجمالي صادرات الدول النامیة من الخدمات
  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأمریكا بلغ في الفترة من 

من إجمالي الصادرات % 19,17 ملیون دوالرا بما یعادل 55,900
 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥ن الخدمیة في الدول النامیة، وفي الفترة م

 من صادرات الدول 16,05 ملیون دوالرا بما یمثل 114,540
 248,400 بلغ ٢٠١٢-٢٠٠٩النامیة الخدمیة، وفي الفترة األخیرة من 

من إجمالي صادرات الدول النامیة % 12,53ملیون دوالرا بما یعادل 
 .من الخدمات

  والي  ح١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأفریقیا بلغ في الفترة من
من إجمالي الصادرات  % 13,19 ملیون دوالرا بما یعادل 38,460

 72,180 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥الخدمیة في الدول النامیة، وفي الفترة من 
من إجمالي صادرات الدول % 10,11ملیون دوالرا بما یساوي 

بلغ   ٢٠١٢-٢٠٠٥النامیة من الخدمات، وفي الفترة األخیرة من 
من إجمالي % 8,3را بما یساوي  ملیون دوال164,425حوالي 

 .صادرات الدول النامیة من الخدمات
  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغ في الفترة من 

من إجمالي الصادرات % 0,48 ملیون دوالرا بما یعادل 1,420
 ملیون 3,000 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥الخدمیة العالمیة، وفي الفترة من 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٥، وفي الفترة األخیرة من  %  0,42دوالرا بما یوازي
من إجمالي % 0,33 ملیون دوالرا، بما یساوي 6,650بلغ حوالي 

 .صادرات الدول النامیة من الخدمات
تباین حصص األقالیم المختلفة في الدول النامیة كنسبة من الصادرات  )٢(

الخدمیة للدول النامیة، وكنسبة من الصادرات الخدمیة العالمیة في 
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رة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة بعد إنشائھا، الفت
 ـــــ:وذلك على النحو اآلتي

  زیادة حصة الدول النامیة بآسیا كنسبة من الصادرات العالمیة من
الخدمات وعلى مستوى الدول النامیة، وذلك في الفترة بعد إنشاء 

ئھا، فقد بلغ المتوسط منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشا
السنوي لھذه الحصة كنسبة من الصادرات الخدمیة للدول النامیة ككل 

من إجمالي الصادرات الخدمیة للدول النامیة % 65,92حوالي 
من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة،  وذلك عن % 12,6وحوالي 

ینما ، ب)١٩٩٤-١٩٨٥(الفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
-١٩٩٥(بلغت ھذه الحصة في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الصادرات الخدمیة للدول النامیة % 73,4حوالي ) ٢٠٠٤
من إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات، % 16,8ككل، وحوالي 

بلغت حصة دول آسیا النامیة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(وفي الفترة األخیرة 
من إجمالي صادرات الخدمات في الدول النامیة، % 78,84حوالي 

 .من إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات% 21,5وحوالي 
  انخفاض حصة الدول النامیة بأمریكا كنسبة من الصادرات الخدمیة

العالمیة، وعلى مستوى الدول النامیة أیضا، وذلك في الفترة بعد إنشاء 
رة قبل إنشائھا، فقد بلغ المتوسط منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفت

 لنامیة من الخدماتالسنوي لھذه الحصة كنسبة من صادرات الدول ا
من إجمالي الصادرات الخدمیة % 3,68، وحوالي %19,17حوالي 

العالمیة، وذلك عن الفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
مة التجارة ، بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظ)١٩٩٤-١٩٨٥(

من إجمالي الصادرات % 16,05حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(العالمیة 
من إجمالي الصادرات % 3,67الخدمیة للدول النامیة ككل، وحوالي 

بلغت حصة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الخدمیة العالمیة، وفي الفترة األخیرة 
من إجمالي صادرات الخدمات % 12,53دول أمریكا النامیة حوالي 

من إجمالي الصادرات العالمیة من % 3,4وحوالي في الدول النامیة، 
 .الخدمات

  انخفاض حصة الدول النامیة بأفریقیا كنسبة من الصادرات الخدمیة
العالمیة، وعلى مستوى الدول النامیة أیضا، وذلك في الفترة بعد إنشاء 
منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، فقد بلغ المتوسط 

 الحصة كنسبة من الصادرات الخدمیة للدول النامیة ككل السنوي لھذه
من إجمالي صادرات الدول النامیة الخدمیة، وحوالي % 13,9حوالي 
من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة، وذلك عن الفترة % 2,54
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، بینما بلغت )١٩٩٤-١٩٨٥(التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥( التجارة العالمیة في الفترة بعد إنشاء منظمة

من إجمالي الصادرات الخدمیة للدول النامیة ككل، % 10,11
من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة، وفي الفترة % 2,3وحوالي

بلغت حصة دول أفریقیا النامیة حوالي ) ٢٠١٢- ٢٠٠٥(األخیرة 
ي من إجمالي صادرات الخدمات في الدول النامیة، وحوال% 8,3

 .من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة% 2,26
  انخفاض حصة الدول النامیة بأوقیانوسیا كنسبة من الصادرات الخدمیة

في الدول النامیة وكنسبة من الصادرات الخدمیة العالمیة، وذلك في 
الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، فقد 

سنوي لھذه الحصة كنسبة من من صادرات الدول النامیة بلغ المتوسط ال
من إجمالي صادرات الدول النامیة وما % 0,48الخدمیة ككل حوالي 

من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة، وذلك % 0,093یقرب من 
، )١٩٩٤-١٩٨٥(عن الفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

- ١٩٩٥(ء منظمة التجارة العالمیة بینما بلغت في الفترة بعد إنشا
من إجمالي الصادرات الخدمیة للدول النامیة % 0,42حوالي ) ٢٠٠٤

من إجمالي الصادرات الخدمیة العالمیة،  % 0,096ككل، وحوالي 
بلغت حصة دول أوقیانوسیا ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(وفي الفترة األخیرة 

امیة، من إجمالي صادرات الخدمات للدول الن% 0,33النامیة حوالي 
 .من إجمالي الصادرات العالمیة من الخدمات% 0,091وحوالي 

 

 تباین متوسط معدل النمو السنوي للصادرات الخدمیة في األقالیم  )٣(
المختلفة للدول النامیة في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیــــة 

 ــــــ:مقارنة بالفتـــــرة فبل إنشائھــــا، وذلك على النحــو اآلتي
  في الدول النامیة بآسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة من

، وذلك مقارنة بالفترة من %10,95حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %13,7الدول النامیة بآسیا فیھا 
تزاید متوسط معدل النمو السنوي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من 
  )١(%.19,25حتى وصل إلى من 

                                                 
-١٩٨٠(بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات الخدمیة في الدول النامیة بآسیا عن الفترة من   )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث من خالل 47,100حوالي ) ١٩٨٤

  . یانات المأخوذة من المرجع السابق الب
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  في الدول النامیة بأمریكا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة
، وذلك مقارنة بالفترة من %7,87حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(
- ٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %6,73یكا فیھا الدول النامیة بأمر

تزاید متوسط معدل النمو ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢
  )١(%.12,56السنوي حتى وصل إلى من 

  في الدول النامیة بأفریقیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة من
- ١٩٨٥(، وذلك مقارنة بالفترة من %6,42حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات الدول النامیة ) ١٩٩٤
مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %7,3بأفریقیا فیھا 

تزاید متوسط معدل النمو السنوي حتى وصل إلى من ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
12,83.%)٢(  

 خالل الفترة في الدول النامیة بأقیانوسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي 
، وذلك مقارنة بالفترة من %8,2حوالي ) ٢٠٠٤- ١٩٩٥(من 

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(
- ٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %12,2الدول النامیة بأقیانوسیا فیھا 

بلغ متوسط معدل النمو ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢
  )٣(%.10,15یا النامیة حوالي السنوي بدول أوقیانوس

  

  
  
  

  

                                                 

 بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات الخدمیة في الدول النامیة بأمریكا عن الفترة من  )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 18,640حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث من خالل البیانات المأخوذة من المرجع السابق

)
2

توسط السنوي للصادرات الخدمیة في الدول النامیة بأفریقیا عن الفترة من بلغت قیمة الم  )

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 12,880حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث من خالل البیانات المأخوذة من نفس المرجع

یاعن الفترة بلغت قیمة المتوسط السنوي للصادرات الخدمیة في الدول النامیة بأوقیانوس  )3(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 380حوالي ) ١٩٨٤- ١٩٨٠(من 

  .الباحث من خالل البیانات الماخوذة من نفس المرجع
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  المطلب الثاني
أثر تحریر التجارة في ظل منظمة التجارة العالمیة على واردات الدول 

  النامیة
  

  
ذكرنا آنفا أن من أبرز اآلثار السلبیة المتوقعة ھو أن رفع الحمایة عن 
األسواق المحلیة في الدول النامیة سیكون في صالح الدول الصناعیة 

دمة، إذ أن المنتجات المحلیة للدول النامیة سوف تتأثر لعدم قدرتھا المتق
على المنافسة سواء من ناحیة الجودة أو السعر نظرا لنفاذ منتجات الدول 
الصناعیة المتقدمة إلى الدول النامیة بسعر أقل وجودة أعلى من نظیراتھا 

  .میةالمحلیة، وھو ما یؤثر في النھایة على نمو واردات الدول النا
ونقوم من خالل ھذا المطلب ببیان مدى تطور واردات الدول النامیة ـــ 
سواء في مجال السلع أو الخدمات ــــ بعد نفاذ اتفاقات منظمة التجارة 
العالمیة، وذلك بعد إجراء المقارنة بین فترة ما قبل نفاذ االتفاقات بعشرة 

  . م٢٠١٢سنوات، والفترة التي تلت نفاذ االتفاقات وحتى سنة 
      

  تطور قیمة الواردات السلعیة في الدول النامیة والدول المتقدمة: أوال
  

نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
الصادرات السلعیة في الدول النامیة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، مع 

شائھا، ومقارنة تطور ھذه القیمة مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إن
  .  بمثیلتھا في الدول المتقدمة

  
یوضح تطور قیمة الواردات السلعیة في كل من الدول المتقدمة ) ٦(جدول رقم 

  .٢٠١٢ إلى ١٩٨٥والنامیة في الفترة من 
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  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

  مجموعة الدول

  السنة

لدول ا  لدول النامیةا  العالم
  المتحولة

  الدول المتقدمة

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

2,425,510 533,853  61,312  1,830,345  

١٩٩٠  3,398,525  758,108  87,186  2,553,231  
١٩٩١  3,489,102  846,662  85,487  2,556,953  
١٩٩٢  3,737,019  956,794  85,084  2,695,141  
١٩٩٣  3,692,945  1,053,095  84,518  2,555,332  
١٩٩٤  4,167,598  1,185,853  95,358  2,886,387  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  متوسط سنوي
3,696,898  960,102  87,527  2,649,409  

١٩٩٥  5,013,036  1,436,770  114,277  3,461,989  
١٩٩٦  5,292,708  1,556,467  130,638  3,605,603  
١٩٩٧  5,483,368  1,645,157  137,418  3,700,793  
١٩٩٨  5,420,338  1,487,668  118,903  3,813,768  
١٩٩٩  5,661,400  1,547,479  91,658  4,022,236  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  متوسط سنوي
5,374,170  1,534,708  118,579  3,720,878  

٢٠٠٠  6,436,956  1,869,550  103,314  4,464,091  
٢٠٠١  6,188,457  1,768,166  118,066  4,302,225  
٢٠٠٢  6,378,827  1,863,558  131,129  4,384,139  
٢٠٠٣  7,421,381  2,182,823  165,255  5,073,303  
٢٠٠٤  9,054,887  2,785,437  213,528  6,055,921  

٢٠٠٤-٢٠٠٠  
  متوسط سنوي

7,096,101  2,093,907  146,258  4,855,936  

٢٠٠٥  10,338,233  3,288,165  259,348  6,790,721  
٢٠٠٦  11,887,615  3,832,648  329,212  7,725,754  
٢٠٠٧  13,706,288  4,531,526  444,449  8,730,313  
٢٠٠٨  15,842,518  5,488,446  581,486  9,772,587  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
12,943,664  4,285,196  403,624  8,254,844  

٢٠٠٩  12,211,049  4,451,475  388,319  7,371,255  
٢٠١٠  14,854,906  5,731,807  480,102  8,642,997  
٢٠١١  17,794,640  6,957,864  622,650  10,214,217  
٢٠١٢  17,899,099  7,288,788  648,435  9,961,875  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  متوسط سنوي
15,689,924  6,107,484  534,876  9,047,586  

  

 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 م المتحدة للتجارة والتنمیةمستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األم: مصدر البیانات 

، موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة  ٣/٤/٢٠١٤UNCTAD statبتاریخ 
/org.unctad.unctadstat://http  

http://unctadstat.unctad.org/
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  ــ:بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ مایأتي
لدول النامیة وكذلك  أن المتوسط السنوي لقیم واردات السلع في ا )١(

الدول المتقدمة قد اتجھت نحو التزاید حیث جاءت على النحو 
 ـــــ:اآلتي

  في الدول النامیة بلغ المتوسط السنوي لواردات السلع في الفترة من
 ملیون دوالرا، وفي الفترة من 533,853 حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥
 بلغ المتوسط السنوي لقیمة ھذه الواردات حوالي ١٩٩٤-١٩٩٠

 ملیون دوالرا، وأخذت ھذه القیم في التزاید بشكل أكبر 960,102
بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغ المتوسط السنوي 

حوالي   ١٩٩٩- ١٩٩٥لواردات الدول النامیة في الفترة من 
  ٢٠٠٤-٢٠٠٠ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 1,534,708
 بلغ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ملیون دوالر، وفي الفترة من 2,093,907

 ملیون دوالرا، ووصل في الفترة من 4,285,196حوالي 
 . ملیون دوالرا6,107,484 حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩

  وفي الدول المتقدمة بلغ المتوسط السنوي لواردات السلع في الفترة
 ملیون دوالرا، وفي 1,830,345 حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥من 

 الواردات  بلغ المتوسط السنوي لقیمة ھذه١٩٩٤-١٩٩٠الفترة من 
 ملیون دوالرا، وأخذت ھذه القیم في التزاید 2,649,409حوالي 

بشكل أكبر بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغ المتوسط 
 ١٩٩٩-١٩٩٥السنوي لواردات الدول المتقدمة في الفترة من 

-٢٠٠٠ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 3,720,878حوالي  
-٢٠٠٥ر، وفي الفترة من  ملیون دوال4,855,936  ٢٠٠٤
 ملیون دوالرا، ووصل في الفترة 8,254,844 بلغ حوالي ٢٠٠٨

 . ملیون دوالرا9,047,586 حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩من 
 زیادة حصة الدول النامیة من الواردات السلعیة العالمیة في الفترة بعد  )٢(

إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة فبل إنشائھا، حیث بلغت 
، %28,55 حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥ة ھذه الحصة في الفترة من نسب
في الفترة من % 33,1، ثم ٢٠٠٤-٢٠٠٠في الفترة من % 29,5ثم

، حتى وصلت نسبة حصة الدول النامیة في الواردات ٢٠٠٨-٢٠٠٥
من % 38,92 حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩السلعیة العالمیة في الفترة من 

نت ھذه الحصة في الفترة إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، بینما كا
ال تتعدى ) ١٩٩٤- ١٩٨٥(السابقة على إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

 .من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة% 24نسبة 
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 انخفاض حصة الدول المتقدمة من الواردات السلعیة العالمیة، حیث  )٣(
كانت تبلغ نسبة حصة الدول المتقدمة من الورادات السلعیة العالمیة 

حوالي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(ي الفترة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة ف
، وأخذت تتدرج في االنخفاض فبلغت في الفترة من 73,56%
 حوالي ٢٠٠٤-٢٠٠٠، وفي الفترة من 69,23 نسبة ١٩٩٩-١٩٩٥

 بلغت ھذه النسبة ٢٠٠٨-٢٠٠٥، وفي الفترة من 68,43%
) ٢٠١٢-٢٠٠٩(، حتى وصلت ھذه النسبة في الفترة من 63,77%

 . من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة% 57,66إلى 
 زیادة متوسط معدل النمو السنوي للواردات السلعیة في الدول النامیة  )٤(

في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل 
إنشائھا، حیث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة من 

- ١٩٨٥(، وذلك مقارنة بالفترة من %9,62والي ح) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي للواردات السلعیة في ) ١٩٩٤

 )١(%.9الدول النامیة حوالي 
   )٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من) ٢٠١٢-٢٠٠٥(ة وفي الفترة الالحق

  %. 18,4النمو السنوي حتى وصل إلى  تزاید متوسط معدل  
عدل النمو السنوي لواردات السلع في الدول المتقدمة  تباین متوسط م )٥(

في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل 
-١٩٨٥(إنشائھا، حیث كان یبلغ معدل النمو السنوي خالل الفترة من 

 ثم انخفضت ھذه النسبة بعد إنشاء )٢(،%8,22حوالي ) ١٩٩٤
مقارنة بالفترة السابقة حیث ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(المنظمة خالل الفترة من 

) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة األخیرة من %7,09وصلت إلى 
  %.9,95مقارنة بالفترة السابقة وصلت ھذه النسبة إلى 

 تطور قیمة الواردات الخدمیة في الدول النامیة والدول المتقدمة: ثانیا

                                                 

- ١٩٨٠(بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات السلعیة في الدول النامیة عن الفترة من   )1(

اب النسبة بواسطة الباحث بعد  ملیون دوالرا، وقد تم احتس484,543حوالي ) ١٩٨٤

ٕبیانات واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (استخراج البیانات من 

UNCTAD stat ( متاح على الشبكة االدولیة ـ إلنترنت ـ موقع ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ ،: 

http://unctadstat.unctad.org         

یة في الدول المتقدمة عن الفترة من بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات السلع) 2(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 1,331,367حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث بعد استخراج البیانات من نفس المرجع السابق
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جدول التالي مدى تطور قیمة نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في ال
واردات الدول النامیة من الخدمات بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، مع 
مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، ومقارنة تطور ھذه القیمة 

  .بمثیلتھا في الدول المتقدمة
 یوضح تطور قیمة الواردات من الخدمات في كل من الدول) ٧(جدول رقم 

  .٢٠١٢ إلى ١٩٨٥المتقدمة والنامیة في الفترة من 
  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

  مجموعة الدول

  السنة

  الدول المتقدمة  لدول المتحولةا  الدول النامیة  العالم

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

587,580 139,850  15,760  432,000  

١٩٩٠  875,200  193,800  30,600  650,900  
١٩٩١  921,200  228,200  21,700  671,200  
١٩٩٢  1,006,600  248,900  19,600  738,000  
١٩٩٣  1,011,300  264,400  19,900  727,000  
١٩٩٤  1,093,600  283,300  21,700  788,600  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  متوسط سنوي
981,580  243,720  22,700  715,140  

١٩٩٥  1,245,500  335,400  27,400  882,800  
١٩٩٦  1,312,400  359,600  27,100  925,700  
١٩٩٧  1,346,100  383,700  30,500  931,900  
١٩٩٨  1,369,700  355,100  27,200  987,400  
١٩٩٩  1,426,900  371,700  23,900  1,031,300  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  متوسط سنوي
1,340,120  361,100  27,220  951,820  

٢٠٠٠  1,520,000  416,500  28,400  1,075,100  
٢٠٠١  1,538,500  417,300  34,300  1,086,900  
٢٠٠٢  1,623,700  438,600  39,300  1,145,700  
٢٠٠٣  1,864,400  489,900  46,400  1,328,200  
٢٠٠٤  2,231,400  601,700  59,600  1,570,100  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
1,755,600  472,800  41,600  1,241,200  

٢٠٠٥  2,475,300  700,900  68,500  1,705,900  
٢٠٠٦  2,763,100  822,800  79,900  1,860,400  
٢٠٠٧  3,284,000  998,500  105,100  2,180,300  
٢٠٠٨  3,755,800  1,188,000  131,300  2,436,500  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
3,069,550  927,550  96,200  2,045,775  

٢٠٠٩  3,418,600  1,092,400  107,900  2,218,300  

٢٠١٠  3,742,600  1,306,000  123,600  2,313,000  

٢٠١١  4,169,300  1,497,400  144,400  2,527,600  

٢٠١٢  4,274,000  1,594,400  166,900  2,512,800  

٢٠١٢-٢٠٠٩  
  متوسط سنوي

3,901,125  1,372,550  135,700  2,392,925  
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 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةمستخرجة : مصدر البیانات 

، موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة  ٣/١٢/٢٠١٣UNCTAD statبتاریخ 
/org.unctad.unctadstat://http  

  ــ:بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ مایأتي
 السنوي لقیم واردات الخدمات في الدول النامیة وكذلك أن المتوسط )١(

 ـــــ:الدول المتقدمة قد اتجھت نحو التزاید حیث جاءت على النحو اآلتي
  في الدول النامیة بلغ المتوسط السنوي لواردات الخدمات في الفترة من

 ملیون دوالرا، وفي الفترة من 139,850 حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥
 السنوي لقیمة ھذه الواردات حوالي  بلغ المتوسط١٩٩٤-١٩٩٠

 ملیون دوالرا، وأخذت ھذه القیم في التزاید بشكل أكبر 243,720
بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغ المتوسط السنوي 

 ١٩٩٩-١٩٩٥لواردات الدول النامیة من الخدمات في الفترة من 
  ٢٠٠٤-٢٠٠٠ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 361,100حوالي  

 بلغ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ملیون دوالر، وفي الفترة من 472,800
 ٢٠١٢-٢٠٠٩ ملیون دوالرا، ووصل في الفترة من 927,550

 . ملیون دوالرا1,372,550حوالي 
  وفي الدول المتقدمة بلغ المتوسط السنوي لواردات الخدمات في الفترة

  ملیون دوالرا، وفي الفترة من432,000 حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥من 
 بلغ المتوسط السنوي لقیمة ھذه الواردات حوالي ١٩٩٤-١٩٩٠

 ملیون دوالرا، وظلت ھذه القیم في تزاید مستمر بعد 715,140
إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغ المتوسط السنوي لواردات 

حوالي   ١٩٩٩- ١٩٩٥الدول المتقدمة من الخدمات في الفترة من 
  ٢٠٠٤-٢٠٠٠فترة من  ملیون دوالرا، وفي ال951,820

 بلغ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ملیون دوالر، وفي الفترة من 1,241,200
- ٢٠٠٩ ملیون دوالرا، ووصل في الفترة من 2,045,775حوالي 
 . ملیون دوالرا2,392,925 حوالي ٢٠١٢

 زیادة حصة الدول النامیة من الواردات الخدمیة العالمیة في الفترة بعد  )٢(
قارنة بالفترة فبل إنشائھا، حیث بلغت إنشاء منظمة التجارة العالمیة م
، ثم %26,94 حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥نسبة ھذه الحصة في الفترة من 

في الفترة من % 30,2، ثم ٢٠٠٤-٢٠٠٠في الفترة من % 26,93
، حتى وصلت نسبة حصة الدول النامیة في الواردات ٢٠٠٨-٢٠٠٥

 حوالي خدمیة ٢٠١٢-٢٠٠٩الخدمیة العالمیة في الفترة من 
من إجمالي الواردات الخدمیة العالمیة، بینما كانت ھذه % 35,18

http://unctadstat.unctad.org/
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-١٩٨٥(الحصة في الفترة السابقة على إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
من إجمالي الواردات الخدمیة % 24,3ال تتعدى نسبة ) ١٩٩٤
 .العالمیة

انخفاض حصة الدول المتقدمة من الواردات الخدمیة العالمیة، حیث  )٣(
صة الدول المتقدمة من ورادات الخدمات العالمیة في كانت تبلغ نسبة ح

حوالي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(الفترة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
، وأخذت تتدرج في االنخفاض فبلغت في الفترة من 73,17%
 حوالي ٢٠٠٤-٢٠٠٠، وفي الفترة من %71 نسبة ١٩٩٩-١٩٩٥
، %66,64 بلغت ھذه النسبة ٢٠٠٨-٢٠٠٥، وفي الفترة من 70,7%

إلى ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(حتى وصلت ھذه النسبة في الفترة من 
 . من إجمالي الواردات الخدمیة العالمیة% 61,34

زیادة متوسط معدل النمو السنوي للواردات الخدمیة في الدول النامیة  )٤(
في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل 

 النمو السنوي خالل الفترة من إنشائھا، حیث بلغ متوسط معدل
-١٩٨٥(، وذلك مقارنة بالفترة من %7,9حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(

 في دل النمو السنوي للواردات الخدمیةوالتي كان متوسط مع) ١٩٩٤
 .)١(% 7 الدول النامیة حوالي

) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من  )٢٠١٢-٢٠٠٥(وفي الفترة الالحقة    
  %. 18حتى وصل للواردات السنوي  النموتزاید متوسط معدل 

 انخفاض متوسط معدل النمو السنوي لواردات الخدمات في الدول  )٥(
المتقدمة في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة 
قبل إنشائھا، حیث كان یبلغ معدل النمو السنوي خالل الفترة من 

ھذه النسبة بعد  ثم انخفضت )٢(،%11,32حوالي ) ١٩٩٤-١٩٨٥(
مقارنة بالفترة السابقة ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(إنشاء المنظمة خالل الفترة من 

                                                 

بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات الخدمیة في الدول النامیة عن الفترة من   )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 145,280حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

ٕبیانات واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة (الباحث بعد استخراج البیانات من 

، متاح على الشبكة االدولیة ـ إلنترنت ـ ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ ) UNCTAD statوالتنمیة 

         http://unctadstat.unctad.org :موقع 

توسط السنوي للواردات السلعیة في الدول المتقدمة عن الفترة من  بلغت قیمة الم)2(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 292,580حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث بعد استخراج البیانات من نفس المرجع السابق
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مقارنة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة األخیرة %6,34حیث بلغت إلى 
 %.10,22بالفترة السابقة وصلت ھذه النسبة إلى 

  

  تطور قیمة الواردات السلعیة في الدول النامیة حسب اإلقلیم: ثالثا
ل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة نوضح من خال

الواردات السلعیة في األقالیم المختلفة في الدول النامیة، وذلك بعد إنشاء 
منظمة التجارة العالمیة، مع مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، 

  .ومقارنة تطور ھذه القیمة بمثیلتھا في األقالیم المختلفة
یوضح تطور قیمة الواردات السلعیة في الدول النامیة حسب ) ٨(جدول رقم 

  ٢٠١٢ -١٩٨٥اإلقلیم في الفترة من 
  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

  مجموعة الدول

  السنة

  
مجموع الدول 

  النامیة

الدول النامیة 
  بأفریقیا

الدول النامیة 
  بأمریكا

الدول النامیة 
  بآسیا

ل النامیة الدو
  بأوقیانوسیا

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

533,853  72,609 91,098  366,408  3,793  

١٩٩٠  758,108  92,193  120,562  540,431  4,922  
١٩٩١  846,662  91,884  137,395  612,275  5,108  
١٩٩٢  956,794  95,754  162,808  693,123  5,109  
١٩٩٣  1,053,095  96,664  181,116  770,474  4,841  
١٩٩٤  1,185,853  102,854  213,032  864,475  5,492  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  )متوسط سنوي(
960,102  95,870  162,983  696,155  5,094  

١٩٩٥  1,436,770  118,342  241,430  1,071,189  5,809  
١٩٩٦  1,556,467  119,368  269,046  1,161,744  6,310  
١٩٩٧  1,645,157  126,481  318,413  1,194,044  6,219  
١٩٩٨  1,487,668  127,296  337,419  1,017,180  5,779  
١٩٩٩  1,547,479  125,096  325,675  1,091,024  5,684  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  )متوسط سنوي(
1,534,708  123,317  298,397  1,107,036  5960  

٢٠٠٠  1,869,550  123,632  378,915  1,361,037  5,966  
٢٠٠١  1,768,166  127,561  370,539  1,264,041  6,026  
٢٠٠٢  1,863,558  136,487  345,408  1,375,209  6,453  
٢٠٠٣  2,182,823  164,580  357,594  1,652,767  7,882  
٢٠٠٤  2,785,437  206,189  436,832  2,133,947  8,470  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
2,093,907  151,690  377,858  1,557,400  6,959  

٢٠٠٥  3,288,165  252,623  518,254  2,508,223  9,064  
٢٠٠٦  3,832,648  286,359  616,367  2,919,296  10,627  
٢٠٠٧  4,531,526  361,587  732,740  3,425,403  11,796  
٢٠٠٨  5,488,446  458,275  891,084  4,125,444  13,642  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
4,285,196  339,711  689,611  3,244,591  11,282  

٢٠٠٩  4,451,475  389,969  670,487  3,379,923  11,097  
٢٠١٠  5,731,807  450,503  862,073  4,406,037  13,194  
٢٠١١  6,957,864  520,713  1,058,441  5,363,468  15,242  
٢٠١٢  7,288,788  564,636  1,097,967  5,611,091  15,094  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  )متوسط سنوي(
6,107,484  481,455  922,242  4,690,130  13,657  
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  الباحثتم إعداد الجدول بواسطة 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: مصدر البیانات 

، موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة  3/4/٢٠١٤UNCTAD statبتاریخ 
/org.duncta.unctadstat://http  

  ـــ:بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ ما یلي
  

أن المتوسط السنوي لقیم واردات الدول النامیة من السلع في كل  )١(
مجموعات الدول النامیة قد اتجھ نحو التزاید حیث جاء على النحو 

 ـــــ:اآلتي
  ملیون دوالرا ، وذلك في 1,062,563في الدول النامیة بآسیا بلغ 

- ١٩٩٥، بینما بلغ في الفترة من ١٩٩٤- ١٩٨٥ خالل الفترة من
 ملیون دوالرا ، وفي الفترة األخیرة من 2,664,436 حوالي ٢٠٠٤
 .ملیون دوالر7,934,721 بلغ حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٥

  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأمریكا بلغ في الفترة من 
 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥ ملیون دوالرا ، وفي الفترة من 254,081
 بلغ ٢٠١٢-٢٠٠٩ ملیون دوالرا، وفي الفترة األخیرة من 676,255

 . ملیون دوالرا1,611,253
  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأفریقیا بلغ في الفترة من 

 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥ ملیون دوالرا ، وفي الفترة من 168,479
 ٢٠١٢-٢٠٠٥ملیون دوالرا ، وفي الفترة األخیرة من 275,007

 . ملیون دوالرا821,166بلغ حوالي  
  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغ في الفترة من 

 12,919 بلغ ٢٠٠٤- ١٩٩٥ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 8,887
 بلغ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥ملیون دوالرا ، وفي الفترة األخیرة من 

 . ملیون دوالرا24,939
كنسبة من الواردات تباین حصص األقالیم المختلفة في الدول النامیة  )٢(

السلعیة للدول النامیة، وكنسبة من الواردات السلعیة العالمیة في الفترة 
بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة بعد إنشائھا، وذلك 

 ـــــ:على النحو اآلتي
  زیادة حصة الدول النامیة بآسیا كنسبة من الواردات السلعیة العالمیة

 النامیة، وذلك في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة وعلى مستوى الدول
العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه 

من % 71,1الحصة كنسبة من واردات الدول النامیة ككل حوالي
من إجمالي الواردات % 17,3إجمالي واردات الدول النامیة وحوالي 

لفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة السلعیة العالمیة،  وذلك عن ا

http://unctadstat.unctad.org/
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، بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة )١٩٩٤-١٩٨٥(العالمیة 
من إجمالي % 73,4حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(التجارة العالمیة 

من إجمالي  % 21,36الواردات السلعیة للدول النامیة ككل، وحوالي 
بلغت ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الواردات السلعیة العالمیة، وفي الفترة األخیرة 

من إجمالي واردات السلع % 76,35حصة دول آسیا النامیة حوالي 
من إجمالي الواردات السلعیة % 27,7في الدول النامیة، وحوالي 

 .العالمیة
  زیادة حصة الدول النامیة بأمریكا كنسبة من الواردات السلعیة

یة، وذلك العالمیة، وتباینھا كنسبة من الواردات السلعیة في الدول النام
في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل 
إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من واردات 

من إجمالي واردات الدول النامیة من % 17الدول النامیة ككل حوالي 
من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، وذلك % 4,5السلع وحوالي 

، )١٩٩٤-١٩٨٥(لفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة عن ا
- ١٩٩٥(بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الواردات السلعیة للدول النامیة % 18,63حوالي ) ٢٠٠٤
من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، وفي % 5,42ككل، وحوالي

بلغت حصة دول أمریكا النامیة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الفترة األخیرة 
من إجمالي واردات السلع في الدول النامیة، وحوالي % 15,5حوالي 
 .من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة% 5,63

  انخفاض حصة الدول النامیة بأفریقیا كنسبة من الواردات السلعیة في
میة، وذلك في الدول النامیة، وتباینھا كنسبة من الواردات السلعیة العال

الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، 
فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من واردات الدول النامیة 

من إجمالي واردات الدول النامیة من السلع % 11,27ككل حوالي 
 عن من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، وذلك% 2,75وحوالي 

، )١٩٩٤-١٩٨٥(الفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
- ١٩٩٥(بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الواردات السلعیة للدول النامیة % 7,57حوالي ) ٢٠٠٤
من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، وفي % 2,2ككل، وحوالي

بلغت حصة دول أفریقیا النامیة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الفترة األخیرة 
من إجمالي واردات السلع في الدول النامیة، وحوالي % 7,9حوالي 
 .من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة% 2,86
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  انخفاض حصة الدول النامیة بأوقیانوسیا كنسبة من الواردات السلعیة
، وذلك في في الدول النامیة وكنسبة من الواردات السلعیة العالمیة

الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، 
فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من واردات الدول النامیة 

من إجمالي صادرات الدول النامیة وحوالي % 0,6ككل حوالي 
ي من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، وذلك عن الفترة الت% 0,14

، بینما بلغت في )١٩٩٤-١٩٨٥(سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي الواردات السلعیة للدول النامیة ككل، % 0,35
من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة، وفي الفترة % 0,1وحوالي

 حصة دول أوقیانوسیا النامیة حوالي بلغت) ٢٠١٢- ٢٠٠٥(األخیرة 
من إجمالي واردات السلع في الدول النامیة، وحوالي % 0,24
 .من إجمالي الواردات السلعیة العالمیة% 0,09

 تباین متوسط معدل النمو السنوي للواردات السلعیة في األقالیم  )٣(
میـــة د إنشاء منظمة التجارة العالالمختلفة للدول النامیة في الفترة ما بع

 ــ: وذلك على النحــو التالي ـرة فبل إنشائھــــا،مقارنة بالفتـ
  في الدول النامیة بآسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة

، وذلك مقارنة بالفترة من %9,97حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

-٢٠٠٥(،وفي الفترة الالحقة %10,56 فیھا الدول النامیة بآسیا
تزاید متوسط معدل ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢

  )١(%.19,1النمو السنوي حتى وصل إلى من 
  في الدول النامیة بأمریكا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة

، وذلك مقارنة بالفترة من %8,56حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لواردات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %7الدول النامیة بأمریكا فیھا 

                                                 
- ١٩٨٠(ن بلغت قیمة المتوسط السنوي لواردات السلع في الدول النامیة بآسیا عن الفترة م  )1(

وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث بعد  ملیون دوالرا، 291,002حوالي ) ١٩٨٤

ٕبیانات واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (استخراج البیانات من 

UNCTAD stat ( متاح على الشبكة االدولیة ـ اإلنترنت ـ موقع ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ ،: 

org.unctad.unctadstat://http           
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تزاید متوسط معدل النمو ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من 
  )١(%.14,52السنوي حتى وصل إلى من 

 رة في الدول النامیة بأفریقیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفت
، وذلك مقارنة بالفترة من %5,16حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لواردات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(
-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %1,2الدول النامیة بأفریقیا فیھا 

تزاید متوسط معدل ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢
  )٢(%.20,7النمو السنوي حتى وصل إلى من 

  في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل
، وذلك مقارنة بالفترة %3,37حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(الفترة من 

والتي كان متوسط معدل النمو السنوي فیھا ) ١٩٩٤-١٩٨٥(من 
مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة 5,73%

 النمو السنوي لواردات السلع في بلغ متوسط معدل) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
 .)٣(%10,39دول أوقیانوسیا النامیة حوالي 

  
  تطور قیمة الواردات من الخدمات في الدول النامیة حسب اإلقلیم: رابعا

نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
امیة، وذلك بعد إنشاء الواردات الخدمیة في األقالیم المختلفة في الدول الن

منظمة التجارة العالمیة، مع مقارنة ھذه القیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، 
  .ومقارنة تطور ھذه القیمة بمثیلتھا في األقالیم المختلفة

  

                                                 

 بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات السلعیة في الدول النامیة بأمریكا عن الفترة من  )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 99,689حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .قالباحث بعد استخراج البیانات من نفس المرجع الساب

)
2

بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات السلعیة في الدول النامیة بأفریقیا عن الفترة من   )

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 90,769حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث بعد استخراج البیانات من نفس المرجع

لنامیة بأوقیانوسیاعن الفترة من بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات السلعیة في الدول ا ) 3(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث 3.083حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .بعد استخراج البیانات من نفس المرجع السابق
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یوضح تطور قیمة الواردات من الخدمات في الدول النامیة حسب ) ٩(جدول رقم 
  ٢٠١٢ -١٩٨٥اإلقلیم في الفترة من 

  
  
  
  
  

  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

مجموعة 
  الدول

  السنة

  
مجموع الدول 

  النامیة

الدول النامیة 
  بأفریقیا

الدول النامیة 
  بأمریكا

الدول النامیة 
  بآسیا

الدول النامیة 
  بأوقیانوسیا

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

139,850  23,960 26,720  88,520  680  

١٩٩٠  193,800  30,300  37,900  124,800  800  
١٩٩١  228,200  31,600  40,100  155,600  1,000  
١٩٩٢  248,900  32,800  45,100  169,800  1,200  
١٩٩٣  264,400  34,300  49,800  179,000  1,300  
١٩٩٤  283,300  34,700  54,700  192,700  1,200  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  )متوسط سنوي(
243,720  32,740  45,520  164,380  1,100  

١٩٩٥  335,400  38,500  57,000  238,600  1,200  
١٩٩٦  359,600  40,200  59,100  258,900  1,400  
١٩٩٧  383,700  42,000  65,400  274,700  1,600  
١٩٩٨  355,100  42,200  68,400  243,100  1,300  
١٩٩٩  371,700  41,200  66,800  262,300  1,400  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  )متوسط سنوي(
361,100  40,820  63,340  255,520  1,380  

٢٠٠٠  416,500  41,700  74,100  299,400  1,400  
٢٠٠١  417,300  44,400  74,300  297,400  1,200  
٢٠٠٢  438,600  46,000  68,300  322,000  2,300  
٢٠٠٣  489,900  52,200  71,400  363,500  2,800  
٢٠٠٤  601,700  65,000  80,300  453,300  3,100  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
472,800  49,860  73,680  347,120  2,160  

٢٠٠٥  700,900  77,500  95,300  524,500  3,700  
٢٠٠٦  822,800  94,300  106,600  617,700  4,100  
٢٠٠٧  998,500  119,300  127,800  746,700  4,800  
٢٠٠٨  1,188,000  152,800  151,000  879,100  5,100  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
927,550  110,975  120,175  692,000  4,425  

٢٠٠٩  1,092,400  136,000  142,200  809,600  4,600  
٢٠١٠  1,306,000  152,100  171,800  976,300  5,900  
٢٠١١  1,497,400  168,100  208,400  1,114,600  6,200  
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٢٠١٢  1,594,400  169,300  220,000  1,198,000  7,100  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  )متوسط سنوي(
1,372,550  156,375  185,600  1,024,625  5,950  

 تم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 

بتاریخ  مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: مصدر البیانات
3/4/٢٠١٤UNCTAD stat  ، موقع )اإلنترنت(متاح على الشبكة الدولیة ،
/org.unctad.unctadstat://http  

  ـــ:بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ ما یلي
أن المتوسط السنوي لقیم واردات الدول النامیة من الخدمات في كل  )١(

مجموعات الدول النامیة قد اتجھ نحو التزاید حیث جاء على النحو 
 ـــــ:اآلتي

  دوالرا ، وذلك في  ملیون252,900في الدول النامیة بآسیا بلغ 
-١٩٩٥، بینما بلغ في الفترة من ١٩٩٤-١٩٨٥خالل الفترة من 

 ملیون دوالرا ، وفي الفترة األخیرة من 602,640 حوالي ٢٠٠٤
 . ملیون دوالرا1,093,825 بلغ حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٥

  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأمریكا بلغ في الفترة من 
 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥الفترة من  ملیون دوالرا ، وفي 72,240

 بلغ ٢٠١٢-٢٠٠٩ ملیون دوالرا، وفي الفترة األخیرة من 137,020
 . ملیون دوالرا305,775

  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأفریقیا بلغ في الفترة من 
 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥ ملیون دوالرا ، وفي الفترة من 56,700
بلغ   ٢٠١٢-٢٠٠٥  ملیون دوالرا ، وفي الفترة األخیرة من90,680

 . ملیون دوالرا267,350حوالي 
  حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغ في الفترة من 

 3,540 بلغ ٢٠٠٤-١٩٩٥ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 1,780
 بلغ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥ملیون دوالرا ، وفي الفترة األخیرة من 

 . ملیون دوالرا10,375
 المختلفة في الدول النامیة كنسبة من الواردات تباین حصص األقالیم )٢(

الخدمیة للدول النامیة، وكنسبة من الواردات الخدمیة العالمیة في الفترة 
بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة بعد إنشائھا، وذلك 

 ـــــ:على النحو اآلتي
  العالمیة زیادة حصة الدول النامیة بآسیا كنسبة من واردات الخدمات

وعلى مستوى الدول النامیة، وذلك في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة 
العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه 
الحصة كنسبة من واردات الخدمات في الدول النامیة ككل 

http://unctadstat.unctad.org/
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من إجمالي واردات الخدمات % 16,12، وحوالي %65,93حوالي
ك عن الفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة العالمیة،  وذل

، بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة )١٩٩٤-١٩٨٥(
من إجمالي الواردات % 72,27حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(العالمیة 

من إجمالي الواردات  % 19,47الخدمیة للدول النامیة ككل، وحوالي 
بلغت حصة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(یرة الخدمیة العالمیة، وفي الفترة األخ

من إجمالي واردات الخدمات في % 74,63دول آسیا النامیة حوالي 
من إجمالي الواردات العالمیة من % 24,62الدول النامیة، وحوالي 

 .الخدمات
  انخفاض حصة الدول النامیة بأمریكا كنسبة من الواردات الخدمیة

مات في الدول العالمیة، وانخفاضھا أیضا كنسبة من واردات الخد
النامیة، وذلك في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة 
بالفترة قبل إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من 

، وحوالي %18,83واردات الخدمات في الدول النامیة ككل حوالي 
لتي من إجمالي الواردات الخدمیة العالمیة، وذلك عن الفترة ا% 4,6

، بینما بلغت في )١٩٩٤-١٩٨٥(سبقت إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي واردات الخدمات للدول النامیة ككل، وحوالي % 16,43
من إجمالي واردات الخدمات العالمیة، وفي الفترة األخیرة % 4,43

% 13,29ت حصة دول أمریكا النامیة حوالي بلغ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(
من % 4,38من إجمالي واردات الخدمات في الدول النامیة، وحوالي 

 .إجمالي الواردات  العالمیة من الخدمات
  انخفاض حصة الدول النامیة بأفریقیا كنسبة من الواردات الخدمیة في

وذلك في الدول النامیة، وتباینھا كنسبة من واردات الخدمات العالمیة، 
الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، 
فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من واردات الدول النامیة 

من إجمالي الواردات % 3,61، وحوالي % 14,78ككل حوالي 
الخدمیة العالمیة، وذلك عن الفترة التي سبقت إنشاء منظمة التجارة 

، بینما بلغت في الفترة بعد إنشاء منظمة )١٩٩٤-١٩٨٥(عالمیة ال
من إجمالي % 10,87حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(التجارة العالمیة 

من إجمالي واردات % 2,93واردات الخدمات للدول النامیة، وحوالي
بلغت حصة ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الخدمات العالمیة، وفي الفترة األخیرة 

من إجمالي واردات الخدمات % 11,62دول أفریقیا النامیة حوالي 
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من إجمالي الواردات العالمیة من % 3,83في الدول النامیة، وحوالي 
 .الخدمات

  انخفاض حصة الدول النامیة بأوقیانوسیا كنسبة من واردات الخدمات
في الدول النامیة وكنسبة من الواردات العالمیة من الخدمات، وذلك 

العالمیة مقارنة بالفترة قبل في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة 
إنشائھا، فقد بلغ المتوسط السنوي لھذه الحصة كنسبة من واردات 

من إجمالي % 0,11،  وحوالي % 0,46الدول النامیة ككل حوالي 
واردات العالم من الخدمات، وذلك عن الفترة التي سبقت إنشاء منظمة 

 بعد إنشاء ، بینما بلغت في الفترة)١٩٩٤-١٩٨٥(التجارة العالمیة 
من إجمالي % 0,42حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(منظمة التجارة العالمیة 

من إجمالي % 0,11واردات الخدمات للدول النامیة ككل، وحوالي
) ٢٠١٢-٢٠٠٥(واردات العالم من الخدمات، وفي الفترة األخیرة 

من إجمالي % 0,45بلغت حصة دول أوقیانوسیا النامیة حوالي 
من إجمالي % 0,15ول النامیة، وحوالي واردات الخدمات في الد
 .واردات الخدمات العالمیة

 

 تباین متوسط معدل النمو السنوي لواردات الخدمات في األقالیم  )٣(
المختلفة للدول النامیة في الفترة ما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیــــة 

 ــــــ:مقارنة بالفتـــــرة فبل إنشائھــــا، وذلك على النحــو التالي 
  في الدول النامیة بآسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة

، وذلك مقارنة بالفترة من %8,12حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لصادرات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

) ٢٠١٢-٢٠٠٥(،وفي الفترة الالحقة %8,47الدول النامیة بآسیا فیھا 
تزاید متوسط معدل النمو السنوي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من 

  )١(%.18,42حتى وصل إلى من 
  في الدول النامیة بأمریكا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة

، وذلك مقارنة بالفترة من %3,54حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لواردات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

                                                 
- ١٩٨٠(بلغت قیمة المتوسط السنوي لواردات الخدمات في الدول النامیة بآسیا عن الفترة من   )1(

وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث بعد لیون دوالرا،  م89,460حوالي ) ١٩٨٤

ٕبیانات واحصاءات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (استخراج البیانات من 

UNCTAD stat ( متاح على الشبكة االدولیة ـ اإلنترنت ـ موقع ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ ،: 

org.unctad.adstatunct://http           
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- ٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %6,5كا فیھا الدول النامیة بأمری
تزاید متوسط معدل النمو ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢

  )١(%.14,69السنوي حتى وصل إلى من 
  في الدول النامیة بأفریقیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة

، وذلك مقارنة بالفترة من %4,68حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي لواردات ) ١٩٩٤-١٩٨٥(

- ٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة %2,54الدول النامیة بأفریقیا فیھا 
تزاید متوسط معدل النمو ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢

  )٢(%.20,43السنوي حتى وصل إلى من 
 خالل في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغ متوسط معدل النمو السنوي 

، وذلك مقارنة بالفترة %8,19حوالي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(الفترة من 
والتي كان متوسط معدل النمو السنوي فیھا ) ١٩٩٤-١٩٨٥(من 
مقارنة بالفترة من ) ٢٠١٢-٢٠٠٥(، وفي الفترة الالحقة 8,3%

 لواردات الخدماتبلغ متوسط معدل النمو السنوي ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(
   .)٣(%17,41ي في دول أوقیانوسیا النامیة حوال

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات الخدمیة في الدول النامیة بأمریكا عن الفترة من  )1(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 28,220حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث بعد استخراج البیانات من نفس المرجع السابق

)
2

نوي للواردات الخدمیة في الدول النامیة بأفریقیا عن الفترة من بلغت قیمة المتوسط الس  )

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة 27,000حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .الباحث بعد استخراج البیانات من نفس المرجع

ن بلغت قیمة المتوسط السنوي للواردات الخدمیة في الدول النامیة بأوقیانوسیاعن الفترة م  )3(

 ملیون دوالرا، وقد تم احتساب النسبة بواسطة الباحث ٥٦٠حوالي ) ١٩٨٤-١٩٨٠(

  .بعد استخراج البیانات من نفس المرجع السابق
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  المطلب الثالث
أثر تحریر التجارة في ظل منظمة التجارة العالمیة على المیزان التجاري 

  في الدول النامیة
  

  
أوضحنا سابقا أن التوقعات النظریة قد صدقت عملیا بزیادة قیمة ونسبة 

ة العالمیة، الصادرات والواردات في الدول النامیة بعد إنشاء منظمة التجار
ونستطیع من خالل المیزان التجاري توضیح الفرق بین قیمة الصادرات 

  . والواردات في بلد معین خالل فترة محددة
  

ویعبر الفائض في المیزان التجاري في بلد معین عن مظاھر 
اقتصادیة إیجابیة منھا زیادة الطاقة اإلنتاجیة عن الحاجات الداخلیة، وزیادة 

ة الخارجیة للمنتجات من حیث التكلفة والجودة، وزیادة القدرة القدرة التنافسی
التشغیلیة واإلنتاجیة تلبیة للحاجات والطلبات التصدیریة، وكل ھذه الظواھر 
تساعد الدولة على الحصول على عمالت أجنبیة قابلة للصرف تضاف إلى 

لك االحتیاطیات الدولیة لتمویل الواردات وسداد االلتزامات الخارجیة، وذ
بعكس العجز في المیزان التجاري الذي یعبر عن مظاھر اقتصادیة سلبیة 
منھا قصور الطاقة اإلنتاجیة عن تلبیة الحاجات الداخلیة ویؤدي إلى تغطیة 
ھذه الحاجات بزیادة االستیراد، ثم استنزاف االحتیاطات النقدیة، وھو ما 

لتغطیة العجز في یؤدي في النھایة إلى الدخول في دوامة الدیون الخارجیة 
  .  میزان المدفوعات

السلع (والذي یعنینا ھنا ھو توضیح حالة المیزان التجاري 
في الدول النامیة عجزا أو فائضا، في الفترة بعد إنشاء منظمة ) والخدمات

التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، مع مقارنة حالة الدول النامیة 
  .حاالت األقالیم المختلفة في الدول النامیةبالدول المتقدمة، ومقارنة 

  
  تطور حالة المیزان التجاري في الدول النامیة والدول المتقدمة: أوال

نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
العجز والفائض في الدول النامیة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، مع 
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قیمة بالفترة السابقة على إنشائھا، ومقارنة تطور ھذه القیمة مقارنة ھذه ال
  .  بمثیلتھا في الدول المتقدمة

  

  
  
  
  

) السلع والخدمات(یوضح قیمة العجز أو الفائض في المیزان التجاري ) ١٠(جدول رقم 
  .٢٠١٢ إلى ١٩٨٥في كل من الدول المتقدمة والنامیة في الفترة من 

  )جاریة بالملیون دوالر أمریكيالقیمة حسب أسعار الصرف ال(

  مجموعة الدول

  السنة

  الدول المتقدمة  لدول المتحولةا  الدول النامیة  العالم

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

   - 1,464 7,350  3,188  -12,002  

١٩٩٠  769  36,702  -5,374  -30,559  
١٩٩١  -11,483  -33,443  3,348  18,613  
١٩٩٢  12,672  -49,239  3,165  58,746  
١٩٩٣  49,359  -71,040  3,384  117,015  
١٩٩٤  72,153  -47,235  3,019  116,370  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  متوسط سنوي
24,694  -32,851  1,508  56,037  

١٩٩٥  80,941  -59,973  -145  141,059  
١٩٩٦  78,503  -38,022  3,075  113,449  
١٩٩٧  109,568  -19,563  -6,767  135,898  
١٩٩٨  77,249  26,368  -3,646  54,527  
١٩٩٩  23,514  91,304  22,640  -90,430  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  متوسط سنوي
73,955  23  3,031  70,901  

٢٠٠٠  -4,073  154,410  48,689  -207,172  
٢٠٠١  -32,465  121,588  30,089  -184,143  
٢٠٠٢  27,089  172,815  25,855  -171,581  
٢٠٠٣  78,984  245,965  35,716  -202,697  
٢٠٠٤  107,212  299,889  60,428  -253,105  

٢٠٠٤-٢٠٠٠  
  متوسط سنوي

35,349  198,933  40,155  -203,739  

٢٠٠٥  142,649  484,534  94,511  -436,396  
٢٠٠٦  254,658  660,675  110,356  -516,372  
٢٠٠٧  415,148  728,474  94,025  -407,350  
٢٠٠٨  338,230  703,758  142,572  -508,101  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
287,671  644,360  110,366  -467,055  

٢٠٠٩  380,189  400,506  84,519  -104,835  
٢٠١٠  477,031  501,872  129,658  -154,499  
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٢٠١١  548,409  650,386  189,315  -291,292  
٢٠١٢  523,634  601,595  165,418  -243,378  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  متوسط سنوي
482,316  538,590  142,227  -198,501  

  

 سطة الباحثتم إعداد الجدول بوا 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث 
 مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: مصدر البیانات 

، موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة  ٣/٤/٢٠١٤UNCTAD statبتاریخ 
http://unctadstat.unctad.org/ 

  ـ:أتيبالنظر إلى الجدول السابق نالحظ ما ی
في الدول النامیة في الفترة ) السلع والخدمات(عجز المیزان التجاري  )١(

قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة 
 ملیون 25,501حوالي  ) ١٩٩٤-١٩٨٥(العجز في الفترة من 

- ١٩٨٥دوالرا، إذ أن المیزان كان قد حقق فائضا في الفترة من 
 ملیون دوالرا ، في حین حقق 7,350ة بلغ  بمتوسط قیم١٩٨٩

 32,851 بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٤-١٩٩٠عجزا في الفترة من 
 .ملیون دوالرا

زیادة نسبة العجز في المیزان التجاري بالدول النامیة في الفترة قبل  )٢(
إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغت نسبة العجز في المیزان 

 مقارنة بالفترة السابقة علیھا من ١٩٩٤-١٩٩٠التجاري في الفترة من 
، وذلك خالل الخمس السنوات السابقة %٣٤٧ حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥

مباشرة على إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة السابقة 
 .علیھا

تحقیق فائض في المیزان التجاري للدول النامیة  في الفترة بعد إنشاء  )٣(
 المتوسط السنوي لقیمة الفائض في منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغ

 ملیون دوالرا، وفي الفترة من ٢٣ حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥الفترة من 
 198,933 بلغ المتوسط السنوي للفائض حوالي ٢٠٠٤-٢٠٠٠

 644,360 بلغ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥ملیون دوالرا، وفي الفترة من 
 حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩ملیون دوالر، بینما بلغ في الفترة من 

 .ملیون دوالرا  538,590
زیادة نسبة الفائض في المیزان التجاري بالدول النامیة في الفترة بعد  )٤(

إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغت نسبة الفائض في الفترة من 
، %100,07 حوالي ١٩٩٤-١٩٩٠ مقارنة بالفترة ١٩٩٩-١٩٩٥

 ١٩٩٩-١٩٩٥ مقارنة بالفترة من ٢٠٠٤-٢٠٠٠وفي الفترة من 
 بلغت نسبة ٢٠٠٨-٢٠٠٥، وفي الفترة من %٨٦٥٠٠٠حوالي 

، بینما انخفضت نسبة %٢٢٤الفائض مقارنة بالفترة السابقة علیھا 
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 مقارنة بالفترة السابقة علیھا ٢٠١٢-٢٠٠٨الفائض في الفترة من 
  %.16,4-حیث بلغت 

تحقیق فائض في المیزان التجاري للدول المتقدمة في الفترة السابقة  )٥(
لتجارة العالمیة، حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة على إنشاء منظمة ا

 ملیون دوالرا، 44,035 حوالي ١٩٩٤-١٩٨٥الفائض في الفترة من 
 بمتوسط سنوي ١٩٨٩-١٩٨٥إذ حقق المیزان عجزا في الفترة من 

 ملیون دوالر، في حین حقق المیزان فائضا في الفترة 12,002بلغ 
 ملیون 56,037  بمتوسط قیمي سنوي بلغ حوالي١٩٩٤- ١٩٩٠من 

 .دوالرا
زیادة نسبة الفائض في المیزان التجاري بالدول المتقدمة في الفترة قبل  )٦(

إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث بلغت نسبة الفائض في المیزان 
 مقارنة بالفترة السابقة علیھا من ١٩٩٤-١٩٩٠التجاري في الفترة من 

وات السابقة ، وذلك خالل الخمس السن%٥٦٦ حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥
مباشرة على إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة السابقة 

 .علیھا
عجز المیزان التجاري في الدول المتقدمة في الفترة بعد إنشاء منظمة  )٧(

-١٩٩٥التجارة العالمیة، حیث حقق المیزان فائضا في الفترة األولى 
 المیزان  ملیون دوالرا، ثم بدأ70,901 بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٩

التجاري للدول المتقدمة في تحقیق العجز الدائم، لیبلغ متوسط العجز 
 ملیون 203,739 حوالي ٢٠٠٤-٢٠٠٠السنوي في الفترة من 

- ٢٠٠٥دوالرا، ثم تزاید ھذا العجز لیصل متوسطھ السنوي في الفترة 
- ٢٠٠٩ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 467,055 حوالي ٢٠٠٨
نوي لعجز المیزان التجاري في الدول  بلغ المتوسط الس٢٠١٢

 . ملیون دوالرا 198,501المتقدمة حوالي
زیادة نسبة العجز في المیزان التجاري بالدول المتقدمة في الفترة  )٨(

الالحقة على إنشاء منظمة التجارة العالمیة، حیث حقق المیزان فائضا 
، وذلك في األجل القریب من إنشاء منظمة التجارة %26,5بحوالي 

، بینما ١٩٩٤-١٩٩٠مقارنة بالفترة من ) ١٩٩٩- ١٩٩٥(لعالمیة ا
 مقارنة ٢٠٠٤- ٢٠٠٠في الفترة من % ٣٨٧حقق عجزا بمقدار بلغ 

 ، وبلغت نسبة العجز مستمرة ، فبلغت في ١٩٩٩-١٩٩٥بالفترة من 
 حوالي ٢٠٠٤-٢٠٠٠ مقارنة بالفترة من ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة من 

 بلغت نسبة العجز مقارنة ٢٠١٢-٢٠٠٩، وفي الفترة األخیرة %١٢٩
  %.٥٧ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥بالفترة 

 

 تطور حالة المیزان التجاري في الدول النامیة حسب اإلقلیم: أوال
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نوضح من خالل تحلیل البیانات الواردة في الجدول التالي مدى تطور قیمة 
العجز أو الفائض في المیزان التجاري في األقالیم المختلفة بالدول النامیة، 

ذلك بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، مع مقارنة ھذه القیمة بالفترة و
  .السابقة على إنشائھا، ومقارنة تطور ھذه القیمة بمثیلتھا في األقالیم المختلفة

  
السلع (یوضح تطور قیمة العجز أو الفائض في المیزان التجاري ) ١١(جدول رقم 

 .٢٠١٢- ١٩٨٥ الفترة من في الدول النامیة حسب اإلقلیم في )والخدمات
  )القیمة حسب أسعار الصرف الجاریة بالملیون دوالر أمریكي(

مجموعة 
  الدول

  السنة

  
مجموع الدول 

  النامیة

الدول النامیة 
  بأفریقیا

الدول النامیة 
  بأمریكا

الدول النامیة 
  بآسیا

الدول النامیة 
  بأوقیانوسیا

١٩٨٩-١٩٨٥  
  )متوسط سنوي(

7,350  -2,349 17,996  -6,823  -1,475  

١٩٩٠  36,702  4,919  21,412  12,621  -2,250  
١٩٩١  -33,443  -474  2,528  -33,220  -2,276  
١٩٩٢  -49,239  -3,509  -15,594  -28,224  -1,912  
١٩٩٣  -71,040  -9,412  -22,759  -38,003  -866  
١٩٩٤  -47,235  -13,640  -28,546  -4,116  -934  
١٩٩٤-١٩٩٠  

  )متوسط سنوي(
-32,851  -4,423  -8,592  -18,188  -1,648  

١٩٩٥  -59,973  -15,312  -13,546  -30,207  -909  
١٩٩٦  -38,022  -2,121  -12,531  -22,207  -1,162  
١٩٩٧  -19,563  -9,009  -35,546  26,375  -1,382  
١٩٩٨  26,368  -29,991  -58,250  115,955  -1,346  
١٩٩٩  91,304  -13,402  -27,252  132,995  -1,038  
١٩٩٩-١٩٩٥  

  )متوسط سنوي(
23  -13,967  -29,425  44,582  -1,167  

٢٠٠٠  154,410  18,362  -17,939  155,274  -1,288  
٢٠٠١  121,588  6,354  -26,819  143,899  -1,846  
٢٠٠٢  172,815  1,162  5,442  168,789  -2,578  
٢٠٠٣  245,965  12,871  28,557  207,329  -2,793  
٢٠٠٤  299,889  24,169  44,321  234,214  -2,815  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  

  متوسط سنوي
198,933  12,584  6,712  181,901  -2,264  

٢٠٠٥  484,534  51,983  63,909  371,774  -3,132  
٢٠٠٦  660,675  64,400  78,656  521,718  -4,100  
٢٠٠٧  728,474  50,914  44,298  637,525  -4,264  
٢٠٠٨  703,758  53,234  4,675  651,537  -5,688  
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  متوسط سنوي
644,360  55,133  47,884  545,639  -4,296  

٢٠٠٩  400,506  -42,730  15,600  433,382  -5,746  
٢٠١٠  501,872  -862  -2,436  512,122  -6,952  
٢٠١١  650,386  -20,428  6,933  670,968  -7,087  
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٢٠١٢  601,595  -39,950  -24,349  674,321  -8,427  
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  )متوسط سنوي(
538,590  -25,992  --1,063  572,698  -7,053  

  

 تم احتساب النسب بواسطة الباحث، وتم إعداد الجدول بواسطة الباحث 
 مستخرجة من بیانات وإحصائیات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: مصدر البیانات 

، موقع )اإلنترنت(، متاح على الشبكة الدولیة  ٣/٤/٢٠١٤UNCTAD statبتاریخ 
http://unctadstat.unctad.org/  

  ـ:بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ ما یأتي
أن المیزان التجاري في األقالیم المختلفة للدول النامیة قد اتجھ نحو  )١(

لمیة، وذلك على النحو العجز في الفترة قبل إنشاء منظمة التجارة العا
 ـــ:اآلتي

  في الدول النامیة بآسیا بلغ المتوسط السنوي لقیمة العجز في الفترة
 ملیون دوالرا، إذ أن المیزان 25,011حوالي  ) ١٩٩٤-١٩٨٥(من 

 بمتوسط قیمة بلغ ١٩٨٩-١٩٨٥كان قد حقق عجزا في الفترة من 
-١٩٩٠ ملیون دوالرا ، في حین حقق عجزا في الفترة من 6,823
 . ملیون دوالرا18,188 بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٤

  العجز حوالي في الدول النامیة بأفریقیا بلغ المتوسط السنوي لقیمة
إذ أن ) ١٩٩٤-١٩٨٥( ملیون دوالرا، وذلك عن الفترة من 6,772

 بمتوسط ١٩٨٩- ١٩٨٥المیزان كان قد حقق عجزا في الفترة من 
 ملیون دوالرا، في حین حقق عجزا في الفترة من 2,349قیمة بلغ 

 . ملیون دوالرا4,423 بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٤-١٩٩٠
 لغ المتوسط السنوي لقیمة العجز حوالي في الدول النامیة بأوقیانوسیا ب

إذ أن ) ١٩٩٤-١٩٨٥( ملیون دوالرا، وذلك عن الفترة من 3,123
 بمتوسط ١٩٨٩- ١٩٨٥المیزان كان قد حقق عجزا في الفترة من 

 ملیون دوالرا، في حین حقق عجزا في الفترة من 1,475قیمة بلغ 
 . ملیون دوالرا1,648 بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٤-١٩٩٠

 ول النامیة بأمریكا حقق المیزان التجاري فائضا في الفترة من في الد
 ملیون دوالرا، بینما 17,996 بمتوسط سنوي قیمتھ ١٩٩٤-١٩٨٥

 8,592 بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٤-١٩٩٠حقق عجزا في الفترة من 
 . ملیون دوالرا

أن نسبة العجز في المیزان التجاري باألقالیم المختلفة للدول النامیة قد  )٢(
 نحو التزاید في الفترة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة، وذلك اتجھت

 ــــ :على النحو اآلتي
  في الدول النامیة بآسیا بلغت نسبة العجز في المیزان التجاري في

-١٩٨٥ مقارنة بالفترة السابقة علیھا من ١٩٩٤-١٩٩٠الفترة من 
، وھذا یعني أن نسبة العجز قد تزایدت %166,5 حوالي ١٩٨٩
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الل الخمس السنوات السابقة مباشرة على إنشاء منظمة التجارة خ
 .العالمیة

  في الدول النامیة بأمریكا بلغت نسبة العجز في المیزان التجاري
 مقارنة ١٩٩٤-١٩٩٠، وذلك عن الفترة من %147,7حوالي 

 .١٩٨٩-١٩٨٥بالفترة من 
  الفترة ، في %88,3في الدول النامیة بأفریقیا بلغت نسبة العجز حوالي 

 . مقارنة بالفترة السابقة علیھا١٩٩٤-١٩٩٠من 
  ١٩٩٠في الدول النامیة بأوقیانوسیا بلغت نسبة العجز في الفترة من-

 %.11,7 حوالي ١٩٨٩-١٩٨٥ مقارنة بالفترة السابقة علیھا من ١٩٩٤
أن المیزان التجاري في األقالیم المختلفة بالدول النامیة بعد إنشاء  )٣(

المیة قد تباین عجزا أو فائضا بحسب اإلقلیم والفترة منظمة التجارة الع
 ــــ:الزمنیة، وذلك على النحو اآلتي

  في الدول النامیة بآسیا حقق المیزان التجاري فائضا، وقد بلغ
 حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥المتوسط السنوي لقیمة الفائض في الفترة من 

  بلغ المتوسط٢٠٠٤-٢٠٠٠ ملیون دوالرا، وفي الفترة من 44,582
 ملیون دوالرا، وفي الفترة من 181,901السنوي للفائض حوالي 

 ملیون دوالرا، بینما بلغ في 545,639 بلغ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥
 . ملیون دوالرا 572,698 حوالي ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة من 

  في الدول النامیة بأمریكا تأرجح المیزان التجاري بین العجز
العجز في الفترة من والفائض، حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة 

 ملیون دوالرا، بینما تبدلت حالة 29,425 حوالي ١٩٩٩-١٩٩٥
 6,712 فبلغت قیمة الفائض ٢٠٠٤-٢٠٠٠المیزان في الفترة من 

- ٢٠٠٥ملیون دوالر، وظل المیزان في حالة فائض خالل الفترة من 
 ملیون 47,884 حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة الفائض ٢٠٠٨

 حالة المیزان مرة أخرى خالل الفترة األخیرة دوالرا، ثم تبدلت
 فبلغ المتوسط السنوي لقیمة العجز عن ٢٠١٢-٢٠٠٩للدراسة من 

 . ملیون دوالرا1,063ھذه الفترة حوالي 
  في الدول النامیة بأفریقیا تأرجح المیزان التجاري بین العجز

 13,967والفائض، حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة العجز حوالي 
 ، بینما تبدلت ١٩٩٩-١٩٩٥ دوالرا، وذلك عن الفترة من ملیون

 لتسجل فائضا بلغت قیمتة ٢٠٠٤-٢٠٠٠حالة المیزان في الفترة من 
 ملیون دوالرا، وظل المیزان في حالة فائض خالل الفترة 12,584

 حیث بلغ المتوسط السنوي لقیمة الفائض ٢٠٠٨-٢٠٠٥من 
ت حالة المیزان مرة  ملیون دوالرا، ثم ما لبثت أن تبدل55,133
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 ملیون 1,063أخرى فبلغ المتوسط السنوي لقیمة العجز حوالي 
 .٢٠١٢-٢٠٠٩دوالرا، وذلك خالل الفترة من 

  ،في الدول النامیة بأوقیانوسیا اتجھ المیزان التجاري نحو العجز الدائم
 ملیون دوالرا، 1,167فقد بلغ المتوسط السنوي لقیمة العجز حوالي 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ وفي الفترة من ١٩٩٩-١٩٩٥ من وذلك عن الفترة
 ملیون دوالرا، وفي 2,264بلغ المتوسط السنوي للعجز حوالي 

 ملیون دوالرا، وأخیرا  4,296 بلغ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة من 
 بلغ المتوسط السنوي لقیمة العجز ٢٠١٢-٢٠٠٩وخالل الفترة من 

 . ملیون دوالرا 7,053حوالي 
جز في المیزان التجاري في األقالیم المختلفة أن نسبة الفائض أو الع )٤(

بالدول النامیة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة قد تباینت بحسب 
 ــــ:اإلقلیم والفترة الزمنیة، وذلك على النحو اآلتي

  وذلك عن %٣٤٥في الدول النامیة بآسیا بلغت نسبة الفائض حوالي ،
، وبلغ ١٩٩٤-١٩٩٠مقارنة بالفترة من ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الفترة 

 مقارنة بالفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٠في الفترة من % ٣٠٨الفائض حوالي 
 بلغت نسبة ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ، وفي الفترة من ١٩٩٩-١٩٩٥من 

، بینما %٢٠٠الفائض مقارنة بالفترة السابقة علیھا ما یقرب من 
، وذلك خالل الفترة  %4,96انخفضت نسبة الفائض فبلغت حوالي 

-٢٠٠٥ مقارنة بالفترة السابقة ٢٠١٢-٢٠٠٨األخیرة من الدراسة 
٢٠٠٨. 

  في الدول النامیة بأمریكا بدأت الفترة األولى بعد إنشاء منظمة
 ١٩٩٤-١٩٩٠مقارنة بالفترة ) ١٩٩٩-١٩٩٥(التجارة العالمیة ــــ

، بینما في األجل البعید حققت %٢٤٢ـــــ بتحقیق نسبة عجز بلغت 
وذلك تحدیدا في الفترة ، %١٢٣ھذه الدول نسبة فائض بلغت حوالي 

 ، بینما بلغت ١٩٩٩-١٩٩٥ مقارنة بالفترة من ٢٠٠٤-٢٠٠٠من 
، وأخیرا %٦١٣ حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥نسبة الفائض في الفترة من 

 مقارنة بالفترة السابقة علیھا بلغت نسبة ٢٠١٢-٢٠٠٩في الفترة من 
 %.١٢٢االعجز 

  مقارنة ١٩٩٩- ١٩٩٥في الدول بأفریقیا بدأت الفترة األولى ــــــــ 
، ثم بعد %٢١٥ ـــــ بنسبة عجز ١٩٩٤-١٩٩٠بالفترة السابقة علیھا 

-٢٠٠٠في الفترة من % ١٩٠ذلك تحول إلعجز إلى فائض بلغ نسبة 
- ٢٠٠٥، وفي الفترة من ١٩٩٩-١٩٩٥ مقارنة بالفترة من ٢٠٠٤
 بلغت نسبة الفائض ٢٠٠٤-٢٠٠٠ مقارنة بالفترة من ٢٠٠٨
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 مقارنة بالفترة ٢٠١٢-٢٠٠٩ من ، وفي الفترة األخیرة%٣٣٨
 %١٤٧السابقة علیھا بلغت نسبة العجز حوالي 

  ،في الدول النامیة بأوقیانوسیا كان المیزان في حالة عجز مستمر
 مقارنة ١٩٩٩-١٩٩٥في الفترة من % ٢٩حیث بلغت نسبة العجز 

في الفترة من % ٩٤، ثم بلغت نسبة العجز ١٩٩٤-١٩٩٠بالفترة من 
، وفي الفترة ١٩٩٩- ١٩٩٥نة بالفترة من  مقار٢٠٠٤-٢٠٠٠

 بلغت ٢٠٠٤-٢٠٠٠ مقارنة بالفترة من ٢٠٠٨- ٢٠٠٥الالحقة علیھا 
-٢٠٠٩، بینما بلغت في الفترة األخیرة %٩٠نسبة العجز حوالي 

 %.٦٤ مقارنة بالفترة السابقة علیھا ٢٠١٢
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  الخاتمة
  

 ھي القاطرة لتحقیق التنمیة االقتصادیة نظرا ألن التجارة الخارجیة تعتبر
خاصة في الدول النامیة، فقد تركزت دراستنا بشكل أساسي حول دور 
منظمة التجارة العالمیة ــــ من خالل سیاساتھا التي ھدفت إلى تحریر 

  .التجارة ـــــ في نمو التجارة الخارجیة
في واقتضى المسار العلمي والترتیب المنطقي للدراسة أن نبدأ 

على منظمة التجارة العالمیة من ) مؤسسیا(المبحث األول بإلقاء الضوء 
حیث الخلفیة التاریخیة التي أدت إلى إنشائھا، لتقوم بدور المنظم والمنسق 
إلیجاد حلول ناجعة وعملیة لمشكالت التجارة الخارجیة، وقد بدا واضحا 

 التجارة أنھا تصبو إلى تحقیق مجموعة من األھداف تتركز حول تحریر
ًوالتخفیف رویدا رویدا من القیود الحمائیة، واالنتھاء من ھذه القیود كلیة  ً

فیما بعد، وقد سعت إلى تحقیق ھذا الھدف من خالل عدة وظائف ومبادئ 
تتكامل فیما بینھا، وبالتعاون مع المنظمات االقتصادیة الدولیة األخرى، من 

عالقات التجاریة وحل أجل تشجیع التفاوض واالتفاقات المتعلقة بال
 عالقات ةالمنازعات الناشئة عنھا، وقد تركزت مبادئ المنظمة حول إقام

تجاریة محررة من القیود التي تكبل انسیابھا وتعرقل مسیرة نموھا، ویعني 
ذلك تخفیف القیود التعریفیة وغیر التعریفیة بشفافیة واضحة، تتلخص في 

الجمركیة، وكذلك منح المنتج تحبیذ الرسوم الصریحة دون الحواجز غیر 
أو السلعة المستوردة نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محلیا، بحیث 
یكون الوجھ الوحید للتفرقة في المعاملة ھو تحمیل السلع المستوردة 
بالتعریفة الجمركیة المقررة علیھا، ولعل من أھم مبادئ المنظمة تجاه الدول 

یة التي تھدف إلى فتح أسواق الدول الصناعیة النامیة ھو المعاملة التفضیل
المتقدمة أمام منتجات الدول النامیة، وبالتالي زیادة حصیلتھا من النقد 
األجنبي الالزم لتمویل برامج التنمیة االقتصادیة، ثم تناولنا أخیرا في ھذا 
المبحث الھیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة والذي أوضحنا أنھ یتكون 

جموعة من األجھزة والمجالس واللجان المتخصصة التي یختص كل من م
  .منھا باختصاصات معینة

آثار سیاسات منظمة التجارة العالمیة  وفي المبحث الثاني، تناولنا
على نمو التجارة الخارجیة في الدول النامیة ، وقد أوضحنا أن ) ًنظریا(

تفاقات منظمة التجارة الدراسات النظریة توقعت أن یكون ھناك آثارا لنفاذ ا
العالمیة منھا ما ھو سلبي ومنھا ما ھو إیجابي، إذ أشارت إلى أن الدول 
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النامیة نتیجة ألخذ الدول األعضاء بالسیاسات المتعلقة بتحریر التجارة 
ستتحمل الكثیر من الخسائر في المدى القصیر، وإن كان من الممكن أن 

،  كما أوضحت الدراسات أن تحقق الكثیر من المكاسب في األمد البعید
سیؤدي ) في األجل القصیر(تزاید دخول الدول المتقدمة من تحریر التجارة 

إلى زیادة وارداتھا من الدول النامیة مما یؤدي إلى انتعاش اقتصادیاتھا، 
خاصة إذا وضعنا في الحسبان أن مكاسب تحریر التجارة ستصل في األجل 

ً ملیار دوالرا سنویا، یكون ١٧٠والي الطویل إلى مكاسب إجمالیة تقدر بح ً

 ملیار دوالرا سنویا بما ١١٥ًنصیب الدول المتقدمة فیھا مقدرا بحوالي 
، في حین أن الدول النامیة ستحقق مكاسب إجمالیة تقدر  %٦٧,٥یعادل 

، وھو ما یشیر  %٣٢,٥ ملیار دوالر سنویا بما یعادل حوالي ٥٥بحوالي 
 في الدول النامیة سیتحسن في األجل إلى أن وضع التجارة الخارجیة

  . الطویل
وعلى العكس من ذلك ارتأت بعض الدراسات النظریة أن رفع 
الحمایة عن األسواق المحلیة یكون دائما في صالح الدول المتقدمة، وبالتالي 
تتأثر المنتجات المحلیة في الدول النامیة غیر القادرة على المنافسة من 

ما أن ھناك صعوبات كبیرة تواجھ الدول النامیة حیث األسعار والجودة، ك
في منافسة الدول المتقدمة في مجال تجارة الخدمات التي تستحوذ الدول 
المتقدمة على الجزء األكبر منھا، كما أن سیاسات منظمة التجارة العالمیة 
من أجل النفاذ إلى األسواق وخاصة تلك السیاسة المتعلقة بالخفض 

التعریفات الجمركیة، ومستویات القیود غیر التعریفیة، التدریجي لمستویات 
سیؤدي حتما إلى نتیجة مؤداھا تواجد منتجات الدول األخرى خاصة الدول 
الصناعیة المتقدمة بحریة تامة وبأسعار أقل وجودة أعلى من مثیالتھا من 
السلع والمنتجات في الدول النامیة، وھو ما یزید اإلقبال على ھذه السلع 

  .وردة، ویؤدي حتما إلى زیادة الوارداتالمست
وفي المبحث الثالث، قمنا ببیان مدى صدق التوقعات واآلثار التي 
أشارت إلیھا الدراسات النظریة، حیث قمنا بتدعیم الدراسة بجانب تطبیقي 
بعد إجراء تقدیر كمي ألثر نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة على الدول 

ة وتحلیل أثر تحریر التجارة العالمیة على صادرات النامیة، من خالل دراس
وواردات السلع والخدمات في الدول النامیة، والمقارنة بینھا وبین الدول 
المتقدمة، مع توضیح أثرھا على المیزان التجاري في الدول النامیة، مع 
إجراء مقارنة بین الفترة ما قبل نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة بعشر 

  .م٢٠١٢ات، والفترة التي تلت نفاذ االتفاقات وحتى سنة سنو
  

  ــــــ:وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الھامة نوردھا فیما یأتي
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  )إحصائیا(نتائج الدراسة : أوال
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ى المیزان التجاري في الدول یوضح نتائج نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة لتحریر التجارة في السلع والخدمات عل) ١٢(جدول رقم
  النامیة والمتقدمة 

  

  تم إعداد الجدول  بواسطة الباحث. 
 تم احتساب النسب بواسطة الباحث. 
 الواردة بالبحث 2،3،٦،7مستخرجة من الجداول أرقام : مصدر البیانات . 
 الفترة الواردة الزیادة واالنخفاض في المتوسط السنوي للصادرات أو الواردات أو العجز في میزان السلع والخدمات في : المقصود بالزیادة أو االنخفاض

  .بالجدول مقارنة بالفترة السابقة علیھا
 ولالنخفاض أو العجز بــ (+) یرمز للزیادة أوالفائض بـــ)-( 

  في المیزان التجاري الفائض أو العجز  الواردات  الصادرات

عة
مو

ج
م

 
ول

لد
ا

ط   
س

تو
م

ت
وا

سن
ال

  

الزیادة أواالنخفاض كقیمة 
  )ملیون دوالر(

الزیادة أو االنخفاض 
  %كنسبة مئویة 

الزیادة أواالنخفاض كقیمة 
  )ملیون دوالر(

خفاض الزیادة أو االن
  %كنسبة مئویة 

قیمة الزیادة أواالنخفاض 
  )ملیون دوالر(

نسبة الزیادة أو 
  %االنخفاض 

خدما  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  الدول النامیة
  ت

١٩٩٩- ١٩٩٥  612,150+ 112,700+  62,4+  59,4+  574,606+  117,380+  59,8+  48,2+  37,544+ 4,680-  176+  8,6-  

٢٠٠٤-٢٠٠٠  761,004+ 108,800+  47,8+  36+ 559,199+  111,700+  36,4+  30,9+  201,805+  2,900-  343+  4,9-  

٢٠٠٨-٢٠٠٥  2,678,638+ 412,835+  113+  100,4+  2,191,289+  454,750+  104,6+  96,2+  487,349+  41,915-  187+  68-  

٢٠١٢-٢٠٠٩  1,827,505+  333,600  36,3+  40,5+  1,822,288+  445,000+  42,5+  48+  5,217+  111,400-  0,7+  107-  

خدما  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  الدول المتقدمة
  ت

١٩٩٩-١٩٩٥  1,054,636+  268,300+  39,5+  35,9+  1,071,469+ 236,680+  40,4+  33+  16,833-  31,620+  72,6-  96,2+  

٢٠٠٤-٢٠٠٠  834,971+  312,760+  22,4+  30,8+  1,135,058+  289,380+  30,5+  30,4+  300,087-  23,380+  4714-  36,2+  

٢٠٠٨-٢٠٠٥   2,932,635+  983,445+  64,3+  74+  3,398,908+  804,575+  70+  64,8+  466,273-  178,870+  159-  203+  
٢٠١٢-٢٠٠٩  916,031+  466,025+  12,2+  20+  792,742+  347,150+  9,6+  17+  123,290+  118,875+  16,2+  44,5+  



                                             ١٢٨٨

  اإلقلیم  حسب یوضح نتائج نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة لتحریر التجارة في السلع والخدمات على المیزان التجاري في الدول النامیة) ١٣(جدول رقم 

 الواردة بالبحث ٤،٥،٨،٩مستخرجة من الجداول أرقام : مصدر البیانات، واحثتم إعداد الجدول،واحتساب النسب بواسطة الب . 

  في المیزان التجاري الفائض أو العجز  الواردات  الصادرات

ة 
ع
مو

ج
م

ل 
دو

ال
یة

ام
لن
ا

ط   
س

تو
م

ت
وا

سن
ال

  

الزیادة أواالنخفاض كقیمة 
  )ملیون دوالر(

خفاض الزیادة أو االن
  %كنسبة مئویة 

الزیادة أواالنخفاض كقیمة 
  )ملیون دوالر(

الزیادة أو االنخفاض 
  %كنسبة مئویة 

قیمة الزیادة أواالنخفاض 
  )ملیون دوالر(

نسبة الزیادة أو 
  %االنخفاض 

  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  دول آسیا
١٩٩٩-١٩٩٥  474,433+ 90,400+ 66,5+ 70,3+ 410,881+ 91,140+ 59+ 55,4+ 63,552+ 740- 361+ 2- 
٢٠٠٤-٢٠٠٠  593,407+ 85,860+ 49,9+ 39,2+ 450,364+ 91,600+ 40+ 35,8+ 143,043

+ 
5,740- 176+ 15,7- 

٢٠٠٨-٢٠٠٥  2,061,117
+ 

334,680
+ 

115,7+ 109,8+ 1,687,191
+ 

344,880+ 108+ 99,4+ 373,926
+ 

10,200- 167+ 24- 

٢٠١٢-٢٠٠٩  1,522,135
+ 

283,100
+ 

39,6+ 44,3+ 1,445,539
+ 

332,625+ 44,5+  48+  76,596+ 49,525- 12+ 94,3- 

  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  دول أمریكا
١٩٩٩-١٩٩٥  119,565+ 17,960 73,9+ 54,3+ 135,414+ 17,820+ 83+ 39,1+ 15,849- 140- 1231- 1,1- 
٢٠٠٤-٢٠٠٠  113,489+ 12,460 40,3+ 24,4+ 79,461+ 10,340+ 26,6+ 16,3+ 34,028+ 2,120+ 198+ 17,2+ 
٢٠٠٨-٢٠٠٥  355,638+ 43,800 90+ 69+ 311,753+ 46,495+ 82,5+ 63,1+ 43,885+ 2,695- 260+ 26,5- 
٢٠١٢-٢٠٠٩  215,306+ 33,800 28,7+ 31,5+ 232,631+ 65,425+ 33,7+ 54,4+ 17,325- 31,625

- 
28,5- 245,6- 

  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  دول أفریقیا
١٩٩٩-١٩٩٥  18,316+ 7,700+ 18,2+ 32,8+ 27,447+ 8,080+ 28,6+ 24,7+ 9,131- 380- 188- 4,1- 
٢٠٠٤-٢٠٠٠  54,085+ 9,820+ 45,4+ 31,5+ 28,373+ 9,040+ 231+ 22,1+ 25712+ 780+ 599+ 8+ 
٢٠٠٨-٢٠٠٥  258,750+ 32,950+ 149+ 80,4+ 188,021+ 61,115+ 124+ 122,6+ 70,729+ 28,165- 330+ 318- 
٢٠١٢-٢٠٠٩  89,137+ 16,525+ 20,6+ 22,3+ 141,744+ 45,400+ 41,7+ 40,9+ 52,607- 28,875- 57- 78- 

  خدمات  سلع  خدمات  سلع  تخدما  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  خدمات  سلع  دول أوقیانوسیا
١٩٩٩-١٩٩٥  1,326+ 220+ 36+ 19+ 866+ 280+ 17+ 25,5+ 460+ 60- 32+ 37,5- 
٢٠٠٤-٢٠٠٠  23+ 680+ 46+ 58,6+ 999+ 780+ 16+ 56,5+ 976- 100+ 102- 45,5+ 
٢٠٠٨-٢٠٠٥  3,133+ 1,410+ 62,2+ 91,5+ 4,323+ 2,265+ 62+ 104,9+ 1,190- 855- 61,8- 267- 
٢٠١٢-٢٠٠٩  977+ 150+ 12+ 4,6+ 2,375+ 1,525+ 21+ 34,5+ 1,398- 1,375- 44,9- 117- 



  )وصفیا(نتائج الدراسة : ثانیا
ارتفاع متوسط الزیادة في قیمة ونسبة الفائض في المیزان التجاري السلعي لصالح الدول النامیة  )١(

- ١٩٩٥(العالمیة في مواجھة الدول المتقدمة، وذلك اعتبارا من تاریخ نشأة منظمة التجارة 
مقارنة بالفترة التي سبقت إنشائھا، وكذلك ظل الفائض متواصال في كل الفترات التي ) ١٩٩٩

 .تلت ھذه الفترة حتى نھایة الفترة محل الدراسة
ونحن نرى أن الفضل في ذلك یرجع إلى مجموعة الدول النامیة بآسیا، حیث بلغت حصة ھذه الدول 

من إجمالي الصادرات السلعیة للدول النامیة، % 75,22نامیة من الصادرات السلعیة للدول ال
، وظلت ھذه ٢٠٠٤-١٩٩٥من إجمالي الصادرات السلعیة العالمیة، وذلك عن الفترة من % 23,7

من صادرات السلع في % 77,4 حوالي ٢٠١٢- ٢٠٠٥الحصة في تصاعد حتى بلغت في الفترة 
  . ت السلعیة العالمیةمن إجمالي الصادرا% 31,7الدول النامیة، وحوالي 

ارتفاع متوسط الزیادة في قیمة ونسبة العجز في المیزان التجاري الخدمي في الدول النامیة  )٢(
لصالح الدول المتقدمة، وذلك بدایة من الفترة التي تعبر عن بدایة نشأة منظمة التجارة العالمیة 

في زیادة متواصلة حتى نھایة مقارنة بالفترة السابقة على إنشائھا، كما ظلت قیمة ونسبة العجز 
 ).٢٠١٢-٢٠٠٩(الفترة محل الدراسة 

ارتفاع متوسط الزیادة في قیمة ونسبة العجز في المیزان التجاري السلعي في الدول المتقدمة  )٣(
لصالح الدول النامیة، وذلك في جمیع الفترات محل الدراسة بدایة من إنشاء منظمة التجارة 

قة على إنشائھا، وظل الحال على ما ھو علیھ من زیادة نسبة العجز العالمیة مقارنة بالفترة الساب
 .٢٠١٢-٢٠٠٩حتى نھایة فترة الدراسة 

 ارتفاع متوسط الزیادة في قیمة ونسبة الفائض في المیزان التجاري الخدمي لصالح الدول  )٤(
جارة، وإن المتقدمة في مواجھة الدول النامیة، في جمیع فترات الدراسة قبل وبعد إنشاء منظمة الت

 .كانت قد زادت ھذه النسبة بشكل ملحوظ بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة
ونحن نرى أن زیادة العجز في المیزان التجاري الخدمي في الدول النامیة یرجع إلى وجود صعوبات 
كبیرة تواجھ الدول النامیة في منافسة الدول المتقدمة في مجال تجارة الخدمات التي تستحوذ على 
الجزء األكبر منھا، السیما بعد تقلیص التفضیالت والمزایا، ورفع الحمایة عن األسواق المحلیة والذي 
جاء في صالح الدول المتقدمة، وبالتالي تأثرت تجارة الخدمات في الدول النامیة لعدم قدرتھا على 

 في مجال المنافسة من حیث األسعار والجودة، وأضحت الدول النامیة في موقف تنافسي ضعیف
  . تجارة الخدمات

ارتفاع متوسط الزیادة في قیمة ونسبة الفائض في المیزان التجاري السلعي في مجموعة الدول  )٥(
مقارنة ) ١٩٩٩- ١٩٩٥(النامیة بآسیا، وذلك اعتبارا من تاریخ نشأة منظمة التجارة العالمیة 
التي تلت ھذه الفترة حتى بالفترة التي سبقت إنشائھا، وقد ظل الفائض متواصال في كل الفترات 

 .نھایة الفترة محل الدراسة
أما مجموعات الدول النامیة بأمریكا وأفریقیا، فقد كان متوسط الزیادة أو االنخفاض في قیمة  )٦(

ونسبة الفائض أو العجز في المیزان التجاري السلعي متأرجحا، حیث اتجھ متوسط القیمة والنسبة 
، ثم بعد ذلك اتجھ ١٩٩٤-١٩٩٠ مقارنة بالفترة من ١٩٩٩-١٩٩٥نحو االنخفاض في الفترة من 
 مقارنة بالفترة السابقة علیھا، وظل متوسط القیمة ٢٠٠٤- ٢٠٠٠نحو االرتفاع في الفترة من 

، ثم سرعان ما ٢٠٠٤-٢٠٠٠ مقارنة بالفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٥ونسبتھ في ارتفاع في الفترة الالحقة 
 مقارنة ٢٠١٢-٢٠٠٩ أخرى في الفترة من اتجھ متوسط القیمة والنسبة نحو االنخفاض مرة

 . بالفترة السابقة علیھا
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وأما مجموعة الدول النامیة بأوقیانوسیا، فقد اتجھ متوسط القیمة والنسبة المئویة لھا نحو الزیادة  )٧(
، وأما في الفترات الالحقة جمیعھا فقد اتجھ متوسط القیمة ١٩٩٩-١٩٩٥في الفترة األولى 

 .والنسبة نحو االنخفاض
ارتفاع متوسط قیمة ونسبة العجز في المیزان التجاري الخدمي في كل مجموعات الدول النامیة  )٨(

في الفترة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة مقارنة بالفترة قبل إنشائھا، حیث اتجھ متوسط قیمة 
 .الدراسةالعجز ونسبتھ نحو التزاید المستمر والمتالحق بدایة من نشأة المنظمة وحتى نھایة فترة 

   
  التوصیات

ینظر دائما إلى التجارة الدولیة الحرة بأنھا المحرك الذي یقود عملیة التنمیة االقتصادیة، ولم یعد ھناك 
أي فرصة أمام الدول النامیة إال بالتحرك نحو ھذا الھدف بالتوسع في األسواق التصدیریة من أجل 

من ترشید الواردات لخفض الطلب المحلي على تعزیز الطلب على السلع المحلیة، وفي المقابل البد 
السلع األجنبیة،حیث إن زیادة الواردات بمعدالت تزید عن الصادرات من شأنھ أن یؤدي إلى عجز 

  .المیزان التجاري، وبالتالي یؤثر سلبا على عملیة التنمیة االقتصادیة في الدول النامیة
  :ل النامیة من تحریر التجارة العالمیةولذا فإننا نقترح بعض التوصیات لزیادة مكاسب الدو

سبق وأن أوضحنا ارتفاع متوسط الزیادة في قیمة ونسبة العجز في المیزان التجاري الخدمي  )١(
في الدول النامیة لصالح الدول المتقدمة، وذلك في كل فترات الدراسة سواء قبل إنشاء منظمة 

العجز في المیزان التجاري الخدمي  قد التجارة العالمیة أو بعد إنشائھا وإن كانت قیمة ونسبة 
 .تزایدت بصورة أكبر بعد إنشاء المنظمة حتى نھایة فترة الدراسة

  ونوصي بحتمیة اھتمام الدول النامیة بترشید الواردات الخدمیة خاصة البرامج اإللكترونیة
جارة من خالل إحالل المنتجات الوطنیة محل المنتجات األجنبیة تدریجیا، حیث إن مجال الت

في البرامج اإللكترونیة والحاسب اآللي من المجاالت التي تتمیز بنمو الطلب العالمي علیھا، 
ومن شأن نجاح الدول النامیة في ھذه الصناعة أن یؤدي إلى خلق وفورات خارجیة ضخمة 
تسھم بشكل فعال في تنمیة اقتصادیاتھا، ویمكن لحكومات الدول النامیة في سبیل وصولھا 

تستخدم بعض السیاسات المالیة والنقدیة، مثل اإلعفاء من الضرائب للمشروعات لذلك أن 
التي تھتم بھذه الصناعات، وكذلك تقدیم قروض بأسعار فائدة منخفضة ومیسرة، وكذلك زیادة 
االھتمام اإلعالمي بأھمیة صناعة البرامج اإللكترونیة وبرامج الحاسب اآللي لتكوین وعي 

 .إلنتاج في ھذا المجال تحفیزا للمستثمرین فیھمجتمعي بأھمیة زیادة ا
  وأما في مجال السیاحة ونظرا لما تتمتع بھ أغلبیة الدول النامیة من میزات نسبیة في المجال

السیاحي سواء التاریخي أو الدیني أو الطبیعي بأشكالھ المختلفة، فإنھا تمتلك إمكانیة كبیرة 
یھا، وبالتالي زیادة حصیلتھا من النقد األجنبي، وھو لتحقیق زیادة ھائلة في أعداد الوافدین إل

ما یساعد المیزان التجاري الخدمي في ھذه الدول على التعافي والنھوض لیكون في حالة 
فائض ولیس في حالة عجز، ویمكن لحكومات الدول النامیة أن تتخذ بعض السیاسات الھامة 

للقیام بدور تسویقي ) عبر اإلنترنت(یة في ھذا المجال، منھا السیاسة اإلعالمیة واإللكترون
وإعالني أكبر حول المناطق السیاحیة، وتوجیھ ھذه اإلعالنات لألسواق الخارجیة سواء عن 
طریق اإلعالنات الخارجیة المدفوعة أو المعارض السیاحیة ومكاتب السیاحة المنتشرة 

لخارجیة والسیاحة بالخارج، وذلك وفق خطة ممنھجة ترسمھا الحكومة ممثلة في وزارات ا
 .في الدول النامیة
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وكذلك إعادة النظر في السیاسة السعریة السیاحیة بما تشتمل علیھ من نقل وإقامة وتسوق 
وغیرھا وجعل األسعار تنافسیة تقل عن أسعار السیاحة في المناطق المماثلة، مع وضع 

لخدمات داخل الدول القوانین التي تكفل عدم استغالل السیاح من ناحیة أسعار السلع أو ا
  .النامیة

  وفیما یتعلق بالخدمات اإلنشائیة والھندسیة، ونظرا لحاجة الدول النامیة إلى المزید من
مشروعات البنیة األساسیة، واالستثمار المتنامي في قطاع المقاوالت والتشیید، إال أن ھناك 

ستشارات الھندسیة من بعض الدول النامیة التي تتمتع بمیزة نسبیة في مجال اإلنشاءات واال
ناحیة التكلفة السعریة أو التقارب الجغرافي بین الدول النامیة، وھو مایساعد الشركات العاملة 
في ھذا المجال، ویمكن لحكومات الدول النامیة أن تقوم بتقویة وتعزیز العالقات من خالل 

نھا جغرافیا وثقافیا تفعیل االتفاقات الثنائیة وغیرھا من الوسائل مع الدول التي تقترب م
 .وعرقیا بھدف المشاركة في المناقصات المطروحة فیھا

سبق وأن أوضحنا أن صادرات الدول النامیة من السلع وإن كانت قد تزایدت بصورة كبیرة بعد  )٢(
إنشاء منظمة التجارة العالمیة، إال أن الواردات السلعیة أیضا قد تزایدت بصورة كبیرة أیضا، 

ان التجاري السلعي الذي كان واضحا في بعض الفترات في مجموعات أدت إلى عجز المیز
والتي استطاعت حقا أن تحقق فائضا في المیزان ) عدا مجموعة الدول النامیة بآسیا(الدول النامیة 

التجاري السلعي في كل فترات الدراسة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة، لذا یجب على الدول 
ذو حذو الدول النامیة بآسیا، وذلك بعمل استراتیجیات من أجل زیادة النامیة األخرى أن تح

المكاسب التصدیریة، وبالعكس العمل على خفض الواردات التي تؤدي إلى الخسائر جراء تحریر 
 ـ :التجارة، لذا نوصي حكومات الدول النامیة، ببعض التوصیات في ھذا المجال، منھا

  المجاالت الزراعیة والصناعیة والعلوم التكنولوجیة الحدیثة، العمل على تحقیق زیادة اإلنتاج في
ویمكن تحقیق ذلك من خالل خطط استثماریة تنفذ بالسیاسات الحكومیة النقدیة والمالیة، ونظم 
الحوافز التي توظف من أجل االستثمار في مجاالت معینة خاصة إنتاج منتجات أو سلع جدیدة، 

د السلع الرأسمالیة لبناء واستكمال الصناعات، واستیراد وبسیاسة واردات تعتمد على استیرا
 .أحدث التكنولوجیا الصناعیة

  ،التركیز على عملیة اإلصالح الصناعي من خالل تشجیع وزیادة الصناعات الخفیفة والصغیرة
ومن خالل االھتمام بالبحوث العلمیة والتطور التكنولوجي، فیجب على حكومات الدول النامیة 

نفاق على البحوث والتطویر في المنتجات، والبد أن تجعل من ضمن أولویاتھا أن تزید اإل
االقتصادیة اإلنفاق على حل المشكالت االقتصادیة والتكنولوجیة المتعلقة بتطویر اإلنتاج وطرقھ 
المتقدمة تكنولوجیا للعمل على زیادتھ وكفاءتھ، باستخدام مدخالت رأس المال، والمستوى 

 .رات اإلداریة، واالستغالل األفضل واألمثل لعنصر العملالمرتفع من المھا
  توجیھ اإلعالم نحو توعیة المستھلكین بعدم اإلقبال على شراء السلع المستوردة طالما كان ھناك

 . منتج محلي مماثل لھا
  اتخاذ حكومات الدول النامیة التدابیر واإلجراءات التي تكفل عدم استیراد أي منتجات لھا نظیر

إال بعد اتحاذ بعض اإلجراءات التي تكفل عدم االستیراد إال في حدود ضیقة وفي حاالت محلي 
 . الضرورة القصوى

  اتخاذ حكومات الدول النامیة التدابیر التي تكفل الترشید في واردات السلع التي ال یمكن تغطیتھا
 واإلنتاج المحلي من خالل اإلنتاج المحلي في األجل القصیر، وذلك لسد الفجوة بین االستھالك
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للسلع، أما في األجل البعید فالبد من تنفیذ االستراتیجیة المتعلقة بزیادة اإلنتاج وكفاءتھ، لتغطیة 
 .االستھالك أوال ثم االنطالق نحو التصدیر

  تفعیل االتفاقات التجاریة اإلقلیمیة متعددة األطراف واالتفاقات الثنائیة، ومنھا اتفاقات التعویض
فاقیات الدفع، والصفقات المتكافئة فیما بین الدول النامیة، وذلك لتشجیع وزیادة حجم الفردي، وات

التجارة فیما بینھا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى للتغلب على العجز في المیزان التجاري الذي قد 
یتحقق في دولة من ھذه الدول في مواجھة دولة أخرى، وحتى ال تلجأ إلى تسویة ھذا العجز 

  .األجنبيبالنقد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق
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  )٢٠١٣ مارس ٢ عضوا في ١٥٩(جدول یبین أعضاء منظمة التجارة العالمیة ) ١(ملحق رقم 

تاریخ   الدولة
  االنضمام

تاریخ   الدولة
  االنضمام

تاریخ   الدولة
  االنضمام

تاریخ   الدولة
  االنضمام

جمھوریة   ٨/٩/٢٠٠٠  ألبانیا
  الدومنیكان

سانت كیتس   ١/٩/١٩٩٥  لیشتنسین  ٩/٣/١٩٩٥
  ونیفیت

٢١/٢/١٩٩٦  

سانت   ٣١/٥/٢٠٠١  لیتوانیا  ٢١/١/١٩٩٦  االكوادور  ٢٣/١١/١٩٩٦  أنجوال
  فینسنت

١/١/١٩٩٥  

  ١/١/١٩٩٥  سانت لوسیا  ١/١/١٩٩٥  لوكسمبورج  ٣٠/٦/١٩٩٥  مصر  ١/١/١٩٩٥  أنتیجوا وباربودا
  ١٠/٥/٢٠١٢  ساموا  ١/١/١٩٩٥  ماكاو  ٧/٥/١٩٩٥  السلفادور  ١/١/١٩٩٥  األرجنتین

/١٧/١١  مدغشقر  ١٣/١١/١٩٩٩  إستونیا  ٥/٢/٢٠٠٣  أرمینیا
١٩٩٥  

/١١/١٢  السعودیة
٢٠٠٥  

  ١/١/١٩٩٥  السنغال  ٣١/٥/١٩٩٥  ماالوي  ١/١/١٩٩٥  االتحاد األوروبي  ١/١/١٩٩٥  أسترالیا
  ٢٣/٧/١٩٩٥  سیرالیون  ١/١/١٩٩٥  مالیزیا  ١٤/١/١٩٩٦  فیجي   ١/١/١٩٩٥  النمسا

  ١/١/١٩٩٥  سنغافوره  ٣١/٥/١٩٩٥  المالدیف  ١/١/١٩٩٥  فنالندا ١/١/١٩٩٥  البحرین
  ١/١/١٩٩٥  سلوفاكیا  ٣١/٥/١٩٩٥  مالي  ١/١/١٩٩٥  فرنسا ١/١/١٩٩٥  بنجالدیش
  ٣٠/٧/١٩٩٥  سلوفینیا  ١/١/١٩٩٥  مالطا  ١/١/١٩٩٥  الجابون ١/١/١٩٩٥  باربادوس

  ٢٦/٧/١٩٩٦  سلیمانجزر   ٣١/٥/١٩٩٥  موریتانیا  ٢٣/١٠/١٩٩٦  جامبیا ١/١/١٩٩٥  بلجیكا
جنوب   ١/١/١٩٩٥  موریشیوس   ١٤/٦/٢٠٠٠  جورجیا ١/١/١٩٩٥  بلیز

  أفریقیا
١/١/١٩٩٥  

  ١/١/١٩٩٥  أسبانیا  ١/١/١٩٩٥  المكسیك  ١/١/١٩٩٥  ألمانیا  ٢٢/٢/١٩٩٦  بنین 
  ١/١/١٩٩٥  سریالنكا  ٢٦/٧/٢٠٠١  مولدوفا  ١/١/١٩٩٥  غانا  ١٢/١٩/١٩٩٥  بولیفیا 
  ١/١/١٩٩٥  سورینام  ٢٩/١/١٩٩٧  منغولیا  ١/١/١٩٩٥  الیونان  ٣١/٥/١٩٩٥  بتسوانا
  ١/١/١٩٩٥  سوازیالند  ٢٩/٤/٢٠١٢  مونینجرو  ٢٢/٢/١٩٩٦  جرینادا  ١/١/١٩٩٥  البرازیل

بروناي دار 
  السالم

  ١/١/١٩٩٥  السوید  ١/١/١٩٩٥  المغرب  ٢١/٧/١٩٩٥  جواتیماال  ١/١/١٩٩٥

  ١/١/١٩٩٥  سراسوی  ٢٦/٨/١٩٩٥  موزمبیق  ٢٥/١٠/١٩٩٥  غینیا  ١/١٢/١٩٩٥  بلغاریا
تایبھ   ١/١/١٩٩٥  میانمار  ٣١/٥/١٩٩٥  غینیا بیساو  ٣/٦/١٩٩٥  بوركینا فاسو

  الصینیة
١/١/٢٠٠٢  

  ٢/٣/٢٠١٣  طاجیكستان  ١/١/١٩٩٥  نامیبیا  ١/١/١٩٩٥  جویانا  ٢٣/٧/١٩٩٥  بوروندي
  ١/١/١٩٩٥  تنزانیا  ٢٣/٤/٢٠٠٤  نیبال  ٣٠/١/١٩٩٦  ھاییتي  ٢٣/٧/٢٠٠٨  كابو فیرد
  ١/١/١٩٩٥  تایالند  ١/١/١٩٩٥  ھوالندا  ١/١/١٩٩٥  ھندوراس  ١٣/١٠/٢٠٠٤  كمبودیا 

  ٤/٤/٢٠٠٣  یوغوسالفیا  ١/١/١٩٩٥  نیوزیالند  ١/١/١٩٩٥  ھونج كونج  ١٣/١٢/١٩٩٥  الكامیرون
  ٣١/٥/١٩٩٥  توجو  ٣/٩/١٩٩٥  نیكارجوا  ١/١/١٩٩٥  ھنجاریا  ١/١/١٩٩٥  كندا

أفریقیا 
  الوسطى

/١٣/١٢  النیجر  ١/١/١٩٩٥  أیسلندا  ٣١/٥/١٩٩٥
١٩٩٦  

  ٢٧/٧/٢٠٠٧  تونجا

ترینداد   ١/١/١٩٩٥  نیجیریا  ١/١/١٩٩٥  الھند  ١٩/١٠/١٩٩٦  تشاد
  وتوباجو

١/٣/١٩٩٥  

  ٢٩/٣/٢٠١٣  تونس  ١/١/١٩٩٥  النرویج  ١/١/١٩٩٥  أندونیسیا  ١/١/١٩٩٥  شیلي
  ٢٦/٣/١٩٩٥  تركیا  ٩/١١/٢٠٠٠  عمان  ١/١/١٩٩٥  أیرلندا  ١١/١٢/٢٠٠١  الصین

  ١/١/١٩٩٥  أوغندا  ١/١/١٩٩٥  باكستان  ٢١/٤/١٩٩٥  إسرائیل  ٣٠/٤/١٩٩٥  كولومبیا
  ١٦/٥/٢٠٠٨  أوكرانیا  ٦/٩/١٩٩٧  بنما  ١/١/١٩٩٥  إیطالیا  ٢٧/٣/١٩٩٧  الكونغو

  ١٠/٤/١٩٩٦  اإلمارات  ٩/٦/١٩٩٦  بابوا وغینیا  ٩/٣/١٩٩٥  جامایكا  ١/١/١٩٩٥  كوستاریكا 
كوت دي 

  فوار
المملكة   ١/١/١٩٩٥  بارجواي  ١/١/١٩٩٥  الیابان  ١/١/١٩٩٥

  لمتحدةا
١/١/١٩٩٥  

  ١/١/١٩٩٥  أمریكا  ١/١/١٩٩٥  بیرو  ١١/٤/١٩٩٥  األردن  ٣٠/١١/٢٠٠٠  كرواتیا
  ١/١/١٩٩٥  أورجواي  ١/١/١٩٩٥  الفلبین  ١/١/١٩٩٥  كینیا  ٢٠/٤/١٩٩٥  كوبا

جمھوریة   ٣٠/٧/١٩٩٥  قبرص 
  كوریا

  ٢٤/٨/٢٠١٢  فانواتو  ١/١/١٩٩٥  بولندا  ١/١/١٩٩٥

  ١/١/١٩٩٥  فنزویال  ١/١/١٩٩٥  لبرتغالا  ١/١/١٩٩٥  الكویت  ١/١/١٩٩٥  التشیك
الكونغو 

  الدیمقراطیة
  ١١/١/٢٠٠٧  فیتنام  ١٣/١/١٩٩٦  قطر  ٢٠/١٢/١٩٩٨  كیرجستان  ١/١/١٩٩٧



 

                                             ١٢٩٤

  ١/١/١٩٩٥  زامبیا  ١/١/١٩٩٥  رومانیا  ٢/١١/٢٠١٣  الو  ١/١/١٩٩٥  الدنمارك
روسیا   ١٠/٢/١٩٩٩  التفیا  ٣١/٥/١٩٩٥  جیبوتي

  الفیدرالیة
  ٥/٣/١٩٩٥  زیمبابوي  ٢٢/٨/٢٠١٢

      ٢٢/٥/١٩٩٦  رواندا  ٣١/٥/١٩٩٥  لیسوتو  ١/١/١٩٩٥  دومینیكا

  http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.ht   : المصدر

  
  
  
  
  

  جدول یوضح مجموعات الدول المتقدمة حسب اإلقلیم) ٢(ملحق رقم 

  أسماء الدول التابعة لكل مجموعة  مجموعة الدول

برمودا، كندا، جرین الند، سان بیار میكلون، الوالیات المتحدة   بأمریكاالدول المتقدمة 
  األمریكیة

  إسرائیل، الیابان  الدول المتقدمة بآسیا
أندورا، النمسا، بلجیكا، بلغاریا، قبرص، التشیك، الدنمارك، أستونیا،   الدول المتقدمة بأوروبا

ن، ھنجاریا، جزر فارو، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، جبل طارق، الیونا
آیسلندا، أیرلندا، إیطالیا، التفیا، لیتوانیا، لوكسمبورج، مالطا، ھولندا، 
النرویج، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، أسبانیا، 

  .السوید، سویسرا، المملكة المتحدة
  

  
  جدول یوضح مجموعة الدول المتحولة) ٣(ملحق رقم 

مجموعة    الدولأسماء
الدول 

  المتحولة
ألبانیا، أرمینیا، أذرییجان، بیالروسیا، البوسنة والھرسك، كرواتیا، جورجیا، كزاخستان، 
كیرجیزستان، مونتیجرو، جمھوریة مولدوفا، االتحاد الروسي، صربیا، صربیا 
ومونتیجرو، جمھوریة یوغوسالفیا االشتراكیة االتحادیة، طاجیكستان، جمھوریة 

  .انیا، أوزبكستانمقدونیا، توركمنستان، أوكر
  

  جدول یوضح مجموعات الدول النامیة حسب اإلقلیم) ٤(ملحق رقم 

  اسماء الدول التابع لكل مجموعة  مجموعة الدول

      الدول النامیة بآسیا
  .الصین، ھونج كونج، ماكاو سار، تایوان، كوریا، جمھوریة كوریا  شرق آسیا

د، إیران، جزر المالدیف، نیبال، أفغانستان، بنجالدیش، بوتان، الھن  جنوب آسیا
  .باكستان، سریالنكا

 دار السالم، كمبودیا، أندونیسیا، الو، مالیزیا، میانمار، -بروناي  جنوب شرق آسیا
  .الفلبین، سنغافوره ، تایالند، تیمور الشرقیة، فیتنام

البحرین، العراق، األردن، الكویت، لبنان ، عمان، قطر، السعودیة،   غرب آسیا



 

                                             ١٢٩٥

  .ین ، سوریا، تركیا، اإلمارت، الیمنفلسط
     الدول النامیة بأمریكا

أنجیال، أنتیجوا وباربودا، جزیرة أروبا، جزر الباھاماس، بربادوس،   دول الكاریبي
بونیروسانت استاتیوس وسابا، جزر فیرجن البریطانیة، جزر كایمان، 

یتي، كوبا، كوراساو، دومینیكا، جمھوریة الدومنیكان، جرینادا، ھای
جامایكا، مونتسیرات، جزر األنتیل الھولندیة، جزر كیتس ونیفیس، سانت 
لوسیا، سانت فنسنت وجزر جرینادین، سانت مارتن ـ الجزء الھولندي، 

  .ترینداد وتوباجو، جزر تركس وتایكوس
بلیز، كوستاریكا، السلفادور، جواتیماال، ھندوراس، المكسیك،   وسط أمریكا

  . منطقة القناة– نیكارجوا، بنما، بنما
األرجنتین، بولیفیا، البرازیل، تشیلي، كولومبیا، اإلكوادور، جزر فوكالند،   أمریكا الجنوبیة

  .غیانا، بارجواي، بیرو، سورینام، أورجواي، فنزویال) مالفیناس(
      الدول النامیة بأفریقیا

 مدغشقر، بوروندي، كوموروس، جیبوتي، أریتریا، أثیوبیا، كینیا،  شرق أفریقیا
ماالوي، موریشیوس، موزمبیق، رواندا، سیشل، الصومال، جنوب 

  .السودان، أوغندا، تنزانیا، زامبیا، زیمبابوي
أنجوال، الكامیرون، أفریقیا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمھوریة   وسط أفریقیا

  .الكونغو الدیمقراطیة، غینیا، الجابون، ساوتومي وبرینسیب
  . مصر، لیبیا، المغرب، السودان، تونسالجزائر،  شمال أفریقیا
  .بتسوانا، لیسوتو، نامیبیا، جنوب أفریقیا، سوازیالند  جنوب أفریقیا
بنین، بوركینا فاسو، الرأس األخضر، كوت دي فوار، جامبیا، غانا،   غرب أفریقیا

غینیا، غینیا بیساو، لیبیریا، مالي، موریتانیا، النیجر، نیجیریا، سانت 
  .ال، سیرالیون، توجوھیلینا، السنغ

    الدول النامیة بأوقیانوسیا
ساموا األمریكیة، جزیرة كوك، فیجي، بولینیزیا الفرنسیة، جوام،   أوقیانوسیا

كریباتي، جزر مارشال، والیات میكرونیزیا، ناورو، كالیدونیا 
الجدیدة، نیوي، جزر ماریانا الشمالیة، جزر المحیط الھادي، باالو، 

دیدة، ساموا، جزر سلیمان، توكیالو ، تونجا، توفالو، بابوا غینیا الج
  .فانواتو

 org.unctad.unctadstat://http/:       المصدر

http://unctadstat.unctad.org/


 

                                             ١٢٩٦

  قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربیة: أوال
  ة، دراسة نقدیة، دار الجامعة إبراھیم أحمد خلیفة، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمی/ د

  .الجدیدة، اإلسكندریة
 أحمد جامع ، العالقات االقتصادیة الدولیة ، الجزء األول ، التبادل الدولي ـ المدفوعات / د

  .١٩٨٠الدولیة ـ النظام النقدي الدولي، الطبعة الثانیة،  دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
 لمیة وشھرتھا الجات، الجزء األول، دار النھضة العربیة أحمد جامع ، اتفاقات التجارة العا/ د

  .٢٠٠١، القاھرة، 
 أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربیة من ھافانا إلى مراكش، الدار المصریة / د

  .١٩٩٥اللبنانیة 
 السید عبدالمولى، محاضرات في العالقات االقتصادیة الدولیة، دار النھضة العربیة، / د

  .٢٠٠١القاھرة، 
 جابر فھمي عمران ، منظمة التجارة العالمیة ـ نظامھا القانوني ودورھا في تطبیق اتفاقات /  د

  .٢٠٠٩التجارة العالمیة ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، 
  جلین ھاریسون، توماس رذرفورد، ودیفید تار، التقدیر الكمي لنتائج جولة أورجواي، التمویل

، ٤، العدد٣٢د الدولي والبنك الدولي للتعمیر والتنمیة، واشنطن،المجلد والتنمیة، صندوق النق
  .م١٩٩٥

 حازم الببالوي ، النظام االقتصادي الدولي المعاصر من نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى / د
  .٢٠٠٠نھایة الحرب الباردة ، عالم المعرفة، 

 اھرة ، الطبعة األولىحسین عمر، الجات والخصخصة ، دار الكتاب الحدیث ، الق/ د .  
 حسین شحاتھ، النظام االقتصادي العالمي واتفاقیة الجات، دار البشیر للثقافة والعلوم، / د

  .١٩٩٨مصر، الطبعة األولى، 
 خالد سعد زغلول حلمي، مثلث قیادة االقتصاد العالمي، دراسة قانونیة اقتصادیة، مجلس / د

  .٢٠٠٢النشر العلمي، جامعة الكویت، 
 ھارمسن، جولة أورجواي نعمة لالقتصاد العالمي، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق ریتشارد 

  .١٩٩٥النقد الدولي، مارس 
 سامي عفیفي حاتم ، خصائص نظام أورجواي ـ مراكش التجاري متعدد األطراف ، من / د

 األول بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، المجلد
  .٢٠٠٤ ھـ ١٤٢٥، الطبعة األولى ، 

 سامي عفیفي حاتم ، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم ، الدار المصریة اللبنانیة ، / د
  .١٩٩١القاھرة، 

  سعید سوید النصیبي ، منظمة التجارة العالمیة ، األھداف والمبادئ وشروط االنضمام
ؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات وتجربة مجلس التعاون الخلیجي، من بحوث م

  . م٢٠٠٤ ھـ ١٤٢٥منظمة التجارة العالمیة، المجلد األول، الطبعة األولى ، 
  سلسلة نحو مجتمع المعرفة، سلسلة دراسات یصدرھا مركز االنتاج اإلعالمي، جامعة الملك

فادة من اتفاقیاتھا في العالم  االست–عبدالعزیز، اإلصدار الرابع عشر، منظمة التجارة العالمیة 
  .العربي وفي المملكة العربیة السعودیة بصفة خاصة



 

                                             ١٢٩٧

 عاطف السید، الجات والعالم الثالث، دراسة تقویمیة للجات واستراتیجیة المواجھة، مطبعة / د
  .م١٩٩٩رمضان وأوالده، اإلسكندریة، 

 الجمعیة المصریة عبد الحكیم الرفاعي ، السیاسة الجمركیة والتكتالت االقتصادیة/ د ، 
  .١٩٧٦لالقتصاد واإلحصاء والتشریع ، القاھرة ، 

  عبدالرحمن یسري أحمد، االقتصاد الدولي، دار الجامعات المصریة، اإلسكندریة ، بدون / د
  .سنة للنشر

 عبدالستار عبدالحمید سلمي، سیاسات منظمة التجارة العالمیة لتحریر التجارة الدولیة في / د
 جامعة -لى االقتصاد المصري، المجلة القانونیة االقتصادیة،كلیة الحقوقالسلع وأثرھا ع

  . ه١٤٢٠ -م٢٠٠٠الزقازیق، العدد الثاني عشر سنة 
 عبدالناصر حسبو السید، اآلثار المحتملة لنفاذ اتفاقیات التجارة العالمیة على سعر صرف / د

   .٢٠١١الجنیھ المصري ، دار النھضة العربیة 
 ان، اتفاقیة المنسوجات والمالبس الجاھزة في ظل اتفاقیة منظمة التجارة عبدالھادي حرد/ د

العالمیة، من بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، 
  . م٢٠٠٤ ھـ ١٤٢٥المجلد الثالث، الطبعة األولى ، 

 الم منقسم، دار النھضة العربیة ، عبدالواحد محمد الفار، أحكام التنظیم الدولي في ظل ع/ د
 .٢٠٠٤ القاھرة ،

 والخاسرون دوما، دار .... الرابحون دوما -عدنان شوكت شومان، اتفاقیات الجات الدولیة/ د
  .١٩٩٦المستقبل، دمشق،  سوریا، الطبعة األولى 

 عبدالملك عبدالرحمن مظھر، االتفاقیة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمیة ودورھا في 
  .تنمیة التجارة الدولیة، دار الكتب القانونیة

  عماد محمد اللیثي، التبادل الدولي ــــ دراسة منھجیة وآلیات التبادل االقتصادي الدولي
 .٢٠٠٢المعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 فخري الدین الفقي، منظمة التجارة العالمیةـ النتائج واالنعكاسات على التجارة السلعیة/ د 
العالمیة مع التطبیق على جمھوریة مصر العربیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة 

  .١٩٩٦، ینایر وأبریل ٨٧ السنة ٤٤٢-٤٤١لالقتصاد واإلحصاء والتشریع، العددان 
  فیصل بن خالد بن عبدهللا التركي ، آثار انضمام المملكة العربیة السعودیة لمنظمة التجارة

  .تھا الجنائیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةالعالمیة على أنظم
 محمد إبراھیم طریح، مقدمة في التجارة الدولیة، النظریات والسیاسات، مكتبة المدینة، / د

  .الزقازیق
 محمد إبراھیم محمود الشافعي، التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة وأثرھا على النظام التجاري / د

 .٢٠٠٥دار النھضة العربیة، القاھرة ، العالمي، 
 محمد صفوت قابل، آثار تطبیق اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة في مجال تجارة السلع، / د

من بحوث مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة، المجلد 
   . م٢٠٠٤ ھـ ١٤٢٥الثالث، الطبعة األولى ، 

 جي حسن خلیفة، اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة وأثرھا على الدول النامیة، كلیة محمد نا/ د
 . جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا، بدون سنة ودار للنشر-اإلدارة واالقتصاد



 

                                             ١٢٩٨

 محمد عمر حماد أبو دوح، منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، / د
  .٢٠٠٣اإلسكندریة، 

 لم، منظمة التجارة العالمیة وآثارھا المتوقعة على التجارة والتنمیة في محمد رمضان آل جا
الدول اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ـ جامعة أم القرى، 

  .م٢٠٠١ھـ ١٤٢٢
 دار النھضة ٢محمود سمیر الشرقاوي، منظمات التجارة الدولیة والتمویل الدولي، طـــ / د ،

  . ١٩٩٩ القاھرة، العربیة،
  مصطفى سالمة، منظمة التجارة العالمیة ـ النظام الدولي للتجارة الدولیة، الطبعة الثانیة، / د

   . ٢٠٠٨دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
 ١مصطفى سالمة، قواعد الجات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط / د ،

١٩٩٨.  
 یة اتخاذ القرار بمنظمة التجارة العالمیة، من بحوث مؤتمر نادیھ أمین محمد علي، آل/ د

الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة ، المجلد األول ، الطبعة 
  . م٢٠٠٤ ھـ ١٤٢٥األولى ، 

  نبیل حشاد ، الجات ومنظمة التجارة العالمیة ـ أھم التحدیات في مواجھة االقتصاد العربي / د
 .٢٠٠١الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، ، 
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