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OMC           :Organisation Mondiale du Commerce.  

G. A. T. T    : General Agreement on Tariffs and Trade ( Accord  

                      Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce). 

A. s. A         : Accord sur L'agriculture.  

A.S. P. S      : Accord sur L'application des Mesures 

Sanitaires 

                    et Phytosanitaires.  

A. T. V        :Accord sur les Textiles et les Vêtements. 

A.M.I.C  :Accord sur les Mesures concernant les 
  

                    Investissements et liées au Commerce. 
                        
A. M. A       : Accord sur les Mesures Antidumping.  
 
G.A.T.S       : General Agreement on Trade and 
Services.      
                           
                        (Accord Général sur le Commerce des Services). 
   
A.A.D.P.I.C : Accord sur les Aspects des Droits de 

P r o p r i é t é 
 

                      Intellectuelle qui Touchent au Commerce.                                                   
 
                       

 
 
 

U E                : Union Européenne. 
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  :ةــدمــمق
  
  

وجـه   تي تبلورت منذ بداية التسعينات علىتأمل في التغيرات و التحوالت المال لعَل        
ـ  ،هناك مجموعة من العوامل والقوى الدافعة أن يدرك ،الخصوص علـى تشـكيل    تعمل

ترتيباتـه لألوضـاع    يختلف في خصائصه وسماته و ،جديد عالمي اقتصاديوتكوين نظام 
  .قبلمن تلك التي كانت سائدة عن  االقتصادية

 

      و التكتالت  اظم دور الشركات المتعددة الجنسياتبتنامي وتع ،زت هذه المرحلةلقد تمي
وميالد نظام تجاري عالمي جديـد تقـوده    ،السوق آليةالعابرة لألقاليم وسيادة  االقتصادية

 ،تكنولوجي ومعلومـاتي كل هذه العوامل وما صاحبها من تطور . المنظمة العالمية للتجارة
للنظام االقتصادي العالمي  التي أصبحت السمة األساسية ،ساهمت في بروز ظاهرة العولمة

  .الجديد
 

، "االتفاقية العامة للتجارة و التعريفـة الجمركيـة  " )الجات(  عهد اتفاقية انتهىفقد       
المتعاقـدة  ممثلو الدول  عستطاابهذه العبارة الجوهرية ، . المنظمة العالمية للتجارة فلتحيى

 المبادالت ىكحكم جديد يشرف عل هاانطالق 1995عام  في ايباركوالفقيدة أن ) الجات(في 
  .التجارية العالمية

 

والذي تم إقراره فـي   األطراففعملية إعادة التنظيم الجذرية للنظام التجاري المتعدد      
 نفسها) GATT(اتفاقية ضعف  ، ينهض منطقيا من نقاط1994عامريل فمراكش منذ شهر أ

و  االقتصاديةوفي هذا السياق تبرز المنظمة العالمية للتجارة كوسيلة لتنظيم العولمة   ، )1(
يحتاج إلى أسواق أقل، بل إلى قانون  فالعالم ال". تأطيرها، ووسيلة أحسن من قانون السوق

  )2( ."أكثر
                                                                          

  
 

1- C ARREAU (D) et JUILIARD (P), Droit International économique, LGDJ, 1998, p. 50. 
2- CHAVAGNEUX Christian, Les institutions internationales et la gouvernance de 

l'économie mondiale, Editions la Découverte, Paris, 1997, p.73.                                                
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االتفاقات تشمل جميـع   أوروجواي مجموعة من أوجدت جولة وعلى هذا األساس   
الباب أمـام   فتحتبعدما  ،القانوني للمنظمة العالمية للتجارةوهي بمثابة اإلطار  ،القطاعات

  :أهمها ومتنوعة منعديدة  االتفاقاتوهذه  .)3( مام إليهاالدول الراغبة في االنض
                                   .نظمـــة العالميـــة للتجـــارة  تفـــاق مـــراكش المنشـــئ للم  ا  )أ( -
الصـحة   تـدابير اتفاق جارة السلع بشأن مجال ت :األطراف و هي االتفاقات المتعددة) ب(-

اتفاق السلع  والمالبس،بشأن المنسوجات  واالتفاق الزراعةبشأن  االتفاقو النباتيةوالصحة 
واالتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من االتفاقية  )قبرتوكول النفاذ إلى األسوا (الصناعية 

   .1994لعام  العامة للتعريفة الجمركية و التجارة
 

أما مذكرات التفاهم و القرارات التي تمخضت عن هذه الجولة ، فهي مذكرة التفاهم       
مذكرة  و قرار بشأن التجارة والبيئة ال، 1994)جات( التفاقيةبشأن ميزان المدفوعات وفقا 

تفـاهم  المراجعة السياسات التجارية، ومذكرة  وآليةالحكومية  االتجارتفاهم بشأن شركات 
 تفـاق اعام في مجال تجارة الخدمات، وإبرام  تفاقافض المنازعات، وتم إبرام  آليةبشأن 

، واتفـاق بشـأن إجـراءات     متعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
   .المتصلة بالتجارة االستثمار 

  

اإلمـدادات   :مثـل ض كل منها لمجاالت اتفاقات جماعية يتعر من ذلك، وجوداألكثر 
وتطبق هـذه االتفاقـات الجماعيـة    . الحكومية و الطيران المدني و األلبان و لحوم األبقار

 ميةاألخرى من اتفاقات منظمة العال تسري كافة االتفاقات و. في الدول التي قبلتها ةاألربع
  .ألعضاء فيها، و المشار إليها مسبقا، على كافة الدول اللتجارة

  
  

3- Article XII (accession) de L'Accord instituant L'Organisation mondiale du commerce:          
1-"Tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la 
conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans 
le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent 
accord à des conditions à convenir entre lui et l'OMC. Cette accession vaudra pour le 
présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui sont annexés".   
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التقييم الجمركي، المعاينـة  : تجارة الدولية باإلضافة إلى العديد من قواعد المنظمة لل
قبل الشحن، الحواجز الفنية على التجارة، إجراءات التراخيص واالسـتيراد، وإجـراءات   

  .، وبشأن قواعد منشأ للسلعالوقاية، الدعم والتدابير التعويضية
 

مثار للجدل بين الباحثين ، خاصـة   لى الدول وال يزاتأثير هذه االتفاقات عللقد كان        
بسيادتها الداخلية، فعندما يصبح التبادل الحر والسوق المهيمنين بموجـب هـذه    قفيما يتعل

. واخترقـت حـدودها   االتفاقات، تكون العولمة قد وطدت أقدامها في أقاليم الدول الوطنية،
 صاحبة السيادة، من خـالل نظامهـا   الدول مناهضة تماما لما تفرضه تعد وهذه الوضعية

  .الخ...والمستمرة االضطراريةالقانوني وتعديالته 
                    

رهن بعدم مراعاة مقتضيات السـيادة الوطنيـة للـدول،     ،االتفاقاتنجاح هذه كما أن 
، واستبدالها بقواعد تعمل من أجل التـدويل المسـتمر و المتزايـد    "المحافظة" وقواعدها 

الشـركات   :بدال من الدول منها مـثال  آخرينوبالتالي ظهور فاعلين  التجارية،دالت للمبا
في نهاية المطاف إلى تقزيم دور الدولة بشكل جـذري،   ، هذا ما يؤدي الجنسياتالمتعددة 

  .سالحها القانوني الهام المتمثل في السيادة أي تجريدها من
 

سـته معظـم مواثيـق    ي المعاصر الذي كرمبادئ القانون الدول أهمأحد تعد السيادة      
ـ   دولة، ـالمنظمات الدولية، وتشكل إلى جانب الشخصية القانونية العنصرين القـانونيين لل

ليسـت هنـاك دولـة مـن دون     " ال يمكن الحديث عن وجود قانوني للدولة و ا ـبدونهم
  )4(".سيادة

 

     على المساواة السيادية بين  )5(من ميثاق األمم المتحدة 2/1ت المادة في هذا اإلطار نص
أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة فـي السـيادة بـين جميـع     "  جاء فيهاحيث الدول 

  ".أعضائها
  
 العولمة والنظام الدولي الجديد ، مركز دراسات الوحدة: أمين سمير، حافظ زياد، لكريني إدريس ، السعيد عبد األمير - 4

  .117 .، ص2001العربية،بيروت،
الهيئة  في مقاصد" الفصل األول تحت عنوان  المتحدة،من ميثاق منظمة األمم ) 2(المادة :الشأنراجع في هذا  - 5

  http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml:على الموقع اإللكتروني "ومبادئها
  

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml
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ـ المنظمة العالمية للتجارة وبالتالي فقد أصبحت    دولي مـع  إطارا لتفاعل القانون ال
  .من خالل االهتمام غير المقصود باعتبارات السيادة ،القانون الدولي التجاري

 

فقد لقيت السيادة اهتماما كبيرا من جانب بعض  منفرد،أما على مستوى الدول بشكل       
دوال  ، وفي الوقت نفسه فإنحيز النفاذالمنظمة العالمية للتجارة والسيما قبل دخول  الدول،

السيادة دورا هاما في  عتباراتال، يبدو أن وبشكل عام  )6(تأبه كثيرا بهذه المسألة أخرى لم 
الدولية، دائمـا مـا    االتفاقياتالدول التي تتردد في قبول  ، ذلك أنإبرام المعاهدات الدولية

ـ االتفاقاتتستحضر حجة السيادة، من أجل عدم قبول هذه  ة لـم  تكـن   ، ولكن هذه الحج
، وليس بمعنى قانوني محدد، األمر الذي يسهل معه تنفيذ بصيغة سياسية ومبهمةتستعمل إال 

اتفاق ة يمكن أن تقف عائقا أمام إنجاز أي هذه الحج الناحية القانونية، ألنمن حجة السيادة 
  )7( .كثيرا ما يتم التعسف بها أو يساء استعمالها "السيادة" دولي، وهو ما يدل على أن كلمة 

 

على السيادة، كان المنظمة العالمية للتجارة  تاتفاقاالنقاش بشأن تأثير  لواقع أنو ا      
 ،)8( القرار اتخاذمن ناحية سلطة  الدولة،مرتكزا على نقطة هامة تتعلق بالحد من سيادة 

المنظمة العالمية للتجارة  اتفاقاتالقرار بين الدول و  اتخاذوبعبارة أدق من ناحية سلطة 
غط عليها محاولة بذلك الض ،النامية ألسواق البلدان الضخمة الكاسحة اتالمدعمة للشرك

  يعترف خاصة وأن القانون الدولي التجاري ال  الخ،...والتدخل في سلطاتها الداخلية
   

  
 استغرقت اإلجراءات الداخلية الخاصة بالتصديق على اتفاقات تحرير التجارة العالمية لدى بعض الدول ، كالواليات – 6 

ـ   يالمتحدة األمريكية ، ودول االتحاد األوروب ص كـونجرس   عدة أشهر لمناقشة االتفاقات من أوجه عديدة ، وقـد خص
دوال أخرى  جالسات استماع عديدة فيما يتعلق بتأثير هذه االتفاقات على سيادتها ، في حين أنالواليات المتحدة األمريكية 

  .لم تستغرق برلماناتها أكثر من ساعة واحدة للتصديق على هذه االتفاقات  -وهي ليست المثال الوحيد  -مثل كوستاريكا 
 ، 2005 ،تحرير التجارة العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، دمشق اتفاقياتمبدأ عدم التدخل و  ، ياسرالحويش / د -7

  .28 .ص
ه ا لمعاهدة سان جرمان ، يجب فهمه على أنَاستقالل النمسا طبق أن قررت أن كما سبق لمحكمة الدائمة للعدل الدولي – 8

يعني الوجود المستمر للنمسا ضمن حدودها الحالية ، كدولة مستقلة ، مع حقها المنفرد باتخاذ القرار في كـل المسـائل   
  .االقتصادية أو السياسية أو المالية أو غيرها 

  .274 .مرجع سابق ، ص ،ياسر الحويش / د :للمزيد من المعلومات راجع  - 
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ـ   يعترف فقط بالربح والخسـارة  بل ،شابه ذلكبالحدود السياسية وما  خمة والتـدفقات الض
 سـيما  الضعيفة مخاطر ألصحاب االقتصاديات من وما يمكن أن تحمله ،لرؤوس األموال

   .الناميةالبلدان 
 

التـي  ة النامية، في نظام الصفقة الواحدالبلدان تراه الحقيقي للسيادة كما التهديد يتمثل      
في  االتفاقاتهي التي وضعت هذه  المتقدمةالبلدان  وهنا أقول النامية ألن -عليها تفرض 

البقاء خـارج   أو ، قبولها كاملة  -السالف ذكرهاالبلدان ظل ضعف القوى التفاوضية لدى 
 ما مع نتائج جولةا، وهو ما يتناقض تمإذا استثنينا البعض منها فقط النظام الدولي التجاري

 يالئمهاما  اختيارفي  -األطراف المتعاقدة -بلدانـــار للـوكيو، من حيث إتاحة الخيط
  .اتفاقاتمن 

 

وما تحمله العولمة االقتصادية من أثار سـلبية   ،فأمام تعاظم الحركية التجارية والمالية     
علـى   ترجيح األطر اإلقليمية المبنيةفي نجحت فقد على سيادة الدول خاصة النامية منها ، 

 من الدول و أحسن مثال رالكثي بروز، خاصة مع مشتركة سياسية ثقافية واقتصادية مصالح
  .ا في تحقيق تقدم اقتصادي وسياسيجنوب شرق أسي دول

  

     ط تقسيمي جديد المجتمع الدولي الحالي نشأ منذ بضعة قرون ضمن مخطَ كذلك فإن  
الراهنة، وقد أدى هذا ا في ظل األوضاع للقوى الصاعدة والهابطة، وهو ما لم يعد له مبرر

من التعاون والتكامل فيما بين  التطور على الصعيد الوطني إلى تزايد الشعور بالحاجة لمزيد
، وهو الشعور الجديد الحر مكاسب تطبيق النمط االقتصاديلتعظيم  ،مجموعة من الدول

  ت أن تتالشى، الذي أسفر عن إعادة إحياء تكتالت تجارية واقتصادية قديمة كاد
  تطبق مستويات التوجهات،جديدة مختلفة األنماط واألبعاد ووظهور ترتيبات تكاملية 

إقليمي، والبعض األخر في مختلفة من التكامل التجاري واالقتصادي، بعضها في إطار شبه 
  )9( .إطار إقليمي

  
  
، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ) 1ط( ،) تجارة الدوليةمستقبل العالم العربي في ال( العولمة و اإلقليمية ، أسامةالمجذوب  -9

  .16 .ص ، 2000
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وما تحمله من أثار سلبية على  المنظمة العالمية للتجارة اتفاقاتهذا الجدل القائم بين        
، ثـار آمن  األخيرةكمحصن لما قد يلحق بهذه  والتكامل االقتصادي جهة،سيادة الدول من 

معالجة هذا الموضوع المتشعب محاولين اإلجابة عـن التسـاؤالت و    يارنااختكان وراء 
المنظمـة العالميـة    اتفاقاتمدى تأثير  أن ومعرفةالخلفيات التي تطرح نفسها في هذا الشَ

  . هاوالحلول الممكنة للحد من الدول،على سيادة  للتجارة
 

 البلدان النامية ا تقع فيهرسالة للقارئ لم صالإي في الهدف الرئيسي لهذه الدراسةيتمثل 
لي الجديـد ، وجـدوى  النظام التجاري الدو ظل في لسيادتها الداخلية ات و تهميشمن مطب 

  .- الذي يضمن لها التعايش البناء معه - كحل ملح ينها التكامل الفعال فيما ب
 

رح كل هذا الجدل القائم، واألهداف البينة والخفية من وراء هذه الدراسة، تستوقفنا لط
  :اإلشكالية التالية

  
  
  
  
  

يؤدي إلى التنازل عن كثيـر  تفعيل اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة   منا أنإذا سلَ 
التقليل من اآلثار السلبية بخيارات تمكنها  ل السيادية للدولة، فهل لهذه األخيرةمن األعما

علـى   ي تـراهن الدولـة  منه وبالتالقبولها لهذا الواقع أمرا ال مفر  على سيادتها؟ أم أن
و الـدخول فـي بوتقـة العولمـة      في النظام الدولي التجاري ندماجاللسيادتها كحتمية 

  االقتصادية ؟
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         :، استعنا في بحثنا هذا بمنهجين علميينةلغرض التصدي لهذه اإلشكالي
  التفسيرية للنصوصهو المنهج التحليلي الذي يعتبر أفضل منهج للقراءة التحليلية و  األول

بواسطته نستخرج أهم االنتقادات الموجهة لهـذه االتفاقـات فيمـا يخـص      ، )10(القانونية 
 هو المنهج الوصفي  لتوضيح التكامل االقتصـادي ف الثانيتأثيراتها على سيادة الدول ، أما 

عـن  سلبية التي تلحق بسيادة الدول، بإلقاء نظرة عامـة  للحد من التأثيرات ال كحل مقترح
 حليـل وت فسـير ، بت الشطر الثـاني تحليلي في وصفي  و الشطر األول االقتصاديالتكامل 

  .النامية قتصادي لدى البلدانالتكامل اال
 

تقسيم دراستنا هذه إلى جزأين على النحو الذي يمكننا من معرفة اآلثـار  ومنه ارتأينا 
في ظل االنقسامات التي يشهدها على سيادة الدول المنظمة العالمية للتجارة السلبية التفاقات 

، لنواصل ذلك بدراسة التوجـه  )ولاألفصل ال(العالم من حيث تفاوت درجات تطور الدول
كإستراتيجية للحد من هذه اآلثار  فعيل النزعة اإلقليمية أي التكامل االقتصادينحو إعمال وت

  ).يثانالفصل ال( السلبية على سيادة الدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مع تطبيق منهاج وأدوات البحث العلمـي فـي الدراسـات القانونيـة     (منهجية البحث القانوني  ،عبد النور ناجي  -10 

   .134.،ص2003الجزائر، ،عنابة  ،،منشورات جامعة باجي مختار )والسياسية
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  الفصــــــــــــــــل األول
  
  
  
  

ة التأثير السلبي التفاقات المنظمة العالمية للتجار

  على سيادة الدول
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  :الفصــــــــــــــــل األول
  

على  تفاقات المنظمة العالمیة للتجارةالتأثیر السلبي ال

  سیادة الدول
        

ة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدوليـة  المنظمتعتبر المنظمة العالمية للتجارة 
التجارة بأكبر قـدر مـن    انسياببين األمم، ومهمتها األساسية ضمان  المعنية بالتجارة ما

محور النظام المعروف بالنظام التجاري المتعدد األطراف،  وإن.السالسة و اليسر و الحرية
غالبية دول العالم التجاريـة و   اعتها و وقَهو اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة التي ناقشته

تها برلماناتها، وتعد هذه األخيرة  القواعد القانونية للتجارة الدولية، و هي في أساسـها  أقر
ها تلزم الحكومات بأن تحافظ علـى  عقود تكفل للدول األعضاء حقوقا تجارية هامة، كما أنَ

الجـات   اتفاقيةعلى عكس  .هذه االتفاقاتومبادئ  قاستمرارية سياساتها التجارية بما يتواف
 األطـراف  في عهدها تسمح للدول "شرط القانون الساري"  دة، حيث كانت قاع1947لعام 

 sous réserve de la législation en(هذا القانونل ـظبتطبيق قواعدها في المتعاقدة 
vigueur(  كان بإمكان الدول  حيث. كاملة االقتصاديةاألمر الذي كان يترك للدولة سيادتها

مـع قواعـد و مبـادئ     تتالءمالالدخول إليها دون أن تقوم بتعديل قوانينها الداخلية و التي 
  )11( .الجات

 

على سيادة الدول األعضاء  االتفاقاتمشكل إمكانية تأثير هذه  يثار المنطلق،من هذا 
   .خاصة النامية منها

 

  
 

11- ROZIAK Patricia,Les transformations du droit international économique, les Etats et la 
société civile Face à la mondialisation économique,Editions L'harmattan,Paris,2003, p.237.    

، انضمت  1969مايو سنة  23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم  من  27و  26ونظر كذلك إلى نص المواد  -
، 42عـدد  ،ر.،ج1987أكتوبر سـنة   13، مؤرخ في 222 -87الجزائر مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم  إليها

  .1987مايو  24الصادر في 
 ماتهاااللتزعلى وجوب احترام الدول من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، والتي تنص  16/4و  14/2و المواد  - 

  .الدولية و تنفيذها بحسن نية
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أو حتى  لى العموم فهذه االتفاقات عديدة ومتنوعة، وال تستطيع الدراسة تناولها كلهاع
الدراسة ستتناول من هذه االتفاقات ما  ولذا فإن ،-فقط ما يلزم  -واحدة منها بشكل مفصل

مـن هـذا   .يعطي خلفية لموضوعها أو تظهر فيها جلية العالقات بينها وبين سيادة الدولـة 
نتناول األولإلى مبحثين، ففي  لفصل األولامنا المنطلق قس :  
، أمـا  على سيادة الدول معينة في مجال سلعاتفاقات المنظمة العالمية للتجارة  تأثير
مجال السلع عامة  للتجارة فياتفاقات المنظمة العالمية تأثير  -: فجاء تحت عنوان الثاني

  .وقطاعات ومجاالت أخرى على سيادة الدول
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  :األولبحث ــالم

في مجال سلع  ارةـالمية للتجـالمنظمة الع التفاقات السلبية اآلثار
  على سيادة الدول معينة

  
  

و  ،تحرير التجارة الدولية في السـلع   1947جات  اتفاقيةمبادئ و أحكام  استهدفت
عية كانت صنا سواءعلى كافة المنتجات  -من حيث المبدأ -تنطبق هذه المبادئ و األحكام

زت في الواقع العملي على التجارة الدوليـة فـي   عملية التحرير تركَ غير أن. أو زراعية
و حتى بدء العمـل باتفاقـات    1947المنتجات الصناعية فقط و ذلك منذ نشأة الجات عام 

  .1995التجارة العالمية في أول يناير 
 

مة العالمية للتجـارة  المنظ اتفاقاتقد ينجر عن تطبيق  يمكن ألحد أن ينكر ما كما ال
هذا ما سـنحاول  . من تأثيرات على سيادة الدول  -صناعية زراعية و –في مجال السلع 

، )المطلب األول( في مجال السلع الزراعية اتفاقاتمن خالل تحليلنا  المبحث،تبيانه في هذا 
ادة ، مع تبيان تأثيراتهما السلبية علـى سـي  )المطلب الثاني( وأخرى في المجال الصناعي

  .الدول
  

  :األولالمطلب 
  

   الزراعیةفي مجال السلع  المنظمة العالمیة للتجارة تفاقاتا
  

  

  
خضعت التجارة الدولية في السلع الزراعية قبل جولة أوروجواي لعدد كبير من القيود 

المتقدمة إلى تقـديم   لمنافسة الخارجية، حيث عمدت البلدانلحماية المنتجين الزراعيين من ا
  .لإلنتاج الزراعي و للصادرات من السلع الزراعية دعم كبير
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موضوع تحرير التجارة الدولية في هذه السلع كان بمثابة واحد من أهم  ومن ثم ، فإن
المدخالت الجديدة في مفاوضات تحرير التجارة الدولية، التي لـم يسـبق تناولهـا قبـل     

  .مفاوضات جولة أوروجواي
 

 اتفـاق  و )ولاأل فرعال(الزراعة  اتفاقتطرق إلى وعليه سنحاول في هذا المطلب ال
  .و تأثيرهما على سيادة الدول )نيثاالرع الف(الصحة و الصحة النباتية 

  
   :الفرع األول

  

  الزراعة اتفاق
  
  

الدوليـة فـي السـلع     عدم تطبيق قواعد الجات من الناحية العملية على التجارة إن
وقبـل أن   - األوروبية االقتصاديةالجماعة الزراعية كان يرجع بصفة أساسية إلى رغبة 

  (*) .في حماية إنتاجها الزراعي الوطني  -تتحول إلى اإلتحاد األوروبي
 

يعد خطوة كبيـرة    الزراعة الذي أسفرت عنه جولة أوروجواي، اتفاق و الحقيقة أن
ـ  عم و الحماية التجارية،على طريق تحرير القطاع الزراعي من الد روع ويعتبر أساسا للش

  )12( .الطويل األمدفي عملية إصالح التجارة في المنتجات الزراعية على 
     

 

    
ها ال تنظر إلـى هـذا   د في حماية قطاع الزراعة، إذ أنَالدولة األولى في الجماعة األوروبية التي تتشد فرنسا تعتبر -(*)

ذو أبعاد اجتماعية و سياسية هامة، وترجـع   ه مجرد نشاط اقتصادي مثل غيره من األنشطة و لكنه نشاطالقطاع على أنَ
هذه النظرة إلى المكانة الهامة للزراعة في الفكر االقتصادي الفرنسي إلى مدرسة الطبيعيين في القرن الثامن عشر التي 

الزراعة هي النشاط االقتصادي المنتج الوحيد على عكس الصناعة و التجارة و التي تعتبر في نظـرهم مـن    نادت بأن
  . نشطة العقيمةاأل
التي تقدمت بها الدول بالنسبة للمنتجات الزراعية و ألحقت  جداول التنازالت: يرتبط باتفاق الزراعة ثالثة أشياء هي  -12

الخاص بتعويض الدول النامية األقل نموا المستوردة الصافية  القرار الوزاري، و 1994ببروتوكول مراكش التفاقية جات 
و الذي واتفاق تدابير الصحة و الصحة النباتية لبية قد تنجم عن إصالح و تحرير قطاع الزراعة ، للغذاء عن أية أثار س
    .                                           سنعرض له فيما بعد
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الهدف منه على األمد الطويل هو إنشاء نظام  أن" تفاق الزراعةاأوضحت ديباجة 
  يكون منصف ومستند إلى قوى السوق، يشتمل علىللتجارة في المنتجات الزراعية 

  ، يتم تنفيذها خالل فترةاعدة في الدعم والحماية الزراعيةتخفيضات جوهرية ومتص
  ."مما يؤدي إلى تصليح األوضاع في األسواق الزراعية العالمية  ،زمنية متفق عليها

  

ج جولـة  من الوثيقة الختاميـة المتضـمنة نتـائ    صفحة 30 يالزراعة ف تفاقايقع 
و تطبيق أحكام هذا األخير .)13(خمسة مالحق ومادة  21و ديباجة من، ويتكون أوروجواي

  .سنتناول البعض منها في هذا الفرع يــمنه، و الت 1الملحق رقم منه في  2للمادة  وفقا
  

 سنحاول تبيان التأثير السلبي لبعض أحكام هذا االتفاق على سيادة الدول حسب تسلسل
  .اردة فيه، دون التوسع في التعاريف األحكام الو

  

يترتب عنه  ابالنسبة للحكم القاضي في االتفاق بتحسين النفاذ إلى األسواق، فهذ
التي  النامية لبلدان، خصوصا بالنسبة ل)14(حصيلة الرسوم الجمركية يف اكبير اانخفاض

داولة في غلب السلع الزراعية المتأ تشكل نسبة كبيرة من مجموع إيراداتها، حيث أن
  وهي تمثل لكثير من هذهنة مع إجمالي إنتاجها تنتج فيها، األسواق العالمية بالمقار

ما يجعلها في وضع شديد التأثر بالتقلبـات   ،المصدر الرئيسي للعمالت األجنبية هي البلدان
نتيجـة لتراجـع أو    هاستزيد نسـبة خسـارت   :فالدول العربية مثال  في أسواق هذه السلع،

القدرة لضعف لها،  اسواق التي تعتبر أسواقحجم الصادرات الزراعية، إلى األ انخفاض في
حكومات هـذه    تستطيعوال، )15(التنافسية مع المنتجات الزراعية القادمة من الدول األخرى

    . الدول فعل أي شيء
  
           
مستقبل تحرير التجـارة فـي السـلع     ،عادل عبد العزيز السن / د: للمزيد من التوضيح حول هذا االتفاق راجع  -13 

منشـورات   المؤتمر العربي الرابـع ، ) الفرص والتحديات(الدوحة ةولجالزراعة ومفاوضات  اتفاق الزراعية في إطار
  .46.، ص 2009فبراير ،الجمهورية اليمنية ،للتنمية اإلدارية المنظمة العربية 

  .من اتفاق الزراعة الجزء الثالث 4/1راجع المادة  -14
 ،2008، منظمات اقتصادية دولية في زمن العولمة،مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،محمد إبراهيم عبد الرحيم/ د -15

        . 173.ص
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علـى كامـل    ،األغذيةصناعة سه بحصول عمالقة ففاذ إلى األسواق يترجم نفحكم النَ
كية الفكرية وتـدمير  حقوق المل امتالكها و  حبوب البلدان النامية أسواقالحرية في دخول 

 البلـدان هذا المفهوم المدمر الذي ينتج المجاعة على نسق واحد، تجد  .)16(التنوع اإلحيائي
تنافسي حياله مما يجعلها تفقد السـيادة   أونفسها عاجزة على أخذ أي إجراء وقائي  النامية 

  .فشيئا شيئا الغذائية لمواطنيها
 

 ثالثة  زيتجاوالواردات الغذائية بما  يهاقد ازدادت ف :مثال OUGANDA أوغندافـ
، فبموجب حكم تحسين النفاذ إلى األسـواق  الزراعة تفاقاما كانت عليه قبل إبرام  أضعاف

حيث زاحمت اإلنتاج المحلي، وبقي العمال الـذين   اردات تأثيرات سلبية عليهاكان لهذه الو
صـغار   سـتطيع  ، بحيـث ال ي )17(القطاع الزراعي بدون عمـل  فقدوا فرص عملهم في

،وقد يواجهون منافسة ره نحو التصديالمحاصيل التي تتوج المزارعين المشاركة في زراعة
تهميش وضعهم في   مما يؤدي إلى زيادة أكثر ضراوة فيما يتعلق بالحصول على الموارد،

  .مـبلدانه
  
  

  
  
غالبـا فـي إطـار     -على المزارعين فبسم حفنة من تكتالت التكنولوجيا اإلحيائية،جرى فرض بذور معدلة جينيا -16 

جفاف   الزراعي بعد  لتجديد اإلنتاج  حقائب بذور معدلة جينيا للمزارعين إثيوبياسلمت في  :فمثال - المساعدة الغذائية
ــر، ــ  كبي ــزارعين أنَ ــك للم ــد ذل ــين بع ــن تب ــذه   ه اللك ــادة زرع ه ــن إع ــوق  يمك ــع حق ــذور دون دف الب
المزارعين أن البذور لـن   كتشفاوفيما بعد  )MONSANTWOOARS  ،DAMIALMIDLANZUL(لشركات

وبهذا أصبح . العمالقة العالميةالخ، التي تنتجها الشركات ....إال باستعمال المواد الزراعية أي األسمدة الخاصة   تنبت
عين تخـزين  للمزار  تتيح يتكتالت الصناعة الغذائية وتم تحطيم الدورة الزراعية الت  كله بين أيدي االقتصاد الزراعي

  : عـراج  حول هذا الموضوع  تمن المعلوما  للمزيد. المحصول المقبل منها  ستخالصالالبذور وزرعها 
  

- CHOSSUDOVSKY Michel,"La mondialisation de la pauvreté", Revue de nouvelles   
pratiques sociales,Vol 12,N°2,les de l'université du Québec,décembre1999,p.07.                            
17-F.A.O,"l'accord sur l'agriculture bilan de sa mise en œuvre", études de cas sur des pays en 
développement, vol3, Rome,Italy  ,www.fao.org/biotech/doc.asp?, consultation: Décembre  
2005,ppp30-38-54. 

  
  

http://www.fao.org/biotech/doc.asp
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بسبب التراجع فـي   نَهأ " : J.BERTHELOTبير االقتصاديما أشار إليه الخ وهو
فرض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية بموجب اتفاق الزراعة في دولة كالبرازيل 

، 1998/2004تعتبر قوة اقتصادية صاعدة بأمريكا الجنوبية خصوصا للفترة مابين يوالت
هكتار إلى مليون  52من  راعيةالزإثرها المساحات  صت علىوتقلَ يتراجع اإلنتاج الزراع

  )18( ."مليون هكتار 42
 

ـ  المزارعين يبحثون هذا اإلتفاق يجعل        أمـوالهم،  اعن نشطات أخرى يستثمرون فيه
وقـع كبيـر    الناميـة  سيكون له في البلدانف ، أوربا في يحدث أبد قد األمروإن كان هذا 

يجعله يؤثر  هذا ما ألن ،مالئمة رأكثوجعلها ه بنود يالنظر فمن إعادة  لذلك البد ،وأخطر
  )19( .لهذه البلدان االقتصاديةسلبا على السيادة 

 

تفكيك الحماية الجمركية من شـأنه أن   أنبعض المختصين في التجارة الدولية  يرى      
ما ينجـر عنـه    ،القدرة اإلنتاجية الزراعية ريؤدي إلى إغراق األسواق المحلية ومنه تدمي

أمـا   )20( .وزيادة كبيرة في التبعيـة الغذائيـة   فاء الذاتي بالنسبة للبلدان الفقيرة،تدمير االكت
المحلية ويعتبر حقـا   تبغزو االقتصاديا حسب وجهة نظرنا، يسمح حكم النفاذ إلى األسواق

كل مبـدأ السـيادة   آت يوهذه حقيقة ينبغي عدم إنكارها وبالتال ،وعا بموجب هذا االتفاقمشر
  .بكل معانيها

  

لت تخفيضات التعريفة والزيادة المصاحبة شكَ: مثال SRILANKA سريالنكا ففي
 GUINEE غينيا في و .لها في واردات األغذية ضغوطا على القطاع الريفي والعمالة

  ى إلى إزاحة الكثير من اإلنتاج أد ، مماواردات عصير الفواكه من كبار المنتجين تتزايد
                                                                                                                              

  
  

الدولية لتجارة السلع الزراعية، أي سياسة زراعية  المنظومةفي ضوء  المسألة الزراعية رتطو الدين،عز بن تركي  -18
وعلوم التسيير،قسـم  االقتصادية كلية العلوم  ،االقتصاديةي العلوم للجزائر؟ أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة ف

  .36.ص،2007-2006 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،االقتصاديةالعلوم 
19-CHVAGNEUX Christian," OMC, changer pour exister", in: L'économie politique, N°35, 
Editions Editorial, France, Jullet 2007, P. 17. 
20-CHRISTOPHE Jean et TROUVE Aurélie," La politique agricole commune vidée de son 
contenu", in: Le monde diplomatique, janvier 2009, pp.6et7. 
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بالنسبة لميـزان   ا، أماألغذية المستوردة ىاعتمادها المستمر علعن تزايد المحلي وكشف 
وعبؤها ثقيال ويالجلها طأمشاكله كان  المدفوعات فإن، ا يضر بقدرة الدولة على تعزيز مم

هذا ما ينعكس سلبا على سياسة الدولة في اتخاذ القرارات السـيادية   .)21(قدرتها في التنمية
  .للنهوض بالقطاع الفالحي في البالد

 

أمفـي   أحكامهص تتلخَ  ،)22(عم المحلي للمنتجات الزراعيةا بخصوص تخفيض الد
ـ نسب تخفيض الدعم المحلـي  المحلي،تصنيف تدابير الدعم  :هينقاط  أربعة تنفيـذ   ة، آلي

المعفـاة مـن الخضـوع     المحلـي تدابير الدعم   التعهدات بتخفيض تدابير الدعم المحلي،
  :وقد صنفت تدابيره إلى قسمين  .للتخفيض

                                           

ويطلق عليهـا   :الزراعيةفي التجارة  اعوجاجاتسبب  تدابير الدعم التي ال: أولهما 
تسـري عليهـا التعهـدات     الهي ) Green Box Policies(سياسات الصندوق األخضر

من التخفيض من  ةالحصر معفاوردت على سبيل  أخرىتدابير دعم  03بالتخفيض وتوجد 
نا من ه .) Blue Box Policies(بينها تدبير دعم يطلق عليه سياسات الصندوق األزرق

  .ضتخفَال  التي من الدعم أنواع ةنجد أربع
 

تعـرف   وهـي  :في التجارة الدولية الزراعية اعوجاجاتدابير دعم تسبب  :ثانيهما
ـ (Amber Box Policies)األصـفر الصـندوق   تبسياسا خضـوعها للتعهـدات    ع، م

  .بالتخفيض
 

يؤثر بطريقة غير  األسعار، مما يتخفيض الدعم سيؤدي إلى الزيادة ف للتذكير فإن          
نه أن يخلق مشاكل اقتصادية أ، هذا من ش)23(النامية لبلدانمباشرة على الميزان التجاري ل

  التي  ،عند تطبيقها لبرامج التكييف والتثبيت ،ن عانت منها بعض الدولأواجتماعية سبق و
 
 

  
عولمة جديدة، جريدة العرب األسبوعي ، رئيسة مكتب جنيف لمعهد السياسة الزراعية والتجارة، مطلوب كاين سمولر-21

  .8-9.،ص08/11/2008، السبت43، العدد
أحكام تخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية وضوابط برامج الدعم  :للمزيد من المعلومات راجع في هذا الصدد-22

 :المسموح بها كما يلي

  .4 ،3 ،2 االتفاقة إلى مالحق باإلضاف منه، 03المادة  الزراعة وكذلك اتفاقمن  7/2، 6/1المواد  -
  .89.ص ،1995 القاهرة، بي، دار النهضة العربية،الجات ومستقبل االقتصاد العالمي والعر ،نبيل حشاد / د-23
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قتها سابقا باالتفاق مع صندوق النقد الدوليطب. تملك اقتصادا قويا البلدان المتقدمة لذلك فإن 
اقتصاديا فهي تبقـى  الضعيفة  ا الدولأم ،سيادتها فظحيجعلها في اكتفاء ذاتي وبالتالي ت ما

ه ال يخـدم إطالقـا   االقتصاديين إلى موضوع الدعم بأنَ ، لهذا ينظر بعض)24(تحت رحمتها
25( .ا يستدعي التعامل معه بحذر شديدهذه األخيرة مم(  

  

عم وهي بتخفيض الد البلدان الناميةننا هو لماذا نطالب ذي يتبادر إلى أذهالوالسؤال ا
رت هذا قد طو  المتقدمة البلدان ذلك أن. طوير قطاع الزراعة؟اجة إليه لتال تزال بأمس الح

القطاع خالل سنوات عديدة بفضل الدمه لمزارعيها، في المقابل يطالـب  عم الذي كانت تقد
  . إليهبأمس الحاجة  هياالتفاق الدول الضعيفة  بتخفيضه و

                     

بجعـل القطـاع     االقتصـادية كبير بالسـيادة  المساس اليتجلى لنا  متقد ما خالل من
لبلـدان  أكثر هشاشة وجعلها تابعة دائما من الناحية الزراعية ل في البلدان النامية الزراعي
أسـعار   ارتفـاع خصوصـا مـع     تدرك األمر جيدا،أن  ى البلدان الضعيفة، فعلالمتقدمة

روبي األمريكي على كسب األسواق وتقسـيمها  افس األوات الزراعية من جهة والتنالمنتج
التـي تعـاني مـن     ل عبأه هذه األخيرةالتبادل الذي تتحم من جهة أخرى، وتدهور شروط

البـاب   فوعاتها وزيادة اختاللها و بالتـالي جعـل  مد ما يهدد ميزانم ،)26(التبعية الغذائية 
  .النقد الدولي مفتوحا على مصراعيه أمام تدخل صندوق

 

  
  
  

  
مجلـة النائب،العـدد األول،    ، سيادة الدول في ضل العولمة،عبد الرزاق دحدوح  :شكيب والنائبجوهري  :النائب-24

  .92.ص،2003منشورات المجلس الشعبي الوطني،
 أنمعالي الـوزير والوفـد المفـاوض     أوصي"السابق ومما قاله  األردنيالوزير  محمدحاليقية  السيد أبداه هذا ما -25

ـ محـتَ  أمـر عم لهذا القطاع قدر المستطاع مادام التنازل على موضوع الد في التنازل دواديتش للمزيـد مـن    "ا م علين
إلى المنظمة العالمية  وملف إنظمام الجزائر األطرافالنظام التجاري المتعدد "   ، محمد حاليقية السيد: طلعاالمعلومات 

  .148-149.ص ص،2003اكتوبر الرابع، ،مجلة الفكر البرلماني،العدد"للتجارة
، من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة،مذكرة ماجستير في االقتصاد الـدولي، معهـد العلـوم    بن موسى كمال -26

  .156.ص،1996فريلأاالقتصادية ،جامعة الجزائر،
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بلـدان  ض صـادرات ال ، فستتعر)27(بالنسبة إللغاء الدعم على الصادرات األمر كذلك
بما في ذلـك   ا يضعف قدرتها على االستيرادتآكل وستواجه منافسة شرسة، مملل الصغيرة

 جد أنيالعالمية للتجارة  ةللمنظم الجزائرالمتتبع لمسار مفاوضات انضمام : مثالاألغذية، ف
ه من المسـتحيل  النقاش قد أثير حول المؤسسات التجارية التابعة للدولة، وأجابت عليها بأنَ

، الـذي يسـتورد   OAICرية عن الديوان الجزائري لتسيير الحبـوب  تخلي الدولة الجزائ
  )28(.تالذي يستورد المحاليل واللقاحاباستور  الحبوب لحساب الدولة وكذلك معهد

                                                                                                                       

في الدولـة،   كل ما هو أساسي ن القضاء علىهذا االتفاق حاول المفاوضي فمن خالل
البلـدان   بالعديد مـن  رضطابسيادة الدولة في تسيير المراكز الحساسة،هذا ما  والذي يمس

 ةلنفسها، بحماي  ها التي استخدمتها البلدان المتقدمةة نفسحجالمطالبة بالحماية وهي ال النامية
بضرورة حماية أمنها   الدول الفقيرة من هنا طالبتاية يومنا هذا، لى غقطاعها الزراعي إ

 ى أسـاس أن وسيادتها السياسية، وعل أ من أمنها الوطنيال يتجز االغذائي باعتباره جزء
على واردات الغذاء يعد في حد ذاته أمرا خطيرا ومهددا لألمن القـومي ،   االعتماد الكلي

النسبة لحماية مسـائل  ب 1994جات   من 21لمادة ت عليه امستندة في ذلك إلى ما نص
ما يبين تأثر سـيادة   ، وهو)29(واستثنائها من قواعد النظام التجاري الدولي األمن الوطني

  .الدولة بهذا االتفاق
 

يصعب  )األخضر واألزرق(دوقين أنواع الدعم المتضمنة في الصن فإنذلك  إلى ضافةإ     
ليها بسهولة، ويحتاج األمر إلى تكاليف ضخمة لتجميع ع التعرفعلى البلدان النامية 

  عم الممنوح من طرف نظيرتها إثبات عدم مشروعية الد المعلومات بغية
  
  
 

        
  .منه 12المادة  )VI( منه و الجزء 11، 10، 9، 8 المواد الزراعة، اتفاقمن  )(V الجزء :راجعفي هذا الموضوع  -27
  ، جريـدة "ليس هناك إال خطوة لإلنظمام لمنظمة التجارة العالميـة  "،)جارة الجزائريوزير الت( جعبوب الهاشمي  -28

 :أنظــــر .8. ، ص07/02/2007، بتــــاريخ " liberté économie" لبرتــــي إكونــــومي  

WWW.mincommerce.gov.dz/Fichiers/elahras.pdf   
  .274.ص ، مرجع سابق،....التجارةمستقبل تحرير  العزيز،عبد  عادلالسن / د -29
  
  

http://www.mincommerce.gov.dz/Fichiers/elahras.pdf
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المتقدمة البلدان  ألن ،دول المتضررةاإلثبات يقع على عاتق ال بءع أن خاصة و المتقدمة،
ير مشوه للتجارة، ه دعم مشروع وغنَمن هاذين الصندوقين أكثر من غيرها، بحجة أ تستفيد

  .وبالتالي تؤخذ مصالحها بجدية تامة عكس البلدان النامية
 

النسبة للبلدان المتقدمة خاصة في ظلـي  ته تتزايد بأهمي ، فإنأما الصندوق األزرق
جديد بعد مؤتمر الدوحة يسمح بزيادة الـدعم المحلـي    لقانونالكونجرس األمريكي  عتمادا

عف قدرة المـزارع  األسعار، وض انخفاضأي عند  -نسبة إلى األسعار الدولية للمزارعين
الطارئ  االنخفاضعويضه عن على التصدير، يرتفع مستوى الدعم الممنوح له لت األمريكي

، وهو ما من شأنه أن يعزل المزارع األمريكي و يحميه من قـوى السـوق    -في األسعار
عم فـي  خـر للـد  آوبالتالي إدخال مفهوم . الدولي و تداعياتها بالنسبة لإلصالح الزراعي

عالمية ه في إطار منظمة الالصندوق األزرق بما يخدم القانون األمريكي المشار إليه و يقنن
يش أمنها الغذائي تهم وازديادالنامية في الصميم  ضرب مصالح البلدان عليه ، و)30(للتجارة
  .تقلص سيادتها الغذائية  و ثمة

 

الموجهـة للبلـدان    تستعمل الواليات المتحدة األمريكية المساعدات الغذائيـة في هذا 
 انخفـاض فعنـد   -تها ، لصرف الكساد عنها ومن ثمة تعتبر دعما مستترا لصادراالنامية

فهـذه   ، - الغذائية والعكس صحيح األسعار في السوق الدولي ترتفع مستويات المساعدات
  .أكثر عدات تستعمل لتصريف الصادرات الالمسا

                                                                 

 إضافة إلى ذلك ،النامية لبلدانيس هو الحل المناسب لالزراعة ل تفاقافي  فاالندماج
إلى تقليص كميـات اإلنتـاج    البلدان المتقدمةي للمزارعين يؤدي بإلغاء الدعم الحكوم فإن

مما  ،الفقيرة ذائية التي كانت تقدمها إلى البلدانوهذا بدوره يؤدي إلى تقليص المعونات الغ
  )31( . سوء التغذية في هذه األخيرةو أمراض  ةظهور المجاعيؤدي بدوره إلى 

                                                                     
  

.278.  مرجع سابق، ص العزيز،عادل عبد السن / د -30  
 31- DAUDIN Guillaume," Tous unis contre le protectionnisme des pays du nord?", Revue de  
 l'OFCE, N°84, janvier 2003.pp.96-97. 
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مـا دامـت   أن ال تبالغ في تقديم الحماية لمزارعيها  ا يجب على البلدان المتقدمةكم
حتى  -الحماية -، فعليها أن تفسح المجال للبلدان النامية لتطبيقهامتفوقة في هذا القطاع الهام

علـى سـيادتها    الحفـاظ  و من تطوير هذا القطاع الحساس في التجـارة الدوليـة،  تتمكن 
، كمـا  )32( سياسة الزراعيـة الوطنيـة  جد كبيرة على ال االتفاقهذا  ارأث نأل ،االقتصادية

لتحديث هـذا   في الدول الضعيفة المبرمجة يضعف كل أشكال األنظمة الزراعية و الغذائية
 غذائية مستقلة و ذلك كله لصالح شركات ذات سيادةفيها  الي عدم وجود دولة، و بالتَالقطاع

         )33( .الغنية بصورة متزايدة ترتكز لدى البلدان ية الزراعية التياألعمال التجار

 

وضبط الممارسات  ،الدولة من حماية زراعتها المحليةإلى منع  يهدف اتفاق الزراعة
العالم وخاصة في  السلبية باتت محسوسة في جميع أنحاء هالزراعية في العالم الثالث، فأثار

على البلـدان الناميـة أن   ، لذلك )34(ية الغذائيةالبلدان األكثر فقرا، والتي تعكس تزايد التبع
.                            وبالتالي سيادتها في هذا المجال تدرك درجة خطورة هذا االتفاق على أمنها الغذائي

 

 السيطرة على األسواقب لكار جيح للشركات الكبرى اسم، للقيسعى هذا االتفا
إذ ال  وهذا ال يالحظ في فحواه ،)35(أمنها الغذائي قتحقيوتقليص فرص البلدان النامية في 

  صل إلى فسوف ن جيدا النا بنوده و درسناهحلَ، ولكن إذا نجد كلمة الشركات في النص
  
  

   
 
32-TANGERMAN Stefan,"L'accord sur l'agriculture de l'Uruguay round fonctionne- t .il?",  
in: Economie internationale, La documentation Française, N°87, 2001.pp.32-33. 
33-BERTHETOT Jacques et BUISSON Michel," Refonder la régulation des échanges                                                                                               
agricoles sur la souveraineté alimentaire", in: Proposition introductive à l'élaboration du 
manifeste d'ATTAC, France, 05/03/2006, p.13.  
34- GELINAS Jacques,"L e piége du libre échange de L'OMC", in: Le journal alternatives, 
Vol 14, N° 10, Québec, Canada ,27/06/2008. 

يعرفون ماهية مـا   القد كانو. ، والذين إنتدبو للوفد الرسمي األمريكيلكار جي في شركة نالتنفيذيو هفاالتفاق صاغ -35 
عالميـة   ةكبر شركأ اعاما حتى يصبحو 20مدى ىهم سبق أن أعدوه في الواليات المتحدة األمريكية علأنَ ثيكتبون، حي

زراعية  ةشترت ثاني أكبر شركا من التجارة الزراعية، ولقد ةائبالم 70واليوم تسيطر على .الحبوب لتتاجر في محاصي
وليست اتفاقية متعددة  لكار جيفاتفاق الزراعة ليست إال اتفاقية .كونتننتالوالمعروفة باسم شركة  2002قبل عامين أي 

 .س الجميـع اإلتحاد األوربي علـى رؤو ودولة، فصاغتها هذه الشركة ثم فرضتها أمريكا  140األطراف توصلت إليها
  -:عوللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راج

  www.ahedegypt.org:، أنظر2001مارس  10، تاريخ النشر "تأثير العولمة على األمن الغذائي" ،فاندانا شيفا/د - 

http://www.ahedegypt.org
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سوقا مربحا لتسويق منتجاتها الزراعية، حتـى وإن كـان    نتيجة وهي بجعل البلدان النامية
ـ  نهذه الدول، فمالغذائية الداخلية ل سيادةالذلك على حساب   ايبحث في اللغة التي صيغ به

"   هدفه هو نأ )36( شعباني سماعيلإالدكتور  ىكما يرسيدرك أبعاده  اتفاق الزراعة بالتأكيد
غط الض بقاء البلدان المتقدمة  تسيطر على األسواق العالمية للمنتجات الزراعية واستمرار

لتـونس و    لدول المتخلفة، تارة بفرض الحصص كمـا وقـع  على المنتجات الزراعية ل
  ".الخ...المغرب وتارة بفرض المعايير النوعية

 

فـي المنظمـة العالميـة     المنازعاتجهاز تسوية  القضايا التي طرحت على فمعظم
بلـد   أثيرت في الغالب من طرف البلدان المتقدمة ضـد  قد ،االتفاقللتجارة بخصوص هذا 

على سيطرة هذه البلدان عليه و من بين هذه القضايا نذكر  مة، ما يدللمنظمي عضو في انا
  : ما يلي

                                                  :ضد كوريا الشمالية الواليات المتحدة األمريكية قضية -1
، ضد جمهوريـة  1999بشكوى في شهر فيفري  تقدمت الواليات المتحدة األمريكية

دة، دة و المجمالمبر  لحوم البقر الطازجةات لتدابير التي تؤثر على واردص اكوريا بخصو
تمييـزا   تتضمن االستيرادجمهورية كوريا تطبق خطة لتنظيم  و مما جاء في الشكوى، أن

، عن طريق تطبيق تدابير من بينها جعل بيع اللحوم المسـتوردة  ضد لحوم البقر المستوردة
رص بيع لحـوم  فقييد طريقة عرضها، مما يقيد من و ت صة،مقصورا على محالت مخص

  .البقر المستوردة
 

جمهورية كوريا الشمالية ترفع سعر بيع  كذلك ترى الواليات المتحدة األمريكية بأن
" مقصورة على مجموعات معينة تسمى االستيرادلحوم البقر المستوردة، و تجعل سلطة 

الحيوانية ، وتقدم دعما محليا لتربية وعلى هيئة تسويق المنتجات  "المجموعات الكبرى
. القطرية االلتزاماتاألبقار بمبالغ تتجاوز إجمالي مقياس الدعم الكلي الوارد في جدول 

  وم البقرـواشتكت الواليات المتحدة األمريكية من أن هذه القيود تطبق فقط على لح
   

لمية فـي إطـار   االزراعية في مواجهة األسواق الع إمكانيات الجزائر "، إسماعيل شعباني/ د :راجع في هذا الشأن-36
  .242.ص، 1999، 12جامعة الجزائر، العدد ت، حوليا)"OMC(المنظمة العالمية للتجارة
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، المحليةالمستوردة، األمر الذي حرم الواردات من نفس المعاملة التي تطبق على المنتجات 
و أن الدبشـأن   االتفـاق ا يتناقض مع مضمون م لصناعة تربية األبقار يمثل دعمعم المقد

،  4، 3(للمواد انتهاكاتو تزعم الواليات المتحدة األمريكية أن ذلك ينطوي على . الزراعة
. 1999خـاص فـي مـاي     بشأن الزراعة، وقد تشكل فوج خبـراء  االتفاقمن ) 7،  6

  .ونيوزيلندا بحقوق الطرف الثالث وكندا، ليا، اأستركل من  واحتفظت
 

  : ضد الهند يات المتحدة األمريكيةالوال قضية - 2
مفادهامت الواليات المتحدة األمريكية بشكوى تقد القيود الكمية التي تطبقها الهند  أن

بندا من بنود  2700عدد كبير من المنتجات الزراعية، والتي تشمل أكثر من  استيرادعلى 
ا لدى المنظمـة العالميـة   اإلبالغ عنه التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية التي تم

  .بشأن الزراعة االتفاقمن  2الفقرة  4المادة الهند بموجب  التزاماتتتفق مع  للتجارة، ال
 

التدابير المتنـازع   أن ،1997سبتمبر  18تبين لفريق الخبراء الخاص الذي شكل في 
. )37(راعـة بشأن الز االتفاقمن  2فقرة  4المادة الهند بموجب  التزاماتتتفق مع  عليها ال
38( .هذا الحكم استئنافالهند قررت  غير أن(  

 

الدوحة للمعاملة الخاصة و التفضيلية  مفاوضاتعلى الرغم من األولوية التي أفردتها 
هـذه   فـإن . للبلدان النامية و األقل نموا بموجب الفقرة الثالثة عشر من البيان الـوزاري 

يجب هنا أن نقلـل   و ال. ةالزراعيلمفاوضات الواجب في إطار ا االهتمام ىالمعاملة لم تلق
ة التي قام بها مفاوضو هذه البلدان و المقترحات العديدة التي قاموا بتقديمها بالجهود المضني

استمرار تمسـكهم بمطـالبهم   ه يتعين عليهم غير أنَ ،لحماية سيادة دولهم ومصالح شعوبهم
 . المشروعة

  

 
37- L'article 4/ 2 de (A. s. A) : 
-" Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont 
dû être converties en droits de douane proprement dits1, ni ne recourront 
ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à 
l'article 5 et à l'Annexe 5".                                                       

       ، جهاز تسوية الخالفات داخل المنظمة العالمية للتجارة ، مذكرة لنيل شهادة    قادري طارق: للمزيد من القضايا راجع -38
،ص 2010-2009الماجستير قي القانون، فرع قانون األعمال ، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق ، تيزي وزو،

  .84- 83. ص
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  :الفرع الثاني
 

  الصحة النباتیة و اتفاق الصحة  
  

 

خاصة الغذائية  - الزراعة الرتباط المنتجات الزراعية التفاق مكماليعتبر هذا االتفاق 
القيود الفنية  بقاعدة األخيرة مرتبطةهذه  كما أن ،والنباتبصحة اإلنسان والحيوان  -منها

لحماية صحة رورية الض بحيث يقر حق الدول األعضاء في اتخاذ التدابير ،)39(على التجارة
 والحيوان والنبات مع مراعاة أن تكون هذه التدابير واضحة ومبررة وتطبق بقدر اإلنسان
أن يكون استخدام االشتراطات الصحية استخداما يحقق  و ،لتحقيق الهدف منها ما يلزم
،  الصحة العامة دون أن يتحول إلى وسيلة للحماية أو للحد من الواردات الزراعية ضمان

ه تأكيدا من جديد إنَ" : تم اإلعالن عنه صراحة في ديباجة االتفاق حيث جاء فيها  وهذا ما
  ة ترتيبات ضرورية لحماية حياة أوعدم جواز منع أي بلد عضو من تبني أو تنفيذ أي على
ق هذه التدابير بطريقة تشكل وسـيلة  ، بشرط أال تطبحة اإلنسان أو الحيوان أو النباتص

ذي ليس له ما يبرره بين البلدان األعضاء ، التي تسود فيها نفـس  أو ال التحكمىللتميز 
   .  "الظروف ، أو بشرط أال يتم استخدامها بطريقة مقنعة للحد من التجارة الدولية

 

على  3/1 المادةحيث تنص  ألسس علمية تقييم المخاطر الصحية وفقا ينظم االتفاق و
صحة اإلنسان و النبات على أوسع نطـاق  من أجل تحقيق التنسيق في تدابير حماية " هأنَ

ممكن، على البلدان األعضاء إقامة هذه التدابير وفق مقاييس و إرشـادات أو توصـيات   
حدد األضرار الناجمة عنها من الوجهة االقتصادية كخسائر يكما  ."الخ...دولية إذا وجدت

  .د المستورداإلنتاج والمبيعات في حالة ثبوت ظهور آفة وتكاليف المقاومة في البل
 

كل دولة بنشر القواعد المتعلقة باإلجراءات الصحية التي تحددها وإخطـار   ألزم كما
الدول األخرى بها تحقيقا للشفافية، فضال عن تقديم المساعدات الفنية في مجـال الحمايـة   

موازاة مع ذلك إنشاء لجنة لحماية صحة اإلنسان والنبات تكون بالالنامية، و للبلدان الصحية
  . المشاورات بين الدول األعضاء  تفعيل همتهام
 

  
  .50.ص،2002/2003،اآلثار االقتصادية التفاقية الجات، الدار الجامعية اإلسكندرية،محمد محمد علي إبراهيم/د -39
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و خمس سنوات للدول  االتفاق على البلدان الناميةنفاذ  ءة عامين لبدمدهناك  أنكما 
فما عدا الحاالت العاجلـة ،  " حيث جاء فيها  1/2المادةن خالل ضح مهذا ما يتَ األقل نموا

على البلدان األعضاء إتاحة فترة معقولة بين نشر اللوائح التنظيمية الخاصـة بحمايـة   
تجين فـي  ، من أجل إتاحة الوقت للمناوسريان مفعولهصحة اإلنسان والحيوان والنبات 

ان النامية األعضاء لتعديل منتجاتهـا  ، وعلى األخص في البلدالبلدان األعضاء المصدرة
  )40( ."وطرق إنتاجها بما يتمشى مع متطلبات البلد العضو المستورد

 

كما تشمل تدابير حماية صحة اإلنسان أو النبات كل القوانين والمراسـيم واللـوائح   
، مـن  ات واإلجراءات المتعلقة بالموضوع، بما فيه من أمـور أخـرى  التنظيمية والمتطلب

، وطرق التجهيز واإلنتاج واالختبار والمعاينة وإجراءات الموافقـة  المنتج النهائي سمقايي
    والمعالجة بالحجر الصحي بما في ذلك المتطلبات المناسبة بنقـل الحيوانـات أو النباتـات    

، وإجراءات أخذ العينـات ،  قائها على قيد الحياة خالل النقلأو المرتبطة بالمواد الالزمة لب
، والمعلقات المبنية للمحتويات والمرتبطة مباشرة المخاطر، ومتطلبات التعبئة رق تقييموط

  .بسالمة المواد الغذائية 
 

لمكافحة الغش التجاري وحماية هذه القواعد تشبه األحكام الداخلية  ومن المالحظ أن
، والتي تؤدي إلى الحفاظ علـى سـالمة   سان الموجودة في مختلف المجتمعاتالبيئة واإلن

، وتسعى إللغـاء الممارسـات غيـر    مواطنين وتحقيق المنافسة الشريفةتجارة وسالمة الال
  )41( .الشرعية في السوق الداخلية 

 

البلدان  – جاء ليخدم مصالح الطرفينو منصفا، االتفاق من الناحية النظرية يعتبر هذا
طرف البلدان من  ما يستعمل افغالب ذلك،الواقع غير  أنإال  -المتقدمة و البلدان النامية

  قد تلحق التي األضرار بذلك إليجاد حجج تخدم مصالحهم التجارية متجاهلةالمتقدمة 
  
     

.من اتفاق الصحة والصحة النباتية ،4،  3،  2، 1المواد  :للمزيد من المعلومات راجع-40  
،  اإلسـكندرية معية الجديـدة ،  ، اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة ، دار الجا رشدي شيحةمصطفى / د – 41

  .111.، ص2005
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 أسـواقها حماية  ى بعدم مقدرة هذه األخيرةأدفهيمنة القوى الكبرى عليه  ،المتخلفة بالبلدان
   .االقتصادية لهذه الدول يعني تهديد السيادة  ، مااألجنبيةالداخلية ومؤسساتها من المنافسة 

 

للحد من نفاذ السلع الزراعيـة   ذا االتفاقتلجأ إلى تطبيق ه أصبحت البلدان المتقدمة
كحمايـة   بح يسـتعمل وأص ،بقتها للمواصفات البيئية والصحيةة عدم مطاإلى أسواقها بحج

ضرورة أن تتبنى  ىعل هذا األخير دحيث أكَ، )42(مضمون االتفاق رمادية من قبلها متجاهلة
تتحول فيما بعـد إلـى    الدول األعضاء قواعد الحماية الصحية وحماية النباتات على أالَ

فقد تذهب الحمائية ألقصى  ما يحدث ال ينطبق بتاتا مع هذا المعنى، لكن ،)43(سالح حمائي
رها إلى حضر ممارسة أنشطة محلية معينة أو في صورة عدم السماح بـدخول سـلع   صو

 نظرا لما قد يترتب عليها من مخاطر بيئيـة،  معينة لم تراعي المعايير والقيود المفروضة
يد من المـواد  تصدر العد اعتادت أن البلدان المتقدمة وما يثير السخرية في هذه المسائل أن

، ثم تستخدمها هذه تحقق من وراء ذلك أرباحا طائلة و الضارة والخطرة إلى البلدان النامية
لمـواد  افيها هذه  دخلتأالمنتجات التي  استيراد البلدان المتقدمة فترفض ،الدول في إنتاجها

  :، نذكر منهاعدة مرات تخسر البلدان النامية أي أن. لى أسواقهاإ
  

  .من الدوالرات الماليينعليها  خطرة أنفقت مواد استيراد:األولى*
                                    

  .نسان والحيوان والنباتاألضرار البيئية المترتبة على استخدامها بالنسبة لإل :الثانية*
  

  .المنتجات أسواقها هذه خسارة المترتبة على رفض الدول الصناعية دخولال :الثالثة*
 

شـعوبها  فقات المردودة تعود ليتم استهالكها غالبـا بواسـطة   الص أن :األخطرو الرابعة*
  . لها المصدرة

   
 
 

                                                             
 
 

السلسـلة   ،، مجلة دراسات اقتصـادية " اآلثار االقتصادية للعولمة على الدول النامية" ، حجالل عبد الفتاح المال/ د -42
  .21.ص،2003العلمية لجمعية االقتصاد السعودية ، المجلد الثاني،

 سابق،، مرجع عادل عبد العزيز السن/ د: وكذلك راجع .من اتفاق الزراعة 14المادة  من المعلومات راجع للمزيد -43
  .137. ص
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الكثير من شـحنات صـادراتها الزراعيـة مـن     تطبيقات لرفض  مصر تشهد فقد
ه في المقابل مـن  نَأ، كما )44(عة ألسباب بيئيةالمصنَ البطاطس وبعض المنتجات الزراعية

تعبـر سـلع ال    ما إذ كثيرا ،الواردات من الخارجالرقابة الواجبة على كل  الصعب فرض
تتعقد المشكلة وتصبح أكثر خطورة بالنسـبة   و ل الدولةالشروط البيئية إلى داخفيها  تتوفر

ر مواد خطـرة  قد تصد البلدان المتقدمة أنونذكر هنا  ،الزراعية والحيوانية ،للسلع الغذائية
في أغراض معينـة ثـم تحظـر     الستخدامها -والكثير من الكيماويات المبيدات -وسامة 
كمـا    صور الخسارة في هـذه الحـاالت   دومن ثم تتعد ستخدمت فيهاأالسلع التي  استيراد

  )45( .أشرنا سابقا
                                        

                                                                    
 
 
 
 
 
 

  
 الصـلبة،  أولة فات البطاطس السائن معاملة مخلَأبش قيام إنجلترا بفرض إجراءات تعسفية على البطاطس المصرية -44

مؤكدا  قام الدكتور صفوت الحداد باستعراض اإلجراء الذي فرضته إنجلترا على وارداتها من البطاطس المصرية، حيث
جنيه إسترليني، وبالتالي سيدفع البطاطس المصرية خارج المنافسة ، 70قد تصل إلى  ءاإلجراتكلفة تطبيق هذا  أنعلى 

رقمـي   األوروبيةاليونان حيث قامت في إطار قراري المفوضية  خذتهاتَإلجراء الذي كما قام بموافاة الفنية بصورة من ا
)4/2004 /EC   836/2004و /EC( ،  البطـاطس المصـرية للموسـم     السـتقبال فقـط   مـوانئ بتخصيص أربعة

يقع في وسط البحر مما يضـطر المصـدر    الموانئإلجراء الفحص الرسمي عليها، واحد هذه  2004/2005التصديري
ي يرفع من تكلفـة البطـاطس   الذ األمرالمصري إلى تحمل أعباء مالية إضافية لنقل البطاطس إلى المخازن باليونان، 

لما تم رفع الشكوى من طرف وزير التجارة الخارجية والصـناعة   و .، وبالتالي خروجها من المنافسة الدوليةالمصرية
على جدول أعمال لجنة الصحة والصحة  ،(SPECIFICTRADE CONCERS)المصري بإمكانية إثارتها تحت بند 

كبير في وصول اإلخطارات من السكرتارية إلى  تأخروما حدث من لعبة هو . 2005مارس  10-9 النباتية بجنيف خالل
   .المصرية االستفسارنقطة 

نية على التجـارة،  محضر اجتماع اللجنة الفرعية للصحة والصحة النباتية والعوائق الف: راجع تللمزيد من المعلوما -
  : منظمة التجارة العالمية، أنظروزارة التجارة الخارجية والصناعة، قطاع االتفاقات التجارية، اإلدارة المركزية ل

-http;// www.nabialrahma.com/pieces/globalisation.doc2007. 
 

: الكتـاب األول  مية ودول العالم النامي،، الجات تحرير التجارة العالأحمد بديع بليح/السيد أحمد عبد الخالق، د/د -45
 ،، الـدار الجامعيـة، اإلسـكندرية   مشكلة البيئية والتجـارة العالميـة  أثار المنافسة الدولية ، ال-منظمة التجارة العالمية

  .239-174-133 .ص ص ص،2002/2003
  
  

http://www.nabialrahma.com/pieces/globalisation.doc
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ة حكومة، وذلك السيادي أليإلى ضمان الحق كان من المفروض أن يهدف هذا االتفاق 
استخدامها ألغراض حمائيـة وال   ساءتقديم مستوى الحماية الصحية التي تراه مناسبا وال يب

البلـدان   ألكن ما يحدث العكس تماما فقد تلج،  )46(للتجارة الدولية تخلق عقبات غير الزمة
تسعى  إلى أنَها إلغاء القيود غير تعريفية مالزراعية رغالمستوردة لبعض المنتجات  المتقدمة

د في تطبيق تدابير الصحة والصـحة  ة إنتاجها المحلي من تلك السلع من خالل التشدحمايل
  )47( .النباتية

 

الحـواجز    رتفاعا مع هذا االتفاق يتوافق في السياق العام والذي يجب أن ندركه أن
و  تكون بديال عن الحمائية التقليدية ، هذه األخيرة سوفجمركية أمام التجارة الدوليةالغير 

المنظمة أدخلت تدابير أكثر صـرامة مـن   بعض األعضاء في  ، خاصة أنورة جديدةبص
  )48(.ةالمتبع المعايير

                                                     

تحت غطـاء   قراطيةالبيروفي ترسانة من اإلجراءات  يدخل هذا االتفاقففي الواقع 
 تتبناه موقفالهذا  ،ين المنتجين المحليين واألجانب، مما يؤدي إلى التمييز بالوقاية الصحية

العديـد  في  و ذلك  بإعماله شديد الواليات المتحدة األمريكية التي تدافع بإلحاح على التَمثال
   )49( .من المناسبات

تقييم المخاطر و إقرار المستوى " هذا االتفاق تحت عنوانمن  5المادة  كما جاءت
  يجب على "، بحيث نصت الفقرة األولى منها"سان أو النباتمن حماية صحة اإلن المناسب

  
  

 

46-WOODS Ngaire et MARLIKAR Amrita," La gestion des institutions et les limites de 
l'obligation redditionnelle : L'OMC, le FMI et la banque mondiale ", Revue Internationale de 
sciences sociales, N°170, 2001/4, p.630.  
47-LAURENCE Boy,CHRISTOPLRE Charlie, RAINELLY Michel, REIS Patrice,"Lamise 
en oeuvre du principe de précaution dans l'accord sps de l'omc, les enseignements des 
différends commerciaux", Revue Economique, Vol 54,N°6, Novembre 2003,pp. 296-
2 9 7 .                                                    .  
48- LAURENCE Boy, CHRISTOPLRE Charlie, RAINELLY Michel, REIS Patrice, "La 
mise en oeuvre…", op.cit,p. 297. 
49- LAURENCE Boy, CHRISTOPLRE Charlie, RAINELLY Michel, REIS Patrice, "La 
mise en oeuvre….", op. cit, p. 298.  
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البلدان األعضاء أن تضمن استناد تدابير حماية صحة اإلنسان أو النبات إلى تقييم يتناسب 
مع الظروف التي تتعرض لها حياة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات، مع مراعـاة  

تشـكل   ، حيث"تها المنظمات الدولية المختصة بالموضوعأساليب تقييم المخاطر التي أعد
أخـذ   – بإتاحتها للدول تحديـد معيـار التحـوط     لبلدان الناميةا ا علىخطرهذه األخيرة 

أمـام البلـدان    باب على مصـراعيه الطر، فهذه المادة تفتح في حاالت الخ - اتاالحتياط
 التقيـيم العلمـي   المنظمة العالمية للتجـارة  أن تعيد بدفال. للتحكم في هذا االتفاق المتقدمة
لـدان الناميـة بعـين    صالح البالعملي الذي يأخذ م للواقع المطابقوذا االتفاق له الصحيح
  . االعتبار
           

فـي    عند تقييم المخاطر على البلدان األعضاء أن تأخذ"  التي تنص 5/2المادة  اأم
األدلة العلمية المتاحة، و عمليات وطرق اإلنتاج المناسبة، و طرق المعاينـة و   االعتبار

المحددة ووجـود   اآلفاتاألمراض و  انتشارالمناسبة، و مدى  االختباراتالعينات و أخذ 
و البيئـة المناسـبة،    أو األمراض، و األوضاع اإليكولوجية اآلفاتالمناطق الخالية من 

 هذه الفقرة األدلة العلميـة للقيـام   اشترطتفقد  ،"وتدابير الحجر الصحي أو أي عالج أخر
الدول بإعمال هذا اإلجراء  وتساهلت مع 5/7المادة عت عن ذلك فيط، في حين تراجبالتحو

  )50( .به حتى في الحاالت التي ينعدم فيها الدليل العلمي الكافي للقيام
 

50   -L'article 05/7 de l'accord SPS : 
- "Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, 
un membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou 
phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y 
compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes 
ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires 
appliquées par d'autres membres. Dans de telles circonstances, les 
membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels 
nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et 
examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans 
un délai raisonnable". 

فقد فرضت أستراليا قيود على الواردات من الفواكه االستوائية الطازجـة التـي تنتجهـا كـل مـن الفلبـين ودول        -
ـ   دت أنأكَ ، فالفلبين 2000سنة ) دول جنوب شرق أسيارابطة (اآلسيان د صادراتها من المانجو واألناناس والمـوز، ق

الصادرات الرئيسية لـدول اآلسـيان    أن 2000 في أفريل دت الفلبينواجهت قيود الحجر الصحي في استراليا، وقد أكَ
 إعـادة   تواجهها استراليا بتدابير الصحة والصحة النباتية التي لم تكن تستند إلى تقييم المخاطر، وهي أكثر تقييدا والبـد

 :للمزيد من المعلومات اطلع. النظر فيها
- MAGALHES Joao, secrétariat de L'OMC," Les problèmes sanitaires et phytosanitaires et 
l'accord sps, symposium sur les agrumes chine", FAO, 2001, pp.70.                                             
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الفقرتين لموجود في في ضل هذه المفارقات، يستغل خبراء البلدان المتقدمة التناقض ا
، المخاطر المقبولة مستوىلصالح بلدانهم و بالتالي يتحملون مسؤولية تحديد  5/7و  5/2

العمالقة  إحدى الشركات لتمثيل وننزاحيما  وهنا نشير إلى السلطات المخولة لهم ألن غالبا
  تقييم  شددة فيحاالت الصعبة المتفي معظم ال المعنية بذلك -في بلدانهم  يمقرها الرئيس –

فعـل  وب ،المخاطر التي يصعب التعرف عليهـا ب ق، خصوصا فيما يتعلَ)51(المخاطردرجة 
ويعتبر  ،كافية ن كانت األدلة العلمية غيرإما في حالة  السيما ،ضغط الشركات يتم إقرارها

لممارسة هذا الحق  الظروف المالئمة يجب أن تدرسف، ييم المخاطر في هذه الحالة ناقصاتق
تقييمـات اقتصـادية   بوض ع   وتب الغ ف ي استخدام ـھ    تتج اوز  العدید من البلدان المتقدمة  َنأل، 

يادة االقتصـادية للبلـدان   ب الس، فهي تضر)52(صارمة من الحواجز التي تعترض التجارة
  .في الصميم النامية

 

صارمة تفتقر إلمكانية تحقيق المواصفات ال البلدان النامية يجب أن نشير إليه أن وما 
التي تطبقها الدول الصناعية بشكل متزايد، وعلى الراتفاقات تحريـر التجـارة    غم من أن

ءجـا  ، وهذا ماعلى تنفيذ هذه االتفاقات قديم بعض المساعدات لها لمساعدتهات على تنص 
 "  يلـي  منه علـى مـا   9/1 المادةت فقد نص ،والصحة النباتية تفاق الصحةافي  صراحة

على تسهيل تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضـاء األخـرى و    األعضاء توافق البلدان
ثنائيـة أو مـن خـالل     اتفاقـات على األخص البلدان النامية األعضاء، سواء في إطار 

فـي   -بين أمور أخـرى  -و يجوز أن تكون هذه المساعدة. المنظمات الدولية المناسبة
األساسية، بما في ذلك إنشاء هيئات قومية  مجاالت تكنولوجيا التجهيز، والبحوث و البنية

ويجوز أن تتخـذ هـذه المسـاعدة شـكل المشـورة،      . لوضع و إنفاذ اللوائح التنظيمية
ة، و التبرعات و المنح، بما في ذلك تلك التي تستهدف الحصول علىوالتسهيالت اإلتماني 

  مع تدابير حماية صحة  الخبرة الفنية و التدريب و المعدات التي تتيح لهذه البلدان التكيف
  

 
 

51-BOUET Antoine et BUREAU Christophe,"Agriculture et commerce international", in: 
Economie internationale, la doc Française, N° 87,  2001/3, pp.9-10. 

   .100.ص 2003/2004، الدول النامية والعولمة، الدار الجامعية،اإلسكندرية،محمد صفوت قابل/د -52
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 اإلنسان أو النبات الالزمة و مراعاتها لتحقيق المستوى المناسب مـن حمايـة صـحة    
  )53( ".أو النبات في أسواق صادراتها اإلنسان

لتـتمكن مـن     لبلدان الناميةتقديم المساعدة ل حسب هذه المادة فق عليهفكان من المتَ
ذ بصورة جديـة وإن  ، لكن ذلك لم ينفَتقدمةالم نعايير التي تفرضها البلداها للمموائمة إنتاج

ماليـين   5 حـوالي و دوالر 300بحيث لن تزيد عن  -افهي ضئيلة جد وجدت المساعدات
، وهـذه  )54(في المنظمـة  دولة 100إلى حوالي وذلك لتقديمها ، -مساهمات طوعيةدوالر 

 البلـدان  بقاءإفي رغبتها  م هذه الدول بما فيه الكفاية، وهو ما يترجموال تخد النسب ضئيلة
بالتالي تقزيم سيادتها الغذائية وإخضـاعها   لها اقتصاديا وعدم اللحاق بها و تابعةعيفة الض

  .لها
 

كل هذه األمور التي أشرنا إليها، قد ظهرت بوضوح في العالقة بين  في رأينا فإن و
سوف تسـتخدم   اق،الحجج والمبررات الواردة في االتف البالد النامية والبالد المتقدمة و أن

تسـتطيع  أو ال  ما أرادت أن تعرقل تجارة البلدان الناميـة لَك دائما من قبل البلدان المتقدمة
 الثقـافي  فالبالد المتطورة بحكم التقـدم . منافستها السيما بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية

وانين تلزم وق والحضاري، ونمو الوعي تجاه البيئة وحماية وسالمة المستهلك، تصدر قواعد
الحمايـة وهـذه    المنتجات الزراعية الوطنية بتحمل كافة التكاليف االجتماعية لتحقيق هذه

القواعد ولـذلك   النفقات ترفع من أسعار منتجاتها، في حين أن الدول المتخلفة ال تتبع هذه
  .فإن أسعار منتجاتها الزراعية أقل، وهذا يخل بالمنافسة

 

المتخلفة  ت السابقة لمنع الواردات من البلداندمة المبرراالبلدان المتق استخدمتكما 
حماية إلنتاجها أو تفرض رسوما إضافية كما سبق وأن أشرنا، وقد تكون هذه الرسوم في 

 ولذلك وحسب . حقيقتها قيود خفية أو مستترة لحماية إنتاجها الوطني و الحد من االستيراد
  

 
 

53-L'article 9/2 de l'accord SPS :"Dans les cas où des investissements substantiels 
 seront nécessaires pour qu'un pays en développement membre exportateur 
se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un membre 
importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui 
permettra au pays en développement membre de maintenir et d'accroître 
ses possibilités d'accès au marché pour le produit en question. ". 

  .40. بق، صا، مرجع سالسن عادل عبد العزیز  -54
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كضرورة تتجاوز االعتبـارات  رأينا البد من وضع إجراءات وقيود لحماية البيئة واإلنسان 
 ، والبد من تكييف المنتجات الزراعية الوطنية في البالد المتخلفة لكي تراعي هـذه الخاصة

الضمير العالمي  و كفاءة واحترام الظروف و الشروط وأن تقدم المنافسة على أساس من ال
، ي ازدياد تقـزيم سـيادتها الداخليـة   ، وإال ازدادت وضعيتها تهميشا وبالتالحقوق اإلنسان

  .بفرض المزيد من القيود والشروط المجحفة من الطَرف األقوى في المعادلة
 

لمنـع   لياحا أما عن األشكال الحديثة لإلجراءات الحمائية التي تتخذها البلدان المتقدمة
دخول العديد من البضائع القادمة من البلدان النامية فتتمثل في المقاييس المتعلقـة بطـرق   
تغليف السلعة و مدى تطابقها مع قواعد الصحة و البيئة، وتعتبر هذه المقاييس في طبيعتها 

رقـل  ، وبالتـالي تع ة حماية المستهلك و البيئة داخل البالدخذها هذه الدول بحجتقنية، و تتَ
  .دخول سلع البلدان النامية إليها

 

 اتفاقـات  قصد هنـا ون ،البلدان النامية للحرية وسيادة اهديدالعولمة تحمل ت أننستنتج 
 تهمش دور الدولة بـالمعنى السياسـي وتفـرض    أضحت، التي المنظمة العالمية للتجارة

ي خضـوع القـانون   وبالتال سياسةاالقتصاد هو سيد ال ألن يقراراتها على االقتصاد الوطن
القاعدة القانونية بالسياسـة فقـدت    اختلطتإذا "قاعدة هي أمامنكون وعليه  السياسةإلى 

هي نوع من  اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة تبين أن، ومن هنا ي)55(" مضمونها وفحواها
  .ولةتنازل عن سيادة الد خرآب أوبشكل  قبولها يعني نإالهيمنة و

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .61.ص، 1998، 58، مجلة معلومات دولية،العدد"العولمة وأثرها على سيادة الدول" ،هندي إحسان  -55
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  :المطلب الثاني

 
  

 المنظمة العالمیة للتجارة في مجال السلع الصناعیة اتفاقات 
  
 

جارة الدولية في السلع المصـنعة  على تحرير الت) 1947الجات عام ( زت اتفاقية ركَ
وقد . جات والمالبس، ولم يختلف األمر في جميع الجوالت عن هذا الوضعستثناء المنسوبا

تفاق لتحرير المنسوجات والمالبـس تـدريجيا،   اتم التوصل في إطار جولة أورجواي إلى 
ن هذا األخير مجموعة قد تضم و .وكذلك إلى بروتوكول لفتح األسواق أمام السلع المصنعة

   .في السلع المصنعةمة لتحرير التجارة من القواعد المنظَ
    

بروتوكول تحرير السلع المصنعة فـي  التطرق إلى سنحاول في هذا المطلب  يهوعل
البلـدان  و تأثيرهما على سيادة  )الثاني فرعال(واتفاق المنسوجات والمالبس  )ولاأل فرعال(

  .النامية
  

  :الفرع األول
 

  )األسواق ىالنفاذ إل(بروتوكول تحریر السلع المصنعة 
  
  

                             :وهيهذا البروتوكول على ثالث ركائز أساسية  يرتكز
  .تخفيف التعريفات الجمركية.1
 

  .تعريفية من خالل تحويلها إلى تعريفات جمركيةالتخفيف عبئ القيود غير .2
   

ـ  (*)الجمركية الحد من تصعيد الرسوم.3  ةالذي يخضع فيه نتاج المراحل الالحقة ألية عملي
  )56( .اجية إلى زيادة الجماركإنت
      

                                                       

التثبيت الجمركي هو التزام أساسي بين أعضاء منظمة العالمية للتجارة، ويحدد و فقا للمفاوضات بين األعضاء في  -*
فقا لنتائج مفاوضات الحقة اليجوز أن تطبق الدول جدول خاص لكل دولة يرفق بروتوكول العضوية عند االنضمام ، أو و

  .رسوما تعريفية أعلى مما هو وارد في تلك االلتزامات
، منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسـالمية، دار الكتـب   محمد عبيد محمد محمود/د -56

  .951 .ص ،2007القانونية، مصر، 
   .في ملحق مرفق بالمرجعاألسواق، بروتوكول النفاذ إلى  :جعراجع كذلك في هذا المر - 
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المقدمة من الـدول األعضـاء والمتضـمنة     االلتزاماتو ينص البرتوكول على أن 
العامة، كمـا تلتـزم الـدول     أ من االتفاقيةتنازالت جمركية متبادلة تعتبر جزءا ال يتجز

على مدار خمس سنوات بدءا من  األعضاء بتنفيذ التنازالت المتفق عليها بنسب متساوية
  .1995يناير

 

كبر نسبة تخفيضات جمركية حيث ألزمتأر لها وعليه فبالنسبة للمعادن فتقر    
       بتخفيض تعريفاتها على الواردات من المعادن من كل المصادر بنسبة البلدان المتقدمة

، أما ةبالمائ 67صلبنسبة ت وارداتها من البلدان النامية ىوعل بالمائة، 62تصل إلى 
  ،تالبتر وكيماويالى ع اتخفيض تعريفاته ر على البلدان المتقدمةجات الكيميائية فتقرالمنت
ـ  ةبالمائ 4بنسبة  من البلدان النامية األسمدةو   40 ـ، أما األسماك ومنتجاتها فقد حـددت ب

 ةبالمائ 18 ـألولى بلبخصوص آليات ومعدات النقل فقد بلغت نسبة التخفيضات و ، ةبالمائ
 .ةبالمائ 48 نسبة التخفيضات فيها أما اآلالت الكهربائية فقد بلغت. ةبالمائ 66 ـوالثانية ب

)57(  
 

من خالل  ا االتفاق جاء ليخدم البلدان الناميةهذ أن من الوهلة األولى يعتقد الباحث 
آشرنا إليها ، لكن الواقع شيء أن أالتي سبق و ةدالتخفيضات المتعدغم من هذه خر فبالر

هناك العديد من القيود التي تحول دون  التخفيضات الكبيرة التي تصدرها هذه الدول ، فإن
على نسبة التخفيض  ف، فهذا ال يتوقَى أسواق الدول الصناعية المتقدمةدخول صادراتها إل

على التعريفة الجمركية المفروضة  د أيضا بالقيمة األصلية، كما أنما يتحدفحسب، وإنَ
خصوصا السلع التي تتمتع ، ةبالمائ 10 عن تزيد الصادرات الصناعية من البلدان النامية

الجلود واألسماك والصلب والمنتجات الزراعية  - إنتاجها فيها هذه الدول بميزة تنافسية في
  ذلك  زيادة عن، )58(تتزايد هذه التعريفة مع زيادة درجة التصنيع و  -عةالمصنَ

التي قدمتها التنازالت  يفوق بكثير الذي مج التثبيت والتكييف الهيكليبراجراء ما نتج من 
  .الدول الصناعية

                                               

  .931-926 -922 .ص ص ص، منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، محمد عبيد محمد محمود/د -57
تخفيضات التعريفة الجمركية في البلدان المتقدمة حسب مجموعـات   " :عراجع كذلك في هذا الصدد وفي هذا المرج -

       .في ملحق مرفق بالمرجع ،"المنتجات الصناعية الرئيسية
  .560.ص،2003/2002،اآلثار االقتصادية التفاقية الجات، الدار الجامعية، محمد محمد علي إبراهيم/د -58



         ـارة على سیادة الـدولــة للتجـــة العالمـیــالمنظــمـ اتــإلنفاقــر السلبـــي ـالتأثیـ                     : األول الفصـــل

 40

حيث استبعدت  هي البترول، ات وخارج نطاق الج سلع مصنعة مازالتكما أن هناك 
فطية من مجاالت التحرير بما يعنيه ذلك من اسـتمرار  اتفاقات األوروجواي الصناعات النَ

ذلك ، )59(في إخضاعها للقيود الحمائية وألعباء ضريبية ثقيلة العبء من قبل البلدان المتقدمة
وهذا يسير  المنتجة لها، السلع معناه تطوير وتدعيم اقتصاديات الدول تحرير تجارة هذه أن

إدراج هذه  لذا فقد حالت تلك الدول دون في عكس اتجاه مصالح الدول الصناعية المتقدمة،
ومن المؤكد  ،"ر يربح دائمـا المصد" فال تنطبق عليها القاعدة القائلة أناالتفاق  السلع ضمن

خاصة و أن  خام و لمشتقاتهأن هذا االستبعاد سيعظَم خسائر البلدان النامية المصدرة للنَفط ال
هـذا   كيـف أن  جليايظهر من هنا . كثرة من هذه البلدان تعتمد اعتمادا كليا على صادراته

 دائمـا تابعـة   وتركهـا جاء ليضرب سيادة البلدان المتخلفة بطريقة ممنهجة وذكية  االتفاق
  .صناعيا للبلدان المتقدمة

 

س يكرالبلـدان   ت إلى التبـاين الكبيـر بـين    هذا االتفاق الهيمنة الرأسمالية التي أد
في أسعار مواردهـا األوليـة    يالتي تعاني من تدن المتقدمة و البلدان النامية هذه األخيرة

ضت إلى ضـغط كبيـر   مثال تعر الجزائرف، )60(وبالتالي السيطرة على مقدراتها  الصناعية
منتجات الكيميائية نسبة للالبخاصة المنظمة العالمية للتجارة  ىإل خالل مفاوضات االنضمام

ـ  5,6 إلى اقة عليهبالتي طلب منها تخفيض التعريفة الجمركية المط بالنسـبة إلـى    ةبالمائ
  .نفسها مجبرة على التنازل   ، فوجدت)61(خرآلبالنسبة إلى بعضها ابالمائة  5بعضها و

 

عية بوضع العقبات أمام دخول السلع الصنا ففي الحقيقة استمرت البلدان المتقدمة
  اتسعت الفجوة التكنولوجية  ماك ،كبيرةد خسائر تتكب لبلدان النامية إلى أسواقها مما جعلهال
   
 دوالرات 3 هاضريبة الكربون على وارداتها من البترول و مقـدار  الدول األوروبية فرضت 1993مع نهاية عام  -59 

في تزايد مستمر، وتصل خسائر الدول الخليجية مثال  واآلن، 2000من بداية عام  دوالرات 10 للبرميل الواحد تزيد إلى
  .915. ، مرجع سابق ،ص محمد عبيد محمد محمود/ د.مليار دوالر 75 للخمس سنوات األولى من التطبيق حوالي

، من النمو والتنمية إلى العولمة و الغات، رؤية جديدة لنظام اقتصادي عالمي حازم البني كميل حبيب والدكتور / د -60
   .273 -275 .ص،2000د، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، جدي

61- TEMMAM ALI GHOUL,"L'adhésion de la Jordanie a l'organisation mondiale du 
commerce (OMC)", in: Transition et perspectives, actes des conférences du 18 mars et 
25septembre 2001.Alger, institut national d'études de stratégie globale, N2, 2004, pp.273-   
275.     
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   )62( .التكنولوجية الحديثة القيود على تداول  تالشمال والجنوب، بل وازدادبين 
 

تعرض الصناعات الوليدة فـي  ى إلى تحرير تجارة السلع أد حد أنأ لىوال يخفى ع
إلـى اإلجـراءات    ءمواجهتها حتى باللجو إلى منافسة شرسة قد ال تستطيع البلدان النامية

األفراد سيطلبون هـذه السـلع    نألالحمائية والتي تفرض رسوم جمركية تعويضية، وذلك 
، مما يقلـل مـن اسـتهالك    )63(رغم ارتفاع سعرها نبية كنوع من التفاخر باستهالكهااألج

  .اإلنتاج الوطني وبالتالي تعتبر هي الخاسرة في هذه الحالة
      

ن نتها االتفاقات ستحد موابط التي تضمخمة في مستوى االلتزامات والضزيادة الضفال
ـ  في اختيار األدوات المختلفة حرية الحركة أمام حكومات البلدان النامية لتطبيـق   ةالالزم

  .الداخليةبالتالي انكماش سيادتها  سياساتها و
                       

ه يهدف إلى زيادة حجـم  نَأرغم ) نفاذ إلى األسواقبروتوكول ال(وعليه فهذا االتفاق 
التعريفات الجمركية عند  ها ستواجه بارتفاعبالنسبة للدول الفقيرة فإنَ هنَأإال  التجارة الدولية،

 ، وه إلى تخفيض هذه التعريفـات عمومـا  الغنية، رغم االتجا دخول سلعها ألسواق الدول
س تكون   ةبالمائ   12 المرتفعة والت ي تزی د ع ن    يرجع السبب في ذلك إلى التعريفات الجمركية

ـ  10وتبلغ حوالي  ،البلدان النامية تهم  ھي الساریة بالنس بة للس لع الت ي    مـن بنـود    ةبالمائ
الواليـات  فـي   ةبالمائ 20 :السبع الكبار في البلدان المتقدمة بندا 4000التعريفة التي تبلغ 
 بالمائـة 15 ، في اليابان ةبالمائ 30 ، روبيفي اإلتحاد األو ةبالمائ 25 ، المتحدة األمريكية

حيـث   رتفاع التعريفة عليها المنتجات الجلديـة إلض ومن أمثلة السلع التي تتعر. في كندا
ومـن   ، نوعهاحسب  ةبالمائ 58و ةبالمائ 38بين  تتراوح في الواليات المتحدة األمريكية

في  الواليات المتحدة األمريكية ضح من فرضكما يتَ تزال قائمة، ال التقليديةفالحماية ذلك 
   )64( .الفوالذ ى وارداتــعل ةبالمائ 30و 8رسوما تتراوح بين  2002مارس 
  

 

الثالثـة،   )ط(ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،    ،العولمـة و اقتصـاد السـوق الحـرة،     الموسوي ضياء مجيد  -62
  .165.ص،2007،الجزائر

  .65.ص،2006ليبيا ، ،األولى)ط(ي في ظل العولمة ،منشورات دار الكتب الوطنية، مستقبل االقتصاد العرب ،نجاح قدور  /د -63
، مـؤتمر الجوانـب   "أثار تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة السـلع  " قابل محمد صفوت،/ د -64

 :أنظر. 1257،1258ص،.ص.القانونية و االقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية
-2008. www.ameinfo.com/ar-22027.html.  

http://www.ameinfo.com/ar-22027.html
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 ، التي تسعىكانت النتائجمهما  فاق يسعى إلى خدمة مصالح البلدان المتقدمةاالت فهذا
  .ثمن بالتالي تكريس التبعية بأي أسواقا مربحة أمام منتجاتها و إلى جعل البلدان النامية

 

سـيجعل   ن المتقدمـة ية على السلع الصناعية في البلداتخفيض التعريفة الجمرك إن
حتـى    أكثر من السابق، لالستيرادمثال كغيرها من البلدان النامية و العربية تتجه  الجزائر

هـي   سقف التخفيضات الجمركية فتبقى البلدان المتقدمـة بتحديد  صريحا وإن كان االتفاق
والعربيـة   الصادرات الجزائريـة  المسيطرة عليه، وعلى العموم هذا سيؤدي إلى انخفاض

  )65( .بصفة عامة
 

خارج المحروقات التي ال تزيـد فـي    الجزائرية زيادة على ذلك ضعف الصادرات
فط مـن  من إجمالي صادرات السلع الصناعية، واستثناء النَ ةبالمائ 02أحسن األحوال عن 

غيـر   هـا فإنَ إلى ذلك ةفاضإهذا االتفاق يشكل إضعافا لكمية الفوائد التي يمكن أن تجنيها، 
ـ  لوقوف في وجه المنافسة الدولية نتيجة الرتفاع التكـاليف، ى اعل قادرة سـتعمال  ة االوقلَ

  .، مما يجعل سيادتها االقتصادية عرضة لالنكماش والتقلصالتكنولوجي في هذا المجال
 

فـي البلـدان    مارك أن يؤثر على الصناعة المحليةللج كما من شأن اإللغاء المتزايد
البلـدان   تنفيـذ  إن "جاء فيها حيث   Deardoff and Sternها طبقا لدراسة أعدفالنامية 
بإزالة أو تخفيف القيود الحمائيـة و الجمركيـة علـى مسـتورداتها      اللتزاماتهاالنامية 

، سيترتب عليه إضرار فادح بصـناعاتها  سماح بالنفاذ المطلق إلى أسواقهاالصناعية، وال
روح اإلنتاجية الجديدة، أو إقامة الصشأة، و قمع للتخطيط الساعي إلى الوطنية حديثة النَ

والشك في أن حدوث ذلك مـن شـأنه أن   .  الراغب في توسيع الخطوط اإلنتاجية القائمة
يؤخر برامجها التنموية وبالتـالي تصـبح سـيادتها     و االقتصاديةيزيد من حدة أزماتها 

  )66(". االتفاقأكثر هشاشة بموجب هذا  االقتصادية
 

  
   

اآلثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية للجزائر، مذكرة مقدمة ضمن  ، ت اهللامو لحسان آيا -65
متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص نقود وتمويل، كلية الحقوق والعلوم االقتصـادية،جامعة  

  .120-121.ص ص،2003/2004محمد خيضر ،بسكرة،
    .909 -908 .ص، مرجع سابق، ص د محمد محمودمحمد عبي/ د -66
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من منظـور  ) األسواق برتوكول النفاذ إلى( تفاق السلع الصناعيةار إلى فغالبا ما ينظ
البلدان الرائدة اقتصـاديا علـى   ذلك نتيجة هيمنة  ه خاطف للسيادة ونَأعلى  البلدان النامية

 ال تملـك قاعـدة  ة على الدول التـي  بيالسل المنظمة العالمية للتجارة، هذا ما يترجم نتائجه
تخفيض الرسوم الجمركية يؤدي كالعادة إلى انخفاض الموارد  ، ذلك أن)67(صناعية كبيرة 

للدول، والنتيجة هي أن الدول الضعيفة قد تعاني عجزا كبيرا فـي مـوازين    المالية العامة
بها و فـق جـداول    على القيام اإلجراءات التي تجد نفسها مرغمة بسبب تلك مدفوعاتها،
وحتى اإلجراءات الحمائية التي تفرض ) البروتوكول(المتضمنة في هذا االتفاق  االلتزامات

  .، فليس لها أي فائدة في هذه الحالة جمركية تعويضية رسوم
 
 

هذا االتفاق يزيد من حدة المنافسة نتيجة االلتزام بقواعد فتح السوق، ومـن   حيث أن
لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة، هـذا مـا    ،خاصة الناشئة اختفاء بعض الصناعات ثم

في  سيادة البلدان الناميةضرب  ييؤدي إلى تزايد معدالت البطالة في األجل القصير وبالتال
ـ  . الصميم ه ال يجلـب سـوى البـؤس،    فأي زيادة في تكامل النظام التجاري الدولي فإنَ

  )68( .والتلوث، والظلم للدول الفقيرة
 

الهرم المتناسق لهيكل الرسوم الجمركية على المستوى العالمي التي جـاء بهـا   فهذا 
، بل على العكس سيؤدي الهرم الجمركي الجديد إلى يقابله هيكل متناسق لإلنتاج ال االتفاق

 –تقسيم للعمل على المستوى الدولي، تضع الدول ذات المزايا النسبية القيادة عملية إلعادة 
في مرتبة أعلى قياسـا إلـى البلـدان     –و التكنولوجية  االقتصاديةة و الطبيعية و السياسي

  .ع بنفس المزاياتتمتَ األخرى التي ال
 

البلدان المتقدمة تسعى من خالل هذا االتفاق الستنفاد ما بيد  نستنتج أن كخالصةو 
تحافظ على مستويات معيشة مواطنيها  من ثروات، حتى تدعم ثرائها و البلدان النامية

  وهذه هي  ،رخيصةلمصانعها وللتدفئة بأسعار  ةوتأمين مصادر الطاقة الالزم ،لمرتفعةا
 
 

   
اآلثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجـارة علـى التجـارة الخارجيـة للجزائـر، مرجـع        ، مو لحسان آيات اهللا -67

  .124.سابق،ص
68-DAUDIN Guilaume ,"Tous unis contre le protectionnisme des pays du nord", Revue de 
L'OFCE, N°84, Janvier2003, p.105. 
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 العولمة االقتصادية، التي تسعى إلى اندماج أسواق العالم في حقول التجـارة فـي إطـار   
إلى االنحسار الكبير في سيادة الدولة  واختراق الحدود القومية و رأسمالية حرية األسواق،

  .هاـخاصة النامية من
  
  
  
  :نيالفرع الثا
 

  والمالبساتفاق المنسوجات 
  

على  اتفاقات الجات بسبب إصرار البلدان الناميةتم إدراج المنسوجات والمالبس في 
كانت تخضع   ،والغزل والمنسوجات والمالبس من التجارة بالمائة 50ما يقرب حيث  .ذلك

مما كان  ،)69(، وهي عبارة عن ترتيبات ثنائية للحصص)AMF( األلياف المتعددة تفاقيةال
   . )الجات(به  الذي نادت (*)يمثل انتهاكا مستمرا لمبدأ عدم التمييز

  

شاذا و خارجا على قواعد حرية التجارة و المنافسة  فالوضع السابق كان يعتبر وضعا
ت مفاوضات في مراحل متعددةالشريفة، وخاصة بالمقارنة بالصناعات األخرى، ولهذا تم .

 أتفقوكانت أهم القواعد التي . "بونتا ديل أيستي" في إعالن تفق على كثير من القواعدأو
  عليها وضع قواعد و ترتيبات مؤقتة و الحفاظ بالحماية لمدة مؤقتة على أن يتم إدماج هذا 

  

 
 
كل طرف متعاقد ، بأن يمنح األطراف األخرى  التزامن الجات ، يتضم اتفاقيةالمعنى األساسي لهذا المصطلح في ف  -(*) 

أو غير أعضاء، أو على األقـل   االتفاقيةتقل عن تلك الممنوحة لألطراف األخرى، أعضاء في  ، معاملة ال االتفاقية في
ذات المعاملة عندما يتعلق األمر بفرض تعريفات أو تخفيضها أو تقرر أية تنظيمات أو تصحيحات تفضيلية على األنشطة 

منحـت مبـدأ    ،"A"يعني أن دولة ما  الواقعية،ق هذا المبدأ من الناحية وتطبي. و التجارة الداخلة أو الخارجة من الحدود
على الواردات  ،"C" ثم قامت بعد ذلك بمنح تعريفة مخفضة لدولة ثالثة ،"B"الدولة األكثر بالرعاية لدولة أخرى و لتكن 

على الواردات القادمة من الدولة  ،"C"تكون ملزمة بمنح التعريفة المخفضة المقررة للدولة " A"الدولة  فإن. القادمة منها
"B"، بمقتضى هذا الشرط.  

دار الخلدونيـة للنشـر    ،)معوقـات االنضـمام و أفاقـه   (، الجزائر ومنظمـة التجـارة العالميـة   سعداوي سليم  -69
  .27.ص،2008،الجزائر،عوالتوزي
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تـدقيق  القطاع تدريجيا في النظام العالمي الجديد لحرية التجارة و المعامالت حتـى يـتم   
  )70( .ووجهة النظر هذه تتفق مع وجهة نظر البالد المتقدمة. األوضاع

 

وتم لهذا الغرض توقيع اتفاق حول المنسوجات والمالبس، انضمت إليه في البداية 
  كوحدة خاصة السوق األوروبية-أربعون دولة من بينها الدول التسع المتقدمة و المستوردة 

أصبح االتفاق اآلن يعتبر جزءا من اتفاقـات أوروجـواي   ، و ثم توالى االنضمام. -واحدة
  :ينظام حصص االستيراد على أربعة مراحل متمثلة فيما يلويتم إلغاء ). 1994مراكش (
  

من إجمالي قيمـة الـواردات    بالمائة 16 تحرير نسبة 01/01/1995 :المرحلة األولى -
ات ينبغـي أن تنتمـي إلـى    المنتج ، وهذه1990من مستواها عام  من المنسوجات المحلية

المنتجـات النسـيجية    األقمشـة، و  المغزولة،طة و الخيوط الممشَ: الفئات األربعة التالية
  .المالبس الجاهزة،

   .س المنتجات السابقة فو في ن أخرى ئةابالم 17 تحرير 01/01/1998 :المرحلة الثانية -
 

   .في نفس المنتجات السابقة و  أخرى بالمائة 18تحرير 10/01/2002 :المرحلة الثالثة -
 

إال إذا كان قد ( بالمائة الباقية من الواردات 49تحرير  01/01/2005 :المرحلة الرابعة -
، وفي هذه المرحلة تكون كل منتجات النسيج و المالبـس خاضـعة   )تم تحريرها من قبل

حصص إلـى تعريفـات  و تخفـيض    من حيث التحرير و تحويل ال 1994الجات  التفاقية
  .الجمركية و التقارب مع السلع الصناعية األخرىلرسوم ا
 

، وهي هيكل )OST(االتفاق على منتجات النسيج آللية مراقبة  اتنفيذ هذيخضع كما 
وتتولى آلية الرقابة . متوازن وتمثيلي لدائم يتكون من عشرة أعضاء ويمثل األطراف بشك

وحق الدول  .)71(عند تطبيق االتفاقف على النزاعات القابلة لنشؤ التعر (OST)على النسيج
األعضاء في حماية مصالحها عن طريق استخدام إجراءات للوقاية من خطر زيادة 

  المالبس التي تسبب خسائر جسيمة لصناعتها الوطنية التي تنتج ومنسوجات الوارداتها من 

  

، 2004الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،، اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة، دار شيحة مصطفى رشـدي  / د -70
  .167 -166. ص ص 

71- pour des précisions voir : FLORY (TH), L'Organisation mondiale du commerce, droit 
institutionnel et substantiel, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.77. 
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بلـدان األقـل نمـوا    ضيال للت االتفاقية أيضا على إعطاء معاملة أكثر تفكما نص ،مماثلة
  )72( .الموردينولصغار 

 

ونظرا للحساسية التي ميزت المفاوضات التي أصبحت تأخذ أبعادا سياسية، استغرقت 
ة إلى الموافقة على إقامة اتفاق المفاوضات سبع سنوات كاملة ليصل المشاركون في النهاي

  )73( .على العناصر السابقة الذكر خاص بالنسيج و المالبس مرتكز
 

 د واإلتحـا  النافتـا  اق في حقيقة األمر هـم دول الفائزين الرئيسين من هذا االتف إن
 خاسرة منه عكس ما كانت تتوقعه رغم امتالكها األوروبي ، بالمقابل تخرج البلدان النامية

 ، وتظهر الخسارة خاصة في تصدير المالبس، هذا مـن جهـة  ميزة نسبية في هذا القطاع
صغير  بعض اآلثار اإليجابية على عدد لهذا االتفاق يمكننا أن ننكر بأن ومن جهة أخرى ال

ولكن بالمقابل كما أشرنا انعكست سـلبا علـى    نموا مقنعا، فمن البلدان النامية التي تعر
الدول الصغيرة والفقيرة، خاصة تلك التي كانت تعتمد على نظام الحصص، ومن أمثلة ذلك 

ضت إلختالالت بسبب إلغاء نظام الحصص في تصدير تي تعرالموازين التجارية العربية ال
  )74( .المالبس

   

 التجارة، سيؤدي إلى الضغط على أسعار التصدير، تحرير هذه إلى ذلك فإن إضافة
رة لها نحو المصد العربية لأكبر الدو المغرب ، أين يعتبرألوربيخاصة إلى دول اإلتحاد ا

منتجين تواجه هذه الدول خطر تزايد المنافسة من ال، كذلك س)75( مصر و تونس أوروبا مع
  تضييق ذلكعن وقد ينتج  ،تايوان، تركيا، دول شرق أسيا :أصحاب التكاليف األقل مثل

  جات والمالبس، بل سيمتد نطاق السوق الخارجي المتاح أمام الصادرات العربية من المنسو
           

 
                                      

 
 

.من اتفاق المنسوجات و المالبس 08أنظر المادة  -72  
دراسة حالة اتفاقية المنسوجات و المالبس و أثار انضمام الجزائر علـى   ، المنظمة العالمية للتجارة غزالي محمد -73

  .135 .، ص  2003- 2002االقتصاد الوطني ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر ، 
74-AVISSE Richard et FOUGUIN Michel, "Commerce de textile et de l'habillement : le 
multilatéralisme face au régionalisme", in: Economie internationale, N°94-95, la doc – 
Française, 2003/3, pp.118-123. 

النتـائج المرتقبـة    -أسباب االنضمام(المنظمة العالمية للتجارة، الجزائر ومتناوي محمد/ دادي عدون ناصر ،أ /د -75
  .51.ص، ، الجزائر دار المحمدية العامة ،)ومعالجتها
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إلغـاء كافـة    فـي حالـة   ض لمنافسة شديدةها ستتعر، حيث أنَ ة لهاالمحلي إلى األسواق
ت األسـيوية  من المنتجـا فائضا ع بها وستشهد أسواقها اإلجراءات الحمائية التي كانت تتمتَ

  .الرخيصة
 

فستخسر مؤسساتها مـن خـالل هـذا     ،انضمامهافي حالة  و مثاللجزائر ل فبالنسبة
بلد مستورد لمثل هذه المنتجات، والخسارة  هابحكم أنَ ،ثير في قطاع المنسوجاتاالتفاق الك
المنافسة الشديدة في السوق العالمية خاصة مـن قبـل الشـركات الصـينية،      بتكون بسب

، التي تعرف أسعار منتجاتها انخفاضا معتبرا مقارنة باألسعار التـي   نية، التايالنديةالتايوا
تطبسات الوطنيةقها المؤس.  

 

تكـون   ام الحصص، وعليـه ظسيتم إلغاء ن جاتفي المنسو فعند تحرير التجارة كلية
ـ  البلدان النامية إن لم تطور صناعتها في قطاع المنسوجات و المالبس ن الهي استفادت م

و  صة في ظل الحماية التي تـم إلغائهـا  ، وال بقيت لها ح التحرير للتجارة في هذا القطاع
  )76( .بالتالي ال يخدمها االتفاق بتاتا و يزيد من تهميش دورها في التجارة الدولية

 

المصدرة لمنتجات قطاعي المنسوجات  -بلدانا نامية - أما بالنسبة للبلدان اإلسالمية
البلدان فة من قبل ضت إلجراءات وقائية مكثَتعرف ، معظمها بلدانا نامية رباعتبا واأللبسة

خالل فترة السنوات العشر االنتقالية إللغاء اتفاقيات  لهذه المنتجات ، المستوردةالمتقدمة 
د وتتأكَ،  )77(تفاق المنسوجات والمالبسامن  6/2المادة  األلياف المتعددة تذرعا بما تجيزه

  ،  الناميةصادرات بعض البلدان  إلطالع على دعاوى اإلغراق المقامة ضدهذه الحقيقة با
                                                          

دراسة ألهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل (، التجارة الدولية وسيادة الدولةالسيد عبد المنعم المراكبي/ د -76
  .224،،ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة ،)ةدوليتنامي التجارة ال

77- L'article 6/2 de (A. T. V): "Des mesures de sauvegarde pourront être 
prises en vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination 
d'un Membre, il sera démontré qu'un produit particulier est importé sur le 
territoire de ce Membre en quantités tellement accrues qu'il porte ou 
menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de 
production nationale de produits similaires et/ou directement 
concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave 
devra manifestement être causé par cet accroissement en quantité des 
importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des 
modifications techniques ou des changements dans les préférences des 
consommateurs".  
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 نكازاخستا لسبع قضايا إغراق، و إندونيسياضت تعر 1998فعلى سبيل المثال خالل عام 
وفيما يخص الصادرات .  الثنتين لكل واحدة منها أوزبكستان و تركيا و ماليزيا ، و لثالث

ـ  أسـواقه،  عديد من الدعاوى ضد إغراقاإلتحاد األوروبي الفلقد أقام النسيجية تحديدا   يفف
منسوجات القطنية ة خمس سنوات على مستورداته من الرسوم إغراق لمد فرض 1999عام

 تم فرض 1999بر عام ، وفي نوفمإندونيسيا وتركيا و مصر باكستان، :هي من بلدان نامية
  .نسيجية من منتجات باكستان و مصر رسوم إغراق على صادرات

 

ع الذي تتمتَ الحيوي جالفي هذا الم ض لها البلدان الناميةفكل هذه العراقيل التي تتعر
اإلتحاد األوروبي فـي  " فيه أن بأن تصدر تقريرا أعلنت األونكتادب دفعت فيه  بميزة نسبية،

االلتزام  بإيالء اهتمام لمصالح البلدان  اعيبعض ممارساته المتعلقة بإغراق أسواقه لم ير
ارة بشأن مكافحة من اتفاق المنظمة العالمية للتج 15عليها في المادة  النامية المنصوص

فعلى الرغم من أن الصادرات النسيجية سلعة تصديرية إسـتراتيجية بالنسـبة   . اإلغراق
لهذه الدول، فإن مؤسسات اإلتحاد األوروبي لم تأخذ هذا األمر في الحسبان عندما فرضت 

  )78( ."تدابير مؤقتة لمكافحة اإلغراق
  

 ، وذلك عكس ما يتوقعه الكثيرونتعاني من هذا االتفاق عيفة الدول الضإذن الزالت 
ه بطبيعة الحال ال فإنَالبلدان المتقدمة هي التي وضعته  بعد اإللحاح من البلدان النامية  فمدام

، حيث فرضت أكبر دليل على ذلك لبنغالديش ما حدث يكون على مقاسها وهذا أكيد ولعَل
 42وتصل هذه الرسوم نسـبة  ها، رسوم االستيراد الوقائية ضد الواليات المتحدة األمريكية

 ن العالم وتصـدرها من أفقر بلدا بنغالديشتعد  من قيمة استيراد المناشف القطنية و ةبالمائ
  )79( .فقطمليون دوالر   2 ,46، التي ال تزيد قيمتها عن إلى الواليات المتحدة األمريكية

 

قد حدثت على  حرير هذا القطاعتجاه ت ا البلدان الناميةفالمخاوف التي كانت تخشاه
أن إلى التوقعات المنتظرة منه، تطبيق االتفاق في هذا الشَ ال يؤدي ، حيثعالواق رضأ

 فبعد مرور ثالثة عشرة سنة ،والمتمثلة في المزيد من تحرير التجارة في هذا المجال
  

  .912 .، مرجع سا بق، صمحمد عبيد محمد محمود/د -78
رؤية جديـدة لنظـام اقتصـادي عـالمي     (لنمو والتنمية إلى العولمة و الغات، من االبني حازم / كميل حبيب، د/د -79

  .335 . 2000،المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،)جديد
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تـدريجيا  بتحرير الحصـص   لم يتم بعد االلتزام ،التنفيذعلى دخوله حيز ) 1995-2008(
  )80( .عالقطا بهذا المتقدمةأرض الواقع وذلك لتعلق مصالح البلدان  على

 

عامة  ع بها البلدان الناميةالنسبية التي تتمتَ فهذا االتفاق يعني القضاء على الميزة
  إلى ذلك إضافة الدولية،والعربية خاصة وبذلك تفقدها قدرتها التنافسية في األسواق 

هونج ، مثل في هذا المجال المنافسة القوية التي ستصطدم بها مع العديد من الدول العمالقة
 و تـايوان ، إضافة إلـى   والمالبس لإلتحاد األوروبي تر للمنسوجاوهي أكبر مصد كونج

مما سـيؤدي إلـى ضـيق السـوق      شرق أسياو دول  كوريا الجنوبيةو تركيا و نالفيليبي
الخارجي المتاح أمام الصادرات العربية المتاحة من هذه المواد، كما قد يؤثر كـذلك فـي   

، مما يجعل سـيادتها  تخفيض إجراءات الحماية التجارية أواألسواق المحلية في حالة إلغاء 
  .قليصاالقتصادية عرضة للتهميش و التَ

 

هذا االتفاق يحتوي على عبارات "  أن "مصطفى رشدي شيحة" في هذا يرى الدكتور
غامضة و تعمل لصالح البلدان المتقدمة، كما ال يقـر بـالتحرير الكامـل للمنسـوجات     

ضـح مـن خـالل    هذا قد اتَ شاكل البطالة و التشغيل ، ويرى أنوالمالبس الرتباطها بم
  "...الممارسة التطبيقية و العلمية لهذا االتفاق عبر السنوات الماضية من تطبيقه

" 

نمية المستدامة تبقى حجرة عثرة تحقيق التَ وما يمكن أن نستخلصه من هذا االتفاق أن
دول الشمال المتقدمـة ودول   بين –للتجارة المنظمة العالمية في العالقات بين الدول داخل 

عب لدى هذه األخيرة خاصة ، وبالتالي السيادة هي حقيقة التحدي الص)81(-المتخلفةالجنوب 
، هذا ما جاء ليثبته لنا مرة أخرى هذا االتفاق علـى غـرار   )82(مع تزايد الفوارق بينهما 

ي المنظمة ف نت تصر على إدراجههي التي كاالبلدان النامية  أن بالرغم من ه،ــــسابقي
ه سيخدمها كثيرا ما دامت متفوقة في هذا المجال متجاهلة ما نَأ، ضنا منها العالمية للتجارة

االقتصادية اا يتعلق األمر بمصالحهيمكن أن تقوم به الدول الغنية لم.  
  
  

  .77 .، مرجع سابق، صمتناوي محمد/ناصر ،ادادي عدون  /د -80 
81-QUENAULT Béatrice," Le développement durable comme pierre d'achoppement des 
relations Nord / Sud au sein des négociations commerciales multilatérales a l'organisation 
mondiale du commerce", in: Mondes en développement, VOL32, N°1,2004/3, PP.24-27. 
82-MOCHLE Daniel,"Mondialisation et Etat de droit ", in: Cahiers de droit, logo de l'institut 
d'études internationales de Montréal (LEIM), N°41, 2000, p.250.                                         
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  : المــبحث الثاني

لسلع عامة وقطاعات في مجال ا آلثار السلبیة التفاقات المنظمة العالمیة للتجارةا
  ومجاالت أخرى على سیادة الدول

  
  

السلع الزراعية  اتفاقاتنا من خالل كما أسلف المنظمة العالمية للتجارة ن اتفاقاتتتضم
العديد من تنازالت الدول مما قد يجعل سيادتها عرضة للتقلص ، وال يقتصـر   و الصناعية

جميع السلع زراعية كانـت أم   ىق علتنطب اتفاقاتبل يتعداها إلى  فحسب على ذلك األمر
مكافحـة   اتفاقـات المتصلة بالتجارة من جهـة و   االستثمارصناعية، تتمثل في إجراءات 

كما تمس كذلك اتفاق الخدمات و اتفاق حمايـة   )المطلب األول(  اإلغراق من جهة أخرى
  . )المطلب الثاني( حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

 
 
 

 
  :ولالمطلب األ

  

  اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة  في مجال السلع عامة
 
 

اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة على سيادة الدول سيما النامية منها من  تأثير ظهري
كموضوع جديد في هـذه   )الفرع األول( خالل اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة 

  .)الفرع الثاني (  (*)ق مكافحة اإلغراق، كما يظهر كذلك من خالل اتفاالمنظمة
  

  :ویتم في ھذا المطلب معالجة النقاط المشار إلیھا وفق ما یلي
  

  

  
و اآلن يقدم . 1947جات  اتفاقيةمن ) 6(أحكام تدابير مكافحة اإلغراق قد أختصت بتنظيمها من قبل المادة رقم إن  -*

إطارا تفصيليا شامال ) OMC( الذي يعد جزءا مندمجا في اتفاقات  1994تفاقية الجات امن ) 6(تطبيق المادة رقم  اتفاق
 سارية النفـاذ بالقـدر الـذي ال    1994جات  اتفاقيةمن ) 6(و محددا لتدابير مكافحة اإلغراق، وتظل أحكام المادة رقم 

  .مكافحة اإلغراق اتفاقيتعارض مع أحكام 
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  :األولالفرع 
  

  ارةراءات االستثمار المتصلة بالتجاتفاق إج
      

ضغطت الشركات المتعددة الجنسيات على الدول الصناعية  التـي تمتلكهـا لبحـث    
تفـاق  ابهدف وضـع   غوايروألامفاوضات  بطة باالستثمار التجاري فيجراءات المرتاإل

يكون بمثابة ورقة رابحة تضمن مصالح  شروط االستثمار األجنبي في البلدان الناميةيسهل 
  )83( .الشركاتوأموال هذه 

                                             

تفاق بشأن إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة ال المتفاوضون إلى بهذه الكيفية توص
  .الذي يتألف من تسعة مواد وبعض المالحق

 

ه من حق المستثمر األجنبي أن يقوم باستيراد نَأقد تم االتفاق في هذا المجال، على  و
ـ كافة احتيا ع جاته من مستلزمات العملية اإلنتاجية، وفقا لتقديراته ودون قيود، وكذلك يتمتَ

دة للسوق المحلي أو بالحرية التامة في تصدير منتجاته، دون االلتزام بتخصيص حصة محد
  .للتصدير
 

كما يلتزم األعضاء باحترام مبدأ الشفافية، باإلعالن عن كافة إجراءات االستثمار التي 
بكـل التـدابير    ارة، ويتم ذلك عن طريق إخطار المنظمة العالمية للتجارةبالتجلها عالقة 

واإلجراءات التي تطبقها الحكومات والسلطات داخل أراضيها، وذلك حتى تكون معروفـة  
 لتزم األعضاء بإلغاء كافة اإلجراءات المحظـورة يمن جهة أخرى .  لكافة الدول األعضاء

 للبلدان الناميـة  ة، بينما تصل المدة المحددة للبلدان المتقدمةسنتين بالنسب لمتفق عليها خاللا
  )84( .األقل نمواللدول  إلى خمس سنوات وسبع سنوات

 
 

، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير فـي  بو طهين سامية -83
تصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعـة الجزائـر ،جـوان    العلوم االقتصادية،فرع نظرية التحليل االق

  .141.ص،2001
84- L'article 5/ 2 de (A . M. I. C): " Chaque membre éliminera toutes les MIC qui 
sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans 
à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas 
d'un pays développé Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en 
développement membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé 
membre". 
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مفاوضـات جولـة   كان محل خالف أثناء هذا االتفاق  شرنا سابقا، فإنأالحقيقة كما و
، فاألولى ترى بأن الشروط المفروضـة  ةبين البلدان المتقدمة و البلدان النامي األوروجواي

، الحماية وبالتالي وجب إدراجها في إطار اتفاقيـة الجـات  االستثمار شكال من أشكال  على
تمام إلى أن هذه التدابير من ضرورات التنمية، بحيث ينصب االه بينما تذهب البلدان النامية

  )85( .عة للتجارة دون غیره وبالتالي یجب دراستھا حالة بحالةالموَق على التدابير
   

سيادة البلـدان   ج اء لیض رب    االتف اق ھذا  نالحظ أَن ،  ب ومن الوھلة األولىلھذا السب        
تعريفه لتدابير االسـتثمار المتصـلة بالتجـارة علـى      اقتصرفي الصميم، بحيث  الضعيفة

التي ترغب في إقامة المشروعات في دولة  لمفروضة على االستثمارات األجنبيةالشروط ا
الخ وهذا لتعارضـها مـع مبـدأ    ...المكون المحلي، نقل التكنولوجيا اشتراط : مثل معينة

العمـالت   شروط التوازن التجاري، شروط توازن المعاملة الوطنية، وشروط أخرى مثل
قية منحـازة  ، هكذا نكون كما أشرت سابقا أمام اتفا الخ...حدود التصدير طاألجنبية، شرو

إلى ذلك تطبيق مبـدأ المعاملـة    ضفأ من الوهلة األولى ، بصورة كبيرة للبلدان المتقدمة
الوطنية سيسوي بين االستثمارات الوطنية واألجنبية مما قد يؤدي إلى زيادة هذه األخيـرة  

  )86( .ية للدولة المضيفة لهاعلى حساب نقيضها وبالتالي تقزيم السيادة االقتصاد
 

  
  
، 2003/2002  اإلسـكندرية،  ،اآلثار االقتصادية التفاقية الجات، الدار الجامعيـة، محمد محمد علي إبـراهيم / د -85 

  .85.ص
86- Les articles (1) et (2) de (A . M. I. C):                                                                                                                                      
-larticle (1):" Le présent accord s'applique uniquement aux mesures 
concernant les investissements qui sont liées au commerce des 
marchandises (dénommées dans le présent accord les "MIC").  
- larticle(2):" 1- Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du 
GATT de 1994, aucun Membre n'appliquera de MIC qui soit incompatible 
avec les dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994.  
2-  Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation 
d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article III 
du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale des restrictions 
quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 
figure dans l'Annexe du présent accord." 
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 في اختيار تنميتها وحرية تسيير نفسها، ،فمن المفروض كنتيجة لحق الشعوب والدول
ميثـاق الحقـوق    ينص عليهها في ممارسة رقابة دائمة لالستثمارات األجنبية وفق ما حقَ

في هذا الميثاق، لهذا ا ما جاء وما سنراه يعكس بتات ما رأينالكن  .)87(والواجبات االقتصادية
ة في ما تراه من ضرورة اإلحاطة بالمخاطر الناجمة عـن تحريـر   محقَ البلدان النامية فإن

هذا االتفاق يـؤثر بطريقـة    ألن، )88(االستثمارات وعدم التوقف فقط عند المزايا المتوقعة 
 فالبد ،ات األجنبيةالستثمارلسيادة البلدان المضيفة  مباشرة على موضوع جد حساس، وهو

ن أشرنا إلى أكما سبق و في البلدان النامية سيما على الحكومات أن تتنازل عن سيادتها وال
هذه األخيرة من وضع قيود على االستثمارات األجنبية دون إلزام الشـركات  فمنع  .)89(ذلك

هو جور في العب باألسعار المتعددة الجنسيات عن االمتناع من فرض أسعار احتكارية والتَ
مطلب إلغاء القيود موجه إليها دون سواها حد ذاته، وهذا يدل بطبيعة الحال أن.  

 

، مما يؤدي بهذه األخيرة ع على البلدان الناميةء بكثير مما كنا نتوقَالوضع أسوفإذن 
إلجراء تعديالت كبيرة على تشريعاتها التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل داخلية خطيرة في 

، فهـذا   ، فبعضها يجد نفسه مضطرا إلحداث تعديالت دستورية كهأو حتى تفكَ هذه البلدان
  )90( .ة لهاوتنفيذه يسبب مشاكل داخلية خطيرمتوازن االتفاق غير 

 

ففي  ،ة إلى إجراء العديد من التعديالت التشريعيةالجزائر نفسها مضطر وجدت فمثال
المؤرخ في  01/03جب األمر رقم تم إعادة النظر في قانون االستثمارات بمو 2001عام 
، من أجل منح المزيد من الضمانات للمستثمرين األجانب وبذلك التأقلم )91( 2001اوت  20

  وتسهيل عملية اإلنظمام إلى، المتصلة بالتجارة االستثمارإجراءات  تفاقامع 
   
  

وممارسة السلطة عليها، . واليتها القوميةاألجنبية في نطاق  االستثماراتتنظيم  -أ:فيلكل دولة الحق " :2/2المادة -87
والتكره أي دولة علـى إعطـاء معاملـة تفضـيلية     . حسب قوانينها و أنظمتها و طبقا ألهدافها و أولوياتها القومية

  ".األجنبية لالستثمارات
87- A/RES 3281(XXIX) du 12/12/1974.sur site Internet : www.un.org  

  .165 .ص ،سابق ع، مرجحيممحمد إبراهيم عبد الر/ د -88
89-DANTAS Daniel, Commerce et investissements étrangers directs (IED)? L'intérêt des pays 
en développement dans un cadre multilatéral des investissements étrangers négocié a L'OMC, 
DEA droit international, université Paris/ Sorbonne, 2006-2007, p.55. 
90-HORMAN Denis, Mondialisation Excluant, nouvelles Solidarités, Soumettre au de mettre 
l'OMC!, L'Harmattan, France, 2001, p.134. 

  .2001 أوت 22في  صادرة   47عدد  ،ج ر -91

http://www.un.org
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وفسح المجال  وبالتالي انسحاب الدولة من المجال االقتصادي المنظمة العالمية للتجارة
  .المنافسةللمستثمرين األجانب في إطار قواعد 

 

ال تطبق المراجعات أو اإللغاءات التـي   " : نصت على أنَهمن هذا األمر  15فالمادة 
قد تطرأ في المستقبل على االستثمارات المنجزة في إطار هذا األمر إال إذا طلب المستثمر 

  ."ذلك صراحة
        

بضمان االستقرار  لم يكتفي الجزائري عالمشر أن ،هذه المادة ىفحو ه منوما نستشفَ
ل في منحه إمكانية االستفادة من التشريع خر له يتمثَآالتشريعي للمستثمر بل أضاف امتياز 

حيث تمادت الدولة الجزائرية في منح المزايا  شموله على ضمانات أوسع، الجديد في حالة
في تعديل أو إلغاء أي اقض مع السلطة السيادية للدولة وهذا األمر يتن لالستثمار األجنبي،

ـ  ه ال ينطبـق علـى   قانون مسايرة للتطورات االقتصادية وحاجيات اقتصادها، وذلك ألنَ
  .المستثمر األجنبي وبالتالي تقزيم السيادة التشريعية للدولة في هذا المجال

 

المؤرخ فـي   03/04صدر األمر رقم  نسبة لتحرير التجارة الخارجية فقدوكذلك بال
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها  2003جويلية 19

المتعلق بممارسـة احتكـار    1988جويلية 19المؤرخ في  88/29الذي ألغى القانون رقم 
                                     )92( .الدولة للتجارة الخارجية

 

على الدولة أن تلجأ إلى التحكـيم الـدولي لحـل     بدالالتفاق كان ولالندماج في هذا ا
النزاعات التي قد تنجم بينها وبين المستثمر األجنبي تاركة في ذلـك صـالحية قضـائها    

فعدم خضـوعها للمحـاكم الوطنيـة     ،الداخلي في حل هذه النزاعات التي تقام على ترابها
اع سيادتها لكن سـرعان  لجزائر بعد استرجيضرب سيادة الدولة في العمق، وهذا ما أبدته ا

   .عن مبدئها السيادي ما تراجعت الجزائر
    

مبدأ  المتعلق بتطوير االستثمار قد أقر 01/03األمر فإن ،وعلى غرار القوانين السابقة
  وهذا والدولة الجزائرية التحكيم الدولي كأسلوب لتسوية الخالفات بين المستثمر األجنبي

  
  

  .2003جويلية  20 صادرة في  43ج ر، عدد   :راجع - 92 
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يخضع كل خالف بين المستثمر األجنبي و " : ت على أنَهمنه التي نص 17 ماجاء في المادة
، اتخذته الدولة الجزائرية ضـده الدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء 

ـ  ة أو متعـددة األطـراف   للجهات القضائية المختصة، إال في حالة وجود اتفاقيات ثنائي
، أو في حالة وجود اتفاق خـاص  رية، تتعلق بالمصالحة و التحكيمأبرمتها الدولة الجزائ

على تحكيم خـاص   اينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء
  )CIRDI( . )93(إلى  نظمتإكما  ."
                                       

المـؤرخ   08-06بحيث قامت بإصدار األمر  ،لجزائر عند هذا الحد فقطلم تقف ا و
-01، يعدل ويتمم األمر رقم 2006يوليو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانية عام  19في 
االستثمار وإتمامه وجعله يتوافق أكثر مع  لتعديل قانون 08-06السابق، وقد جاء األمر  03

تسهيالت و امتيازات بغرض االستجابة  سجلة مع إدراجالم تفاق االستثمار بتدارك النقائصا
لرغبات المستثمرين، وإلضفاء أكثر فعالية و نجاعة للجهاز االستثماري الساري المفعـول  
 .بوضع جملة من التدابير المتعلقة بنظام الجباية ومنح المزايا وكذا هياكل الرقابة والمتابعة 

)94(  
 

هو ما  ،السيادة االقتصادية للدول في الصميمبيمس  هذا االتفاق وما يثبت لنا أكثر أن
فبعد كل هذه اإلصالحات في مجال االستثمار عادت مرة أخرى لتقيـده   ،قامت به الجزائر

ما كانت قوانينها على وشك مطابقتها  لممنوحة للمستثمرين األجانب بعداالمتيازات ا صوتقلَ
 ، حـين (*)في ضل األزمة المالية العالمية على سيادتها االقتصادية حفاظا االتفاق وذلك لهذا
ة منـه ، حيـث   االستثمار األجنبي لم يأتي بالنتائج االقتصادية التي كانت مرجو نت بأنتيقَ

 ةيوليـو سـن   22الموافق 1430رجب عام 29مؤرخ في  01-09مر رقم أ بإصدار قامت
  . 2009يلي لسنة ، يتضمن قانون المالية التكم2009

  
الالزمة  االحتياطاتكل  اتخذتأن الدولة الجزائرية قد " :للتلفزيون الجزائري كريم جودير المالية  حيث صرح وزي -*

وعلى المتعـاملين اإلقتصـادين   ....و المالية االقتصاديةعلى سيادتها  الحفاظلتفادي تبعات األزمة المالية العالمية ، و 
                                                          .www.entv. dz،13/09/2009:أنظر."الخ....األمر ايتقبلواألجانب أن 

المتضمن االنضمام إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة  1995جانفي  21المؤرخ في  95/04أمر رقم  -93
 .1995فيفري 15في  مؤرخ 07، ج ر، عدد  باالستثمارات األجنبية

  .2006جويلية  19 في صادرة  47 ، عدد ج ر: راجع  -94
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 03-01يتمم األمـر  " :ه على أنَمن األمر السابق  58المادة  نصت وفي هذا اإلطار
والمتعلـق   2001غشت سـنة   20الموافق  1427المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 

ال "منهـا  2الفقرة : وتحرركما يأتي  1مكرر 4، المعدل والمتمم بالمادة ربتطوير االستثما
از االستثمارات األجنبية إال في إطار شراكة تمثل فيهـا المسـاهمة الوطنيـة    يمكن إنج

األقل من رأس المال االجتمـاعي، ويقصـد بالمسـاهمة     ىعل ةبالمائ 51المقيمة نسبة 
يتعين على االستثمارات األجنبيـة المباشـرة أو   "  5الفقرة  ."الوطنية جمع عدة شركاء

خالل كل مدة قيام المشروع،  لصعبة لفائدة الجزائريزان فائض بالعملة ابالشراكة تقديم م
  )95( ."ويحدد نص من السلطة النقدية كيفية تطبيق هذه الفقرة

 

على سبيل المثال فقط وليس على سبيل لينا  بها  كنماذج ستداهذه بعض القوانين التي 
صـلة  إجراءات االسـتثمار المت لها على الدور الذي يلعبه اتفاق مؤكدين من خال الحصر،
  .في تقليص سيادة الدولة في المجال التشريعيبالتجارة 

                          

البلدان  لم يشر لمعظم إجراءات االستثمار المقيدة للتجارة الشائعة في االتفاق أنكما 
، )96(عظم اإلجراءات الشائعة في البلدان الناميـة كاإلعانات والمنح، بينما شمل م ،المتقدمة

في التسلل إلى الـدول  ه جاء ليسهل دور الشركات المتعددة الجنسيات كذلك أنَ هفَنستش اوم
، وذلك بفضل التعديالت التشريعية وفرض موقعها كطرف واجب االحترام والمراعاة أيضا

إلى  ، وهذه اإلستراتيجية تهدف)97(الذكر وغيرها من االمتيازات الواردة في االتفاق السابقة
  .أسواقها لمنتجات هذه الشركات العمالقةوفتح  بضة الدولة الوطنية،التجارة من ق رـتحري

 

العام لنقابة فرنسية عن  األمین ضح جليا من خالل التعليق الذي أدلى بههذا ما يتَ
  أصبحت السلطات العمومية، داخل دولها" :يبرهن على ذلك) DAVOS(أهداف منتدى

  
  
   

                                               

  .2009جويلية  26 صادرة في  44عدد  :ج ر  -95 
 .229 .، مرجع سابق، صالسيد عبد المنعم المراكبي/ د -96

97-BENFARE Noureddine, Les multi nationales et la mondialisation, Editions Dahleb,  1999, 
pp.12-43. 
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سوق هو الحاكم أما الحكومة، ، فال)Des Sous- traitants(عبارة عن مقاول من الباطن
  )98( ."فهي تسير الوضع فقط

 

فجـوة بـين البلـدان    تسـاع ال افتوسيع التجارة و االستثمار األجنبي يؤدي غالبا إلى 
وعاجز عـن مواجهـة    تاج الدول المتخلفة ضعيف، ، لسبب أنالمتخلفة و البلدان المتقدمة

 إلى تـدهور اإلنتـاج،   في نهاية األمرا يؤدي مم نضيره في البلدان الرأسمالية الصناعية،
من هذه المنافسة  وفي المقابل يستفيد االقتصاد األجنبي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين،

  .متكافئةالغير 
 

جعل البلدان المتصلة بالتجارة االستثمارإجراءات  اتفاقما جاء به  فحسب رأينا فإن ،
الواليـات المتحـدة    دتها الداخليـة مثـل  على سـيا  انعكاساتهالواضعة له تدرك  المتقدمة

من السـيادة فـي    االنتقاصمن األفضل قبول بعض  أن بدا لها بشكل واضح ، واألمريكية
ومـن جهـة    جهـة، هذا من  االتفاقسبيل الحصول على مكاسب أكثر أهمية بواسطة هذا 

خاصـة   يـة بهذه المسألة كالكثير من البلـدان النام  اهتمامها يدوال وإن لم تبد أخرى نجد
سيادتها كانت أكثر تأثرا من  أن بها،فمن المؤكد وحسب الدراسة التي قمنا  منها،اإلفريقية 

المتصلة بالتجـارة ، تطبيقاتـه مـن     االستثمارإجراءات  اتفاق ، وذلك ألنالبلدان المتقدمة
طرف الدول الضعيفة يكون بحاجة إلى رأس المال األجنبي، الذي رسمت له حماية كبيرة 

وجبه، بشكل يلغي مفعول قرارات عوملت على أنها مكاسب تدعم السـيادة السياسـية و   بم
السـيادة الدائمـة علـى    ، تمثل في اقتصاديالقانونية لهذه الدول من خالل إمدادها ببعد 

، ولكـن هـذا البعـد    الحق في تأميم األمـوال األجنبيـة  و صادر الطبيعيةروات و المالثَ
ـ   رباتير من الضللسيادة واجه الكث االقتصادي ربات ، وهذا االتفاق  يعد من ضـمن الض
  .الموجعة له

  
  
    

، س.إ.ق.ع.ج.، م"العولمـة مدى تأثر السيادة الوطنية في مظهرها االقتصادي بظـاهرة  " ،محمد أرزقي نسيب / د -98 
 .406.ص،2009 ،02العدد ،الحقوق ة، كليالجزائر ةجامع
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مال يعوق التنمية على جميع البلـدان  تباره عاهذا االتفاق، يجب اع أن ما يستخلص و
توفر فيه معايير لتمييز هذه األخيرة عن غيرها فاالستثناءات المقدمة غير ت أن النامية، فالبد

سلطات  هذه التدابير تسمح وتقدم فإن لعادل والمتوازن،من إيجاد حلول للنمو ا والبد كافية،
تالي تقليص الحـق  الالستثمار في أي مكان، وبل لشركات المتعددة الجنسياتغير محدودة ل

وكـذلك   ،السيادي للحكومات في اتخاذ أو وضع لوائح فيما يتعلق بتنظيم االستثمار الدولي
ـ  ة محدودية قدرتها في استخدام وتسخير دخول هذه االستثمارات األجنبية في التنمية الداخلي

 خذ أحالم ومصالح البلـدان الناميـة  فاق أن يأعلى هذا االت للدولة، فيجب علينا أن نقر بأن
يجب أن يكون كما هو حاليا منفعة من جانب واحد فقـط وإال ازدادت   بعين االعتبار، وال

  .أكثر فأكثر نتهاكات هذا األخير لسيادة البلدان الناميةا
  

  
  :الفرع الثاني

 

  تفاق مكافحة اإلغراقا  
 

  

و من  .انتج بأسعار منخفضة جدتصدير المه عملية يعني اإلغراق على نحو شائع، بأنَ
ه تم إغراق المنتج من قبل المصدر، وذلـك إذا مـا كـان السـعر     بأنَ لالناحية الفنية، يقا

. التصديري لذلك المنتج أدنى من السعر الذي تباع به سلعة مشابهة في الدولـة المصـدرة  
لى الوضع العادي ممارسة تجاریة غیر عادلة، حیث إنھا تؤثر بالسلب ع هويعتبر اإلغراق بأنَ

  )99( .وأحیانا ما یستخدم اإلغراق كممارسة سلبیة للقضاء على المنافسة. للمنافسة
 

ولتطبيق رسوم مكافحة اإلغراق من قبل الدولة المستوردة يجـب أن يكـون هنـاك    
وذلك بتـوفر   (*).1994مادة السادسة من جاتن تطبيق الأألحكام االتفاق بشإغراق وفق 

  :تيةالشروط الثالثة اآل
  

عبد  رضا/د،تعريب )ةالمثالب و اإلختالالت والتغييرات الالزم(، اتفاقات منظمة التجارة العالميةبهاجيراث الل داس -99
  .98 .،ص2005المملكة العربية السعودية،  ،، دار المريخ للنشر، الرياضالسيد أحمد عبد الخالق/ السالم، مراجعة د

افحة اإلغراق، هو اتفاق شديد التفصيل، كما أنه شديد التعقيد، حيث يحاول تبني إن اتفاق جولة أوروجواي بشأن مك -*
  .اجراءات مكافحة اإلغراق التي اتبعتها أغلب الدول المتقدمة
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اإلغراق طبقا لالتفاق إذا كانت السلعة تباع بأقل من قيمتها الطبيعيةيتحقق  :الأو.  
لمستوردة عن سعر سلعة مماثلـة فـي   و يكون ذلك عند اختالف سعر السلعة في الدولة ا

ر إجـراء مقارنـة   فإن لم توجد سلعة مماثلة في الدولة المصدرة أو تعذَ. المصدرة الدولة
ال و .عة مماثلة في دولة ثالثـة مناسـبة  سليمة، فيقاس سعر السلعة محل التحقيق بسعر سل

ر من تخفيض السعر في تحقيق اإلغراق من عدمهعبرة بنية المصد.  
                               

ه يجب لتطبيق رسوم مكافحة اإلغراق أن يترتـب علـى اإلغـراق    كذلك فإنَ :ثانيا 
للصناعة المحلية للدولة أو تهديد بحدوث ضرر مادي أو تـأخير فـي إقامـة     مادي ضرر

 ةبالمائ 3 صناعة محلية في الدولة المستوردة، واإلغراق الضار إذا تجاوز حجم الواردات
من سعر تصـدير   ةبالمائ 2واردات الدولة من نفس السلعة، وأيضا إذا تجاوز  ليمن إجما

  .المنتج
 

رط األخير هو إقامة عالقة سببية بين الواردات المغرقة و الضرر الـذي  والشَ :ثالثا
رر الذي لحق بالصناعة المحلية مـن خـالل   الض وبمعنى أخر أن. حل بالصناعة المحلية
بته من تأثير فـي األسـعار و   نتيجة زيادة الواردات المغرقة و ماسب المعايير السابقة ، نشأ

  .ليس نتيجة عوامل أخرى
 

ن االتفاق شروط البدء في التحقيق في وجود إغراق، وسلطة الجهات المعنية وقد بي
في الدولة المستوردة أثناء التحقيق ، وكيفية جمع األدلة، وما النتائج المترتبة في حالة 

راق، وأعطى االتفاق للدولة المستوردة حق فرض تدابير لوقف اإلغراق في اكتشاف اإلغ
قته وإن شاءت امتنعت عن حالة تحققه، وهو أمر متروك للدولة المستوردة إن شاءت طب

للدولة المستوردة الحرية في أن تحدد مقدار هذه الرسوم شريطة أال يتعدى  كما أن. تطبيقه
و في حالة . ر وسيلة لوقف تطبيق تلك التدابيردصالم كما منح االتفاق ،هامش اإلغراق

ر، فله إحالة األمر إلى دولته التي لها أن تبدأ المشاورات مع الدولة رفض التاجر المصد
و في حالة عدم االتفاق يمكن إحالة الموضوع إلى جهاز تسوية المنازعات . المستوردة

  تغييرات في التشريع الداخلي للدول ناهيك عن ضرورة إجراء . لتشكيل هيئة لنظر النزاع
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100( .نهاوكذلك سلطتها القضائية لكي تتفق وتواكب األحكام التي تضم(   
 

  ، بسبب ازدياد اللجوء إلى البلدان النامية من مخاوف العديد من هذا االتفاق لقد زاد
للمشتكين  محتدابير مكافحة إغراق األسواق، فعدم دقة الضوابط جعلت البلدان المستوردة تس

المحليين باستخدام المرونة الكاملة، التي تم االتفاق عليها في مجال مكافحة اإلغراق ، وهو 
  )101( .التي تستهدفها تدابير ذلك  لى حالة عدم استقرار أسواق البلدان الناميةما يؤدي إ

 

مـا   نهام فمن الناحية التشريعية نالحظ تأكل السيادة التشريعية للدول، خاصة النامية 
المعايير التي كانت معتمدة لدى البلدان المتقدمة هذا االتفاق قد أقيم وفق دام أنعلى  ، فالبد

 ،الدولة العضو أن تجري تغييرات في التنظيم القانوني الـداخلي  وينصـب فـي جهتـين    
االتفاق على أن تتخـذ كـل دولـة عضـو      فقد نص التشريع الداخلي والسلطة القضائية،

عامة أو الخاصة الالزمة لضمان توافق قوانينها ولوائحها وإجراءاتها اإلداريـة  الخطوات ال
  )102( .مع أحكام هذا االتفاق في انطباقه على الدولة المعنية

 

القضـائية،   و األخطر من ذلك تجد الدولة نفسها مضطرة إلجراء تغيير في السلطة
ضائية أو إدارية أو تحكـيم أو  االتفاق على الدول األعضاء أن تقييم محاكم ق بحيث أوجب

ريعة للتدابير اإلداريـة المتعلقـة بالتحديـد   إجراءات يكون من اختصاصاتها المراجعة الس 
  )103( .حديداتالنهائي لرسوم مقاومة اإلغراق ومراجعات التَ

  
 

  
 

100- AUSSILLOUX Vincent et MOURRE Gilles, " Une révision souhaitable de la procédure 
antidumping à L'OMC", Revue Française d'économie, Vol 15, N°04, 2001, ppp. 21-22-23. 

  .78-77. ، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، مرجع سابق، صناصر دادي عدون / د -101
  .للتعريفة الجمركية و التجارةن تطبيق المادة السادسة من االتفاقية العامة أ، من اتفاق بش4/ 18راجع المادة -102

 103- l'article 13 de (A. M. A) :" Chaque membre dont la législation nationale 
contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra 
des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs 
afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les measures 
administratives se rapportant aux déterminations finales et aux 
réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou 
procédures seront indépendants des autorités chargées de la 
détermination ou du réexamen en question". 
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أن تحقق كل هذه البلدان النامية  ا علىعب جدالص ه مننَأتعي جيدا  و البلدان المتقدمة
الشروط المطلوبة منها، فنقص الخبرة ونقص اإلمكانيات لديها يحوالن دون التحقيق الفعال 

الحجج  ديجاإوذلك لعدم إمكانية  كبر من هذا االتفاقالمتضرر األ لهذه الشروط وبالتالي هي
على  بها، مالمسل األمورأن من  رأسواقها، حيث قر الالزمة لالحتجاج بها جراء إغراق

  األعضاء، وذلك عند  مة أن تولي اهتماما خاصا لوضع البلدان الناميةالدول األعضاء المتقد
االتفاق، ويجـري استكشـاف التـدابير     تدابير مكافحة اإلغراق بمقتضى هذا قتطبي بحثها

البناءة المنصوص عليها في االتفاق قبل تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق إذا كان من الممكن 
  )104(.األعضاء في االتفاق لبلدان الناميةأن تؤثر في المصالح األساسية ل

  

ني تجـاه  يفرض على البلدان المتقدمة أي التزام قانوهذا النص ال  ه يالحظ أنغير أنَ
مـن   15ن المادة أاألعضاء في االتفاق، األمر الذي دعا البعض إلى القول  البلدان النامية

امـات  االتفاق بال معنى، بينما طالب البعض األخر مراجعتها من أجـل أن تتضـمن التز  
  .واضحة على البلدان المتقدمة  لصالح البلدان النامية

            

سلع واردة  ة اإلغراق من قبل الدول الصناعية علىتطبيق رسوم مقاوم فإن وعليه
 من الدول الفقيرة سيؤدي إلى عدم رواج هذه السلع في األسواق المحلية لهذه األخيرة، وذلك

خسارتها ألسواق البلدان  و نضيرتها المتقدمة، وبالتالي للتفاوت في الجودة بين منتجاتها
الدولية مما يؤثر على تنميتها  خسارتها لنصيبها من التجارة ، ومن ثمالمتقدمة

   يمها قدرو تقز لبلدان الناميةو بالتالي المساس بالسيادة االقتصادية ل ،)105(االقتصادية
   
  

            
 

104- l'article15, de (A . M. A): "Il est reconnu que les pays développés membres 
devront prendre spécialement en considération la situation particulière 
des pays en développement membres quand ils envisageront d'appliquer 
des mesures antidumping conformément au présent accord. Les 
possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront 
explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque 
ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en 
développement membres". 

الحقوق، العدد الثـاني،   ة، مجل"مكافحة اإلغراق وفقا التفاقيات منظمة التجارة العالمية " محمد،خالد الجمعة / د -105
 .126 -125.ص ص، 2000يونيو -ه1421ربيع األول  ،ر العلمي جامعة الكويت، السنة الرابعة والعشرونمجلس النش
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على هذا االتفاق، من أجل إفقاد منتجات نظيرتها  من خالل هيمنة البلدان المتقدمةالمستطاع 
 .المتخلفة ألي مزايا تنافسية

                                     

طا على رقاب ى اإلغراق على سبيل المثال يمكن أن تكون سيفا مسلَدعو وهكذا فإن
هذه األخيرة، مما يعمق من تهميشها وإضعاف دورها المتواضع أصال في النظام التجاري 

  )106( .العالمي
 

ـ اقتصاديا، ه هذا االتفاق جاء ليخدم البلدان المتقدمة أن وما يبين لنا مرة أخرى ه و أنَ
مـن   143راق، كانت حالة إغ 239عن  غ المنظمة العالمية للتجارةتم إبال 1997في عام 

، وكانت معظم إجراءات مكافحـة  اقتصادياهذه الحاالت ضد البلدان النامية ودول الصاعدة 
المعادن ومنتجاتها، الكيماويات، البالستيك ومنتجاته، المالبـس  (في قطاعات مثل  اإلغراق

ات تطبـق خاصـة فـي البلـدان     هذه اإلجراءف ،) غذائية ، مشروبات وسلعتوالمنسوجا
                                                        )107( . الصناعية الكبرى

 

 تم تقديم 2004و  1995فبين عامين ، 2001لتقرير السنوي الصادر في عام ل اوفقف
 38نسبة بلدا مصدرا، وهذا يمثل زيادة ب 97بلدا مستوردا ضمن  41قضية من قبل  2416

تحقيق من قبل  1746في عدد القضايا قياسا بفترة التسع سنوات السابقة حيث كان  ةبالمائ
ة إذا أدخلنا إجراءات مكافحة ويزداد النمو حد. بلدا مصدرا 90بلدا مستوردا ضد  25

بلدا عن فرض  38اإلغراق التي تتخذها الدول ضمن اإلجراءات المفروضة، فقد أبلغ 
    2002و 1995بلدا مصدرا بين عامي  85دا لمكافحة اإلغراق ضد إجراءا جدي 1511

يثبت لنا رغبتها في ، مما )108(ذه اإلجراءات جاءت من طرف البلدان المتقدمةو معظم ه
  ع بالعديد من المزايا التنافسيةهذه األخيرة تتمتَ اقتصاديا مادام أن إضعاف البلدان النامية

  
  

  .162.لعولمة و اقتصاد السوق الحرة، مرجع سابق ،ص، اضياء مجيد الموسوي  -106
، منشـورات المركـز الـوطني    "المفاوضات، أهميته بالنسبة لسوريا -مكافحة اإلغراق، المواقف"،محمود ببيلي  -107

  :، أنظر6-7.ص ،2006،دمشق .Project GCP/SYR/006/ITA لسياسات الزراعية بالتعاون مع
 2006, http://www.napcsyr.org 

، مـؤتمر الجوانـب   "أثار تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة السـلع "، محمد صفوتقابل / ا -108
  : ، أنظر 620المنوفية ،صالقانونية و االقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية،كلية التجارة جامعة 

http://www.ameinfo.com/ar-22027.html،2008    .  

http://www.napcsyr.org
http://www.ameinfo.com/ar-22027.html
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الخ، وبالتالي منعها من الولوج ...لكثير من المنتجات خاصة الفالحية والمعدنية وغيرهافي ا
  .االقتصاديةهنا إضعاف لسيادتها ومن  أشرنا،إلى أسواقها كما سبق وأن 

 

 لمصالح البلـدان والتي جاءت كالعادة خدمة  الصدد،ومن بين القضايا الهامة في هذا 
  :اق نذكر ما يليالمهيمنة على هذا االتف ،المتقدمة
 

، 2004 أصدرت المنظمة العالمية للتجارة في جويلية :ففي قضية نزاع القطن -أوال
، بشأن مسـاعدات  حول نزاع البرازيل مع الواليات المتحدة األمريكيةقرار هيئتها الخاصة 

لألدلة التي قدمتها بنين وتشاد كطرف ثالث فـي   عاالستمااألخيرة لزراعة القطن فيها، و ب
مساعدات القطن األمريكية تأثيرا مخفضا للسعر مما يسـبب  ل قضية، فقد وجدت الهيئة أنال

دول  ففـي الحقيقـة إن  . مسبقا ليس للبرازيل فقط بل لمصدري القطن اآلخرين أيضاأذى 
 10 فيهـا  يعتمـد  ، حيثمن مساعدات القطن األمريكية غرب إفريقيا هي األكثر تضررا

لكن جوهر القضـية هـو أن الواليـات المتحـدة     . معيشتهمالقطن في  ىماليين إنسان عل
دفعها مساعدات تشـجع   ، من خاللاألمريكية تنتهك تعهداتها أمام المنظمة العالمية للتجارة

للقطن والذي بدوره سيقود إلى إغراق األسواق العالمية بإنتاج إضافي  طعلى اإلنتاج المفر
  .ويخفض بذلك السعر العالمي لهذه السلعة

 

ملزمة قانونا بإيقاف  ة لهذا الحكم فقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكيةيجونت
الواليات المتحدة  الحقا قالت البرازيل بأن ،المساعدات الزائدة عن التزاماتها في المنظمة

للتجاوب مع قرار  وهو الموعد النهائي ،2005جويلية  21تاريخ، تجاوزت األمريكية
بفرض عقوبات مكافئة على الواليات المتحدة البة رسميا مط. 2005المنظمة في مارس 

 العكس طلبت هذه األخيرة رسميا من هيئة فض النزاعات في المنظمة، ىوعل ،األمريكية
نوع وكمية العقوبات التي " :في نزاع القطن بينها وبين البرازيل معللة ذلك بأن أن تحكم

دل على شيء فيدل على هيمنة الواليات هذا ي ، وإن كان"تطلبها البرازيل هي غير مالئمة
راضخة وتابعة لها  تفاق، ومحاولة بذلك إبقاء البلدان الناميةعلى هذا االالمتحدة األمريكية 
  وبالتالي التأثير السلبي على سيادتها االقتصادية ومحاولة تقزيمها قدر في كل المجاالت

قـة فـي شـتى المجـاالت     المستطاع من طرف الدول الغنية المدعومة بالشركات العمال
  .االقتصادية
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على  كذلك التي تبين لنا سيطرة البالدن المتقدمةومن بين القضايا  :قضية الروبيان  -ثانيا
ـ  فيهـا  مقـد  التي قضيةال هذه هذا االتفاق سواء بصفتها مصدرة أو مستوردة، نذكر اد إتح

يـات المتحـدة   ومصنعيه فـي الوال  مجموعة من مزارعي الروبيان -الروبيان الجنوبي 
اإلغراق إلى هيئة المعامالت التجارية الدوليـة   شكوى ضد 2003 في مارس - األمريكية

البرازيل والصين واإلكوادور والهند وتايالند وفيتنام تقـوم بـإغراق    :األمريكية مدعيا أن
دوالر، ويقـول  بليون  2,4 مصنع، بقيمة تقريبية تعادلالبالروبيان غير  السوق األمريكية

وغيره في المساعدة لبناء صناعة تصديرية  البنك الدولي :استثمار منظمات مثل اإلتحاد بأن
رة في بعض هذه البلدان قد أعتبر على أنه أنتج مساعدات غير عادلة لهذه الشعوب المصد

  .للروبيان
                                                                  

تفيد أن البرازيـل   دعوى رفعت الواليات المتحدة األمريكية 2004عام  وفي مارس
واإلكوادور والهند و تايالند كانت تقوم بإغراق السوق بأسعار غير عادلة ، مثيرة نزاعـا  

، من جهاز فض  2006طلبت في جوان  محتدما حول األطعمة البحرية، ولكن اإلكوادور
ية اإلجـراءات األمريكيـة المتعلقـة    النزاعات في المنظمة إنشاء هيئة للتحقيق في شرع

 وقالـت بـأن   ،الواليات المتحدة األمريكية بالروبيان المستوردة من اإلكوادور إلى أسواق
ا على صناعة الروبيان في اإلكـوادور إجراءات التصفير األمريكية تؤثر بشكل سلبي جد 

ـ 2005ئة من صادراتها في عام ابالم 10لت التي مثَ ض النزاعـات  ، وقد استجاب جهاز ف
مجحفة  إلجراءات التي تمارسها الواليات المتحدة األمريكيةللطلب اإلكوادوري وأثبت أن ا

وأثبتت  ،2006سبتمبر 19في حق اإلكوادور ومبالغ فيها وقد أنشأت هيئة إلثبات ذلك في 
فـي حـق     )109(بة على موقفها المتصلَت مصريبق ذلك لكن الواليات المتحدة األمريكية

قليص من سيادتها فـي هـذا   وإضعافها اقتصاديا قدر المستطاع وبالتالي التَ،  ن الناميةالبلدا
  .المجال
  
  
  

  .6-7. ، مكافحة اإلغراق ، مرجع سابق، ص صمحمود ببيلي  -109
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فقد تم استبعاد قضايا مكافحة اإلغراق من نطاق النظام المعتاد لتسوية المنازعـات،  
ضع قيود صارمة على دور اللجان فـي المنازعـات ذات   وتضمينه في االتفاق، وبالتالي و

مؤخرا في استخدامه كتدابير حمائيـة    بمكافحة اإلغراق، مما جعل البلدان المتقدمة الصلة
ـ   الغالب هنا ستكون البلدان النامية جديدة، ففي اللجـان   ىضحايا تلك التدابير، فـالقيود عل

ة في وضع خطير أدنى مـن حيـث   ة بالنظر في هذا الموضوع تضع هذه األخيرالمختص
ما إذا كانت الوقائع القائمة من قبـل السـلطات    في إطارد محد )110(المزايا، فدور اللجنة 

صاحبة هذا التدبير هادفة وغير منحازة، هنا فقط يمكـن للجنـة القيـام     المحلية للحكومة
يس بإمكانهم رسم  بالتحقيق من عملية تحديد الحقائق وتقييمها من قبل السلطات المحلية، ول

د ما إذا كان قد وقع عدوان على الحقوق أم ال، أو ما إذا كـان هنـاك   أو وضع نتائج تحد
  .ل من االلتزاماتتحلَ
  

في وضع غير متميز وغير عادل بسبب تلك التعقيدات، كما تواجه في  فالبلدان النامية
صـدير، إذ أن  سـعر التَ م الحقيقيـة و الغالب صعوبة تجميع المعلومات الواقعية بشأن القي
أة لترتيب مصادر تلك المعلومات فـي  التجارة والصناعة فيها والجهاز الحكومي ليست مهي

لجعل االتفاق يخدم  غرة تستغلها البلدان المتقدمة، هذه الثَ)111(األخرى لتجميعها  دولـــال
  . بالتالي التقليص من سيادة البلدان الناميةمصالحها االقتصادية و

 

 لكل من البلدان المتقدمة وإذا أخذنا في االعتبار الخالفات الكبيرة في الموارد المتاحة     
عملية التأكد من مواجهة اإلغراق تكون في أغلـب   من الواضح أن ، فإنالبلدان النامية و

أو مشكو  بصفتها شاكية واءساألحيان موجهة لهذه األخيرة، والتي تواجه عقبات ومشكالت 
 إلى الشركات العمالقة لدى البلـدان المتقدمـة   لجوءلة ما تجد نفسها مضطرة ، فعادضدها

ذلك، وهذا إن  للقيام بإجراءات اإلغراق، وهذه مسألة مكلفة جدا لها وليست كلها تقوى على
 وجعله يخدم مصـالحها  الغنية على هذا االتفاق فإنَه يدل على هيمنة البلدان على شيء دَل

خال ل تلـك   خناق على البلدان النامية في العمل بهذا االتفاق منوفي نفس الوقت تشديد ال
  .الخ، وبالتالي تقزيم سيادة هذه الدول في حماية اقتصادها الوطني... دةاإلجراءات المعقَ

  

  
   .مكافحة اإلغراق اتفاقمن  17 المادة  ،راجع في ھذا الشأن -110
  .101-102.، مرجع سابق ، ص ص ل داسبهاجيراث ال/ د  :للمزيد من المعلومات راجع  – 111
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  :المطلب الثاني

  
  

  رى ومجاالت جدیدةالمنظمة العالمیة للتجارة في قطاعات أخ اتفاقات
  

ذا المطلب التفاق الخدمات كقطاع جديد في المنظمة العالمية للتجـارة  في ه قسنتطر
 خـر آة كمجال جديـد  المتصلة بالتجار، واتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية )ولاألفرع ال(
  .الدول، مع تبيان إمكانية تأثيرهما على سيادة )الثاني عالفر(
  
  

  
  :الفرع األول

  

   االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات
  

  
على ثالثة أدوات قانونية مختلفـة،   )G . A. T. S(  ـلاإلطار القانوني ل شتملاقد ل

  .باإلضافة إلى وثيقة تفاهم قرارات وزارية، 8مالحق، و 8و مادة، 32عبارة عن 
 

د الجزء األول من االتفاق، المقصود بالتجارة في الخدمات باالستناد إلـى نمـط   فيحد
تأديـة الخدمة، قد تأخذ شكل انتقال الخدمة ذاتها من دولة المورد إلى دولة المستفيد كمـا  

لد تقديم الخدمـة  في خدمات البنوك وشركات التأمين أو انتقال مستهلك الخدمة من بلد إلى ب
كما في حالة السياحة أو انتقال المشروع المؤدي للخدمة إلى بلد المستفيد كما فـي حالـة   

  .إنشاء شركات أو فروع لها أو انتقال مواطني دولة ما ألداء الخدمة في دولة أخرى
 

ن الجزء الثاني من االتفاق، االلتزامات والضوابط العامة لتجارة الخـدمات،  و يتضم
همها االلتزام بمبدأ تعميم معاملة الدول األكثر رعاية، وكذلك االلتزام بالشفافية حيث ومن أ

                                                                             . الخ ذات الصلة بتنفيذ هذا االتفاق...تتعهد كل دولة بنشر كل القوانين والقرارات
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في التجارة  ن االتفاق تسهيالت لزيادة مشاركة البلدان الناميةم 04ة نت المادوقد تضم
االتفاق للدول األعضاء  األعضاء، كما يجيز الدولية للخدمات من خالل التفاوض بين
معين وتحقيق التكامل بين الخدمات داخل إقليم  الدخول في تكامل اقتصادي لتحرير تجارة

لكل دولة اختيار ما  فاذ لألسواق، فيتركق بفرص النَالخ، وفيما يتعلَ ...أسواق العمل فيها
تمنح لموردي الخدمات  تراه من القطاعات لفتح أسواقها مع االلتزام بأن تكون المعاملة التي

للدول  تعلنها الدولة، وال يجوز التزامات وشروط ال تقل امتيازا عن ما هو محدد من
  أو ة في صور حصص كمي أكان ذلك ااألعضاء تقييد عدد موردي الخدمة األجانب سواء

كما يجب أن تلتزم الدولة بمعاملة موردي الخدمة، وكذا الخدمات األجنبية والمحلية غيرها، 
على قدم المساواة وبال تمييز ضد األجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملـة القوميـة، كمـا هنـاك     

النظام العام ولحماية في قطاعات تستدعي حماية األخالق العامة، أو  هاستثناءات عن تطبيق
د األعضاء بالدخول في جوالت متوالية من قد تعه و. الخ ...الصحة العامة واألمن القومي

رة الخدمات مع مراعاة ظروف البلـدان  المفاوضات لتحقيق مستويات أعلى من تحرير تجا
   )112( .فيما يتعلق بفتح أسواقها النامية

 

، وتشعر بخطر حقيقي من جراء  لدان الناميةالتفاق صعوبة شديدة على البهذا ا يخلق
تكـر قطـاع   الدول الكبرى تكاد تح تسارع إجراءات تحرير التجارة في هذا المجال، إذ أن

هـذه   ، كمـا أن )113(العالميةاالختراع  ئة من براءاتابالم 97 الخدمات العالمية بنسبة تبلغ
 ة والبنوك، وفي مقابل يوجـد الدول تسيطر على قطاع خدمات االتصاالت والخدمات المالي

قطاع خدمات ضعيف ال يقوى على الوقوف في وجـه المنافسـة    هناك في البلدان النامية
القادمة من الدول الكبرى في حالة تحرير هذا القطاع ، مما يجعل سيادتها الداخلية عرضة 

  .للتقليص و االنحصار
  
 

   
.الخدماتراجع في هذا الشأن االتفاق العام بشأن التجارة في  - 112 

، مـؤتمر الجوانـب   "دور الدول النامية في رسم سياسات منظمة التجارة العالميـة  "، وجيه عبد الصدق عتيق/ د -113
   :، أنظر18 .ص ،2004 ،القانونية و االقتصادية التفاقات منظمة التجارة العالمية، غرفة التجارة والصناعة، دبي

-http://www.biblioislam.net/ar/elibrary/conferencedetails.aspx?criteriaid=172. 
 

http://www.biblioislam.net/ar/elibrary/conferencedetails.aspx?criteriaid=172
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قطاع  عم فيالتدابير الطارئة للوقاية و الد -فبخصوص االلتزامات العامة في االتفاق
 بشـأنها،  ولم يتوصـل التفـاق   1996 ، بدأت المفاوضات بشأنها في أوت)114( -الخدمات

البلـدان  ، ف2000سنة  ةالالحقالخالف حول هذا الموضوع إلى غاية المفاوضات  ستمراو
المتقدمة  وعلى رأسها الواليات المتحـدة   في حين نظيرتها ،بضرورة الوقاية النامية ترى

مع هذا اإلجراء، وبالتالي لم يصـل   كة في تعامل البلدان الناميةمشكَ عكس ذلك األمريكية
عم تـد  قدمـة التزال البلدان المت هذا وكذلك بالنسبة للدعم، حيثتفاق بشأنه إلى يومنا اإلى 

غـزو  اإلمكانات لشركاتها العمالقـة ل  لتوفير ك، وعليه تجارة الخدمات بأموال جد ضخمة
، وبالتالي ضرب عرض الحائط ما أتى به االتفـاق بشـأن   أسواق الخدمات البلدان النامية

  )115( .أنالمفاوضات في هذا الشَ
 

أمرا صعبا  التفاقمن ا 14تطبيق االستثناءات المنصوص عنها في المادة  كما يعتبر
على الحكومات أن توضـح أن أي   ، فتطبيق هذه المادة بنجاح، يستدعيعلى البلدان النامية

لمواجهة االهتمامات المشروعة للسياسة العامـة،   "ضروريا"عن يعتبر ض للطَإجراء يتعر
، ويعتبر هذا األمر صعبا ومكلفا بالنسبة إلى حكومات هـذه  )حماية الصحة البشرية( :مثل

التي تحتاج باستمرار إلى اإلحتفاض بإجراءات وأنظمة المصلحة العامة ووضـع   ،األخيرة
األمر كان مبرمجا بإحكام من طرف البلدان المتقدمة لتقليص  إجراءات وأنظمة جديدة، فهذا

  . للعمل بهذه المادة الجد هامة و التي تتعلق بسيادتها الداخلية فرص البلدان النامية
 

ضرب الحائط  تفاق يضرب سيادة الدولة في وضع سياستها االجتماعيةهذا اال كما أن
، البلدان الناميةحكومات عب العثور على حكومة من حيث من الص شعبها،لتحسين معيشة 

تكون هي المورد الوحيد ألية خدمة عامة، فخدمات الصحة والتعليم توفرها مؤسسات من 
حكومية توفر خدمة  ئةار، هذا يعني أن أية هيالقطاعين العام والخاص، بنسب تتغير باستمر

عن والرد االنتقامي من مع مؤسسات خاصة، ما يفسح المجال أمام الطَ تنافس ستكون على
، من ناحية أخرى فإن المنظمة العالمية للتجارة خالل نظام تسوية المنازعات في

  تكون ضارة أن نيمك للخدمات الصحية، التجارية الصفةريعة و إضفاء الس الخصخصة
   

    .من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات 15و 10: راجع في هذا الشأن المواد  - 114

  .125-126 .ص ص، مرجع سابق العزيز،عادل عبد السن / د -115 
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على تفرض رسوما تي استرداد التكاليف كالَ ت برامجفقد أد. بالتنمية البشرية بشكل خاص
الخدمات الصحية، إلى تراجع االستفادة من الخـدمات الطبيـة    المستخدمين وترفع أسعار

 وقد أسهم ذلك فـي تزايـد وفيـات    ،غانا وكينيا ونيجيريا:في دول مثل  ةبالمائ 50بنسبة 
تي تنتقـل باالتصـال   الوارتفاع كبير في نسبة اإلصابة بمرض السل واألمراض  األطفال

 ئةابالم 56تفعت وفيات األمهات بنسبة في وفيات األمهات، ففي نيجيريا ار الجنسي وزيادة

. )116(  
                                            

ها قد تحـد مـن حصـول    ألنَ ،مياه مشكلة أخرى في البلدان الناميةتقدم خصخصة ال
فير تـو  ى إضفاء الطابع التجاري علىالفقراء على خدمات المياه، ففي بعض الحاالت، أد

 سعر المياه نتيجة فتح هذا القطـاع للخصخصـة   عارتف بوليفيا خيمة، ففيالمياه إلى نتائج و
 زدياد الفجوة في استهالك المياه في هذا البلد، وفي عاصمة موريشـيوس، إ ى إلىأد حيث

من دخلها  ةبالمائ 20إلى قضت خصخصة خدمات المياه بأن تدفع العائالت الفقيرة ما يصل
  .على المياه

                                                      

القواعد ب وض حاليا بشأن مقترحات جديدة تتعلقاتصاال بنفس الموضوع يجرى التفا
وتهدف  "مجموعة العمل الخاصة بالقواعد المحلية"، من خالل )117( 4/ 6 ةالمحلية الماد

ا قد تدفع هإذا حظيت هذه المقترحات بالموافقة، فإنَ و. إلى ضمان جودة الخدمات العامة
الحكومات إلى إزالة المزيد من القيود التنظيمية عن الخدمات العامة، وإضعاف القواعد 

  المقترحات أيضا مرونة التنظيمية األخرى الخاصة بالصالح العام وقد تضعف هذه
  

 
سابق، مرجع  ،عادل عبد العزيز  السن/ د -116 ص.130                                                                           

117- L'article 6 / 4 de (A . G. C . S):" Afin de faire en sorte que les mesures en 
rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, 
les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne 
constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le 
Conseil du commerce des services élaborera, par l'intermédiaire des 
organismes appropriés qu'il pourra établir, toutes disciplines nécessaires. 
Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres 
choses: a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que 
la compétence et l'aptitude à fournir le service; b) ne soient pas plus 
rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; c) 
dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une 
restriction à la fourniture du service". 
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السياسات القائمة، من خالل التدخل في جوانب من السياسات الحكومية التي تنطوي علـى  
  )118( .القواعد غير التمييزية لتنظيم الخدمات

 

حيث يحـد  الخدمات المالية لدى البلدان النامية ىذا االتفاق تأثير كبير علله كما أن ،
مبادئ المعاملـة  ستعملت أ، ففي األغلب )119(من السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية

لصالح الشركات المالية األجنبية التي تمتلك قـوة ماليـة    الوطنية والدولة األولى بالرعاية
لشـركات الماليـة   بحجم أكبر من ا تلمعلومات أكثر تطورا، واقتصاديااأكبر، وتكنولوجيا 

الدول بينها وبين الدول  لها تمتلك القدرة على التحرك داخ، كما أنَالمحلية في البلدان النامية
وفي ظل أحكام االتفاق الذي يفرض ضغوطا على الدول إلزالة القيود التنظيميـة  . األخرى

مت التزامات فـي هـذا   عيفة التي قدالية، فال تستطيع الدول الضم في أسواقها المالتي تتحكَ
ودعـم   تمـان ئاالخالل إعفاءات ضريبية مؤقتة، و  القطاع حماية صناعتها المصرفية من

ض فرص بناء القدرات لدى المؤسسات الماليـة  وهذا من شأنه أن يقو. الخ...أسعار الفائدة
التي تولد فرص عمل جديـدة، فضـال عـن     تالطويل األجل لدعم الشركا تمانئااللتوفير 

  .وضع أدوات مالية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
                                                                         

التحرير السريع والمتواصـل للخـدمات   كما تجدر بنا اإلشارة في هذا الصدد إلى أن 
، يعتبر جد ضار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين النامية المالية بالنسبة للبلدان

وخاصة في الصناعات الوليدة، كما  والصناعي،  - من خالل التأثيرات المباشرة - المالي
تفضـيلية، وعلـى    مات هذه الدول على تقديم إئتماناتتحد التزامات االتفاق من قدرة حكو

يرة والمتوسطة كي تتمكن من الحفاظ على سياساتها عم المتبادل للمؤسسات الصغالد توفير
ر المستطاع من سـيادة هـذه   تقزيم قدالالصناعية وسياسات التنمية البشرية فيها، وبالتالي 

وظهور وضع سياسات تنموية تخدم مصالح شعوبها، مما يولد عدم االستقرار  بعدم ،الدول
 وهذا ما حدث فـي لمغلوبة على أمرها، لتنمية البشرية في هذه الدول ال بالنسبة نتائج سلبية

ت من عدة جوانب إلى انتكاسة خطيرة في التنمية والتي أد ،األزمة المالية لدول شرق أسيا 
 .البشرية

 
.131، مرجع سابق، ص، رضا عبد السالم/ د - 118  

لدار الجامعية اإلسكندرية، ، ا)تداعياتها - شركاتها -منظماتها(، العولمة االقتصادية عبد المطلب عبد الحميد/ د - 119 
  .228.، ص2006
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كل تلك األزمات المتالحقة، لم يعد يتساءل المنظرون عن الدولة التـي   يثرإوعلى 
ستقع في األزمة مستقبال، ولكن عمن عليه الدبتداع آليات جديدة لتقييد رأس امن  ور، فالبد

120( .في المجال المالي ةالمال الدولي إن أرادت الدول الحفاظ على سلطاتها السيادي(  
 

تفرض تحدياتها الخاصة  لمالية الدولية المدعومة من طرف اتفاق الخدماتورة افالثَ 
، يحمل في طياته شيئا مـن  "عالم بال حدود" على السيادة المفترضة للدولة القومية، ووجود

هة للتنميـة  تنازل الدولة عن سيطرتها على كل من عملتها الخاصة وسياستها المالية الموج
بعد المشـاكل التـي عرفهـا القطـاع البنكـي       تنالجزائر تيقَ :، فمثال)121(المستدامة فيها

وما  ،والمصرفي بعد بضعة سنوات من بداية إصالح هذا القطاع الهام في االقتصاد الوطني
الخـاص بالنقـد    90/10القـانون رقـم    تعديل تم ،عكاسات سلبية عليهب عنها من انترتَ

، الذي سـمح  )123( 2003 أوت 26المؤرخ في  03/11، بموجب األمر رقم )122(والقرض
 و ق منها بدور كل من بنك الجزائريتعلَما ظر في تنظيم وسير هذا القطاع خاصة بإعادة النَ
سات المالية إلى جانـب قواعـد   وكذا عملية مراقبة البنوك والمؤس ،قد والقرضمجلس النَ

124( .رف وحركات رؤوس األموالالص(  
  
  
  

هل حقا يعيد التاريخ نفسه وتنهار العولمة المعاصرة كما انهارت في موجتها "، انهيار العولمةرضا السالم  دعب /د -120
  .103 .،ص2008،اإلسكندرية  ،، الدار الجامعية"األولى بالكساد العظيم ؟

العدد األول، أكاديميـة  -لسنة الثالثة عشرة، مجلة األمن والقانون، ا"الكوننة السوق العالمية"،محمد أحمد بن فهد  -121
  .50 .،ص2005يناير  ،شرطة دبي

ألغى القوانين السابقة والتي أقامت عالقة هيكلية بين السلطة النقدية و السلطة السياسية   هذا القانون وهنا أقول بأن -122
لمال األجنبي للمساهمة في تطوير كما فتح المجال لرأس ا.وسمح بوضع نظام أكثر مرونة لتسيير حركة رؤوس األموال

فضال عن ذلك، سمح  إطاره القانوني، االقتصاد الوطني، ووضع حدا للعراقيل الخاصة بمجال تدخل رأسمال األجنبي و
صة للدولـة وتحويـل   هذا القانون بالشراكة مع شخص معنوي عام أو خاص واالستثمار في كل القطاعات غير المخص

، وكل هذه األحكام جـاءت فـي   تم في إطار مبدأ المعاملة بالمثلخارج، وكل هذه التسهيالت تالعملة من الجزائر إلى ال
  ).187،128،183،184،55،12(المواد

  .1990أفريل  18صادرة في  16ج ر  عدد  -
  . 2003أوت  27في  صادرة   52ج ر  عدد  -123
االستثمارات األجنبية في ضـوء سياسـة    "،عيبوط محند وعلي/ أ : للمزيد من الشروحات حول الموضوع راجع -124

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق جامعة مولود معمـري، العـدد   "االنفتاح االقتصادي في الجزائر
  .81. ، ص 2006األول، تيزي وزو، جانفي 
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عديدة فتح التجارة الدولية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ينتج عنه خسائر  فإن
عبر  ا، بما يعنيه من إتاحة الفرصة للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية، سواءلبلدان الناميةل

، هذه الخسائر تتعلق بتأثير سياسات البنـك  ود أو إنشاء فروع لها داخل البلدان الناميةالحد
لـدول  سبق وأن أشرنا، مما يجعل سيادة هذه ا األجنبي على السياسة االقتصادية للدولة كما

  .عرضة لالنكماش والتقليص من قبل الشركات العمالقة في هذا المجال
 

، مخاوف كبيرة لدى رجال القانون الدولي مـن  في شقه المالي االتفاقحيث أثار هذا 
، فتحرير حركة رؤوس لي ككلالتي يرتبها على مبدأ السيادة وعلى النظام الدو اآلثارحيث 

الـداالت  ( ن ذلك الدارسون على قاعدة ثالثية تعرف باسـم األموال عبر العالم تقوم كما بي
  :و هي ) الثالثية

  

  ).DECLOISENEMENT(عدم قابلية هذه الحركة للحصر -)1(
 

  ).DEREGLEMENTATION(نظيمعدم قابلية هذه الحركة للتَ -)2(
 

)3(- طعدم قابلية هذه الحركة للتوس)DESINTERMEDIATION.(  
  
بواسـطة   الوطنيـة، في شقه المالي يتجاهل كليا مبدأ السيادة هذا االتفاق  بهذا فإن و
ويجبر الدول الوطنية على الخضوع والتكيف مع السياسات المالية التـي   أسمال،الرحركة 

  )125( .تمليها البورصات والبنوك والشركات العالمية
 

مادام  ناميةعار التي يدفعها الناس في البلدان الفهذا االتفاق هو السبب في ارتفاع األس
دت على معظم الدراسات قد أكَ إلى ذلك أن إضافة ،)126(ال يستثنى أي قطاع من التحرير

عموما في نطاق تحرير قطاع الخدمات، دون أن  هذه البلدانتنازالت التي أقدمت عليها ال
يقابلها عائد أو تنازالت من نظيرتها المتقدمة في نطاق تحرير األسلوب الرابع النتقال 

   كثيرا من تلك ، بل إناألكبر للبلدان الناميةن ذات االهتمام التصديري يبعيشخاص الطَاأل
  

  
125-DUROUSSET Maurise, La mondialisation de l'économie, 2em édition, Ellipes Editions, 
Paris, 2005, p.190. 

 ص، 1998 الجزائر،جامعة  ،01رقم  ،36زء الج ،س. إ.ق . ع . ج . م ، " العولمة و السيادة" ، أحمد خروع  -126
  .57-56 .ص
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مدفوعات الغالبة العظمى منها تعاني من عجز شديد في ميزان  الدراسات أوضحت جليا أن
الخدمات المالية، لرؤوس األموال من خالل تحرير  ع االنتقال الحرفاالتفاق يشج الخدمات،

ة قاضية لسيادة البلدان الناميـة ضرب هذا يشكل مما جعل العديد من المختصين يرون بأن ،
ه يخلق انحيازا شديدا لصالح انتقال رؤوس األموال والخدمات الكثيفة االعتمـاد علـى   ألنَ

  . التكنولوجيا ، ولصالح الدول الصناعية
 

تقريبا  ةبالمائ 33واليوم توفر الشركات العابرة القوميات القائمة في دول أجنبية نسبة 
بالمائة ، خصوصا العمالـة   01ة، بينما ال يمثل انتقال العمالة إال نسبة من الخدمات العالمي

اسـتنزاف  مشـكلة  لى تفـاقم  ي إغير الماهرة التي تمتلك هذه الدول فائض منها، مما يؤد
  .في البلدان النامية العقول

  

 و اختالل التوازن في القوة التفاوضية بين )127(عملية التفاوض  إلى ذلك فإن إضافة
، ال يتيح لألولى مجال االستفادة من المرونـات واألحكـام التـي    بلدان النامية و المتقدمةال

يوفرها االتفاق، كما أن ة بل وظاهرة لتقديم أسلوب العروض والطلبات يفرض ضغوطا خفي
حكومات التي ال تمتلـك القـوة أو   ال، قد تضطر فغط المكثَااللتزامات، وبسبب هذا الض

ومة إلى اتخاذ قرارات متسرعة بشأن القطاعات التـي سـيتم تحريرهـا    القدرة على المقا
ونوعية القيود التي تفرضها على االلتزامات المحدغط أشكاال مختلفةدة، ويتخذ هذا الض.  

                                                                        

عملت الـدول الصـناعية علـى     ،2000ففي جولة المفاوضات التي بدأت في سنة 
االقتراح الـذي  : ، على سبيل المثالغط نحو مزيد من التحرير من جانب البلدان الناميةالض

فاوض التَإطار  ، حول2002 ماي 13الواليات المتحدة األمريكية في  مت بهتقد ن يتضـم
لة إلى ات مفصتغطية جميع سبل تقديم الخدمات، وقد أعقب ذلك قيام هذه األخيرة بتقديم طلب

ماليزيا : كما أشرنا سابقا مثلضت له دول جنوب شرق أسيا دولة، وما تعر 120أكثر من 
دليل  و األوربيين نالخدمات األمريكيي ضغوط شديدة لفتح أسواقها المالية أمام موردي من

                                                                .على ذلك
   
   
.من االتفاق العام حول التجارة في الخدمات 19للمزيد من المعلومات راجع في هذا الشأن، أحكام المادة  - 127   
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اإلتحـاد   جده في الموقف التفاوضـي الـذي وضـعه   غط نهذا الض خر عنآومثال 
بتحرير أسـواقها المصـرفية    مالم تقم البلدان النامية"ه ؤخرا الذي يقضي بأنَماألوروبي 
والمنسوجات ، سيمتنع هذا األخير عن توسيع عملية وصول المنتجات الزراعية والتأمينية

عندما يصبح هناك  دة تبقى لهذه الدول فأي سيا ."هإلى أسواق والمالبس من البلدان النامية
   )128( .من يملي عليها ما تفعله

                            

ـ  وازن بيفهذا االتفاق لم يراعي انعدام التَ      ة ن حجم قطاعات الخدمات في الـدول الغني
اط بعض قطاعات الخدمات فـي البلـدان   وحجمه في الدول الفقيرة، ولم يراعي أيضا ارتب

  )129( .على سيادة هذه الدول سلبا يؤثر هذا ما.  بمصالحها اإلستراتيجية النامية
  

   :الفرع الثاني
  

  بالتجارة اتفاق حمایة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة
  

  

38وتقـع فـي    سبعة أجزاء، مادة، موزعة على 73دت أحكام هذا االتفاق في تجس 
 :جزئه األول، حيث يحتوي االتفاق في روجوايألواصفحة من الوثيقة الختامية لنتائج جولة 

يعني أن  "مبدأ المعاملة الوطنية"مقدمته مختلف المقتضيات العامة و المبادئ األساسية، في 
طني األطراف المتعاقدة األخرى معاملة ال تقل عن تلـك الممنوحـة   يمنح كل طرف لموا

لمواطنيه األصليين في كل ماله عالقة بحماية الملكية الفكرية التجاريـة، وكـذلك الشـأن    
 على حقوق الملكية الفكريـة، بمـا يعنـي أن    "مبدأ الوطن األكثر تفضيال" بالنسبة لتطبيق 

طراف المتعاقدة لبلد ما تمتد لمواطني جميع األطراف االمتيازات الممنوحة لمواطني أحد األ
  .األخرى

  
 

  

  .159 -158 -157 .ص ص ص ،مرجع سابق العزيز،عادل عبد السن / د :للمزيد من التوضيح راجع -128 
129- LAURENCE boy,"Le déficit démocratique de la mondialisation du droit économique et le 
rôle de la société civile " , Revue internationale de droit économique , Editeur de Boeck 
université,N° 3-4, France, 2003, p. 453. 
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في األتي لى مجموعة أحكام يمكن حصرها فينص ع :ا الجزء الثاني من االتفاقأم :
 ىستبقة، فاألولى و الخدماتيالتجارية والصناعية  برامج الحاسوب، العالمات حقوق التأليف،

، أما الثانية تتم حمايتها باعتبارهـا عمـال   1971لعام  )باريس(و  )بيرن(خاضعة التفاقية 
الخ، أما الثالث فيحدد  نوع العالمات التـي تحظـى   ... )بيرن( أدبيا تنفيذا ألحكام اتفاقيات

تفاق علـى  بالحماية منها وكذا الحقوق التي يتمتع بها أصحاب تلك العالمات، كما ينص اال
ة حمايتها ، وكيفية منح الرخص المتعلقة بها، وكيفية منح االلتزامات المرتبطة بها وكذا مد

تكون  التنازل عنها، ويفسح المجال أمام العالمات األجنبية لالنتشار فوق التراب الوطني، و
اعاالختـر  أما براءات ،سنوات حسب االتفاق 10ة الرسوم واألشكال الصناعية محمية لمد 

 سـنة،  20 ذات الصلة، وتبلغ مدة حمايتها  1967ها تخضع ألحكام اتفاقية باريس لعام فإنَ
، أما الشبكات اإللكترونية المندمجة وما يرتبط ء البعض المنصوص عنها في االتفاقباستثنا

بالموضـوع و    واشنطن المتعلقة ةألحكام معاهداالتفاق ينص على حمايتها طبقا  بها، فإن
أن بالنسبة لمعطيـات التجـارب الصـيدالنية    كذلك الشَ. 1989للتوقيع منذ عام  المفتوحة

  .بالحماية ها تحظىوالكيماوية فإنَ
 

يحدد االلتزامات التي يجب على حكومات األطـراف   :أما الجزء الثالث من االتفاق
ما يتعلق منها بطرق االلتجاء إلى القضـاء، أو فيمـا يخـص     االمتعاقدة الوفاء بها سواء

بالطرق والوسائل المعمول بها للدفاع عن تلك الحقوق والحفاظ عليها، و من جهة أخـرى  
الخ...االتفاق ينص في بعض مقتضياته على مختلف مراحل التقاضي بهذا الخصوص فإن .
والي سنة واحدة بالنسبة للبلدان ا اآلجال المحددة لدخول االتفاق حيز التنفيذ فتبلغ على التأم

س سنوات بالنسبة للبلدان السائرة في طريق التنمية، وكذا البلدان المستقلة عن وخم المتقدمة
، وإحدى عشرة سنة بالنسبة للبلدان األقـل نمـوا، مـع بعـض     )اإلتحاد السوفيتي سابقا(

  )130( .الخ...االستثناءات التي يحق لألصناف الثالثة أن تستفيد منها
  

  
  
  
  
  

  .حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة حماية اتفاقراجع في هذا الشأن  -130
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، وصاغت البلدان وايجوألورالقد عرض موضوع حقوق الملكية الفكرية في جولة 
المتقدة كل بنوده ، وهي التي فرضتها على المنظمة العالمية للتجارة، انطالقا مـن اتهـام   

تستفيد هذه األخيـرة مـن    ها ال تساهم في تمويل البحوث العلمية وبالتاليبأنَ البلدان النامية
ألولى يتجلى لنا أن من الوهلة اف )131( .االختراعات و االبتكارات دون أن تتحمل تكلفة ذلك

قزيم ال محالة في هذا االتفاق، والبداية تكون سوف تكون عرضة للتَ سيادة البلدان الضعيفة
تي ال تتوافر لديها من الناحية التشريعية، حيث يفرض  أعباء تشريعية جديدة على الدول ال

 )132( و ال تتماشى تشريعاتها مع أحكامهتشريعات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أ
،كما جعلت هذه الدول تتعرض إلى آكلتَال إلى لبلدان الناميةض السيادة التشريعية لمما يعر ،

  ) 133( .هانإرهاق شديد وذلك بترجمة هذه الحقوق الفكرية في القوانين المحلية وضما
   

ة إلى إصدار العديد من القوانين في هذا الصـدد  مثال وجدت نفسها مضطر الجزائرف
  :ل فيوتتمثَ
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                         جويليـة   19الموافـق  ، 1424جمـادى األولـى   19المؤرخ في  08-03األمر رقم -3
  )134( .بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المتعلق  2003

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   .163.، مرجع سابق، صمحمد إبراهيم عبد الرحيم/د -131 
، منظمة التجارة العالمية أثارها السلبية واإليجابية على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية سمير اللقماني  -132

  .94.ص ،2003 ،والعربية، منشورات المكتبة الوطنية ، الطبعة األولى، الرياض
133-COTTIER Thomas, "Les taches de l'omc: évolution et défis", Revue internationale de 
droit économique, Edition(T.XVIII,3),De Boech université, France, 2004/3, p.283. 
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كل هذه التعديالت التي أدخلت على الترسانة القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية تهدف 
ها إلـى  باألساس إلى تكييف القوانين الجزائرية مع أحكام هذا االتفـاق تحسـبا النضـمام   

  )135( .المنظمة العالمية للتجارة
                                    

يصبح لزاما على الكثيـر مـن    عندما جع فكرة السيادة الوطنية نالحظ تقلص وتراف
ـ   ظر حتَأن تعيد النَ البلدان النامية إذا مـا تعارضـت مـع     ة،ى فـي تشـريعاتها الوطني

العمالقة صالح االقتصادية الكبرى لشركات األدوية الم اسـباألس وتخـدم  (TRIPS)تفاقا
ال تترك مناسبة إال وتستغلها لممارسة كافة  البلدان المتقدمة في الغرب، فإنغوط على الض
  .الستدراجها إلى تطبيق معايير حماية أعلى في مختلف المجاالتالبلدان النامية 

 

يح باالستخدام دون موافقة التصر " تفاقاالمن  31 ففي مجال الصحة، فحسب المادة
لة األولى يظهر ، فمن الوه)136("حامل البراءة وذلك في حالة الطوارئ الوطنية وهي مؤقتة

واقع يشـهد صـعوبات كبيـرة،    ، لكن تطبيقها على أرض الالبلدان النامية هذا في صالح
ةوالقضي مـن   31المـادة   الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ وء علىالبرازيلية تسلط الض

خوسيه سيرا" تهااالتفاق، حيث أعلن وزير صح" ط إللغاء بـراءة االختـراع   بالده تخطَ أن
، بسبب ارتفاع ثمنه و احتياج المرضى )ميرك(اإليدز، من إنتاج شركة  ضد لعقار رئيسي

صريح، أعلن مسئول في مكتب التمثيـل التجـاري   وفي رد سريع وعملي على هذا التَ. له
بهذا الخصوص في طريقها إلى وىشك األمريكي أن OMCواعتبرت ، هـذا   واشنطن أن

  )137( .الخ...كوىيعد تمييزا ضد البضائع األجنبية بحسب ما ورد في نص الشَ
              

                                                       
 

   
  . 2003 نوفمبر 5صادرة  في   67ج ر عدد  -134
 .74.ص ،2006 ،الجزائر ،المنظمة العالمية للتجارة، ديوان المطبوعات الجامعية ،فوظ محلعشب / د -135
  .حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة اتفاقمن  31راجع في هذا الشأن المادة -136
  :ية ، أنظرللمزيد من المعلومات حول هذه القض -137

2007, http://www.ecoworld-mag.com/detoul.asp?Innewsitemid=120135. 
 

  
  
  

http://www.ecoworld-mag.com/detoul.asp?Innewsitemid=120135


         ـارة على سیادة الـدولــة للتجـــة العالمـیــالمنظــمـ اتــإلنفاقــر السلبـــي ـالتأثیـ                     : األول الفصـــل

 78

االختراع العمل ببراءة منع وجب  على البلدان النامية فبعد كل هذا الخناق المفروض
المتعـددة   تاحتكار الشركاالحمائية التي تطلق  األداة مدى الحياة، كما يجب أن تسحب هذه

لصحة فت منظمة احيث اعتر )138( .وتسد طريق الفقراء إلى األدوية األساسية  ،الجنسيات
خاصـة  البلدان النامية  الصحة العمومية في كبير على له تأثير" هذا االتفاق نأب العالمية

ه يجب تعزيز قدرة الحكومات على التفـاوض  وأشارت على أنَ منه،كثر تشددا األحكام األ
  )139( .دون أن تقدم حلول لذلك "أنفي هذا الشَ

    

  من اإلشارة هنا وبكل حيادية وموضو فالبدإصرار الدول الصناعية أثنـاء   عية، أن
وروغواي على إدراج هذه الحقوق ضمن االتفاقات المتعددة األطراف كان نتيجـة  ألا جولة

التابعة لهذه الدول منطلقة من مبدأ معلن  ،الخ...العمالقة لضغوط مارستها شركات األدوية
امهـا، لكـن ذلـك    ووجـوب احتر  قد ال يختلف عليه واحد وهو عدالة حماية هذه الحقوق

: نذكر على سبيل المثال و للتردي و الخطر الحترام يعرض تجارة وصناعة البلدان الناميةا
تكنولوجيا الدول األجنبية،  ىصناعة األدوية في العالم العربي التي هي في حقيقتها تعتمد عل

أمام أحد  ةالمنظمة العالمية للتجار األعضاء فيسوف تكون البلدان النامية ففي هذه الحالة 
ا أن تدفع تعويضات للشركات صاحبة براءات االختـراع أو تتوقـف عـن    الخيارين، إم

فيفضي إلـى تبعيـة    الحل الثانيإلى ارتفاع أسعار األدوية، أما  الحل األولاإلنتاج، ويقود 
، من حيث أثره (TRIPS)تفاقاشبه كلية للسوق الخارجية، ولهذا وبحق فإن   العالم العربي

  .ت األكثر خطورة على سيادة البلدان الناميةضمن االتفاقايعد من 
 

حويل المزيد من و لذا فال عجب أن هذه الدول لم ترى في هذا االتفاق سوى وسيلة لت
وتقوية نفوذ  عاالخترا دخلها إلى البلدان المتقدمة، من خالل التكلفة األعلى لبراءات

  تطويل حياة ، كما أننولوجيا المتطورةفي مجال احتكار التك الشركات المتعددة الجنسيات
   

  
138- LABONTE Ronald et CLAUDE LAMARRE Marie,"Du marché mondial au village 
planétaire. Libre – échange, santé et organisation mondiale du  commerce", Revue de santé 
publique, N°15, Société Française de santé publique, 2003, p.271. 

   اإلستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة      ةمسود"راجع في هذا الصدد، منظمة الصحة العالمية،  -139
، 2007أكتـوبر   31، المؤقـت تقرير من األمانة البند الثالث من جدول األعمال  ،"العمومية و االبتكار والملكية الفكرية

  .19.ص
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تطويـل   نأل، البلدان النامية المتقدمة علىللبلدان  سنة تفضيال 20إلى  سنة 17من البراءة 
سلبية جديدة على سرعة نقل التكنولوجيا المتطورةة عوضا عن تقصيرها سيترك أثارا المد 

   )140( .السلع والخدمات إنتاجتكلفة   زيادة وبالتالي
                                               

الحـوافز   بلدان المتقدمةالتوفر  أن )141( 67و 66المادتان  نتظر منففي هذا الصدد ن
قاعدة تكنولوجيـة   األقل نموا، لمساعدتها في خلق وجيا للبلدانلشركاتها لتشجيع نقل التكنول

في المسائل  منها أيضا أن توفر عند الطلب، التعاون الفني والمالية، كما ينتظر سليمة وقوي
على االلتزام باتفاق لمساعدتهاهذه الدول ة لالقانونية والمؤسسي)(TRIPS لكن الواقع يؤكد ،

ـ  تطبيقهما حتى كإجراءات رمزية، ىه لم يجرنَأ ـ فنقل التكنولوجيا لم يتحقَ ة طريقـة  ق بأي
الفنية على االلتـزام باالتفـاق دون    قد اقتصرت المساعدة و. سقةلة ومترابطة أو متَمسج

  .البشرية في البلدان النامية ات على التنميةاإلشارة لالنعكاس
                                                                                 

  
ص ص ،1999 ،، الطبعة األولىارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية، منظمة التجعبد الناصر نزال العبادي/ د - 140  

          .190 - 191.  
141- Article (66) de (A. D. P. I. C): "Pays les moins avancés Membres","1. Etant 
donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés 
membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et 
le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base 
technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les 
dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, 
pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application telle 
qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande dûment 
motivée d'un pays moins avancé membre, le Conseil des ADPIC accordera 
des prorogations de ce délai. 2. Les pays développés membres offriront des 
incitations aux entreprises et institutions  sur leur territoire afin de 
promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les  pays les 
moins avancés membres pour leur permettre de se doter d'une base 
technologique solide et viable". 
- Article (67) (A. D. P. I. C): "Coopération technique"," Afin de faciliter la mise 
en oeuvre du présent accord, les pays développés membres offriront, sur 
demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement 
convenues, une coopération technique et financière aux pays en 
développement membres et aux pays les moins avancés membres. Cette 
coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des lois 
et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de 
propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus, et un soutien en 
ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de bureaux et d'agences 
nationaux chargés de cesquestions, y compris la formation de personnel".  
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رى الضغوط التي تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات على هذا ما يؤكد لنا مرة أخ
 أعلى من الحماية لما تملكه من براءات اختـراع مين مستوى ألت المنظمة العالمية للتجارة

، ويقودنا هذا لمحالة إلى تخيـل الحركيـة المندفعـة لنمـو هـذه       )142(وعالمات تجارية
، بل أكثر من ذلـك  فقط ةستعاب المواقف والحاالت المستجدإالمؤسسات، وقدرتها ،ال على 

المحلية، وبالتالي تركيـع   تعلى االقتصاديا دةالمتجد تطويع هذه الحاالت وفرض هيمنتها
  )143( . ياالنفراد الوطنية والقضاء على إمكانيات التنافس السيادة
 

حيث مع توسع صناعة  على السيادة الغذائية للبلدان النامية لالتفاق تأثير كبير كما أن
بفضل الدول المالكة لها أن يقـر   الشركات المتعددة الجنسيات تالتكنولوجيا الحيوية، أصر

وعلى طرق  الوراثية، الزراعية المستنبطة بأساليب الهندسةاف تفاق الحماية على األصنالا
الذين نجحوا من قبـل   البلدان النامية المزارعين في تهجين النبات، وطبقا لهذه الحماية فإن

نوا بعـد  نة عالية الجودة، لن يتمكَفي تحسين وزيادة إنتاجهم ودخلهم باستخدام البذور المهج
أحكامه من ذلك االستخدام، حيث أصبح من المحظور عليهم إعادة إنتـاج الشـتول    تطبيق

 االناتجة عن البذور الخاضعة للحماية إال بموافقة صاحب البراءة والتـي تطلـب أسـعار   
يـد األوضـاع   القومي وتز تضر باإلنتاج الزراعي على المستوى ، بحيث مرتفعة لمنحها

، وإبقائها تحت رحمة نظيرتها المتقدمة من الناحية )144(اسوء االقتصادية في البلدان النامية
  .الغذائية، وتحجيم فرص تحقيق األمن الغذائي فيها وبالتالي القضاء على سيادتها الغذائية

 

الخ، كان ...العديد من االكتشافات في مجال الهندسة الوراثية كما يجب أن نشير أن
خاصة المدارية ن البلدان النامية اتات والتي تتوطَبد من النَمصدر األصول الوراثية لها العدي

  استعماالتها،  عبية عنهذه االكتشافات ما كانت لتتم لوال المعلومات الشَ والحقيقة أن ،منها
  

  
  

  
  .425 .صسابق،  عمرج العزيز،عادل عبد السن / د -142
  .73 .،ص 2006 ،الجزائر ،ية للنشر والتوزيعدار الخلدون ، العولمة والسيادة الوطنية المستحيلة،العيد صالحي  -143
  984.، مرجع سابق، صمحمد عبيد محمد محمود/ د -144
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و األعشاب الضارة  ة والمعلومات عن مبيدات الحشراتالعديد من الطرق الزراعيهناك  و
التـي   االختـراع براءات العديد من  متهي التي قد لبلدانالتي يعرفها الفالحون في هذه ا

 الثـروات الطبيعيـة  من هنا نالحظ عملية استنزاف  .الجنسياتها الشَركات المتعددة تملك
الثروات الطبيعية "م االتفاق الحماية في هذا المجال، فلم يقدهاوالمساس بسيادتلبلدان النامية ل

145( .دون منازع ما جعله يخدم صراحة شركات البلدان المتقدمةم "ةاألصلي(  
 

اختالل التوازن فيه لصالح  في ظل هذا االتفاق، الذي رأينا النامية ى للبلدانفكيف يتأتَ
صة وتفوق القدرات األعضاء ذات مستويات التكنولوجيا المرتفعة والمتخصالبلدان المتقدمة 

االستفادة من مبدأ التبادليـة   ى لهاعلى تطبيق نظام صارم لحماية الملكية الفكرية، كيف يتأتَ
ه بات واضحا في ظـل  ، فإنَتي تقوم عليه المنظمة العالمية للتجارةلمصلحة والمنفعة الفي ا
ق الملكيـة  أعباء النظام الصارم لحمايـة حقـو   ه بينما تتحمل البلدان الناميةاالتفاق، أنَهذا 

من الحصول على أبسط حقوقها  اقة البلدان الناميةفوائده وإع الفكرية، تجني البلدان المتقدمة
الحيوية، وال عجب فـي طغيـان مشـاكل     ي في مختلف المجاالتفي مالحقة التقدم العلم

 نافذة في حقها فـي األول مـن جـانفي    االتفاق اليوم بكثافة بعد أن أصبحت جميع أحكامه
نـا  فقون، فإنَاآلخرون معنا بشأنها أو يتَ ه من وجهة نظرنا ، والتي قد يختلف، كما ان2005َ
ول حقوق الملكية الفكرية من ضمن أخطر ه يمكن وضع االتفاق متعدد األطراف حنرى أنَ

ها تسـتجيب  كبيرة جدا، مادامت أنَ ستكون سلبياتها على سيادة البلدان الناميةاالتفاقات التي 
  .من ضغوط عليها مارسه الشركات المتعددة الجنسياتلما ت

  
  

  
  
  
  

      
ل هذا الموضوع، عد إلى الفرع كذلك للمزيد من المعلومات حو. 214.سابق، ص عمرج صفوت،محمد قابل / د - 145 

  .)اتفاق الزراعة (األول 
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  :ة الفصل األولصالخ

  
  

لضرورة التزام الدول المنظمة ه نتيجة ما نستخلصه من دراستنا في الفصل األول، أنَ
، وعدم تمييز المؤسسات الوطنيـة عـن   بنصوص االتفاقات إلى المنظمة العالمية للتجارة 

صت،خصوصـا فـي   لوطني قد تقلَالدولة في حماية االقتصاد ا دور مثيالتها األجنبية، فإن
التي أصبحت عاجزة عن وضع سياسات تنموية بما يتفـق مـع   اقتصاديات البلدان النامية 

تنطوي على تحويل المنظمة العالمية للتجارة اتفاقات  ظروفها وأهدافها الوطنية، وذلك ألن
أو  من المجاالت إلى المنظمة العالمية قدر من صالحيات اتخاذ القرارات الوطنية في عدد

  . التشاور مع المنظمة قبل اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالتجارة
 

كما أن الزيادة الضخمة في مستوى االلتزامات والضنتها االتفاقـات،  وابط التي تضم
لفة الالزمـة  في اختيار األدوات المخت حرية الحركة أمام حكومات البلدان النامية ستحد من

إضفاء "  حينما قال أنROMEN PALAN  لتطبيق سياساتها ولهذا نحن نتفق مع الخبير 
الطابع التجاري على السيادة هو أمر في جد الخطورة، خصوصا في ظل االنقسام الكبيـر  

      )146(."  المتخلفة ي يشهده عالمنا اليوم، بين البلدان المتقدمة و البلدانالذ
التكامل االقتصادي هو  فإن الخاصة و وجهة نظر الخبراء ة نظرناوعليه حسب وجه

عالمية للتجارة على المنظمة القليص من اآلثار السلبية التي تؤديها اتفاقات الحل األمثل ، للتَ
  .من هذه الدراسة  ما نتناوله في الفصل الثاني وهو -منها  النامية خاصة -سيادة الدول 

 
 

  
  
 

 
 

146-PALAN Romen,"Paradis fiscaux et commercialisation de la Souveraineté de l'Etat ",Revue 
   internationale de l'organisation, Vol 56, N° 1, 2002, p. 82 .                                                         
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  الفصــــــــــــــــل الثاني
 

التكامل االقتصادي كإستراتیجیة للحد من تأثیرات اتفاقات 

  على سیادة الدول  المنظمة العالمیة للتجارة
  

األولى للعولمة صعوبة المواجهـة بشـكل    أيقنت البلدان المتقدمة منذ ظهور الدالئل
ـ  ه ال بـديل لتلـك   فردي في ظل المنافسة العالمية والتي تزداد شراسة يوما بعد يوم، وأنَ

المواجهة إال بالتوحد في شكل مجموعات أو تكتالت اقتصادية تأخذ الشكل الجماعي وتتيح 
ز القدرة التنافسية لمنتجات تلـك  الحجم، القائم على المزايا النسبية بما يعز تتمتع بوافراال

الدول والذي يساهم بدوره في زيادة معدالت النمو االقتصادي بها، والحفاظ على سـيادتها  
ر خريطة العالم من شكل الحدود السياسية إلـى  في اتخاذ القرارات، وهو األمر الذي قد غي

  .نات اقتصادية عمالقةشكل كيا
 

و أكثر إلحاحا بالنسـبة للبلـدان   األمر يبد فإن وإذا كان هذا هو حال البلدان المتقدمة
ة أمـام اآلثـار   ، في أن تنظم بدورها في كيانات واحدة تساعدها على الوقوف بقـو النامية

والمنافسة مع الت، اعلى سيادتها في مختلف المج المنظمة العالمية للتجارة السلبية التفاقات
البلـدان الناميـة هـي    " في مقاله ANDRE SAIRالدول األكثر تقدما، كما قال الباحث 

نسيق فيما بينها فـي المقابـل البلـدان    عب التَعديدة وغير متجانسة، مما يجعل من الص
اإلتحاد (الصناعية، هي قليلة نسبيا ومتجانسة مما يسمح بتنسيق مواقفها في المحافل مثل

صـناه لإلطـار   لهذا سنتناول تحت هذا الفصل مبحثين، األول خص )147(."الخ...)األوروبي
ما الثاني فخصصناه للتكامل االقتصـادي كمـنهج للبلـدان    النظري للتكامل االقتصادي، أ

  .النامية
  

  
  

147- ANDRE Sair,"De Seattle à Doha", in: Reflets et perspectives, XLI, 2002/2, p.7. 
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  المــبحث األول

  نـظرة عـامة عن التكــامـل االقتـصـادي 
  

من أرقى أساليب التعاون وأهمها، فإذا كان التعاون في بعده  يعتبر التكامل االقتصادي
االقتصادي يعبدة من اإلجراءات البسيطة كتقرير تخفيضـات ورفـع   ر عن مستويات متعد

التكامـل   حقيق الوحدة االقتصادية، فإنقيود كمية إلى أعمق درجات التقارب االقتصادي بت
دراسة لذلك فيعبر عن مسار مرحلي يهدف إلى توحيد الدول انطالقا من البعد االقتصادي، 

، وإيضاح سبل نجاحه وعالقته بالنظام )المطلب األول(هذا األخير تقتضي التطرق لماهيته 
  .)المطلب الثاني(التجاري المتعدد األطراف 

  
  
  

  المطلب األول
   

  

  .ماھیة التكامل االقتصادي
 

، إيضاحها للوقوف على ماهية التكامل االقتصاديهناك جملة من الجوانب التي يتعين 
تعريفه، تمييزه عن بعض المفاهيم األخرى، مفهومه في ( بدءا بالتطرق إلى تحديد مفهومه 

منطقة التجـارة  ( ، ثم إنتهاءا بدراسة أشكاله)الفرع األول() الخ...الفكر االقتصادي الحديث
الحرة، اإلتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الوحدة االقتصـادية، االنـدماج االقتصـادي    

  .)الفرع الثاني() الخ...الكامل
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  :الفرع األول

  

  االقتصاديمفھوم التكامل 
  

بـين   تفـاق اه ليس هنـاك  إال أنَ االقتصاديبكلمة التكامل في األدب  االهتمامرغم 
أي "هناك من يرى أن التكامل يعنـي   يان المقصود بهذه الكلمة، حيث على ب االقتصاديين

 "بسيادة أي منهاشكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين الدول المختلفة، دون المساس 
بين الدول وصوال إلى أشكال جديدة مشتركة  تالعالقاعملية لتطوير "ه وهناك من يرى بأنَ

  ".بين المؤسسات والتفاعالت التي تؤثر على سيادة الدول
 

وجدت عدة  Complémentarité économique)( االقتصاديإلى جانب التكامل  و
  .االقتصاديوالتكتل  االقتصادي االندماج :تشير إلى نفس المعنى تقريبا مثل اصطالحات

                                                                            

في أصله  االقتصادي االندماج اصطالح  االقتصاديينبعض  يترجم :فبالنسبة لألول
قا بين داللة هناك فار غم من أنه التكامل، على الرعلى أنَ (intégration) األوروبي

تشكيل كيان موحد مندمج بين  االندماج يعني والتكامل، فبينما االندماجومضمون كل من 
طرفين أو أكثر، فإن التكامل يعني أن ظاهرتين كل منهما تكمل األخرى، ومن ثم فإن  

148( .بط بينهما يؤدي إلى تقوية في كل منهماالر(  
 

وهل هو  ،االقتصاديالتكتل  اصطالحي هذا المجال فيثار أيضا ف :بالنسبة للثانيأما      
لـيس لـه    groupement)(التكتل اصطالح التكامل أم ال؟ والحقيقة أن الصطالحمرادف 

أو سياسي لمجموعة معينة من الدول، وقـد   اقتصاديمعنى محدد، فقد يقصد به كل تجمع 
  )149( . )ف األطلنطيتكتالت حل (:يقصد به أيضا التكتالت العسكرية لعدد من الدول مثل

                                                                                
  

، مجلة الوحدة، المجلس القـومي للثقافـة   "محاولة لتحديد مفهوم االندماج االقتصادي اإلقليمي" مختار،المطيع  /د -148
  .73.، ص2000، فبراير89العربية، الرباط، العدد

التكامل االقتصادي الدولي والتنمية االقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية، رسالة دكتوراه،  إبراهيم،أشرف عطية / د -149
 .7 .ص ،2001 ،كلية الحقوق، جامعة عين شمس
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والتعـاون االقتصـادي    التكامـل االقتصـادي   كما قد يخلط البعض بين مصطلحي
)Economic co- opération( َتكامـل   على تحقيـق  تتفق بعض الدولعندما  هويرى أن

 ، إال أناالقتصـادي هذا يشكل نوعا أو صورة من صور التعاون  فيما بينها فإن اقتصادي
ه يقوم أنَ االقتصادييميز التعاون  أصبح يفرق بين المصطلحين، فأبرز ما االقتصاديالفكر 

التي تقف علـى   على أساس تحقيق منافع مشتركة وبصورة متناسبة لجميع أطراف التعاون
 هو تسـهيل عمليـات   االقتصاديالتعاون ا كان الهدف من قدم المساواة في عالقاتها، وإذ

التكامل االقتصادي التبادل الدولي، فإن   ن إزالـة  يذهب إلى أبعد من ذلك، حيـث يتضـم
التي تعرقل حركة العالقات االقتصادية الدولية والعمل على زيادة عمق  العقبات والمشكالت

 بـين  إال ه من الطبيعي أال يقوم هذا األخيرفإنَبين الدول، وعلى ذلك  الية هذه العالقاتوفع
أقطار ذات نظام اقتصادي و اجتماعي متجانس أو متقارب، بينما التعاون االقتصادي يمكن 
أن يقوم بين أقطار ذات أنظمة اقتصادية و اجتماعية واحدة، كما يمكن أن يقوم بين أقطار 

  )150( .ختلفة بل ومتعارضةذات أنظمة م
 

أما من الناحية الفقهية، فقد يختلف مفهوم التكامل في الفكر الغربي عن نظيـره فـي   
  :ز مفهومه عنهما بين البلدان الناميةيتمي االفكر االشتراكي، كم

 

، يسيطر االقتصاديهناك توجه عام حول مفهوم التكامل  :ففي الفكر الغربي  - 1 
 Béla" :ويظهر ذلك من خالل إسهامات كتابات هؤالء من أمثال عليه مفكرون بارزون،

Balassa" نظرية التكامل االقتصادي" الذي يرى في مؤلفه"التكامل في بعده " ، بأن
االقتصادي يأخذ أشكاال متعددة، تمثل مراحل مختلفة، ويتمثل الشكل األول في التكامل 

أما الشكل الثاني  الجمركياإلتحاد  ومنطقة التجارة الحرة  يشمل صيغتيالتجاري، الذي 
  فيتمثل في أسواق عناصر اإلنتاج ليقود إلى السوق المشتركة، ليتجاوز الشكل الثالث

  
  
  
 

 ،، التكامل االقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسالمية، دار الفكر الجامعينزيه عبد المقصود مبروك/د -150
  .16-15 .ص ص ،2007،اإلسكندرية
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بالسا في   ويرى،"إلى التكامل على مستوى السياسات لينتهي إلى إتحاد اقتصادي ألسواقا
االقتصادية إلى الوحدة بها سيؤدي في الغالبتبني هذه األشكال وفق المرحلية التي تتطلَ أن. 

)151(  
                                                                           

 االقتصـادي و صور التكامـل  ه يشير إلى ضح لنا بأنَق في المفهوم السابق يتَدقيوبالتَ
للنجاح  من الجهود مالالز، ويبرر هذه المرحلية بالقدر مراحلهالتي يعتبرها في نفس الوقت 

  .والفائدة المترتبة عن كل منها في كل واحدة
 

سلبي وإيجابي، يتضمن شقين  التكامل االقتصادي ، فيرى بأنjan Tinbergen""أما 
، االقتصـادية ، بعض األدوات السياسية استبعادن يتضم باعتبارهفيشير إلى التكامل السلبي 

نسيق فـي بعـض   توخيا للتَ ةتدعيميإجراءات  اتخاذ، أما التكامل اإليجابي فيتطلب الدولية
وإعـداد    ،كالضرائب، الرسوم  بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة االقتصاديةالجوانب 

  )152( .الالزمة لمواجهة أثار التحول و االنتقال من مرحلة إلى أخرى ةنظيميلبرامج التَا
 

ـ  الجوانب السلبية واإليجابيـة،   "John Pinder"رح الذي تبناهوهو نفس الطَ ه إال أنَ
يذهب إلى أن هذا التكامل االقتصادي، يشمل إلغاء الحواجز بين اقتصـاديات الـدول قيـد    

ر عن الجانب السلبي، و انتهاج سياسات مشتركة ومتناسقة إلـى الحـد   التكامل وهو ما يعب
منطقة التجارة  فهذا األخير ال يقدم الصور العملية للتكامل. الذي يحقق األهداف االقتصادية

من نتائج التكامل السلبي قيام  السوق المشتركة، وهي أساس كل  نأالخ، بل يرى ب...الحرة
قيا عملية تكاملية، إال أنهناك  م هذه األخيرة ال يعتبر شرطا لتنفيذ التكامل اإليجابي، إذ أن

حالـة  : التكامل السلبي كامال، ومثال ذلـك  حاالت قد ينفذ فيها التكامل اإليجابي قبل تنفيذ
وجود دول داخل تجمع تكاملي تحتاج إلى إتباع سياسات إقليمية معينـة لتحقيـق الوفـاء    

  )153( .في السوق األوروبية بمتطلبات التكامل، كما هو الحال
  

 زالتكامل االقتصادي األساس النظري والتجارب اإلقليمية مع اإلشارة إلى الواقع العربي، مرك محمود،محمد اإلمام  - 151
  .232.ص ،1990 ،دراسات الوحدة العربية، بيروت

 .ص ،2000 ،جامعة اإلسكندرية، االقتصاد الدولي، مؤسسة شباب المحمد وأحمد مريد مصطفى عبد المنعم عفر  -152
217.  

  .218 .ص ،سابق ع، مرجأحمد مريد مصطفىومحمد  عبد المنعم عفر -153
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إلى قيام صـورة   "John Pinder"دهما  لذين حدويؤدي تجسيد التكامل في جانبيه الَ
   .الوحدة االقتصادية

 
 

ر ن ويظهفهناك توجه عام يسيطر عليه مفكرون بارزو :االشتراكيفي الفكر  أما-2
ـ  ""Ewa Ruminsha :من أمثالذلك من خالل كتابات هؤالء   The"االتي ترد في مؤلفه

CMEA: integration of planned economies"، عبـارة   االقتصاديالتكامل " بأن
م صارم تهدف إلى تقريب مسـتويات التطـور   عن عملية موضوعية تخضع لتخطيط منظَ

قويـة   اقتصاديةعن طريق إنشاء مؤسسات  اكيةاالشتربصفة متساوية للدول  االقتصادي
متينة بين الدول المعنية توخيا لتوسـيع   اقتصاديةعلى المستوى الوطني وإقامة عالقات 

  )154( ."أسواقها
 

اقتصـاديات  ، يعتمد المرحلية في تنسيق االشتراكيحسب الفكر  االقتصاديفالتكامل 
، نمية فيهانها إعاقة التَأشلقة، والتي من العا االقتصاديةوذلك بهدف حل المشاكل  هذه الدول

ا فيما يتعلق بالطريقة التي يقترحها لتجسيد ذلك فهي تعميق تقسيم العمـل بـين الـدول    أم
 نإ، وبهذه الصفة ف)155(و التنسيق بين سياساتها المختلفة ل واحدةالمعنية بحسب إمكانيات ك

بل يشـير علـى    -توحيد السوق- لةال يعبر عن توحيد إقتصادات الدو االقتصاديالتكامل 
  .قات التبادلية فيما بينهاعلى مستوى كل دولة وتوثيق العال االقتصادية اآللياتإعادة هيكلة 

 

ن يتضـم  "د محمود اإلماممحم" وعليه فإن التعريف االشتراكي للتكامل حسب الباحث
العائق األساسي أمـام  التنمية المتكافئة والتي كانت في الحقيقة : ثالثة أركان أساسية وهي

ا الركن الثاني فيتمثل في التأكيد على احترام المحاوالت التكاملية في العالم الثالث، أم نجاح
األعضاء في عمليـة  سيادة الدولة قيد التكامل وعدم التوجه إلقامة دولة موحدة مقام الدول 

وحيد السوق القائم في والتخصص كبديل لت التكامل، أما الركن الثالث فيعبر عن تقسيم العمل
  )156( .الفكر الغربي

  
  .234 .ص ،مرجع سابق محمود،محمد اإلمام  -154
  .218 .ص ،مرجع سابق ،أحمد مريد مصطفىوعفر محمد عبد المنعم  -155
  .236 .مرجع سابق، ص محمود،محمد اإلمام  -156
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يميـا بـالمفهوم   ال يمثل تجمعا إقل االشتراكيالتكامل  م يتضح أنتقد أساس ما ىعل و
ما يعبر عن توجه جديد للتخصص وتقسيم العمل كما يسمح بتحقيق مسـتويات  الغربي، وإنَ

  .ر قدر من التكافؤ بين هذه الدولأكب ىمتقدمة من النمو عل
                    

التكامل في ظل الفكر الرأسمالي يختلف عن نظيره فـي الفكـر    أنم تقد خالصة ما
السوق أما الثاني فأساسه التخطيط المشـترك،   آليات ىاألول يعتمد علاالشتراكي في كون 

  فماذا عن التكامل في الدول النامية؟
 
 

ـ  :أما التكامل في البلدان الناميـة  -3  Kahnert"" الدراسـات مثـل كتـاب    نإف
تنظـر إلـى    "Economic integration anong devlopment countries"بعنوان

عملية يتم بمقتضاها السير قدما فـي إزالـة عوامـل    "مسار أو  هاأنَظاهرة التكامل على 
إلـى   "John Pinder"، ويضيف "دولتين ناميتين أو أكثر  التفرقة في المعاملة عبر حدود

يشمل  هألنَ، االقتصاديم تنسيق السياسات في البدايات األولى لمسار التكامل في بعده تقد ما
، باإلضافة إلى تبني سياسات تصادية في البلدان الناميةاالقمن أمام العوامل إزالة العراقيل 

 االقتصاديةنسيق لضمان الوصول إلى األهداف نظيم والتَتنطوي على قدر من التَ اقتصادية
  )157( .فاهية المرجوةنمية والررة وتحقيق التَالمسطَ
 

م يتَمما تقده فـي الـدول   يختلف عن بين البلدان النامية االقتصاديالتكامل  ضح لنا بأن
تشابه في بعض الجوانب مع التكامل في  وإن االشتراكيةالغربية عنه في التكامل في الدول 

ه وطرق تجسيده، دوافع اختالفالمشار إليه يرجع باألساس إلى  االختالف هذه األخيرة، و
 ااقتصـادياته ضرورة بل دافع مهم لتنمية  في البلدان النامية االقتصاديالتكامل  يعتبرحيث 

نجاحه يتوقف على موافقة الدول قيد التكامل  للتنمية بصفة عامة، وبهذا الشكل فإنو نهجها 
غير االقتصادية لخدمة أغراض التنمية واالقتصادية منها  كي توائم بين مختلف المجاالت،

  .و التطور
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ـ " الـدكتور و  "عبد المنعم عفر دمحم" الدكتور وعلى هذا األساس يرى فريـد   دأحم
معيار نجاح التكامل االقتصادي بين البلدان " نأب "االقتصاد الدولي " مؤلفهما في "مصطفى
بع، رغم عدم إهمالهمـا شـأن   وال في المنهج المتَ منه، ةقالصور المطبليس في  النامية

قتهـا  نموية التي حقَالنتائج التَ أسلوب التكامل، ولكن المقياس الحقيقي للنجاح يتمثل في
  )158( ."الدول قيد التكامل

  
 
 

  :الفرع الثاني
  

  االقتصاديأشكال التكامل 
 
 

 اقتصاديات اندماجرجة التي يبلغها الد الختالفتبعا  تختلف أشكال التكامل االقتصادي
فتلغى  استثناء يشمل كافة النواحي بال االندماج كامال أي أن يكون الدول المتكاملة، فمنها ما

رسوم جمركيـة أو قيـود    ال-جميع القيود على حركات السلع،األشخاص، رؤوس األموال
وتتبـع   توضـع ميزانيـة موحـدة،    ، تداول عملة موحدة،-نفس التعريفة الخارجية كمية،

 وع من التكامـل االقتصـادي  هذا النَ ويالحظ أن. موحدة اجتماعية سياسات مالية ونقدية و
ور بدون تكامل سياسي، وعالوة على ذلك، في معظـم الحـاالت تكـون    الكلي غير متص

الدومنها مـا االقتصاديةوافع وافع السياسية للتكامل أقوى من الد ،   يكـون جزئيـا أي أن 
 االتحاداتمناطق التجارة الحرة ،  :يقتصر فقط على نواحي معينة، مثال على ذلك االندماج

الجزئي هـو   التكامل االقتصاديهذا النوع من  أن ويالحظ .الجمركية واألسواق المشتركة
لـذلك   ،)159(االقتصاديةيستلزم قيام الوحدة السياسية إلى جانب الوحدة  ه الالغالب نظرا ألنَ

هذا األساس  ىاهتمامنا هنا ينصب أساسا على دراسة التكامل االقتصادي الجزئي، وعل فإن
  :تكون أشكال التكامل االقتصادي كالتالي

  
  

   
  .219.، مرجع سابق، صأحمد مريد مصطفىو محمد  عبد المنعم عفر -158
، التكامل االقتصادي العربي في مواجهة جدلية اإلنتاج والتبادل، ديوان المطبوعات عبد القادر رزيق المخادمي  - 159

  .116 .ص ،2009 ،الجزائر ،الجامعية ، الطبعة األولى
  
 



 دولــیة للتجارة على سیادة الللحد من تأثیرات اتفاقات المنظمة العالم التكامل االقتصادي كإستراتجیة     :الفصـــل الثاني

 92

أو  نشيط التبادل التجاري بـين دولتـين  جل تمن أ :منطقة التجارة التفضـيلية  -)1(
تجاريـة تـتم بـين     اتفاقيات، والتي نعني بها هذه المنطقة بإقامةتقوم هذه األخيرة  أكثر،

تھدف إلى تخفیض العوائق التجاریة سواء كانت جمركیة أو غیر جمركیة  مجموعة من الدول
أو الزيادة من العوائق على السلع  الحفاظ عبينهما دون إلغائها كلية، م  على الواردات التـــي

فضيلية من أمثلة هذا النوع من االتفاقيات منطقة التَالالمستوردة من الدول غير األعضاء في 
، وهذا هو ارداتها من البلدان الناميةالعوائق التي تفرضها الدول األوربية على و: التجارية

تقتصـر  : ةالتالي المالحظاتل هذا الخصوص يمكن تسجيوفي  ،)160(الشكل المبسط للتكامل
مجرد تخفيض العقبات الجمركية وغير الجمركية دون إلغائهـا   هذه الدرجة التكاملية على

للتجارة اإلقليمية بين فضيلية الجمركية على الشق السلعي الت كما تنصب هذه المعاملة كلية،
قـدي للتجـارة   لنَها ال تمتد إلى الشـق ا فضيل ولكنَمنطقة التَ مجموعة الدول األعضاء في

  .اإلقليمية بين هذه الدول
                                   

 هذه األخيرة قد وجدت بين أن ر، نذكمنطقة التجارة التفضيلية من األمثلة الهامة عن و
في مادتـه   االتفاق العربية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إذ يقضيالجمهورية 

تقويـة  : أهداف الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى هذا االتفاق هـي  إن":األولى ما يلي
بين الطرفين  العالقات االقتصادية بين الطرفين المتعاقدين، زيادة حجم التجارة في السلع

نمو مستدام في التجارة  منة من أجل تحقيقآالمتعاقدين، خلق بيئة أكثر قابلية للتموقع و
يز وتطوير هذه االتفاقية التفضيلية تدريجيا و االرتقاء بهـا  رفين المتعاقدين، تعزبين الطَ

ظر فيها مستقبال، توسيع التبادل التجاري من خالل لتصل إلى اتفاقية تجارة حرة يمكن النَ
المتبادلـة بـين الطـرفين     استكشاف مجاالت جديدة للتعاون، تسهيل التعاون في السلع

المساهمة من خالل إزالة حواجز  لطرفين،المتعاقدين، تشجيع منافسة أكبر بين شركات ا
  )161( ."التجارة بالتنمية المتجانسة وتوسيع التبادل التجاري الثنائي والعالمي

  
،مجلة دراسات اقتصادية، دار "مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي" ،بوكساني رشيد ، دبيش أحمد - 160

  .86 .،ص2004 ،العدد الرابع ،الخلدونية للنشر والتوزيع
  .23/06/2006سالمية اإليرانية في تفاق التجارة التفضيلية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اإلا - 161
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، تلغـى الرسـوم   لتكامل االقتصـادي في هذا الشكل ل :منطقة التجارة الحرة -)2( 
، ولكن تحـتفظ  الجمركية والقيود التجارية األخرى على حركية السلع بين الدول األعضاء

ة القيود التجارية األخـرى تجـاه   كل دولة بحقها في تحديد مستوى رسومها الجمركية وشد
السلع في داخل الدول األعضاء،  انتقالويترتب على ذلك أن تتحقق حرية . بقية دول العالم

بين دولتين أو أكثر هو بمثابة إدماج ألسـواق   منطقة التجارة الحرةوبعبارة أخرى فإنشاء 
السلع التـي   انتقالق في داخلها حرية السلع القومية لتلك الدول في سوق واحدة كبيرة تتحقَ

  )162( .دولة عضو أييكون منشأها 
                                

ال هذه المنطقة ويالحظ أن القيود على تحـرك األشـخاص أو رؤوس   إلغاء  نتتضم
ياسات االقتصادية و االجتماعية لتلـك الـدول،   األموال بين الدول األعضاء،أو تنسيق الس

ها ال تقيد حق أي دولة عضو في عقد اتفاقات تجارية مع الـدول األخـرى   كذلك يالحظ أنَ
  .الخارجة عن نطاق المنطقة أو تجديد االتفاقات المعقودة مع هذه الدول

 

ع ي ستتمتَعادة على تحديد أنواع المنتجات التتنص اتفاقية منطقة التجارة الحرة  كما
باإلعفاء الجمركي داخل المنطقة وهي عادة ما تكون السلع المنتجة بأكملها داخل المنطقة، 
والسلع التي يتم بعض إنتاجها داخل المنطقة و التي ال تزيد فيها نسبة المواد األولية 

، ومن أمثلة مناطق التجارة الحرة )163(مثال ةبالمائ 50المنطقة على  المستوردة من خارج
، 1992أنشأت عام  (AFTA)التجارة الحرة لدول جنوب شرق أسيا منطقة: نجد مثال
  والتعاون االقتصادي المعامالت الدول األعضاء في اآلسيان على زيادة حجم فقتعندما اتَ

وتضم هذه المنطقة كال  ،1993اعتبارا من أول يناير  منطقة تجارة حرةعن طريق إقامة 
) NAFTA(، كذلك نجديايالند و الفلبين و سنغافورة وبر ونااندونيسيا وماليزيا، وت:من 

، كندا، األمريكية الواليات المتحدةألمريكا الشمالية، تضم كال من  منطقة تجارة حرة
  أسيوية تقودها  الصين،منطقة و مؤخرا وجدت . 1994يناير  1بدأ سريانها في  ،كالمكسي

  
  
  
  .89 .،ص ، مرجع سابقدبيش أحمد ،بوكساني رشيد -162 

  .http://www.etudiantdz.com/vb/t19904.html.- ،2009:موقع االنترنت -163
  

http://www.etudiantdz.com/vb/t19904.html
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، وهـي  )آسـيان (تضم هذه األخيرة  زائد ستا من دول المؤسسة لرابطة جنوب شرق أسيا
ماليزيا ، الفلبين، سنغافورة و  بروناي، إندونيسيا، :والدول الست هي ،سارية المفعول اآلن

وبـذلك  . ئةابالم 90ل المنطقة إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها بنسبة وتعتزم دو ،تايالند
مليار  1,9الجديدة هذه أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بعدد سكان حوالي  المنطقةستكون 
 أنئيسية، التي تعتمد على التصدير، ومـن المتوقـع   بها عدد من اإلقتصادات الر نسمة، و

مع الصين في  ـمنطقة التجارة الحرةل ،وكمبوديا فيتنام: ل األخرى مث )آسيان (تنضم دول
المنظمـة   في السنوات األخيرة، وتقد ر هذه المناطقكما زاد عدد  ،غضون خمس سنوات

  )164( . 2010منطقة سيبدأ العمل بها في  400هناك  أنالعالمية للتجارة 
 

السـلع   حركة وفي هذه الصورة من صور التكامل، تصبح :اإلتحاد الجمركي -)3(
ة قيود جمركية أو إدارية، ولكن هـذه الـدول تطبـق    فيما بين الدول المتكاملة حرة من أي

، ومـن  )165(الجمركـي   ريسمى الجداما  وتعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، أ
ـ إتحاد جمركي لدول مجلس التعـاون الخليجـي   :هذا الصدد نجدفي  األمثلة الهامة  د، فبع

ها قادة دول العمل الخليجي المشترك جاءت االتفاقية االقتصادية الجديدة التي أقرعقدين من 
ت عليـه االتفاقيـة بـين دول    ، ولتحقيق ما نص2001المجلس في قمة مسقط في ديسمبر 

البدء بـإتحاد  2001رين في مسقط المجلس، قرر المجلس األعلى في دورته الثانية والعش
  .2003، وقد بدأ العمل فعليا به مع بداية عام 2002اعتبارا من يناير  جمركي

 

جمركية موحدة تجاه  ةنجد تعرف: اإلتحاد التي يقوم عليها هذومن بين أهم األسس ا
على جميع السلع  ةبالمائ 5العالم الخارجي تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 

المنتجة في أي من دول  السلع األجنبية المستوردة من الخارج، ماعدا بعض الفئات، كما أن
  بالتنقل  ، تعامل معاملة المنتجات الوطنية ويسمح لهالدول المجلس اإلتحاد الجمركي

  
  
  

  :موقع االنترنت -164
.2010,http://www.bbc.co.ut/arabic/business/2010/01/09 1231_am_china_esean_tc2.shtml.  

  .35 .ص ،2001،الحديث ،القاهرة ، الجات و الخصخصة، دار الكتاب  حسين عمر/د -165
  

  

http://www.bbc.co.ut/arabic/business/2010/01/09
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د، ولـوائح وأنظمـة  بكامل حريتها بين الدول األعضاء، كذلك نظام قانون جمركي موح 

متماثلة، وتوحيد النظم واإلجراءات الجمركية والمالية واإلدارية الداخلية المتعلقة باالستيراد 
  )166( .الخ...والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس

 

إلى تقليل الصعوبات والقيـود التـي   بين دول المجلس إتحاد جمركيى قيام وقد أد ،
تواجه تنقل السلع الوطنية واألجنبية بين دول المجلس، زيادة التجارة البينية بـين الـدول   

األمثل للمـوارد المتاحـة    االستخداماألعضاء، زيادة المنافسة وارتفاع معدالت اإلنتاج و 
  .الخ...ارة البينية، ومن ثم خفض األسعار للمستهلكالتج انسيابنتيجة لتسهيل 

  

فباإلضافة إلى حرية حركة السلع فيما بين الدول األعضاء  :السوق المشتركة -)4(
 انتقـال ه يتم إلغاء القيـود علـى   وتطبيق تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، فإنَ

وعلـى ذلـك تكـون الـدول      عناصر اإلنتاج كالعمل ورأس المال فيما بين دول السوق،
السلع واألشخاص ورؤوس األموال في حرية  انتقالاألعضاء سوقا موحدة يتم في إطارها 

األخيرة ترتكز علـى أسـاس    ه، هذمن أمثلة ذلك السوق األوربية المشتركة و )167( .تامة
يكون ذلك إال بوجود مراقبة فعالـة للمنافسـة وذلـك بالتقريـب بـين       ال حرية التنقل و

  .شريعاتالتَ
 

حرية انتقال السلع و األفراد والخدمات : يتمثل مبدأ حرية التنقل في ثالثة أوجه
فاألولى يقصد بها نزع كل الرسوم الجمركية والرسوم المكافئة بين  وحرية انتقال األموال،

 إلى المجموعة ومنع تقييد الكميات على السلع التي تدخل أو تخرج من دولةالمنتمية  الدول
، أما حرية 1969ل المجموعة، ونزعت نظام الحضر الكمي على السلع في سنة من دو

عدم التمييز "من معاهدة روما على مبدأ عام وهو  6 ت المادةانتقال األفراد والخدمات، نص
  عليه فيولهذا المبدأ أثر مباشر النتقال اليد العاملة المنصوص  "بالنظر إلى جنسية األفراد

  
  
  

. 8ص ،2008يونيو  ،، الهيئة االتحادية للجمارك ، أبو ظبي)المفهوم، األليلت، المعوقات(جمركي الخليجياإلتحاد ال -166
 ?http://www.Customs.ae/customs/linkclick.aspx:على الموقع اإللكتروني

  .35-36 .ص ص ، 2001 ،، الجات و الخصخصة، دار الكتاب الحديث ، القاهرةحسين عمر/ د -167
  
 

http://www.Customs.ae/customs/linkclick.aspx
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قطـاع  وعلـى   58-52وعلى حق اإلقامة المنصوص عليه في المـواد   51 -48المواد
س هذا المبدأ عبر سـوابق قضـائية   ر، وقد ك66-59الخدمات المنصوص عليه في المواد

محكمة العدل األوربية، ويقصد بحق التنقل واإلقامة عدم فرض تأشيرة علـى مـواطني   ل
  .خارج البلد األصليوهذا للتشجيع على البحث لفرص عمل   )168(المجموعة

                                                                         

حق التنقل في قضية محكمة العدل األوروبية ستوقد كر(ROYER) أفريل  8بتاريخ
1976169(1970جـوان   29ست اللجنة حق اإلقامة في قانونها الصادر بتاريخ ، كما كر(، 

 60إلـى   56في المواد ) روما(متها معاهدة األموال والمدفوعات، فقد نظَ أما حرية انتقال
فرض القيود على انتقال األموال بين الدول داخل المجموعة وبينها  56ادة حيث منعت الم

إمكانيـة  أعطت استثناءات وهـي   57، لكن المادةوبين الدول األخرى الغير عضوه فيها
ا تعلق األمر باالستثمارات األجنبية المباشرة بما فرض قيود وطنية أو داخل المجموعة إذ

تطبيق الضرائب على المواطنين الـذين اسـتثمروا    58، كما تستثني المادةفيها العقارات
وال تعني تلـك الحريـة التـدابير     موطن االستثمار، هم ال يقيمون فيأموالهم داخلها لكنَ

     )170( .لتصريح على األمواللقوانين الضرائب وا لمواجهة الخروق المختلفة ةالالزم
                                             

حيث جاءت بجملة من  93و18متها الموادأما فيما يخص حرية المنافسة فقد نظَ
منع تحديد / منع تحديد أسعار الشراء أو البيع بموجب اتفاق":صها فيما يليالتدابير نلخَ

  منع تطبيق تدابير غير/ ات أو الحد من االستثماراإلنتاج أو الحد من تطوير التقني
  
  

  
168- Article 17:"1-Il est institué une citoyenneté de l'Union .Est citoyen de l'Union toute 
personne ayant la nationalité d'un Etat membre .la citoyenneté de l'Union complète la 
citoyenneté nationale et ne la remplace pas).(2-Les citoyens de l'Union jouissent des droits et 
sont soumis aux devours prévus par le présent traité". 
- Traité de Rome instituant la communauté européenne, in: Journal officiel des communautés 
européennes (C325/3) du 24.12.2002.Sure cite Internet: 
- http://www.europa.eu/scadplus/treaties. 
169- GAUTRON (Jean-Claude), Droit Européen, 8émédition, Dalloz, 1997, p.56. 
170- Pour plus de précisions Voir les articles 56 A60 du traité de Rome, op. cit.  

  
 

  

http://www.europa.eu/scadplus/treaties
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امتيـازات  بين المؤسسـات إلعطـاء    اتفاقيمنع كل  /متكافئة تجاه المتعاملين التجاريين
كما يمنع على الدول منح مساعدات للمؤسسات والتي / للبعض منها بقصد إبعاد المنافسة

  ."تهدد المنافسة أو منح تفضيالت لتلك المؤسسات أن من شأنها
                 

من معاهدة روما على  94ت المادةفقد نص ات الوطنيةأما فيما يخص تقريب التشريع
باألغلبية وباقتراح من اللجنة وبعد تشاور مـع البرلمـان األوربـي     يقرر المجلس":هأنَ

واللجنة االقتصادية و االجتماعية ويحدد التوصيات الخاصة بالمقاربـة بـين تشـريعات    
وذلك لتحقيق الوحدة فـي   وقوانين و إدارات الدول واألعضاء في المجموعة االقتصادية

  ."إطار المبادئ المنصوص عليها أنفا
 

يقتصر على تنسيق السياسات النقدية والمصرفية المتبعة فـي   :اإلتحاد النقدي -)5(
، ويقوم عمل هذا اإلتحاد على تثبيت أسعار الصرف بين عمـالت الـدول المتحـدة،    ةدول

ري و االستثمار وزيادة التخصـص  وإطالق حرية التحويل الخارجي لتشجيع التبادل التجا
  )171( . ةاإلقليمي و التكامل بين اقتصاديات دول

 

ومن األمثلة الناجحة في هذا الصدد الوحدة النقدية األوربية، حيث تم االتفـاق بـين   
 وهذا مكان نمراحل انتقالية حتى يصل اليورو إلى جيوب األوربيي 3الدول األعضاء على 

  .ةحقيق
  

اتخاذ الترتيبات الخاصة  ، تم1999إلى جانفي1998ة من ماي الممتد المرحلة األولى
إنشـاء   1998كما تم في جوان  بسك الوحدات المعدنية وإصدار أوراق البنكنوت لليورو،
  )172( .النظام األوربي للبنوك المركزية والبنك المركزي األوربي

  

فقد تم سك القطع ، 2002إلى جانفي  1999ت من جانفي التي امتد المرحلة الثانية
التي وضعت في  2001ثم األوراق النقدية في ديسمبر  2001المعدنية في سبتمبر 

  تهالخ، كما تقرر خالل هذه المرحلة أن يضطلع البنك األوربي بمباشرة مهم...البنوك

  
  .1010 .صسابق،  ع، مرجمحمد عبيد محمد محمود/ د -171

172- DIDIER Cahen, L'Euro (1998-1999) l'heure des préparatifs, les Editions d'organisation, 
1997, p.97.  
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في رسم السياسة النقدية وأن تقوم البنوك المركزية األوربية بتحويل كافة أعمـال السـوق   
 2002من جانفي  األخيرة الممتدة و المرحلة الثالثةأما في . )173( النقدية إلى عملة اليورو

على أن يصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بهـا   االتفاق د تم، فق2002إلى جويلية 
   )174( .كحد أقصى 2002جوان  30قي التداول والتي لها صفة قانونية في 

 

عوبات القانونية التي كانت مرتبطة باالنتقال لليـورو، فمـثال  وهناك العديد من الص :
دة للمـرور إلـى   ال المحد، لم تكن دقيقة فيما يخص اآلج (MAASTRICHT)معاهدة 

اتخـاذ   اإلتحاد األوربي ينبغي على مجلس وزراء" :4/  109ت المادة ، حيث نصاليورو
وبسرعة العملة الموحدة مباشـرة بعـد انطـالق اإلتحـاد      إلدماج اإلجراءات الضرورية

  )175( .الخ...ح المدة المحددة، ولم توض"النقدي
 

 هذا األخير أخر درجات التكامل االقتصـادي  تبريع :اإلتحاد االقتصادي التام -)6(
وبمقتضاه تصبح اقتصاديات الدول األعضاء كاقتصاد واحد، وفيه يتم توحيـد السياسـات   

ـ   دة،االقتصادية، ويقوم اإلتحاد بإنشاء سلطة فوق قومية تراقب تنفيذ تلك السياسـات الموح 
والوحـدة السياسـية للبلـدان     وغالبا ما يجمع هذا النوع من اإلتحاد بين الوحدة االقتصادية

كافـة   يـتم توحيـد   ه في اإلتحاد االقتصادي التـام نَأكما يمكن القول . )176(المشتركة فيه
السياسات اإلنتاجية و النقدية و الضريبية والتجارية و االجتماعية وغيرها وإيجـاد سـلطة   

   .إقليمية وجهاز إداري لتنفيذ هذه السياسات
  
  

  
  
173- SIMON (P), " Euro 2001. l’heure des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement",in: AFECEI, N°14,Octobre 2001,p.35.                                         .                     

                                              
اإلطار الشامل والكامل للعملة األوربية الوحيدة، مجموعة النيل العربية، الطبعـة   واليور ،محسن أحمد الخضري  -174

   .113 .،ص 2003،األولى
175-KAUFMAN Pascal, L'euro Dumord, 2eme édition, Dunod éditeur, Paris, 2000, p.56. 

يل التكامل االقتصادي في الدول النامية، ، التكتالت االقتصادية اإلقليمية في عصر العولمة وتفععبد الوهاب رميدي  -176
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، فرع التخطيط، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

  .15 .ص، 2006/2007 ،الجزائر
  



 دولــیة للتجارة على سیادة الللحد من تأثیرات اتفاقات المنظمة العالم التكامل االقتصادي كإستراتجیة     :الفصـــل الثاني

 99

، الذي يعتبـر مـن أجـدر التكـتالت     يالناجحة عن هذا اإلتحاد األورب األمثلةومن 
دولة، إضافة علـى   27وزاد عدد الدول في عضويته حيث يضم  القائمة حاليا، اديةاالقتص

 اتفاقيات، ودخوله في 1999العملة الموحدة األورو،مع مطلع سنة استخدامه تكامله النقدي و
مـع دول جنـوب البحـر     مشـاركة  اتفاقات تجارة حرة وفي إتحاد جمركي مع تركيا،و

  .الخ...المتوسط
 

الموحد الـذي أصـبح سـاري     األوربيعلى القانون  االتفاقتم  ،1986ففي فيفري 
السوق األوربية  األوربي داإلتحا تأسيسى إلى الذي أد 1987جانفي 1من  اعتباراالمفعول 

اإلتحـاد  حين أعلن فكـرة إنشـاء    1983الموحدة وقد سبقها المجلس األوربي في جوان 
، أعلن عـن   (MAASTRICHT)من معاهدة انطالقا ، و1992فيفري 7، وفي  األوربي

  )177( .1993فاذ في نوفمبرحيز النَ ذي دخلىالاإلتحاد األوربي و
 

  

  :المطلب الثاني
  
 

  وعالقتھ بالنظام المتعدد  األطراف االقتصاديسبل نجاح التكامل 
  

، االقتصادي لللتكام مساروافع التي لها عالقة بأي من المقومات، والد هناك مجموعة
وافرها تقاس إمكانية نجاح الدول قيد التكامل في مسعاها، فما هي هـذه  وعلى قدر درجة ت

 )الفرع الثاني(، أما )الفرع األول (سنحاول اإلجابة عن هذا السوءال المقومات، والدوافع؟ 
فسنتناول فيه العالقة القائمة بين اإلقليمية الجديدة والنظام المتعدد األطراف، هل هي عالقة 

  تناقض أم تطابق ؟
 :يتم في هذا المطلب معالجة النقاط المشار إليها وفق ما يليو -

  
  
  
 
 

177- MARCFORET Jean, Droit et pratique de l'union européenne, 3 eme édition , Gualimo 
éditeur, Paris, 2001,p.24. 
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  :األولالفرع 

  

  االقتصاديمقومات و دوافع التكامل      
  

  :من توافر مجموعة من المقومات و الدوافع  بدال ياالقتصادلكي ينجح التكامل 
  

بصفة  االقتصاديع مقومات التكامل د وتتنوتتعد :مقومات التكامل االقتصادي -)1(
 PROXIMITÉ(فبالنســبة للجــوار الجغرافــي     ،عامــة، كمــا تختلــف  

GÉOGRAPHIQUE(بين  المقومات األساسية لنجاح التكامل االقتصادي ، يعتبر من أهم
اقتصادية، وهـذا لتسـهيل انتقـال السـلع      وعة من الدول التي أرادت أن تشكل كتلةمجم

من تكاليف النقل التي قـد تكـون    والخدمات والعمالة داخل المنطقة التكاملية، كما يخفض
التكامل بين الـدول   تدعمايعد من  التجاور الجغرافي متباعدة أو متناثرة جغرافيا، لذا فإن

عناصـر اإلنتـاج،    انتقـال ا واتساع نطاق تبادلها التجاري وتسـيير  بينه االتصاللسهولة 
، الدول المتكاملة في الوقت الراهنوبالرغم من توفر وتقدم وسائل النقل والمواصالت بين 

هنـاك   ال البلدان العربيةفمث ،)178(همية كبيرة في تكوينهالتقارب الجغرافي يبقى له أ إال أن
غربا إلى  األطلسيا وعلى منطقة شاسعة، تتمثل من المحيط تواصل جغرافي متين فيما بينه

  )179( .مليون كلم 14الخليج العربي شرقا وتبلغ مساحتها 
 

كمنهج سليم تنتهجه الدول  االقتصاديالتكامل  يخص المصلحة المشتركة، فإنأما فيما 
وأن ينصب على الوصول إلى الهدف قصد تحسين وتطوير مستوى اقتصادياتها، البد 

المنشود بكيفية مناسبة، بحيث يؤدي إلى تحقيق مصلحة الجميع و إن كانت االستفادة في 
الغالب تكون نسبية بالنسبة لكل قطاع على حدا ، فقد تستفيد دولة في قطاع الزراعة مثال 

، الخ ...مثيالتها صناعة بنسبة أعلى منأكثر من غيرها وتنتفع أخرى في ميدان ال
  المكاسب بشكل تضي ضرورة تنظيم العالقات بصورة تكفل توزيعفالمصلحة المشتركة تق

  
  

، 2الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، ط    ةالتكتل و االندماج االقتصادي بين الدول المتطورة، الشرك العربي إسماعيل، -178
  .43 .ص ،2004 ،الجزائر

، مجلة المستقبل العربي، "بير لتجاوز العصبياتاالمتحان الك: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" ، مولة عبد اهللا -179
  .65 .ص ، 2000، ديسمبر 262العدد 
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  )180( .األخرىعادل ومتوازن وعدم استحواذ أطراف بعينها على المكاسب دون األطراف 
 

،  توفر الموارد قومات التي يجب توفرها في التكامل االقتصاديكذلك من ضمن الم
عدم توفرها بشكل كاف لدى بعض  ، حيث إنساسي لنجاحهذي يعتبر عامل ألية، واالطبيع

على دخولها في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر على مثـل   االدول قد يعتبر حاضر
طبيعية، التي قد تـنجم عـن التكامـل    تلك الموارد، محاولة االستفادة من وفرة الموارد ال

للعملية اإلنتاجية، ويبـرز   ةالزمكما يمكن أن نضيف توفر عناصر اإلنتاج ال. االقتصادي
هذا الجانب أهمية عنصر العمل االختصاصي و الفني الماهر ألهميته بالنسبة إلى العمليـة  

وهو توفير البنية األساسـية،   نسى مقوم هامنكما يجب أن ال ،اإلنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها
ألساسية ، الطرق ووسـائل  التي لها عالقة غير مباشرة بالمقوم الجغرافي، ويقصد بالبنية ا

ه الخ، إذ يبرز هذا المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكامل اقتصادي، ألنَ...النقل و االتصال
حتى في ظل توفر حرية انتقال السلع والخدمات وعناصر اإلنتـاج فـإن مـدى التكامـل     

  )181( .امحدودين مادامت الدول المتكاملة تفتقر إلى طرق ووسائل نقل بينه وفاعليته يبقيان
                                                      

كما يجب أن يكون التكامل بين اقتصاديات متجانسة قابلة للتكامـل، أي ذات هياكـل   
متجانسة ومتماثلة ، وتكاملها يعني خلق فضاء حقيقي متضـامن مـن حيـث ال وجـود     

يطر اقتصاد بلد ما على اقتصـاديات  لالختالفات االقتصادية بين الدول األعضاء، وإال سيس
الدول األخرى، وفي هذه الحالة تتشكل وحدة اقتصادية مسيطرة، كما كان الحال مع مجلس 

في المجـال   سابقا حيث سيطر اإلتحاد السوفيتي) الكوميكون( التعاون االقتصادي المتبادل
  )182( .االقتصادي و السياسي على الدول األعضاء

 
  

، الدار المصـرية اللبنانيـة   1، ط)مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية(، العولمة واإلقليميةامة أسالمجدوب  -180 
  .49 .ص ،2000القاهرة ، 

، مجلة بحوث اقتصادية )"عرض بعض التجارب( التكامل االقتصادي العربي بين الواقع والمأمول" ،مهدي ميلـود  -181
  . 38 -37 .ص ، ص2009شتاء، 45عربية، العدد

التكتالت االقتصادية اإلقليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل االقتصادي فـي الـدول   " ،عبد الوهاب رميدي  -182
كلية العلوم  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، فرع التخطيط، "دراسة تجارب مختلفة -النامية

  . 9 -8 .ص ، ص2006-2007،ئر،جامعة الجزااالقتصادية وعلوم التسيير
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، وجود مقومات سياسية، ويقصـد  ن أهم المقومات التي يجب توافرهاكذلك من ضم
بها خلق المؤسسات اإلدارية والتنظيمية و اللجان المشتركة الدائمة التـي تقـوم بدراسـة    

اسـب  المشاريع و القطاعات المختلفة و توفير المعلومات االقتصادية و اختيار التوقيت المن
للمشاريع و التنسيق بين السياسات االستثمارية، مع إعطاء األولوية للمشاريع االقتصـادية  
المشتركة، باإلضافة إلى إيجاد مؤسسات و هياكل على مستوى التجمعات تكون قادرة على 

   )183( . االقتصاديالتكامل  دعم وتنفيذ
 

رات واإلدالء بالتصريحات، مـن  وتعتبر العقيدة التي يعتنقها الحكام أثناء اتخاذ القرا
ة عملية  تكاملية، فلقد ظلت فكرةأهم المقومات السياسية التي يتوقف عليها نجاح أو فشل أي 

تراوح عواصم مؤتمرات القمم وتواريخ إمضاء اتفاقيـات  : العربي مثال االقتصاديالتكامل 
اسية أمام تنفيـذ  ملموس، ويمكن مالحظة حجم الصعوبات السيالواقع الدون أن تتجسد في 

، أو االتفاقيات المبرمة فـي  أغلب القرارات الصادرة عن لقاءات القمة بين الدول العربية
أو خارجها، فكثيرا ما يتم االتفاق على مشروع ما، ليذوب بعد  جامعة الدول العربية  إطار

فترة قصيرة أمام مشكلة سياسية صغيرة، وقد تصل األمور في بعض األحيان حتـى إلـى   
طالبة أحد األعضاء بالتجمع بتجميد هذا األخير، أو غيابه عن إحـدى قممـه أو تجميـد    م

  .عضويته فيه
 

الدور المعتبر حتى للحساسيات السياسـية فـي تجميـد االتفاقيـات      مما سبقضح يتَ
االقتصادية و التجارية الهامة بين الدول، مما يؤدي إلى عرقلة المسار التكاملي، وإذا كـان  

ه ال يجب أن يمتد ذلك إلى القضاء التام حدوث مثل المشاكل المشار إليها، فإنَالطبيعي  من
اعي إلى وجود المؤسسات الكفيلة بحـل هـذه   على عملية التكامل أو عرقلتها، وإال ما الد

  .المشاكل
  

  

  
  

ية للعالقات الدولية، ، المجلة الجزائر"حقائق و حدود التكامل بين بلدان البحر المتوسط "، سيد أحمد عبد القادر - 183
  .23 .ص ،1996 ،، الفصل الثالث11العدد
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ك أن الدول عندما تقدم على إحداث التكامـل  ش ال :دوافع التكامل االقتصادي -)2(
منها ما هـو   لتحقيق هذا التكامل، هذه األخيرة هناك دوافع تدفعها فيما بينها فإن االقتصادي

  :ي نتناول هذه الدوافع، وفيما يلاقتصاديهو  سياسي، ومنها ما
 

أهم األسباب التي تـدفع  فقد تعد المصالح السياسية من  :فبالنسبة للدوافع السياسية  
القة وثيقة بـين السياسـة وهـذا    الع بين الدول، ومن ثم فإن إلى إتمام التكامل االقتصادي

بـاختالف  ، والدوافع السياسية التي تكون من وراء قيامه لها أسباب عديدة تختلـف  األخير
يكون الدافع للتكامل هو توثيق العالقات السياسية القائمة بين الـدول   فقد ظروف كل منها،

وقد يكون الدافع هو تمكين تلك الدول من الدفاع عن نفسها ضد قـوى   الداخلة في التكامل،
األوربية المشتركة حيث كـان الـدافع    قيام السوق: ية، وخير مثال على ذلكسياسية خارج

تلك السوق هو تخوف الدول األوربية من امتداد النفوذ الشـيوعي إليهـا، أو تقسـيم    لقيام 
كما تؤثر السياسة . همااإلتحاد السوفيتي سابقا العالم إلى قسمين يتم سيطرتهما علي أمريكا و

حتى ولو لم يستهدف من التكامل أغراضها سياسية ويرجع ذلك إلى  في التكامل االقتصادي
هـا، وكمـا تـؤثر    اسية و االقتصادية تؤثر كل منها في األخرى وتتأثر باألوضاع السي أن

من شأن هذا األخير إذا  ه يحدث العكس كذلك، حيث إنفإنَ السياسة في التكامل االقتصادي
نجح وتطور أال يبقي التنظيمات أو العالقات السياسية على وضعها القديم سواء فيما بـين  

ن إجراء التعـديالت  فيما بينها وبين الدول األخرى، إذ يتعيالدول المشتركة في التكامل، أو 
  )184( .للمواءمة مع الوضع االقتصادي الجديد ةالالزم

 

فالتجمع االقتصادي األوربي الذي حدث عقب الحرب العالمية الثانية حيث كان هـذا         
ا على التحديات السياسية التي واجهت أوروبا خالل تلك الفترة،التجمع رد 2ت المادة ونص 

من أغراض هذه المعاهدة توثيق الصالت بين الدول األعضاء" من معاهدة روما على أن" 
 االقتصـادي  الغرض األساسي لهذه االتفاقية العمل على تطوير التجمع ضح أنوبالتالي يتَ

  .األوربي، أو السوق األوربية المشتركة إلى وحدة سياسية واحدة
  

  
   

  .22 -21 .صمرجع سابق، ص  ،نزيه ود مبروكعبد المقص/ د -184
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و  لم العربـي علـى المسـتويين السياسـي    يمر بها العا الظروف التي أنالشك  و
بشكل متدرج نحو تحقيق تكامل اقتصـادي   يرالس االقتصادي تعتبر مالئمة اآلن تماما لبدء

 وات القادمةالعربية خالل السنالخريطة  ، وعلى نحو يمكن أن يؤدي إلى تغير شكلعربي
ـ  وتحقيق موقع مناسب للبلدان العربية  نأفي عالم القرن الحادي والعشرين، ويمكن القول ب

يستند على أسس  لدعم إمكان قيام تكامل واقعي اآلنأ التفكير السياسي العربي قد أصبح مهي
البعـد   عيد، فهنـاك قناعـات متزايـدة ألهميـة    إلى حد ب لالنتكاسقوية تجعله غير قابل 

أكبر للفصل فـي   استعداد و، البلدان العربية استقرار في الحفاظ على تماسك و قتصادياال
، والعمل على وحدة الكلمة ووحـدة الصـف فـي    االقتصاديالخالفات السياسية والتعاون 

االقتصادية التـي تواجههـا   التعامل مع األطراف الخارجية والعمل على مواجهة التحديات 
أكثر  لتكامل االقتصاديثم أصبحت القاعدة السياسية الفكرية ل على جميع المستويات، ومن

يـتم توحيـدها    أنسياسيا دون  يمكن توحيد هذه الدول ه النَإمالئمة عن ذي قبل، ومن ثم ف
اقتصاديا في نفس الوقت، فكل من الوحدتين السياسية و االقتصـادية ضـرورية لوجـود    

اسة العربيـة، وال يمكـن   قت خدمة للسياألخرى، فخدمة االقتصاد العربي هي في نفس الو
تحيط بها في الوقت الـراهن، وتـدخل الواليـات    أن تواجه المخاطر التي  للبلدان العربية

ة اإلصالح السياسي ومكافحة اإلرهاب وغيـر  في شئونها السياسية بحج المتحدة األمريكية
ال اآلن، فضال عـن  ذلك من الحجج الواهية، إذا ما بقى اقتصادها مفككا كما هو عليه الح

  )185( .تفككها سياسيا
 

رغبة الدول المتكاملة في رفع  :يمكن إجمالها فيما يليف الدوافع االقتصاديةأما 
مستوى معيشة سكانها وزيادة معدل نموها وتقوية مركزها قبل التكتالت االقتصادية 

ألخيرة العصر الحالي أصبح عصر التكتالت االقتصادية، وهذه ا األخرى، خاصة وأن
العمل على  اقتصادها داخليا وخارجيا، كما أن تخلق فرصة أمام الدول المتكاملة كي تقوى

األحداث  كضمان ضد االقتصادية للتكامل االقتصادي توسيع األسواق من أهم الدوافع
  ستتحم البلدان النامية نألهذا يذهب البعض للقول بعة، ر متوقَالغيأي المخاطر  المستقبلية،

  

  
  .24 - 23 .ص مرجع سابق، ص نزيه، عبد المقصود مبروك/ د -185 
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تكـون تلـك   رب تجارية مستقبلية يمكن أن ب أي حلالنضمام لتلك التكتالت بغية أن تتجنَ
فلقـد أقـدمت   . من هذا الدافع (NAFTA)اتفاقية  الخاسر األكبر منها، لذلك لم تحد الدول

تها ضد رسوم اإلغراق و الرسوم التعويضـية  على إبرام ذلك االتفاق كضمان لصادرا كندا
في حالة عدم وجود االتفـاق،   ن من الممكن أن تفرضها الواليات المتحدة األمريكيةالتي كا

السياسات الكندية في مجال الطاقة و التي كانت  وفي المقابل يعتبر ضمان هذه األخيرة ضد
  )186( .تتعارض مع المصالح األمريكية 

 

في تنشيط المنافسة بين المشروعات اإلنتاجية المتماثلة فـي الـدول    غبةالر أنحيث 
ة احتكار السوق الداخليـة  المتكاملة مما يساهم في تحسين الكفاءة اإلنتاجية لها، وتخفيف حد

، إضافة إلـى  االدول المتكاملة على حد من قبل وحدة أو وحدتين إنتاجيتين في كل دولة من
اصة النامية منها في توفير الظروف المالئمـة السـتغالل   رغبة الدول المتكاملة وخ ذلك

صنيع فيها و االرتقاء خبراتها و االستفادة المتبادلة من مزاياها اإلنتاجية، وتحريك عجلة التَ
ورة العلمية والتكنولوجية الهائلـة  بها من الصناعات الصغيرة إلى الصناعات التي تجسد الثَ

الطريق األمثـل لتـأمين المنـاخ     التكامل االقتصادي هدها العصر الحالي، ويعتبريش التي
تسـاع  الوجود الصناعات التي تتوافر فيها شروط الكفاءة اإلنتاجية وذلك نتيجـة   المناسب

  .السوق وزيادة حدة المنافسة فيه
 

يمنح الدول المتكاملة ثقال على كافة األصعدة في عالقاتها  التكامل االقتصادي كما أن
قدرة أكبر على المساومة التجارية وفرض الشروط التي تراها مالئمة مع  ويمنحها ،الدولية

  .معطيات اقتصادياتها مجتمعة
 

كما يجب علينا أن نشير إلى التغيرات التي حدثت بالساحة الدولية في السنوات 
  األخيرة وقيام التكتالت االقتصادية التي ال تعترف بالكيانات الصغيرة والمبعثرة سياسيا

  
  
  

  
، التكتالت االقتصادية اإلقليمية وأثرها على النظـام  محمود إبراهيم محمود الشافعي :للمزيد من المعلومات راجع -186

  .19 -17 .،ص ص 2005،التجاري العالمي، دار النهضة العربية، القاهرة
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دته إليها، وما أوج يام المنظمة العالمية للتجارة وانضمام معظم البلدان الناميةواقتصاديا، وق
من االستعداد لها والتعامل معها، فتحرير التجـارة العالميـة    هذه المنظمة من ظروف البد

وقيام التكتالت االقتصادية العمالقة وتنسيق المصالح فيما بينها أوجد منافسة حادة ال يمكن 
ح ذي أصـب البينها و ق التكامل االقتصاديو تحقي نسيق بين البلدان الناميةواجهتها إال بالتَم

 تصادية حقيقية في هذه البلدان حتـى تسـتطيع  ضرورة ملحة ال غنى عنها لتحقيق تنمية اق
ي قوي يسمح باالندماج ف الدولية، وخلق كيان اقتصادي  التعايش والتجاوب مع المستجدات

سلبيات حرية التجارة والعولمة التي يمكن أن تتعرض  الوقوع في االقتصاد العالمي ويجنبها
ذا البحـث  ا منفردة في الساحة الدولية، مثل ما رأيناه  في الفصل األول من هلها في تعامله

على سيادة الدول وخاصة النامية منها  في خصوص تأثير اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة
 التهـا متكللقيـام وتفعيـل    ا، فهذا يعتبر دافع ومحفـز صت سيادتها في ضلهالتي فعال تقلَ

  . االقتصادية
  

  :نيالفرع الثا
  

  بالنظام التجاري المتعدد األطراف االقتصاديالتكامل عالقة 
 

الكثير من التسـاؤالت عـن طبيعـة     وانتشارهاتزايد عدد الترتيبات اإلقليمية  يطرح
الزيادة في عدد  هل أن: العالقة والتأثيرات التي تربطها مع النظام المتعدد األطراف وأهمها

عدد سارع في إنشائها يعطي مؤشرا عن تهديدها للنظام المتالترتيبات التجارية اإلقليمية والت
  األطراف ؟ 

 

ما تكون اإلجابة عن هذه األسئلة بنعم هي أسباب زيادة عدد الترتيبات اإلقليمية في رب
  .سنحاول تبيانه في هذا الفرعما  وهو ظل الموجة الحالية للعولمة، 

 

تسمح بقيامه بين  ، لوجدنا أنَهابشأن التكامل االقتصادي GATTفلو نظرنا إلى أحكام
،  ي تتخذ صيغة اتفاقيات منطقة التجارة الحرة أو إتحاد جمركيالدول األعضاء الت

 ـوتعتبرها استثناء من شرط معاملة الدول األكثر رعاية، الذي يمثل الركن األساسي ل
GATT فاقات ما تتبادله الدول األعضاء من مزايا تجارية في نطاق هذه االت بمعنى أن

  يعتبر بمثابة إجراء داخلي يتم في دولة واحدة، و ال يمتد تلقائيا إلى األطراف المتعاقدة
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هذه الصفقة، ويسري هذا السماح على مشاريع التكامـل القائمـة قبـل نفـاذ     في األخرى 
GATT     أو التي تقوم بعدها و سواء كانت تضم دوال أطرافا فيهـا فقـط أو دوال أخـرى

ألطراف المتعاقدة فيها هي التي تكون ملزمة تجاهها بمقتضـى األحكـام   ا غيرها، غير أن
، وترتكز أحكام هذه األخيـرة علـى منـاطق    GATTالمنظمة لهذه المشاريع في اتفاقية 

هما المعنيان بالجوانـب التجاريـة، ولكـن    أنَ رالتجارة الحرة واالتحادات الجمركية، باعتبا
خذ صـورة سـوق مشـتركة أو إتحـاد     بأن يتَمشروع التكامل يكون أبعد مدى من ذلك، 

  .اقتصادي
 

 1947األصلية لعام  GATTمن اتفاقية  24ه قد تضمنت المادة كما يجب اإلشارة بأنَ

، األحكام المنظمة لقواعد و االشتراطات التي تتطلبهـا االتفاقيـة فـي مثـل هـذه      )187(
تلـك األحكـام    نالمشروعات لكي تكون متمشية مع روح ونصوص االتفاقية، حيث نجد أ

نت مجموعة من االشتراطات والمعايير والتي تسري أيضا على أي اتفاقية مرحليـة تضم 
أن تتضـمن  ": ، يمكن تلخيصها فيمـا يلـي  إلنشاء إتحاد جمركي أو منطقة التجارة الحرة

خطة عمل وجدوال زمنيا كاملين يطبقـان لتحقيـق وإتمـام    التكامل االقتصادي اتفاقيات 
و   أن تنص تلك االتفاقات على إلغاء الرسوم الجمركية /فترة زمنية معقولةالتكامل خالل 

األنظمة التقليدية األخرى للتجارة على التبادل التجاري كله أو معظمه بصورة جوهريـة  
بين الدول األعضاء و أن تؤدي إلى تسيير التجارة بين أعضائها وليس إلى تقييدها مـع  

المطبقة على  كون الرسوم الجمركية أو القواعد الوطنيةأن ال ت / الدول األعضاء األخرى
دة في حالة إتحاد جمركي بعـد  التجارة في كل دولة في حالة منطقة تجارة حرة أو الموح

   )188( ."إنشاء التكامل االقتصادي أعلى أو أكثر تقييدا عما كانت عليه قبل إنشاء التكامل
 

 

  
 

:للمزيد من المعلومات أنظر - 187  
-GAAT, Article XXIV," Application territoriale- Trafic Frontalier- unions douanières et zones 
de libre – échange". Sure site Internet:-
http://www.wto.org/French/tratop_F/region_F/regatt_F.htm 

على . 2009،، الحوار المتمدن"ألطرافصيغ التكامل االقتصادي العربي في إطار متعدد ا" ،محمد نبيل الشيمي  -188
  .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183393.، 2009:موقع االنترنت

 
 

http://www.wto.org/French/tratop_F/region_F/regatt_F.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183393
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، تفسـيرات  1994لعـام   GATTمذكرة تفاهم ضمن وثائق اتفاقيـة   كما استحدثت
بما يضفي على هذه المسألة أهمية ومرونـة أكبـر    24وتطويرا وضبطا إلجراءات المادة 

  .يجعلها في الواقع تنطوي على تشجيع ومساندة لقيام التكتالت وبما
 

االعتراف بانتشار مناطق التجارة الحرة واالتحـادات  ": نته ما يليومن أهم ما تضم
التجارية في العالم، وتزايد أهميتها، والحاجة إلى تحسين شفافية االتفاقات التي يتم بحثها 

افر تفاهم مشترك بـين الـدول األعضـاء    وضرورة تو GAATمن  24 في إطار المادة
بشأنها، كما أشارت إلى تقييم أثار الرسوم و القواعد األخرى المطبقة في الدول األعضاء 
في مشاريع التكامل قبل وبعد سريان هذه المشاريع، يكون على أسـاس وزن للمتوسـط   

ذلك يمكـن   وإذا تعذر ألورجوايجولة  العام للرسوم المقررة طبقا للعروض المقدمة في
استخدام أية تدابير قواعد تتعلق بتدفقات التجارة للسلع المتأثرة بقيام هذه المشاريع، كما 

م جمركيـة  والتفاوض على زيادة رس -جمركي دإتحا -التكامليمكن للعضو في مشروع 
سبق له االلتزام بعدم زيادتها على سلع معينة، بسحب أو تعديل االلتزام الجمركي المتعلق 

كنتيجة لقيام المشروع، ولو كان التعويض المقدم هو من خط جمركي أخر وتنظـيم  بها، 
مفاوضات لهذا الغرض قبل إحداث هذا التعامل ، وفي حالة عدم شمول المشروع علـى  

التقدم بتوجيه مقترحات بهـا إلـى الـدول     GATTخطة وجدول زمني، فإنه يمكن لـ 
ذه التوصية يمكن إعادة بحث المشروع فـي  األعضاء المعنية، وإذا لم تعمل تلك الدول به

  )189( ."مرحلة الحقة
  

ه لكل عضو الحق في إيداع اعتراض أمام كما نصت المنظمة العالمية للتجارة أنَ
جهاز تسوية المنازعات عن مشروعية أي اتفاق جهوي، هذه اإلمكانية التي وردت صراحة 

من جولة األوروجواي السالفة  24مادةفاهم الخاصة بتفسير المن مذكرة التَ 12في الفقرة 
  العامة من االتفاقية 23و  22حكام المواد ة من أيجوز اإلستفاد" الذكر و التي ورد فيها 

  
  

:للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، طالع - 189   
- L'interprétation de l'article XXIV de l'accord générale sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994. Sueur site Internet: www.wto.org. 
 

http://www.wto.org
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كما وضعها وطبقها نظام تسوية المنازعات في خصوص أي المسائل التـي تنشـأ عـن    
 اتفـاق تم الحكم علـى   ، فإذا ما..."المتعلقة بمناطق التبادل الحر 24طريق أحكام المادة 

سيجبر األطراف  ، هذا ماية للتجارةه غير متسق مع قواعد المنظمة العالمنَتجاري جهوي بأ
 :أحد الخيارات التالية اعتمادالجهوية على  االتفاقاتالمتعاقدة في تلك 

 

سق مع القواعد المتعددة ، قصد إجراء تعديالت لجعله متَاالتفاقإما إعادة التفاوض حول  -
  .األطراف

المنشـأة   االتفاقيـة من  9/3لى رخصة على ضوء المادة لحصول عاإما إيداع طلب  و -
محتفظا بكامل أحكامه رغم ثبوت عدم  االتفاققصد إبقاء ،)190(للمنظمة العالمية للتجارة

 .مطابقته مع النظام المتعدد األطراف
قصد تحويله إلـى متعـدد    "في مواجهة الجميع"االتفاقالمقررة في  االمتيازاتتوسيع  -

 االتفاقيـة من  01ادة األطراف وفقا لشرط الدولة األكثر رعاية المنصوص عليه في الم
 .العامة

عويضـات  بتقـديم ت  االلتزاممع  )191( "لمبدأ المطابقة" انتهاكحيز التنفيذ  االتفاقإبقاء  -
، أو قبول تحمل تدابير عقابية في مالئمة لألطراف األخرى في المنظمة العالمية للتجارة

مـن   2/ 22ي وهذا وفقا لـنص المـادة   شكل تعليق التنازالت الممنوحة للطرف المعن
  .تسوية المنازعات اتفاقية

 

ال يعود توقيف اآلثار القانونية التفاق التبادل الحر إلى وجود أثر مباشر نـابع مـن    
ما من االلتزامات المقبولة من جانب أطراف تصرفات هياكل المنظمة العالمية للتجارة، وإنَ

  )192( .االتفاق و التي سيتم إدماجها في أحكام هذا األخير
 

 
  

 لمنظمة العالمية للتجـارة من طرف المؤتمر الوزاري و المجلس العام ل اعتمادهاإن قرار منح هذه الرخصة يتم  -190
               .العامة االتفاقيةمن  5فقرة  25التي كانت مقررة بموجب المادة  2/3من األصوات، بدال من  3/4بأغلبية 

يعمل كل عضو علـى  " بأن  المنشأة للمنظمة العالمية للتجارة فاقيةاالتمن  4فقرة  16حيث ورد في نص المادة  -191
  ."الملحقة االتفاقاتالمنصوص عليها في  التزاماتهمطابقة قوانينه ولوائحه و إجراءاته اإلدارية مع 

192- Voir: Buber(J), L'établissement des zones de libres échange et les contraintes de   l'OMC 
in le partenariat de l'union européenne avec les Amériques, Editions Apogée, 1999,pp.128-129. 

             



 دولــیة للتجارة على سیادة الللحد من تأثیرات اتفاقات المنظمة العالم التكامل االقتصادي كإستراتجیة     :الفصـــل الثاني

 110

تستثني التكتالت االقتصادية مـن تطبيـق مبـدأ     GATT1994  فإذا كانت اتفاقية 
منه والتي جـاءت   5 أيضا في المادة الخدمات اتفاقملة الدولة األكثر رعاية فقد قرر معا

ـ (Intégration économique)  " االقتصـادي  لالتكام"نوان عتحت  ماح ألي دولـة  الس
تفاق تكامل لتحرير التجارة في الخدمات ما بين أطرافه وذلك اطرفا في  عضو  بأن تكون

، وأن يكون غرض االتفاق هو تسـهيل  )193(بشرط أن يكون لالتفاق تغطية قطاعية كبيرة 
 من المستوى اإلجمالي للحـواجز أمـام التجـارة فـي     بين أطرافه و أال يرفع التجارة ما

 الخدمات بالنسبة ألي عضو خارج االتفاق بالنسبة للقطاعات محل المقارنـة عـن ذلـك   
 و أن يتم إخطار مجلس التجارة. المستوى الذي كان مطبقا أو سائدا قبل العمل بهذا االتفاق

 أحكامه بعد هذا اإلخطار ليقوم في الخدمات بهذا االتفاق و بأي توسيع أو تعديل يطرأ على
 أثـاره علـى   لدراسة هذا االتفاق اإلقليمي و تعديالته و المجلس بدوره بتشكيل فريق عمل

  )194( .الدول األعضاء 
 

اتفاقات "  مكرر ، والتي وردت تحت عنوان 5في المادة  كذلك يجيز اتفاق الخدمات
للدول  Accords d'intégration des marchés du travail "تكامل أسواق العمل

األعضاء الدخول في اتفاقات تكامل تام ألسواق العمل بشرط أن تتضمن هذه االتفاقات 
 إعفاء أطرافها من المتطلبات الخاصة بإجراءات اإلقامة و تراخيص العمل وأن يتم إخطار
  مجلس التجارة في الخدمات بمثل هذه االتفاقات، والتي تهدف إلى تحقيق أكبر

   
 

  .يراعى في تطبيق هذا الشرط عدد القطاعات وحجم التجارة المتأثرة بهذا االتفاق و أساليب تقديم الخدمة -193
194- Article V, paragraphe (7):" a/- les membres qui sont parties à tout accord visé au 
paragraphe 1 notifieront dans les moindres délais au conseil du commerce des services tout 
accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d'un tel accord,En 
autre, ils mettront à la disposition du conseil les renseignements pertinents que celui-ci 
pourra leur demander le conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner un 
tel accord au l'élargissement ou la modification d'un tel accord et de lui présenter un 
rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article. b/- les membres qui sont 
parties à tout accord Visé au paragraphe 1 qui est mis en œuvre sur la base d'un calendrier 
adresseront périodiquement au conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en 
œuvre. Le conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner ces rapports s'il 
juge un tel groupe nécessaire. c/- Sur la base des rapports des groupes de travail Vis'S aux 
alinéas a) et b), le conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera 
appropriées". 
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من حرية انتقال األيدي العاملة فيما بين الدول األطراف على المسـتويات اإلقليميـة   قدر 
حرية انتقال األيدي العاملة الزالت محل تفاوض في إطار االتفاق العام للتجارة  خاصة وأن

  )195( .الخدماتفي 
 

فـي   اتفاقات تكامل أسواق العمل تعتبر نوعا من أنواع تحرير التجـارة  والحقيقة أن
وتعد أيضا استثناءا من مبدأ معاملة الدولة األكثر رعاية في مجال خدمات العمل  ،الخدمات

. )196(  
جزائري قـد يطـرح العديـد مـن      الشراكة األورو اتفاقظر لهذه الشروط فإن بالنَ

  :اإلشكاليات على سبيل المثال
 

األورو جزائري  ةمن اتفاق الشراك 6ت المادة نص :من ناحية الفترة االنتقالية -)1(
المرحلة االنتقالية إلزالة الحواجز الجمركية، فيما يخص المنتجات الصناعية قـد   على أن
ت بهم إلى لألسباب التي أد سنة، فعلى األطراف المشاركة تقديم شرح كامل 12ـ حددت ب

ر تقديم هذا الشرح يقع على عاتق الجزائ مجهود اعتماد فترة أطول عما هو مقرر، غير أن
حرية ولوج  1976المجموعة قد منحت من قبل في إطار اتفاق التعاون المبرم سنة  بما أن

  .المنتجات الجزائرية إلى أسواقها
  
 

ه إذا كانت المنتجات الصناعية قد فإنَ :من ناحية االلتزام بتقديم خطة وبرنامج -)2( 
 ، فإنار فترة محددةطه تقرر تفكيك الحواجز الجمركية في إال تطرح أي إشكالية بما أنَ

مجهوال  جدول تفكيك الحواجز يبقى ، ذلك أنحي قد يثير إشكاالت في المستقبلالقطاع الفال
  ألن التحرير سيتم  بصفة تدريجية حيث يعود للطرفين إمكانية دراسة فرص

   
  
195- Article V bis "Accords d'intégration des marchés du travail":" Le présent accord 
n'empêchera aucun des Membres d'être partie à un accord établissant une intégration totale 
des marchés du travail entre deux parties audit accord ou plus,à condition que cet accord:- 
a/- exempte les citoyens des parties à l'accord des prescriptions concernant les permis de 
résidence et de travail. b/- Soit notifié au conseil du commerce des services". 

 ،2001 ،القاهرة ،، الجزء الثاني، دار النهضة العربية)وشهرتها الجات( ، اتفاقات التجارة العالمية  أحمدجامع / د -196 
  .887.ص 
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 .تحرير المزيد من المنتجات بعد مرور فترة خمسة سنوات من دخول االتفاقية حيز التطبيق
)197(  

 

اإلقليمية الجديـدة إعـادة    ه قد ترتب على تصاعدكما يجب أن نشير في هذا المقام أنَ
أو بمعنى أخر العالقة  و النظام متعدد األطراف من جديد،إثارة قضية العالقة بين اإلقليمية 

 بين تحرير التجارة في اإلطار اإلقليمي من ناحية، وتحرير فـي ظـل األطـر المتعـددة    

 هل يمكـن : و التساؤل هنا من ناحية أخرى، OMCو  GATTاألطراف خاصة اتفاقيات 
لإلقليمية الجديدة أن تعمل بشكل أكثر توافقا مع النظام متعدد األطراف؟ أو بمعنى أخر هل 

  يصب عمل اإلقليمية الجديدة في اتجاه هذا النظام؟
 

التي تناولت قضية الترتيبات اإلقليمية الجديدة قد انطلقت  ،العديد من الدراسات الواقع أن
ما تعمل في اتجاه تحقيق أهداف وغايـات  بقة إنَمن افتراض أن هذه األخيرة بسماتها السا

 ،النظام متعدد األطراف واعتبارها إحدى آليات االندماج في النظام االقتصادي العـالمي 
بشكل مشروط أو  سواءخاصة في ضوء استنادها إلى تطبيق مبدأ الدولة األولى بالرعاية 

ي الوقت الذي تمتلـك  ه فغير أنَ ،GATTمن اتفاقية 24 ةوتجاوزها المادغير مشروط 
تضمن لها التكامل فـي النظـام    فيه اإلقليمية الجديدة من المقومات أو الخصائص التي

إصالح األساس القانوني لهذا  ه قد أثارت في الوقت ذاته ضرورةمتعدد األطراف، إال أنَ
توفير أساس قانوني يشجع علـى   ، على نحو يضمنGATTالنظام، والمتمثل في اتفاقية 

  .ترتيبات إقليمية الجديدة ازدهار
 

األطراف ضمن المنظمة العالمية  وبالموازاة مع المفاوضات التجارية متعددة
فقد عرفت االتفاقيات التجارية اإلقليمية نموا منذ الخمسينيات من القرن الماضي للتجارة 

  لتالتي تحو وضلت أعدادها تتزايد حتى اآلن، وكان أبرزها السوق األوربية المشتركة
  
   

  
197- Voir:LEGRAND (V),"régionalisme et globalisation : le volet agricole dans le 
partenariat euro méditerranéen et l'OMC", in: Anales d'études européen, Bruylant, Bruxelles, 
2002, p.3. 
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وهنـاك   ،)198(دوليةالذي يسيطر على أكبر حصة من التجارة الاإلتحاد األوربي  الحقا إلى
عديد الدول باالنتماء إلى أكثر من اتفاقية إقليمية قصد تـوفير   عوامل عدة تقف وراء قيام

 .التحليل النيو كالسيكي للمنشآت  حسب تصور الحماية الضرورية
              

 بأكثر المنظمة العالمية للتجارةه تم  إبالغ وللحديث لظاهرة التكامل اإلقليمي نالحظ أنَ
ثم وصل العـدد   فضال عن االتفاقيات المبلغ عنها، ،1998اتفاقية مع منتصف سنة 100من

اتفاقيـة   170إقليمية أبلغت بها من بينهـا   اتفاقية 312إلى أكثر من  2005مع بداية سنة 
  )199( .مفعلة لم يتم اإلبالغ عنها للمنظمة اتفاقية 65مفعلة كما أن هناك 

  

اإلقليميـة   العقد األخير شهد تناميا متسارعا لعدد الترتيبات وبإجماع االقتصاديين فإن
وهو ما يدل علـى تهافـت    على سبيل المثال، 2006اتفاقية سنة  54حيث نمت بأكثر من 

  .الحكومات على مختلف أشكال الترتيبات اإلقليمية المتعامل بها حاليا 
  

هو ارتفاع معدالت التجارة  أبرز تأثير لالنتشار الكبير لهذا النوع من االتفاقيات ولعَل
 40 والتي تجاوزت ،Le commerce intra- régionalاإلقليمية أو التجارة داخل اإلقليم 

إجمالي تجارة الدول األعضاء بالنسبة للعديد من التكتالت اإلقليمية الفاعلة، فقد من  ةبالمائ
ـ بال 48عرفت التجارة األوربية البينية على سبيل المثال نموا نسبته  -2003عـامي   ةمائ

بلـدا   25يعود بالدرجة األولى إلى التوسع الذي شهده اإلتحاد حيث أصـبح يضـم    2005
رتفع حجم التجارة ا، وقد كان لهذا التوسع األثر اإليجابي حيث 2004 وفي ماي 15عوض 

 2005مليار دوالر سـنة  5137إلى حوالي  2003مليار سنة  3470البينية األوربية من 
مليار  18 285تتجاوز   2008، أما في سنة  )200( 2007مليار دوالر سنة  7602لتتجاوز 

  )201(.دوالر
  
   

، ) 25ومجموعة 15دراسة مقارنة بين مجموعة(، التجربة األوربية في التعاون والتكامل اإلقليميعادل بلجبل  -198
  .88 .ص ،2007،باتنة ،ضرتخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخ

  .189 .سابق، صمرجع  ،عادل عبد العزيز السن / د -199
  .94 .، مرجع سابق ، ص عادل بلجبل -200
، المجلة الجزائرية "مدى تأثر السيادة الوطنية في مظهرها االقتصادي بظاهرة العولمة" ، أرزقي نسيب محمد/ د -201

 .43. ،ص 2009كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،  للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية ،
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 يمثل استثناءا من مبدأ من مبادئ المنظمة العالمية للتجارة وعليه التكامل االقتصادي
، فالدول األعضاء في ترتيبات إقليميـة يمكنهـا   الدولة األكثر رعاية أو عدم التمييزوهو 

وط المسيرة للنفاذ إلـى األسـواق   و الشر ةالتنافس مع بعضها باستخدام التعريفات التفضيلي
المنظمة العالميـة   وذلك بصورة أكبر من تلك التي تطبق على الدول األخرى األعضاء في

الدول األعضاء في هذه األخيرة وغير األعضاء في ترتيبات إقليمية  ، و النتيجة أن للتجارة
وعة مختلفة من القواعـد  زيادة عدد االتفاقيات الثنائية يخلق مجم تفقد تلك األسواق، أي أن

ة التي تحكم التجارة فيما بين الدول وهو ما يزيد في احتماالت التنازالت الجمركية المتبادل
أن تسـتيقظ مـن    كذلك فعلى البلدان النامية مادام األمرف، على المستوى الثنائي واإلقليمي

العالمي  ىالمستو، هذا إن أرادت أن تفرض نفسها على يبوبتها وتفعل تكاملها االقتصاديغ
والحد مـن تـأثيرات    لنفسها قوة تفاوضية أكبر في ضل المنظمة العالمية للتجارة وإعطاء
  .على سيادتها الداخلية هذه األخيرة اتفاقات

 

 كمنهج للـدول  االقتصاديالتكامل بدراسة  الثاني،ث في المبح هذا ما سنحاول تبيانه
  .النامية
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  :المـــبحث الثاني
  

  دي كمنهج للبلدان الناميةالتكامل االقتصا
  

ه يحتم علـى الـدول   الدولية، لعلَ االقتصاديةالتحول النوعي الكبير في العالقات  إن
و التوجه الجاد مـن  . افيما بينه االقتصاديالنامية أن تفكر في طرق فعالة لتعزيز التعاون 

هذه البلدان تتعامل مـع عـالم   جاد فيما بينها، حيث أصبحت  اقتصاديأجل تحقيق تكامل 
تتالشى فيه الحدود الجغرافية و الحواجز التجارية تدريجيا بين أسواقه ، خاصة بعد العمل 

رأينا كما تحمله من أثار سلبية على سيادتها الداخلية  المنظمة العالمية للتجارة و ما باتفاقات
ال مكان للدول في العولمـة  ه وهو ما يدل حتما على أنَ ،من هذه الدراسة األولفي الفصل 

  .إن لم تندمج في فضاءات اقتصادية
 

  الناميـة   فـي البلـدان   االقتصـادي التكامل حول إلى إلقاء نظرة عامة  هذا يدفع بنا
التكامل العربي كنوع من تكتالت ب  من نتائج توصلنا إليه ، مستدلين على ما)ولاألمطلب ال(

  .)المطلب الثاني( لة البلدان النامية التي تضل في معظمها فاش
  

  :المطلب األول
  

  في االقتصادينظرة عامة عن التكامل 
  النامیةالبلدان 
  

أة ، الصـغيرة و المجـز   باالقتصـاديات يعترف  الراهن ال االقتصاديأصبح العالم 
الـذي أصـبح    االقتصـادية خاصة في الوقت الذي تجري فيه التحوالت باتجاه العولمـة  

 في الوقت الراهن، هذا يجعلنا نتساءل عن االهتمامكبير من موضوعها يستحوذ على جزء 
فرع ال( هاآلثار المترتبة عن قيامو  و مبررات التكامل االقتصادي في البلدان الناميةدوافع 

  ).يالفرع الثان( الت القائمة بين البلدان النامية، وأسباب فشل التكت)ولاأل
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  :الفرع األول

 

  لبلدان النامیةبین ا صادياالقتدوافع و أثار التكامل 
  

  :بين البلدان النامية االقتصاديدوافع التكامل  -أوال
يختلف كثيرا عن  إلى تكتل إقليمي ال االنضمامأهداف البلدان النامية من تكوين أو  إن

فالدول النامية تسـعى  . تلك األهداف التي تدفع البلدان المتقدمة إلى اللجوء إلى تلك الوسيلة
األجنبيـة مـن    االستثماراتتح أسواق جديدة لصادراتها و إلى جذب المزيد من دائما إلى ف

متقدمـة كانـت أو    -التي تحدو بالدول المختلفة كما أن ،)202(الدول األعضاء في التكامل
ما لم تكن الدوافع بل رب اقتصاديةال تنحصر فقط في دوافع  االقتصاديإلى التكامل  -نامية

يكون هناك  و على أي حال ربما الأ، هذه الحاالت سباب في بعضأقوى هذه األ االقتصادية
 أن في تكوين بعض التكـتالت بالـذات، ذلـك    األولحول أي الدوافع كان لها األثر  اتفاق

  .بأي حال يمكن إغفاله أثرها الذي ال االجتماعيةالسياسية و العاطفية و  لالعتبارات
 

  )203( :بين البلدان النامية نذكر مايلي ياالقتصادومن أهم مبررات و دوافع التكامل 
المحلية لمعظم البلدان النامية مما يؤدي إلى عرقلة المشروعات  (*)ضعف نطاق األسواق -

المختلفة، كذلك األخذ بصورة أو أخرى من صور التكامل  االقتصاديةالحديثة في المجاالت 
  .ف العقباتسوف يسهم إلى حد كبير في التغلب على معظم مختل االقتصادي

صف معظمها عدم قدرة البلدان النامية منفردة على القيام بالمشروعات الحديثة و الذي يتَ -
ويرجع هذا لقلة رؤوس . جزئة من الناحية الفنية و االقتصادية و التكنولوجيةبعدم التَ

  والفنية إلنشائها العلمية تاألموال الالزمة لبناء مثل هذه المشروعات، وندرة الكفاءا
 ة على مسـتوى  و إدارتها، وضيق األسواق المحلية لهذا يكون تأثير هذه العوامل أكثر حد

  .كل دولة منفردة
  

  .32 .سابق، صمرجع  ،محمد إبراهيم محمود الشافعي  - 202
 - 26. ، ص ص 2005في عصر العولمة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ، االقتصادية، التكتالت فؤاد أبو ستيت  - 203
29.  

  .الخ...و النقل االتصالدخل الفرد، ومن ثم القوة الشرائية، تدني وسائل  انخفاض :ضعف نطاق السوق مثل - *
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، االقتصـادية ضعف المركز التنافسي و التفاوضي للبلدان النامية في مجال المعـامالت   -
د األوليـة،  البلدان النامية في صادراتها على الموا معظم اعتمادبب في ذلك إلى ويرجع الس

الجزء األعظم منها، بينما تمثل التجارة البينية نسـبة   تمثل التجارة مع الدول الصناعية اكم
ة زيادة القـوة  بين البلدان النامية حج االقتصاديلذا أصبح من دوافع التكامل . ضئيلة منها

  .الخارجية االقتصاديةالتساومية لدول التكامل في عالقاتها 
  

غبة في أن تحـذو  بالتكامل في البلدان النامية إلى الر االهتمام ديادازكذلك فقد يعزي 
  .االقتصاديفي التكامل  األوربيهذه البلدان حذو النموذج 

  

البلدان النامية في ترتيبات التكامل اإلقليمـي منفـذا لتصـحيح عالقاتهـا      رأتكما 
ة السياسية للدول التـي  أمل الوحد استباقلجهودها التنموية القطرية مع  الخارجية و دعمها

سعت إليها و عجزت عن تنميتها، فتقف البلدان النامية في محاولتهـا إلنشـاء التكـتالت    
المتقدمـة،   االقتصادياتالقائمة في  االتجاهاتعلى الطريق النقيض لدوافع هذه  االقتصادية

  )204( .من أجل اإلبقاء على وجودها) دفاعي(فجوهر محاولتها هنا 
 

البلـدان الناميـة    هي الدافع القوي إلى الحركة التكاملية في االقتصاديةنمية التَ أنإال 
االقتصـادية هذه البلدان تسير باقتصادياتها وفقا لنظرية النمو المتوازن للقطاعـات   ذلك أن 

  )205( .على خططها الوطنية ووفقا لبرامج التصنيع في هذا الخط ابناء
  :البلدان النامية أثار التكتالت االقتصادية بين -ثانيا

هناك العديد من الفوائد الناجمة عن التكـتالت   بأنwiner" "يشير الخبير االقتصادي 
  .اإلقليمية بين البلدان النامية و الذي يتفق مع العديد من الكتاب

  
  
  
  

  .13 .سابق، صمرجع  ،محمد محمود اإلمام  - 204
 اقتصاديةالتكاثر البشري و الرفاهية ، مشكالت ( الكبرى يةاالقتصاد، الجات والخصخصة و الكيانات حسين عمر -205

  .12.  ،ص2002، دار الكتاب الحديث ، مصر ، )معاصرة
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: ويمكن اإلشارة هنا إلى أن هناك نسبة إجماع على الفوائد التي يمكن تحقيقها مثـل 
ـ    االعتمادزيادة عدد الصناعات الجديدة و تقليل  دد على تصدير المواد الخـام، وزيـادة ع
كنتيجـة طبيعيـة لكبـر حجـم      المكملـة  األخـرى الصناعات التعدينية و الصـناعات  

  .المتوقعة من وراء قيام تلك التكتالت اآلثارهذه  أهم، وفيما يلي نوضح )206(الخ...السوق
 

المتوقعة و الهامة للتكـتالت   اآلثارمن بين  :زيادة القوة التفاوضية وقوة المسـاومة  – 1
 انخفـاض ها تعاني من ان الجنوب هو زيادة قوتها التفاوضية، باعتبار أنَبين بلد االقتصادية

و الماديـة   لإلمكانيـات  الفتقارهـا قدرتها التفاوضية بالنسبة لكل دولة على حدى، وذلك 
معظم  أنالبشرية التي تتطلبها عملية التفاوض، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة الحجم، كما 

العالمية و بالتالي قدرتها على المسـاومة و   األسواقر كبير في البلدان النامية ليس لها تأثي
  .التفاوض منخفضة جدا

 

تتمكن هذه البلدان من زيادة قدرتها التفاوضـية، وتخفـيض تكلفـة     أنمن ثم يتوقع 
  )207( .تكتالت إقليمية فيما بينها إقامةالتفاوض من خالل توحيد مواردها عن طريق 

 

ة على المساومة يشكل سببا أساسيا لعجزها عن تحسـين  فضعف مقدرة البلدان النامي
علـى   المنظمة العالمية للتجـارة  اتفاقاتتأثير  ، و التقليص منظروف تجارتها الخارجية

يكفي لحمل البلدان المتقدمة علـى   على اإلقناع وحده ال االعتماد أن، ذلك سيادتها الداخلية
  )208( .االقتصاديةيما يتعلق بسيادتها خاصة ف ها بجدية وبعين االعتبارتأخذ مصالح أن

 

قيام التكتالت االقتصادية بين  من المتوقع أيضا أن :(*)االستفادة من وفرات الحجم - 2
  البلدان النامية يكون لها أثر على زيادة درجة المنافسة و االستفادة من وفرات الحجم ، 

  
  .86. ، مرجع سابق،ص فؤاد أبو ستيت  - 206
 ، التكامل اإلقليمي بين النظرية و الواقع، دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستيرن رمضان نظيرحناحسين  - 207

  .126. ،ص2005و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، االقتصاد،كلية في االقتصاد الدولي
  .88. فؤاد أبو ستيت، مرجع سابق ،ص - 208
االنخفاض في التكاليف الذين ينتجن عن زيادة الطاقة اإلنتاجيـة  وفرات الحجم هي عبارة عن زيادة في اإلنتاجية و  -*

وفرات الحجم المتعلقة مباشرة بطاقة اإلنتاج و  -: لوحدة اإلنتاج، وتدخل وفرات الحجم عادة في ثالث مجموعات هي 
  .جزء معين في عملية إنتاج ضعف واحد يالناتجة عن التخصص في أصناف معينة و الناتجة عن التخصص ف
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قيام نشاطات اقتصادية صناعية  نيرجع ذلك إلى اتساع حجم السوق حيث يصبح باإلمكا و
سـع  ما اتَفكلَ. على وجه الخصوص بأحجام معتبرة و إنتاجيتها العالية و تكاليفها المنخفضة

أفق التخصص في اإلنتاج، فبدال من تشتيت قـدراتهم   سعاتَ االقتصاديأيضا للنشاط  السوق
و جهودهم على مختلف النشاطات اإلنتاجية يسـتطعون أن يجنـوا    ديةاالقتصاو مواردهم 

األسواق المحلية تكون معزولة عن المنافسة بين  نأل، )209(الهبات و الموارد  استغاللثمار 
يدات مشددة، وضيق السوق تشيع في رحابـه ظـاهرة   يتق البلدان النامية بعوائق تجارية و

  .ة وتقييد المنافسةاألقلي ابتكار
  

بعض األسواق المحلية في البلدان النامية ال تسع ألكثر من منتج  إضافة إلى ذلك فإن
أبوابها للمنافسة فيما بين المشروعات  بين تلك البلدان يفتح االقتصاديلذلك فالتكامل  واحد،

مـا  نَالتلقائية، إ لآلليةينبغي تركها  فإقامة السوق الواسعة في البلدان النامية ال. المماثل فيها
نتيجة لعمل ممهد دؤوب يمتد على فترة طويلة و هذا ما يجب أن يعترف بـه أي مراقـب   

  )210( .واع 
 

ف على على التنمية الصناعية فيتوقَ االتفاقياتأما األثر المتوقع لهذه  :التنمية الصناعية -3
قدرة التكتل على تحقيق وفرات الحجم و على حجم السوق الكلي ،فإذا تمتع التكتل بحجـم  

، وستقوم يجذب الصناعات إلى الداخل أنسوق مناسب يسمح بتحقيق وفرات النطاق يتوقع 
الصناعة في كال البلدين وذلك بسبب التوسع الذي يفرضه الخفض المتزايد للعوائق التجارية 

الصناعة ليس متساويا بين الدولتين، وعلى أي حال فهـو   انتشارنوب، ويكون بين دول الج
المنخفضة، والبلدان الجنوبيـة   ةالتجاري القيودعندما تكون  األخرىيبدأ في دولة ويمتد إلى 

تجذب صناعات أقل في هذه الحالة مما لو كانت تتبع سياسة التحرير متعـدد األطـراف،   
الشـمالية أو المنتجـات المنتجـة فـي      ولةصول إلى سوق الدها لم تستفد من الووذلك ألنَ

  )211( .الشمال
  

  .127 .سابق، ص، مرجع ضان نظيرمحنان حسين ر - 209
، نظرية التجارة الدولية و التكتالت االقتصادية، معهد البحوث و الدراسات العربية، عبد الرحمان الحبيب - 210

  .137. ،ص 1974القاهرة،
  .142. صسابق، ، مرجع لحبيبعبد الرحمان ا - 211
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التكامل اإلقليمي بين بلدان الجنوب بسبب النزاع على مواقع  اتفاقاتمعظم  فشلتوقد 
التعويضات التي ستصرف بسبب األضرار التي ستقع، فمثال فـي   مقدارالصناعات وعلى 

شركة مسجلة في تجمع  447شركة في كينيا وذلك من أصل  404انت هناك ك 1957عام 
بالمئة مـن النـاتج   10ل القطاع الصناعي في كينيا نسبة مثَ 1960فريقيا، وفي عام شرق إ

ـ  4ريكتين كينيا وتنزانيا هي ولتين الشَاإلجمالي و كانت حصص الصناعة في الد ، ةبالمائ
يأخذون قـدرا   همبأنَاألكثر فقرا  األعضاءفي إقناع  فشل هألنَ 1977التجمع عام  انهاروقد 

  )212( .مناسبا من المكاسب
 

لذلك نجد أن االتفاقيات اإلقليمية بين البلدان النامية كانت ويتوقع أن تكون في المستقبل     
، و الجنوب متواضعة و محدودة على عكس االتفاقيات التجارية التي تتم بين بلدان الشمال

 نمية الصناعية و سرعة انتشارها على نطاق واسع واسـتفادتها فهي تقدم فرصة أفضل للتَ
   .من الوصول إلى األسواق األجنبية

 

التكامل اإلقليمي بين  اتفاقيات كما رأينا سابقا فإن :و نقل التكنولوجيا االستثمارياألثر  -4
إلـى   االسـتثمارات بلدان الشمال المتقدمة و بلدان الجنوب النامية تؤدي إلى زيادة تـدفق  

التكامل اإلقليمي بين البلـدان   اتفاقياتلة قيض من ذلك في حاه على النَنَأ، إال البلدان النامية
زيـادة تـدفق    نأل ،حـدودة مبنسب ضـئيلة و   االستثمارتدفق  أنالنامية فيما بينها حيث 

 اتفاقيـات  أناألجنبي يرتبط أساسا بالتنمية الصناعية في البلدان الجنوب، كمـا   االستثمار
ما و هذا يسـاعد علـى زيـادة    التكامل اإلقليمي تكسب الثقة في السياسات الحكومية عمو

ـ  تكامل البلدان  ، ونحن نشك أنالمباشر األجنبي االستثمارو جذب  االستثمار  االناميـة فيم
، إذا لم يصاحبه تحرير التجارة مع بقيـة  االستثماريحقق ذلك و قد يعوق  أنبعضها يمكن 
  )213( .أنحاء العالم 

  
  
  

يمي و التنمية، مركز معلومات قراء الشرق األوسط، ترجمة كوميت ، التكامل اإلقللن وينترزآ،موريس شيف ول - 212
  .139. ،ص 2003للتصميم الفني، القاهرة، 

  .142. ، مرجع سابق ،ص  لن وينترزآموريس شيف ول،  - 213
  



 دولــیة للتجارة على سیادة الللحد من تأثیرات اتفاقات المنظمة العالم التكامل االقتصادي كإستراتجیة     :الفصـــل الثاني

 121

نمية الصناعية فـي  ف أساسا على أثر هذه التكتالت على التَفنجد نقل التكنولوجيا يتوقَ 
إال   األجنبي المباشر و فتح المجال للمنافسة،  االستثماردة جذب البلدان أعضاء التكتل وزيا

 الفتقارهاه يبقى نقل التكنولوجيا و تقدمها بين بلدان الجنوب المتكتلة أمرا متواضعا نظرا أنَ
  . طويرلوسائل التقدم التكنولوجي و نقص تشجيع البحث و التَ

                                          
  

  
  :الثانيالفرع 

 

  بین البلدان االقتصاديأسباب فشل التكامل 
  النامیة

  

ابع الغالب على تجارب البلدان النامية الطَ أن االقتصاديةعام في األدبيات  اتفاقهناك  
 التجارب المختلفة خذتهااتَا كانت الصيغ التي ، هو الفشل أياالقتصاديفي مضمار التكامل 

وإن نجحت البعض منها كانـت ذات نتـائج محـدودة    . )214(للتكامل ولو بدرجات متفاوتة
 اتحـادات على البلدان النامية التي قد تنظم فـي   االقتصاديللغاية، فتطبيق نظرية التكامل 

من جميـع    جمركية و مناطق تفضيلية كما هو سائد في البلدان المتقدمة، أمرا ليس سلبيا 
تكون من المواد األولية التي التنتج في جل صادرات البلدان النامية تكاد  الوجوه، حيث أن

ضل أيمثل هذه التكتالت ال يتوقع أن  ة حماية و التي تتنافس بحرية في السوق الدولية، فإن
  )215( .تؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد

  

   
  
  
  

راسـات العربيـة،   ، معهـد البحـوث و الد  االقتصادية، نظرية التجارة الدولية و التكتالت عبد الرحمان الحبيب  -214
  .133.،ص1974القاهرة،

  .211.،ص2005، جامعة حلوان، القاهرة،5بين التنظير و التطبيق،ط االقتصادية، التكتالت سامي عفيفي حاتم - 215
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إذا كانت تجربة التكامل االقتصادي األوربي غنية في نتائجها عظيمة في خطواتهـا    
حينما يتعلق األمـر بتجـارب التكامـل     واقع الحال يكشف عكس ذلك و منهاجها، إال أن

االقتصادي بين البلدان النامية، فهذه التجارب األخيرة تتشابه فيما بينها من حيـث ضـآلة   
الكثير منها ال يعدو أن يكون حبرا على ورق النتائج المترتبة على قيامها، بل أن.  

 

وضعت ، حيث ل األسواقفكانت البلدان النامية تنتهج المنهج التقليدي القائم على تكام  
مراء، و على لدعم التكامل اإلقليمي في القارة الس) الجوس(مة الوحدة اإلفريقية خطة منظَ

تجمعا إقليميا، و لكن معظم الدراسات التي أجريت علـى هـذه    18المستوى اإلقليمي نجد 
و  ياالقتصـاد ق، بسبب الضعف التجارب تشير إلى فشلها في تحقيق أهداف التكامل المطب

العوامل السياسية المتمثلة في غياب الديمقراطية و تحكم السياسة في العملية التكاملية، كما 
216( .ة وغير قادرة على إدارة شؤونهاالهياكل اإلفريقية هشَ أن(  

 

فـي البلـدان    االقتصـادي في التكامل  ومن األمثلة الواضحة على التجارب الفاشلة  
الم العربي كما سوف نرى في المطلب األخيـر مـن هـذه    تلك الموجودة في الع ،النامية

  .الدراسة
 

فـي   االقتصـادي ت إلى فشل تجارب التكامل التي أد األسبابوفيما يلي ندرج أهم   
  )217( :البلدان النامية

 

  :سياسات اإلنتاج الذي يحل محل الواردات - 1
ت بطريق ، أداالقتصاديةفي إحداث اختالالت بالعالقات  حيث أسهمت هذه السياسات  

غير مباشر إلى االحتفاظ بموانع التجارة داخل دول التكتل، و الصناعات التي أقيمت مـن  
و المحافظة على  ما استلزمت بالضرورة فرض الحمايةأجل ذلك لم تكن ذات كفاءة عالية م

بغرض تخفيض القيمة المقابلة بالعملة  ،رف العملة الوطنية مقوم بأعلى من قيمتهسعر ص
  .لية للسلع الرأسمالية و مستلزمات اإلنتاج المستوردةالمح

 
 

 
، 2005، أفريل 40، المجلد 160، العولمة االقتصادية و الدول النامية، مجلة السياسة الدولية، العدد أيمن مصطفى - 216
  .260. ص
 .297-296.ص صمرجع سابق،  حاتم،عفيفي سامي  -217
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  : متطلبات اإليرادات العامة - 2
 هجانبا من اإليرادات العامة التي تتحصل عليها البلـدان الناميـة مصـدر    أنحيث       

تحرير التجارة بين دول التكامل اإلقليمي ال يكون مرتفعا على سلم  فإن ،الرسوم الجمركية
  .أولويات دول التكامل

  

  : السياسية االعتباراتتغلب  - 3
 امـل اإلقليمـي، إال أن  مـن وراء التك  اقتصاديةبالرغم من إمكانية تحقيق مكاسب   

ومـن ثـم   . قراراتها من الناحية السياسية استغاللة للتنازل عن النامية غير مستعدالبلدان 
اإلقليمية التي تضل حبـرا   االتفاقياتالقرارات الالزمة لتنفيذ  التخاذالتوجد سلطة موحدة 

ك نجـد أغلـب   على ورق إن لم يتم إلغاؤها، كما هو الحال بالنسبة للدول العربيـة، لـذل  
" في البلدان النامية، فيقول االقتصادية االعتباراتالسياسية لها أهمية أولى عن  االعتبارات

لن يتأتى لمجموعة من الدول أن تجني نفعا من وراء التكتل مالم تكن علـى  " " رونيسون
 ل فقدان جانب يعتد به من سيادتها على شـؤونها من البداية ألن تدرك و أن تتقب استعداد

  )218( ."االقتصادية
 

  : عدم وضع برامج تدريجية للتكامل - 4
كانت طموحة دون أن تنتقل فـي   بين البلدان النامية االقتصاديمعظم أشكال التكامل 

كما حدث في أوربا، إضافة إلى ذلك لم تضع  االقتصاديمراحل تدريجية تزيد من التعاون 
لـم   سسات إقليمية تنفيذية، ومن ثـم برامج تنفيذية يمكن متابعتها، فضال عن عدم قيام مؤ

  .تحقق نجاحا في مجال تحرير تجارتها اإلقليمية
 

  : عدم عدالة توزيع المكاسب - 5
بين البلدان النامية، لم تعط لها هذه األخيرة أهمية  االقتصاديأغلب حاالت التكامل  إن

ت كاتحـاد  بعض التكتال استمرارى على عدم نجاح و في كيفية توزيع المكاسب هذا ما أد
شرق إفريقيا و غيره، كما تنطبق هذه األسباب بصورة عامة على المنطقة العربيـة كمـا   

  .األخيرسنالحظ في المطلب 
 

  
  .151.، مرجع سابق ، ص رمضان نظير نحناحسين  - 218
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   )219( :عدم إنشاء أو دعم الهيكل اإلنتاجي المالئم – 6
بين  االقتصاديةود تفعيل و تقوية التكتالت جه بين الكثير من الكتاب بأن اتفاقهناك   

البلدان النامية، خالل الفترة التي سبقت الثمانينات من القرن الماضي باءت كلها بالفشـل و  
على سياسـة   االعتمادذلك للعديد من األسباب من أهمها إتباع سياسة إحالل الواردات، و 

المواد الخام أضـف علـى ذلـك    على الصادرات من  واالعتمادصنيع كأساس للتنمية، التَ
  .الخالفات السياسية و النزاعات العسكرية الدائمة بين تلك الدول

 

جاح في يساعد على إنشاء المشروعات المشتركة و النَ فالتغلب على تلك الصعوبات  
جانس بين السياسات االقتصادية الكلية نسيق و التَغياب آلية التَ إقامة سوق متكامل، كما أن

  .بب الرئيسي في عدم نجاح جهود هذه البلدان في تحقيق تجربة التكامل االقتصادييعد الس
 

  هناك مجموعة من العوامل التي يلزم بعثها قبل البدء  من هنا تجدر اإلشارة إلى أن
  : يلي في تكوين تكامل اقتصادي للبلدان النامية و من بين أهم هذه العوامل نذكر ما

 

تنافس بين اقتصاديات البلدان الراغبة في المشاركة في التكتـل  بحث درجة التكامل و ال -
ل أن تجمع بين تكامل و تنافس السلع المنتجة بدول اإلتحاد، فالتكامل االقتصادي حيث يفض

يعني أن كل دولة من الدول األعضاء تنتج سلعا مختلفة زراعية و صناعية و هنا يحـدث  
ث نوع من تقسيم العمل في إنتاج بعض المنتجـات  ال إذا حدتكاملي يكون له أثر فع جاندما

ى يكون هناك أثر المنشأ لإلتحاد، أما التنافس فيعني تماثل إنتاج دول التكامل االقتصادي حتَ
فتحل سلعة كل دولة محل سلع الدول األخرى، فيحدث األثر اإلنشائي للتجارة، و هكذا يتم 

  .من إنشاء التجارة  و تحويلها الجمع بين مزايا التكامل و التنافس أي مزايا كل
 

سع هـذا األخيـر كلمـا    بحث نطاق التكامل االقتصادي من حيث حجم اإلنتاج، فكلما اتَ -
و  قسيم العمل بـين الـدول األعضـاء   زادت الكفاءة اإلنتاجية و أمكن التعمق في درجة ت

 الحصول على مزايا اإلنتاج الكبير سواء على مسـتوى دول التكامـل أو علـى مسـتوى    
  . العالقات الخارجية

  
 
 

  .175.ص، 2005ة، ر، القاهجامعة حلوان كلية التجارة وإدارة األعمال، التجارة الخارجية، ت، سياسارصقر عم- 219
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- و أثـار التكامـل   بين البعد المكاني مؤكَدة هناك عالقة بحث العنصر المكاني حيث أن 
 مـابين الـدول أعضـاء التكتـل     ، حيث يوفر ذلك نفقات كثيرة لتنقل السـلع االقتصادي
ة تكون أنماط سلوكها متشابهة مما يزيد مـن قـو   ، لذا الدول المتجاورة عادة مااالقتصادي

  .التكامل بينها
 

 االقتصـادي الرؤية التنظيرية الجديدة لقضية التكامل  أن اآلنمن هنا أصبح واضحا   
لتكامل بين هذه المجموعة من الدول جهود ا اعتباراإلقليمي بين البلدان النامية، تملي علينا 

 االجتماعيـة و  االقتصاديةالمعالم و األبعاد للتنمية  ةواضحها جزء من إستراتيجية على أنَ
الوطنية، ويتطلب الوصول إلى هذه الغاية البدء بمناقشات مستفيضة للتـراث   القتصادياتها

  )220( .ماضية فته جهود وإستراتيجيات التنمية في العقود األربعة الالذي خلَ
 

  ع ودفع البلدان النامية في العقدين األخيرين إلى إجراء مراجعـة شـاملة   هذا ماشج
لتجمعاتها اإلقليمية، يختلف منهجها التكاملي الجديد عن المنهج التقليدي الذي كان سائدا بعد 

مـن  ، فتحاول إقامة جيـل ثـاني   األوربيةو المقتبس من التجربة  الحرب العالمية الثانية
على إستراتيجية  االستغناءالتكامل تضمن وضع ضوابط لتحرير التجارة البينية مع  اتفاقيات

اإلحالل محل الواردات خاصة اهتمام عدد من الدول بالتطور التكنولوجي، وتشـجيع رأس  
تطبيق اإلقليميـة الجديـدة    اتساعمما يؤدي إلى  اقتصاديةالمال وإتباعها برامج هيكلية و 

  )221( .ى العالم الخارجيالمتفتحة عل
  
  
  
  
  
  
  

  .127.صمرجع سبق ذكره، سامي عفيفي حاتم،  - 220
  .183.صمرجع سابق،  صقر عمر، - 221
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  :المطلب الثاني

 

  العربي كنوع من تكتالت البلدان النامیة  االقتصاديالتكامل 
  

  لتكامـل  الدول العربية قد قطعت شوطا في توفير اإلطار القانوني لتحقيـق ا  يبدو أن
تـي تحـث علـى    ال االتفاقيـات ، و الدليل على ذلك وجود عدد من المواثيق و االقتصادي

 مآلهـا الضرورية لتطبيقه، إلى أن معظمها كـان   اآللياتالتعاون و تحدد مجاالته و تضع 
الفرع ( الفشل و عدم الجدية في التعامل معها و هذا ما يتجلى في مظاهر اإلخفاق المتعددة 

 االقتصـادي فة إلى ذلك هناك العديد من التحديات التي تعوق قيـام التكامـل   ، إضا)األول
  .)الفرع الثاني( العربي، مما يدعونا للبحث عن السبل الممكنة لتفعيله

  
  :الفرع األول

 

  األطر القانونیة للتكامل االقتصادي العربي ومظاھر إخفاقھ
 

  

ض باقتصادياتها نحو التقدم ضغوطا كبيرة من أجل النهو هظلت الدول العربية تواج  
تها و ذلك طيلة النصف الثاني من القرن العشرين فانتهجت تجـارب تنمويـة قـد    و تنمي

ها لم تحقق أهداف التنمية االقتصادية لمجتمعاتها، وهـذا مـا   أنَ إالانتهجتها الدول الغربية، 
  .يتجلى في مظاهر اإلخفاق المتعددة

  

  :امل االقتصادي العربياألطر القانونية لترقية التك: أوال
  
 

  :1980-1950محاوالت التكامل االقتصادي العربي الفاشلة من  -أ
البلـدان   حركة دعت إلـى تجميـع   1980إلى عام  1950لقد شهدت الفترة من عام 

جامعة الـدول  ض عن ، يعد أبرزها ما تمخَالعربية في صيغ للتعاون و التكامل االقتصادي
كثيـر مـن   الآليات متعـددة فـي   ،و اتحاداتها من اتفاقيات  و منظماتها ومجالسهاالعربية 

  :المجاالت االقتصادية و اإلنتاج و االستثمار، على النحو التالي
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حيـث   :معاهدة الدفاع المشترك و التعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربيـة   
ك بإبرام هذه وذل 1950عام  العربي االقتصاديللتكامل  جامعة الدول العربيةمسيرة  بدأت

، وكان هدف هذه االتفاقية من الناحية االقتصادية هو دعم التعـاون  04/1950/المعاهدة في
من أجل بناء اقتصاديات عربية قوية وذلك من خـالل االسـتثمارات المشـتركة وتبـادل     

من المعاهدة حيـث   07دته المادة وهذا ما أكَ )222(المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية 
استكماال ألغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشـاعة الطمأنينـة   " على أنهت نص

وتوفير الرفاهية في البالد العربية، ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقـدة  
على النهوض باقتصاديات بالدها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبـادل منتجاتهـا   

ية، وبوجه عام على تنظيم نشـاطها االقتصـادي وتنسـيق    الوطنية والزراعية والصناع
  ."وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقيات خاصة لتحقيق هذه األهداف

  

إنشاء مجلس اقتصادي يتكون من وزراء من هذه المعاهدة على  08ت المادةنصكما 
حكومات الدول المتعاقدة المختصين بالشئون االقتصادية أو من يمثلهم، لكي يقترح على ال

وهكذا نجد أن ، )223(ين الدول العربيةما يراه كفيال بتحقيق أهداف التعاون االقتصادي ماب
وهو تعاون نه ميثاق جامعة الدول العربية ن تكرار للمبدأ الذي تضمهذه المعاهدة عبارة ع

دون االت للوصول إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي الدول العربية األعضاء في كافة المح
  )224( .اء أشياء جديدةإضف

  

 حيث تم التوقيع :كما نجد اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت
عليها بمعرفة مندوبي كل من مصر و سوريا والعراق واليمن والسعودية واألردن في 

 منها لـدول 07، حيث أجازت المادة1964نضمت إليها الكويت عام ا، ثم 7/9/1953
  ، وتعد هذه االتفاقية أولى االتفاقيات)225(غير الموقعة عليها أن تنظم إليها عربيةالجامعة ال

  
  .42-41 .ص ،مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د -222
            . 13/04/1950راجع، معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية لعام  -223

  http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/convenant2009.pdf:على موقع االنترنت
  .345 .ص ،2000اإلسكندرية، ، قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، عبد الرحمن يسرى أحمد -224
إليها بإعالن يرسل يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه االتفاقية أن تنظم " :من االتفاقية 07المادة  -225

  ".منها إلى األمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول األخرى المرتبطة بها

http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/convenant2009.pdf
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التي وضعت أسس التجمـع العربـي    و جامعة الدول العربيةالجماعية التي توالت في ظل 
نـت  قد بي ، والعربيةالدول  ل اتفاقية جماعية لتحرير التجارة بينها تعد أووأحكامه، كما أنَ

لمجـاالت  تحقيق تعاون وثيق فـي ا " :هذه االتفاقية في ديباجتها أن الهدف من إبرامها هو
بما في ذلك تسهيل التبادل التجاري بينها طبقا لمـا   االقتصادية بين دول الجامعة العربية

  )226( . "يقرره ميثاق الجامعة العربية
 

نجد إعفـاء المنتجـات الزراعيـة والحيوانيـة      ومن بين أهم مبادئ هذه االتفاقية ،  
الملحق بإلتفاقية من الرسوم الجمركية بشرط أن ) أ ( دولجوالثروات الطبيعية المدرجة بال

 65يكون منشؤها أحد أقطار األطراف المتعاقدة، كذلك تخفيض الرسوم الجمركيـة بنسـبة  
الملحق باالتفاقية، كـذلك  ) ب(على عدد من المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول  ةبالمائ

و  تـراخيص االسـتيراد  تتعامل األقطار العربية فيما بينها معاملة تفضيلية من حيث منح 
بين كـل مـن    1959وقد تم التوقيع على هذه االتفاقية في أواخر عام  ،)227(الخ...التصدير

ظمـت  وبموجبهـا ن . 1965نضمت إليها الكويت عام اسوريا، لبنان، األردن، السعودية، و
المـزاج   تطبيقها كان كثيرا ما يخضـع لتغيـرات   ، ولكنبين هذه الدول تجارة الترانزيت

السياسي لبعض األطراف، ومرور البضائع كان يخضع لتغيرات مفاجئة لفتـرات التـوتر   
  )228( .والهدوء التي تعم المنطقة

  

بين         وكذلك اتفاقية تسديد مدفوعات المعامالت الجارية وانتقال رؤوس األموال  
،بمعرفة ست دول عربية  مصر  7/9/1953تم التوقيع عليها في  :جامعة الدول العربية

  12/12/1953والسعودية و اليمن واألردن  والعراق ولبنان، ودخلت حيز التنفيذ في 
األول تسديد مدفوعات المعامالت : وتضمنت هذه االتفاقية تنظيما لنوعين من العمليات

  ، وبالرغم من التسهيالت التي األموال بين الدول العربية سني، انتقال رؤوالجارية، والثا
  

  .43 .ص ،مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د -226
اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية : للمزيد من المعلومات راجع -227

  :على موقع االنترنت. 1 07/09/953الموقع عليها بتاريخ 
                                         http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=349         

  .http://www.arab.api.org.،2008:، أنظرتجارب التكامل االقتصادي -228
 

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=349
http://www.arab.api.org
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األموال ست المعامالت الجارية وانتقال رؤونتها هذه االتفاقية بشأن تسديد مدفوعاتضم  
الـدول   دة على عـاتق ة التزامات محدها لم تضع أيه يؤخذ عليها أنَإال أنَ بين الدول العربية

رف والتحوالت ها أبقت على الرقابة على الصذلك أنَ ،األعضاء بالنسبة لتسوية المدفوعات
إلـى زيـادة حركـة     يلم تؤد  اهما أنَالخارجية في نطاق التبادل بين الدول األعضاء ، ك

  )229( .األموال بين هذه الدول، بل على العكس من ذلك تراجعت هذه الحركة  سرؤو
  

  :كما نجد كذلك من ضمن االتفاقيات الفاشلة، اتفاقية الوحدة االقتصـادية العربيـة    
للجامعـة  لس االقتصادي ، و قد صادق المجمشروعها في إطار جامعة الدول العربية اعد

، وكان الهدف من هذه االتفاقية هو تحقيق وحدة اقتصـادية  1957في عام  على مشروعها
كاملة بين البلدان األعضاء في الجامعة بصورة تدريجية، ولكن بالسـرعة التـي تتطلبهـا    

  )230( .مصلحة الشعب العربي
 

ؤوس حرية انتقـال األشـخاص ور  " :من هذه االتفاقية على ما يلي 1و تنص المادة 
األموال، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية و األجنبية ، حريـة اإلقامـة والعمـل    

" :فتنص على ما يلي 2، أما المادة "وممارسة النشاط االقتصادي و حرية النقل والترانزيت
أن تعمل البلدان األعضاء على إيجاد منطقة جمركية واحدة ، توحيـد أنظمـة التجـارة    

التفاقيات التجارية مع البلدان األخرى بصورة مشتركة، كما تنص المادة الخارجية ، عقد ا
على تنسيق السياسات الزراعية والصناعية والتجارية و توحيد التشريعات االقتصـادية  

التشـريعات الضـريبية    يـد د، وتحقوانين العمل والضمان االجتمـاعي  واالجتماعية مثل
  )231( ."والمالية والنقدية

  
  

  
  

  
  .46 .ص ،مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د  - 229
  .125 .ص ،سابق عمرج قدور نجاح،/ د - 230
  :على موقع االنترنت 1957اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية لعام : للمزيد من المعلومات راجع  - 231

http://www.arableagueonline.org  
  

http://www.arableagueonline.org
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تصـادية، كتعـارض األنظمـة    وقد واجه تطبيق هذه االتفاقية صعوبات سياسية واق
، وهذا على الرغم مـن  )232(السياسية، وتنوع األنظمة االقتصادية وتفاوت الدخول وغيرها

ـ   تماسك برنامج االندماج الذي نص ت ت عليه االتفاقية وبرغم أهدافها الطموحـة فقـد تخلَ
  .السوق المشتركة جهت إلى طريق أخر هو، وات1964َم البلدان األعضاء عنها في عا

 

من ضـمن   الدول العربية كما تعد السوق العربية المشتركة أخر محاولة تكامل بين
صـدر   1964حيث في الثالث عشر من أغسطس عام  :المحاوالت الفاشلة في هذه الفترة

للتعبيـر   بإنشاء سوق عربية مشتركة) 18(العربية رقم االقتصاديةمجلس الوحدة قرار من 
، والعمل على تحقيق مزيد من التقدم  عربي اقتصاديتكامل  عن رغبة المجلس في تحقيق

ت ديباجة قراره بإنشـاء سـوق عربيـة    نص ورفع مستوى العمل وتحسين ظروفه، حيث
 سحرية انتقال األشخاص ورؤو": الغاية منها هي تحقيق األهداف التالية على أن مشتركة

ـ  حريـة اإلقامـة    و اتاألموال بين أقطار الوطن العربي وحرية تبادل البضائع و المنتج
قـل والترانزيـت واسـتعمال    حرية النَ رسة النشاط االقتصادي ،والعمل واالستخدام ومما

  ."قل والموانئ والمطارات المدنيةوسائل النَ
                                                                             

عربية بإنشاء هذه السوق التي تحتـوي  ال االقتصاديةن قرار مجلس الوحدة ضمكما ت  
مجموعة من األحكام التي تقتضي بتخفيض الرسوم الجمركية وكافة الرسوم األخرى  على

233( .أنواعھا في جداول ملحقة بالقرار نةتدريجيا على المنتجات والسلع المدو(   
 

ربع دول فور صدوره إال أ ق على قرار إنشاء السوق العربية المشتركةيصد هذا ولم  
العربيـة   االقتصـادية ولة األعضاء في المجلس الوحـدة  فقط من بين األربع والعشرين د

  .مصرو  ا، سوريقاألردن، العرا:وهي
 
 
 
 

  .126 .ص ،سابق عمرج قدور نجاح،/ د - 232
بقراره  ربيالتي وافق عليها مجلس الوحدة االقتصادي الع السوق العربية المشتركة،: للمزيد من المعلومات راجع - 233

  :على موقع االنترنت 13الملحق رقم  13/08/1964من دور انعقاده العادي الثاني بتاريخ  17رقم 
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=529                                                            

                                                                                    
 

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=529
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من تحرير التجارة وزيادة  اتفاقية سوق عربية مشتركةغم مما كانت تهدف إليه وبالر
ت إلى تعثرها وتدني هناك أسباب أد إال أن ،)234(حجم التبادل التجاري بين الدول األعضاء

التقييم والمتابعـة والتـي    ةده تقرير لجنحجم التبادل التجاري بين دول السوق، وهذا ما أكَ
، حيث من ضمن ما جاء في تقريره مـن أسـباب   العربية االقتصاديةشكلها مجلس الوحدة 

  :تعثر السوق ما يلي
 

عدم قدرة الدول األعضاء على إيجاد تنسيق حقيقي وجاد بين خططها االقتصادية على 
إلى عقد اجتماعين  يةالعرب االقتصاديةاء التخطيط لدول مجلس الوحدة الرغم من دعوة وزر
، كذلك عدم القدرة على توحيد أو على األقل التنسـيق  1971، 1970بهذا الغرض عامي 

ى إلى عدم إمكان قيام بين التشريعات التجارية والنقدية والمالية لدول السوق، األمر الذي أد
دة الذي كان يرمي قرار إنشاء السوق إلـى تحقيقهـا ، كـذلك سـيا     منطقة التجارة الحرة

التخطيط المركزي القتصاديات ثالث من دول السوق الرئيسية وهـي سـوريا والعـراق    
ى إلى ربط قطاع التجارة بالقطاع العام مع ما يسـتتبع ذلـك مـن    ومصر ، األمر الذي أد

يـة التصـديرية   وضع سياسات تقييدية على حجم التجارة وهيكلها واتجاهاتها وضعف القابل
في مكونات تجارتها ، واختالف كذلك  والتشابه السلعي شتركةلدى دول السوق العربية الم

هياكل التكلفة بين هذه الدول ، بسبب اختالف الرسوم الجمركية المفروضة على اسـتيراد  
المواد األولية من الخارج، باإلضافة إلى اختالف التشريعات و األعباء المالية والضـرائب  

على حماية منتجاتها ذات التكلفة المرتفعـة و  المحلية، األمر الذي جعل دول السوق تعمل 
االلتجاء إلى القيود اإلدارية لحمايتها وهو ما يتعارض واألهداف التي ترمي السـوق إلـى   

   )235(. الخ... تحقيقها
 

عبر إقامة مشاريع  أن الدول العربية لم تدعم السوق العربية المشتركة داما فم
  العربي لى ومسبقة من التكامل في االقتصادطة مسبقا بهدف خلق درجة أعمشتركة مخطَ

  
  

  .، مرجع سابق1964السوق العربية المشتركة لعام : للمزيد من المعلومات راجع - 234
  .52 -51 .ص ص ،مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د -235
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اء، تأمين الغـذ كإقامة مشاريع مشتركة بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي أو درجة عالية منه في 
فال نجاح لهذه السوق خصوصا مع غياب اإلرادة السياسية لدى غالبية األقطار العربية في 

  )236( .ذلك
 
 

  :إلى وقتنا الحالي – 1980من  الفاشلةمحاوالت التكامل االقتصادي العربي  - ب 
قد بدأت بمؤتمر  العربي االقتصادية الثانية من مسيرة التكامل الفتر يمكننا القول بأن

ذي أسـتهدف دفـع   ، وال26/11/1980َان في ذي عقد بعمالعربي الحادي عشر و الَ مةالق
العمل االقتصادي العربي المشترك لألمام والتغلب على أوجه القصور التي وافقته في الفترة 

وثائق اقتصادية هامة ان أربع الزمنية السابقة، هذا وقد صدر عن قمة عم.  
 

ان، ثم نتناول اتفاقية تيسير قتصادية الصادرة عن قمة عموفيما يلي سنتناول الوثائق اال
  :، وذلك بشئ من اإليجاز على النحو التالي الدول العربية نبي التجاريوتنمية التبادل 

Ã1980ان الوثائق الصادرة عن قمة عم:  
  

ل وثيقة فتعتبر أو :ففيما يخص وثيقة إستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك 
حيث تربط بين األمن القومي وبـين وجـود    اقتصاديةمات تحدد أهدافا قومية ومسلَعربية 

دت اإلستراتيجية عـددا  قاعدة اقتصادية صلبة توفرها التنمية القومية الشاملة ، هذا وقد حد
تنمية القوى البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي والعمل : من األولويات أهمها ما يلي

حقيق األمن الغذائي وتوفير الشروط الالزمة لزيـادة اإلنتـاج ، تـوطين    على تطويرها، ت
التكنولوجيا المالئمة بالوطن العربي والعمل على اكتسابها واالستغالل المشترك للمـوارد  

  .الخ...، للتخلص من التخلف والتبعية االقتصادية )237(االقتصادية المتاحة 
 

       القوميـة لحكومـات    ةد على المسـؤولي أكَ فقد :أما ميثاق العمل االقتصادي القومي 
لتحقيق األمن القومي وتحرير الوحدة ، وتأمين سير عملية التنمية االقتصادية  الدول العربية

   .الشاملة والمتوازنة
  

  426 .ص ،2000 ،، بيروت، لبنان)ع. و . د . م (ما العمل؟، الطبعة الثانية،. ، العرب والعولمةمحمد األطرش  -236
  .56 -55.ص  ص ،مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د -237
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ل في تقديم التنمية للدول الذي يتمثَ :عقد التنمية العربية المشتركة وكذلك بالنسبة إلى
المملكـة العربيـة    مس دول خليجية هـي مت به خهذا المشروع تقد) نموا األقل(العربية 

، مع ترك الباب مفتوحـا   قطر و العربية المتحدة كويت ، اإلماراتالسعودية ، العراق ، ال
مليـون   500تخصيص مبلـغ قـدره   : ومن بين أهم ما جاء في المشروع نذكر لالنضمام

ع فيما بـين الـدول   توز ،مليون دوالر 05ة عشر سنوات بإجمالي قدره ا ولمددوالر سنوي
من هذا المبلغ  دستفية العقد،كما تفق عليها خالل مدالخمس صاحبة المشروع حسب نسب يتَ

األقل نموا  بحسب أولويات توضع لهذا الغرض و بحسب المشاريع الكبرى الدول العربية 
  )238( .الخ....فيها 

  

إضافة إلى ذلك نجد االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الـدول   
يـذ إبتـداءا مـن    ، ودخلت حيـز التنف 26/11/1980وقد تم التوقيع عليها في  : العربية

ها جميـع الـدول العربيـة األعضـاء     ، وتعد الوحيدة التي تضم في عضويت7/9/1981
أمين على األموال المسـتثمرة  بالتَ المؤسسة العربية لضمان االستثمار، حيث تقوم بالجامعة

ي اتفاقية وفقا لهذه االتفاقية في أي بلد عربي  حسب الشروط و أحكام النصوص الواردة ف
  )239( .مؤسسة العربية لضمان االستثمارإنشاء ال

  

    Ã 1981اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية :  
  

اتساقا مع المبـادئ الرئيسـية التـي     27/2/1981تم إبرامها في تونس بتاريخ لقد  
تصادي ها وثيقتا إستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك، و ميثاق العمل االقنتتضم

ان الحادية عشرة، وأيضا اتساقا مـع التطـورات الفكريـة    ة عمتهما قمتان أقراللَ القومي
جديدة إلـى   ظهور مداخل تكاملية ، وواالقتصادية في مفهوم التكامل االقتصادي العربي

  .المدخل التبادلي مما أستتبع ضرورة وجود ترابط فيما بينها جانب
   

من ة إلى تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية فاقيتهدف هذه االتفوعلى العموم  
  :عليهاومن بين األسس التي تقوم  )240( الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها

  
  .58 -57 .ص صمرجع سابق،  عبد المقصود مبروك نزيه،/ د -238
  .68 -69.سابق، ص ص عمرج عبد المقصود مبروك نزيه،/ د -239
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كامل من الرسوم والقيود على السلع الزراعية والحيوانية والمـواد الخـام   اإلعفاء ال" 
ويتم تصنيف المنتجات الصناعية وفقا لقوائم تحدد الحقا ضـمن   معدنية،المعدنية وغير 

  )241( ."الخ...جماعيةمفاوضات 
 

 التـي   تعد األولى في تاريخ التكامل االقتصادي العربيغم من أن هذه االتفاقية فبالر
ها لم ، إال أنَه السليم كمدخل من مداخل التكامل االقتصاديوضعت التبادل التجاري في إطار

ق تحقق النجاح الذي كان مرجوا منها، حيث اصطدمت بالعديد من العقبات وخاصة ما تعلَ
كما لـم   منها بأسلوب اإلعفاء من الرسوم الجمركية، ولم تحدد النسب التي تتم على أساسه،

، فهي لـم  )242(ولم تتخذ خطوات واقعية تضمن تحقيق أهدافها  ءات تنفيذية ،تحدد أي إجرا
  .ب أوجه القصور التي حالت دون نجاح سابقاتهاتتجنَ

 

د مؤتمر القمـة  فقد أكَ :أما بخصوص اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
ة تيسـير وتنميـة   على أهمي 1996يونيو  23 -21خالل فترة  القاهرةالعربي ، المنعقد ب

و  ى تكليـف المجلـس االقتصـادي   كما سبق لنا القول عل التبادل التجاري العربي، ونص
اع في إقامة منطقـة التجـارة   باتخاذ ما يلزم نحو اإلسر االجتماعي لجامعة الدول العربية

زمني يتم  االتفاق عليهما مع األخذ فـي   وفق برنامج عمل وجدول الحرة العربية الكبرى
جعل التبادل التجـاري بـين الـدول     تعني  تعني تحديد منطقة معينة ، بلها البار بأنَاالعت

 245كبرى تضم أكثر مـن   لتصبح في مرحلة تالية سوق عربية مشتركةرا، محر العربية
  )243( .مليون مستهلك

 
 
 
 
 

  :االنترنتموقع  ىعل ،1981لسنة المادة الثانية من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية  -240
http://www.arableagueonline.org  

  .المادة السادسة من االتفاقية السابقة، على نفس الموقع -241
( السوق العربية المشتركة ) وروالي( ، اإلتحاد األوروبي والعملة األوربية الموحدة صالح الدين حسن السيسي / أ -242

  .71 .،ص 2003، )ن. م . د ( سرة ، ، مكتبة األ) الواقع والطموح
الكيانات اإلقتصاديى الكبرى، التكاثر البشري والرفاهية، مشكالت اقتصادية ( الخصخصة  ،الجاتحسين عمر،/ د -243

  .56 -55.ص ص  ،2002، دار الكتاب الحديث، القاهرة ، )معاصرة
  

http://www.arableagueonline.org
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ا في اتفاقيـة  أن تكون الدول عضو )244(من ضمن األسس التي تقوم عليها المنطقة و
و األخذ بمبدأ التحرير التـدريجي لكافـة    تنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةتيسير و

وذلك بتخفيض الرسوم الجمركيـة   1/1/1998السلع العربية المتبادلة، والذي طبق بدأ من 
رائب ذات األثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحريـر الكامـل   والض

 حددة إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى كافة السلع العربية مع نهاية الفترة المل
السـلع   -قوائم السلع العربية  ى، كما ينطبق التحرير التدريجي عل31/12/2007بتاريخ 

 1 -2وفقا ألحكام الفقـرتين   - الزراعية والحيوانية و المواد الخام المعدنية وغير معدنية
، و السـلع  نمية التبادل التجاري بين الدول العربيةمن أحكام اتفاقية تيسير وت 6 من المادة

  .الخ...العربية التي أقر إعفاءها المجلس االقتصادي واالجتماعي قبل تاريخ نفاذ البرنامج
 

 و ل الدول العربيةاإلحباط بدأ يتسلَ إال أنفبقدر التفاؤل الذي قوبل به قرار إنشائها،  
السبب في ذلـك اإلحبـاط    ك تتزايد حول إمكانية استمرارها ونجاحها، ولعَلأخذت الشكو

  :وتلك الشكوك هو تلك المشاكل التي أصطدم بها تنفيذ بنود هذه االتفاقية والتي من أهمها
 

 ول األعضاء بعقد اتفاقيات مع دولتضارب االلتزامات وهذا واضح من قيام معظم الد
نها ، وخير مثال على ذلك مصر التي دخلت فـي أكثـر   فيما بي أو مناطق أخرى، أو حتى

وغيرهـا   الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، واتفاقية الكويز، و الكوميسااتفاق تجارة حرة مع 
زامات الـدول  ب بالتالي من التمن االتفاقيات التي قد تؤدي إلى تضارب االلتزامات وتصع

واالعتماد على اسـتيراد الغـذاء مـن     األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
بشـكل   واالعتماد على التجارة مع البلـدان الناميـة   الخارج، وعدم وجود قاعدة صناعية

وبالتالي يضعف من نجاحها و  تجارب العربية البينيةالمن شأنه أن يضعف من  أساسي ما
 لسـلع، امـن   ى فرض قيود غير جمركية على الكثيرعل إصرار العديد من الدول العربية

بالرأمـام   نه البرنامج التنفيذي بحظر وضع هذه القيـود غم من النص الصريح الذي تضم
  )245( .السلع العربية

 19/12/1997بتاريخ  59ع . د 1317رقم لجامعة ل واالجتماعي االقتصادي، قرار المجلس ةجامعة الدول العربي -244
  .على نفس موقع االنترنت السابق الخاص بإعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

، شبكة المعلومات الدولية، إسالم أون الين، على موقع " حواجز في طريق التعاون االقتصادي"، زينب  عبد العظيم -245
  http://www.islam-online.net/arabic/economics/top6/2000/11/article3.shtml :االنترنت

 
                             

http://www.islam-online.net/arabic/economics/top6/2000/11/article3.shtml
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الخـدمات وبالـذات المرتبطـة    : لم تشمل هذه االتفاقية عددا من الجوانب هي  كما 
بالتجارة، التعاون التكنولوجي والبحث العلمي، تنسيق الـنظم والتشـريعات و السياسـات    
التجارية ، حماية حقوق الملكية الفكرية، باإلضافة إلى مشكلة االستثناءات السلعية وقواعد 

ت الحسابا ، كما أن)246(ر جمركية والتمييز في المعاملة الضريبية المنشأ و مشكلة القيود غي
، ال يمكن أن تبنى علـى أسـاس فـرادي    منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىلالصحيحة 

ضـحيات بالنسـبة   للمكاسب والتَ أن تبنى على أساس الحساب اإلجمالي للمنشآت، بل البد
وعلى أساس حساب التغيرات المتوقعـة فـي    لالقتصاد الوطني بأكمله، وفي كل قطاعاته،

األجل المتوسط و البعيد، إلى جانب التعويض المحتمل بأشكال شتى هذا ما تفتقـده هـذه   
، ناهيك عن مشاكل النقل بحيث نجد فيه قصة شائكة ، مازالت بغير حل و إن )247(االتفاقية

لة أيام األسـبوع إذا  حصل تقدم بشأنها في بعض البالد  فالحدود يجب أن تظل مفتوحة طي
  .الخ...أردنا تدفقا للبضائع هذا ما تنافيه الحقيقة المعاشة

 

حـول تحريـر قطـاع     الحالي مفاوضات حثيثة بين الدول العربيـة ونجد في وقتنا      
و االجتماعي  االقتصاديخذ المجلس اتَحيث  ،2003الخدمات، هذه األخيرة بدأت في عام 

ن االلتزامات التي يجب مجموعة م )248(ته السادسة والسبعينفي دور لجامعة الدول العربية
 :ومن بين ما جاء فيـه  التكامل الفعال،  االلتزام بها إن أرادت تحقيق على الدول العربية

م بعروض جداول للقطاعات الخدميـة التـي   دعوة الدول العربية  األعضاء التي لم تتقد
  .الخ...نية من المفاوضاتترغب في تحريرها ، وذلك تحضيرا للجولة الثا

  
  

  
  

 
، مجلـة الباحث،جامعـة ورقلـة    "المنظمـة العالميـة للتجـارة   " التكامـل العربـي وتحـديات    "،بلعور سليمان -246

 .63-62 .،ص ص06،2008العدد
 -التنميـة ( ،هموم اقتصادية عربيـة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واحتماالت المستقبل" ،برهان الدجاني  -247

  .106.،ص 2003 ،، مركز دراسات الوحدة العربية)العولمة-النفط-التكامل
ير الخاص بتحر 8/9/2005-76ع . د 1574، قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي، رقم جامعة الدول العربية -248

   http:www.arableagueonline.org على الموقع التجارة في الخدمات بين الدول العربية
  

http://www.arableagueonline.org
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لقرار المجلس االقتصادي و االجتماعي في دورته الثامنة والسبعين لعـام   كذلك تنفيذا
، عقد االجتماع الثالـث  جامعة الدول العربيةعلى دعوة األمانة العامة ل ء، وبنا)249( 2006

يـر التجـارة فـي    في إطار جولة بيروت من المفاوضات الثنائية ومتعددة األطراف لتحر
وء المداوالت للدول المشاركة و من بين ما تم االتفـاق  في ض الخدمات بين الدول العربية

المفاوضات الثنائية من خالل إجـراء االتصـاالت المباشـرة     اإلسراع في وتيرة" : عليه
الدول العربية الثنائية بين الدول األطراف، أو من خالل االجتماعات الثنائية، كذلك دعوة 

لم تتقـدم بعروضـها األوليـة لجـداول      التي لم تتقدم حتى تاريخه بطلباتها المحددة أو
االلتزامات للقطاعات الخدمية التي ترغب في تحريرها إلى سرعة موافاة الـدول التـي   
ترغب في التفاوض معها مباشرة، مع إرسال نسخة عنها إلى األمانة العامـة وااللتـزام   

  . "بالمواعيد
 

 التفاقية العربيـة لتحريـر   ا اتخاذ خطوات إيجابية في االتجاه نحو إقرار هذا، وقد تم
، بمقر جامعة الدول العربية 2008لذي عقد في يناير خالل االجتماع ا التجارة في الخدمات

شيئا  فكل هذه المشاريع و االتفاقات، ال تزال حبرا على ورق وال تعر نأمع اإلشارة إلى 
  .من التطبيق على أرض الواقع

  
:دي العربيفي التكامل االقتصا قمظاهر اإلخفا: ثانيا  

 
 

عليهـا،  من المفارقات العجيبة التي يمكن للمهتم بالشؤون االقتصادية العربية أن يقف 
ة فـي  وتعرض مسيرته للتعثـرات المسـتمر   ضعف االهتمام بالتكامل االقتصادي العربي

عصر تسوده التكتالت االقتصادية وتدويل الحياة االقتصادية، فمن خـالل دراسـتنا هـذه    
ور المطلوب في تجارب صد أهم مظاهر اإلخفاق التي حالت دون تحقيق التطر ىلنا إلتوص

، اقتصـادية  ها في ثالث أصناف، سياسية ومؤسساتية، ورصدناالتكامل االقتصادي العربي
  .ة هجيومن

  
 الخاص 2006/  9/ 4 – 2،  78ع  .د 1662رقم  ، قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي،جامعة الدول العربية -249

  .، على نفس الموقع السابق ر التجارة في الخدمات بين الدول العربيةبتحري
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جامعـة  عدم فعالية على غالبا ما تالم فهي  :فبالنسبة للمظاهر السياسية والمؤسسية
، العربي االقتصاديـلتكامل ، من حيث عدم قدرتها على قيادة تطور حقيقي لالدول العربية

ها إلى أسباب تخص الجامعة نفسها ، أي تخص ميثاقهـا  ويمكن أن يعزى عدم فعالية دور
الدول األعضاء  ، وعوامل أخرى تخص مدى موافقةولوائحها التنفيذية و هياكلها التنظيمية

تتم باإلجماع  اأعضائها، فقراراتهكما هي، كما تخص الخالفات بين  على منحها دور قيادي
صدور القرار ، وهذه األخيـرة غيـر    فوليس باألغلبية، مما يسهل على دولة واحدة إيقا

لعدم التنفيذ، كما  ، وليس هناك جزاءاتذملزمة، فتصدر القرارات وتعقد االتفاقيات وال تنف
المنازعات السياسية أو حتى التجارية، ليس بها أجهزة تجاريـة   ال لحسمليس بها جهاز فع

يمكـن تنـاول   صون وذلك حتى ة يشرف عليها أشخاص متخصواقتصادية مهنية ومستقلَ
  .المواضيع التجارية المشتركة بموضوعية وحيادية

  

يق الجامعة هذا بالنسبة للجوانب الداخلية التي تضعفها، ولكن هناك عوامل أخرى تع
ة المتكررة والتي ، من أهمها الخالفات العربية البينيوفرص قيام التكامل االقتصادي العربي

 كامل بين البلدان الناميـة القات التي تعيق قيام تأستمر بعضها لمدة طويلة، شأنها شأن الع
علـى   زت هذه األخيرةالخ، حيث ركَ...الدول العربية والعديد من إيران الخالف بين: مثل 

ب في إعاقة المحاوالت التي تتم في إطار إقليمـي  بناء األمن االقتصادي القطري، مما تسب
نية جعلها تهمل مصالح المجموعـة  أو تحت إقليمي، فتركيز كل دولة على مصالحها الوط

إذا لم تكن القيادات جادة في مسعاها، فلمـاذا  : العربية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
إنشاء تجمعات فرعية  إذن قامت بكل تلك المحاوالت وأنشأت األطر والمؤسسات بل وحتى
راز إرادتها فيما يتعلق ؟، حيث كان إقرار تلك الوثائق، بمثابة الفرصة للقيادات السياسية إلب

هذه اإلرادة لم تحقق مـا كـان منتظـرا     ، إال أنـالتكامل االقتصادي العربيباهتمامها ب
  .و مرد ذلك دائما ھو ضعف اإلرادة السیاسیة )250(منها

  
  

  
للمعلومات، الجمهورية مادة معلوماتية عن مستقبل التكتالت االقتصادية العربية في ظل العولمة االقتصادية، المركز الوطني  -250

: ، أنظر16 .اليمنية، ص  
                                                   2009, http://www.yemen.mic.info/contents/econmic/extirnal trad/5.pdf 

  

http://www.yemen.mic.info/contents/econmic/extirnal
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التكامـل   ظهر يعد مفسرا لعدم حدوث تطور فـي فهناك م :أما المظاهر االقتصـادية 
 وهو حداثة تطور القواعد اإلنتاجيـة و التصـديرية وقيـام أهـم     ، أالاالقتصادي العربي

حالة الفقر  ، ويمكن القول أن-تالبتر وكيماويا -البلدان البترولية التطورات الصناعية في
وعدم التصنيع، وضعت التطور االقتصادي واالعتماد الكبير على التجـارة مـع الـدول    

كم ا یمك ن أن    لعربية البينية هو حال معظمهاالمتطورة، وبالتالي ضعف كبير في التجارة ا
ف  ي دول المجل  س،    ةالص  ناعات البت  ر وكیماوی    النم  و ف  ي إنش  اء  یعتب  ر ب  دون خط  أ كبی  ر أنَ 

نينـات و  األخرى، في أواخر الثما فطية الدول العربية النَوكذلك ف ي   وخصوصا  السعودیة،
للنمو في التجـارة البينيـة،   ، كان هو المكون الرئيسي مع تصدير النفط أوائل التسعينيات

غم إلى انخفاض قيمتها بالنسبة إلى إجمالي التجارة العربية الخارجية، وهذا ما يـؤدي  بالر
النمو االقتصادي العربي و زيادة إمكانيات التجارة العربية البينية هي حديثة  إلى القول بأن

  )251( .عهد نسبياال
 

 حيث يتجه أكثر من ،تماثل في اتجاه التجارةالكذلك من بين المظاهر االقتصادية عدم  
تثبت أسعار عمالتهـا   معظم الدول العربية شرق األوسط وبما أنمن واردات ال ةبالمائ 52

ـ بالدوالر األمريكي فهي تتعر رف الحقيقيـة الفعليـة أو   ض لمخاطر تحركات أسعار الص
صدمات في شروط التجارة، كما أن مـل العميـق ، وتخطـي    ز التكاهذه األخيرة  لم تعز

والمتجسد في منطقة التجارة الحرة العربيـة  التجارة الحرة في السلع  طحي فيالتكامل الس
، إضافة إلى تنسيق المؤسسات والقوانين والقواعد التنظيمية بغية تسـهيل التكامـل   الكبرى

   )252( .االقتصادي الشامل
 

يؤدي إلى تضارب  الدول العربيةتنسيق االقتصادي فيما بين عدم العمل على ال كما أن
إلى إضافة  كما هو جلي حاليا وصعوبة تنفيذ القرارات المشتركة ،  ،السياسات االقتصادية

  تزايد احتياجات خالل صادية والمالية لها إزاء البلدان المتقدمة، منذلك تفاقم التبعية االقت
  
  

  
.17 .نفس المرجع السابق، ص - 251  
جامعة  ، مجلة"نظريات التكامل االقتصاديتحليل إمكانيات التكامل العربي اإلقليمي في ضوء "، زايري بلقاسم/ د -252

  .77 .ص ،2009، فبراير1، العدد 6الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد
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من السلع سواء اإلنتاجية أو االستهالكية وهذه التبعية تجعل المصالح الخاصة  الدول العربية
  )253( .أكثر إلحاحا من السعي لتحقيق المصلحة العامة لمجموعها عربيةلكل دولة 
 
 

الـدول   ل خطأ منهجي وقعت فيـه أو فإن :ةجيأما فيما يخص مظاهر اإلخفاق المنه 
بصدد محاوالتها التكاملية، هو اهتمامها للجوانب السياسية قبل االقتصادية وعلـى   العربية

عية، ذلك مولي أو على مستوى إنشاء التجمعات الفرحسابه، وهذا سواء على المستوى الش
الجديد للتكامل،  ييفالوظ، وهذا تطبيقا للمنهج يسبق اإلتحاد السياسي التكامل االقتصادي أن

الذي يرفض التوحيد السريع وينظر للتقدم على مستوى قطاعات معينة كأسـاس لبنـاء أي   
ف نجاحه عبارة عن مسار مرحلي يتوقَتجربة تكاملية، هذه األخيرة كما سبقت اإلشارة هي 

ذي انتهجته الـدول  األسلوب الَ فإن ومن ناحية أخرى .)254(على مدى نجاح كل مرحلة منه
، في محاوالتها التكاملية يحمل في طياته جانبا من أسباب الفشل، حيث قامت بعض العربية

علـى  األوربية،  هذه المحاوالت على أساس اقتباس تجارب تكاملية أخرى وخاصة التجربة
المشتركة،  مدخل تحرير التجارة دون إعطاء االهتمام للمشروعات المشتركة والتنمية أساس

البلدان العربية المعنية  بصورة تتناسب مع الظروف االقتصادية وأنماط مستويات التنمية في
   )255( .بمحاوالت التكامل

 

ي االتجاه الذي يـؤمن  يقي فيضاف إلى ذلك عدم التحول إلى المستوى العملي والتطب 
هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة عصر العولمة والتكتالت االقتصـادية   التكامل االقتصادي بأن

  )256( .الكبيرة وغيرها من تحديات ما يسمى  االقتصاد العالمي الجديد 
  

  
 

. 80 - 79 .ص ،مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه، - 253  
، المستقبل العربي، "أسباب التعثر وشروط انطالقه: امل االقتصادي والسوق العربية المشتركةالتك" ،عبد الغني عماد - 254

.72 .، ص1999، ديسمبر 250العدد  
.128 .، مرجع سابق ،صأسامة المجدوب  - 255  
 2006 ،مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية: ، التكتالت االقتصادية هل هي تحايل على الجات؟صالح عباس / أ -256

  .97 .،ص
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  :الثانيفرع ال

 

  حدیات إقلیمیة تعرقل التكامل االقتصادي العربيت
   وكیفیة تفعیلھ

  
 

  :تعرقل التكامل االقتصادي العربي ياإلقليمية الت حدياتالت:أوال
 إن ل على تحقيق درجة أعلى من اندماجأسمالية مستمرة في العمضغوط المراكز الر 

النظام الرأسمالي الدولي، وفي العمل على تجسيد ترتيبـات  في  التكامل االقتصادي العربي
جديدة في المنطقة العربية وتتمثل هذه الضغوطات أساسـا فـي المشـروعين األوسـطي     

مـن أثـار علـى أي مشـروع لــلتكامل      والمتوسطي، وما يمكن أن يترتب تجسيدهما 
  .سواء على المستوى الشمولي أو على المستوى الفرعي االقتصادي العربي

 

   :أوسطيةمشروع الشرق  -1
بهـا مـن    إن إرهاصات التحوالت التي تجري في منطقة الشرق األوسط، وما يرتبط

التي تحاول  "سوق شرق أوسطية" أو "شرق أوسطي"نظام  سيناريوهات ومشروعات حول
الترويج لفكرة جوهرها هو تعاون إقليمي يستهدف التنمية االقتصادية للمنطقة، في الحقيقـة  

في المنطقة بهندسة معينة، خاصـة إذا    تحوالت يراد فرضها على الدول العربيةي إالما ه
هذا األخير يمكن أن يكون عملية إحالل للنظام العربي القائم، وتفكيك للترتيبـات   علمنا أن

عملية التسوية السياسية ربطوا  نواإلسرائيليي ناألمريكيي لعربية اإلقليمية، فمن الواضح أنا
إلـى   "رق األوسط الجديدالشَ" في كتابه "شمعون بيريز"الشرق األوسط ويشير ة في بالتنمي
فرضية أساسية إشتراطيبنجـاح عمليـة السـالم     إرساء نظام إقليمي مرهـون  ة وهي أن

  )257( .اإلسرائيلية العربية 
 

كما ترتكز الوثائق األوروبية واألمريكية في هذا المجال على أهمية قيام منطقة  
  تجارة الحرة بين إسرائيل والبلدان العربية باعتبارها المركز الرئيسي للترتيباتلل

  
 
 

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية "تطور مفهوم الشرق األوسط و التفكير اإلستراتيجي الغربي" ،أحمد سلم  نالبر صا/ د -257
  30.1 .ص ،2006، أكتوبر 2، العدد2واإلنسانية، المجلد
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جـورج ولكـر   "ده الرئيس األمريكي وهو ما أكَ، )258(ادية الشرق أوسطية الجديدةاالقتص
دوة الصحفية في ختام قمة مجموعة الثمانية بوالية جورجيا األمريكيـة يـوم   نفي ال، "بوش
10/06/2004رق األوسط هي المحـرك  التجارة الحرة في منطقة الشَ" ، حيث صرح بأن

ــة   ــة دول المنطقـ ــي لتنميـ ــالر)259("األساسـ ــرح ، وبـ ــن أن الطـ                       غم مـ
ه وبالذهاب إلـى عمـق   ه يستند على قاعدة اقتصادية إال أنَيبدو بأنَ األمريكي -اإلسرائيلي

ته أبعادا جوهرية أخطر من الظـاهر االقتصـادي   ه يختزن في خلفيالموضوع، نكتشف بأنَ
ائيل هـي مركـز التفاعـل    للمشروع، من بينها تبلور نظام شرق أوسطي تكون فيه إسـر 

وجوهره، وتقوم فيه بدور محوري يعزبأقل قـدر ممكـن مـن    م اقتصادهاز أمنها ويدع ،
  .األعباء

 

رق أوسطي قائم على سياسة تفكيك المنطقة كما سبق وأن أشرنا، المشروع الشَ 
ول عن دائرة العربية، بمعنى فصل المغرب العربي عن المشرق العربي وعزل بعض الد

اليمن، وتقليص دور إيران بضم الجمهوريات اإلسالمية ألسيا  ن الخليجي مثلالتعاو
رق األوسطية على النظام ، من هنا تتضح أثار الشَ)260(الخ...الوسطى والقوقاز إلى النظام

دخول دول الجوار الجغرافي إلى قلب : العربي ككل، نذكر من بينها فيما يلي قليمياإل
لتركيا  االيكون هناك دورا فع صياغة لعالقات مختلفة، فسوفالمنطقة، وما يتيحه ذلك من 

ذي ور الَمثال، ومدخلها إلى ذلك قضايا المياه وإقامة مشروعات مشتركة، باإلضافة إلى الد
، كما ال ننسى إسرائيل الل المد الشيعي في الدول العربيةستلعبه إيران في المنطقة من خ

قة، فهيور المحوري في المنطالتي ستلعب الد ائدة التي ستلعب دور الدولة اإلقليمية الر
سيطها مع الغرب في مختلف و و ، ونموذجها التحديثي)261(م المنطقة ومديرهاومنظَ

  بعض الدولالمجاالت، وإذا خرجت الترتيبات الشرق أوسطية إلى حيز الوجود، فقد تسعى 
  

،  179، مجلة دراسات المستقبل العربي، العدد"لشرق أوسطيةمشاريع الترتيبات االقتصادية ا" ،محمود عبد الفيصل -258
  . 93 .،ص1994جانفي 

  www.al-jaziral.com :على موقع االنترنت -259
  :على موقع االنترنت". مشروع الشرق األوسطية والعولمة" ، محمد لجير  -260

http://www.alhadafmogazine.com/arabic_state/arabic.asp?idair=57.  
،  127العـدد   ،، مجلة السياسة الدولية"اإليجابيات والسلبيات: مؤتمرات التعاون الشرق أوسطي"،لرمين يالسعد ن -261

  .250 .ص ،1997 جانفي
  

http://www.al-jaziral.com
http://www.alhadafmogazine.com/arabic_state/arabic.asp?idair=57
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الحضور الملموس لدول هذه  المشروع، وإن الخليجية إلى الحصول على موقع لها من هذا
 )262( .على ذلك رالدار البيضاء و عمان والقاهرة لمؤشَ المنطقة في مؤتمرات

 

شمولية أبعاد الشرق أوسطية على العالم العربي، يؤدي بنا إلى القـول   وهكذا يبدوا أن
انتهـاء الحـرب    الستقطاب العالمي، يعزز في مرحلـة بأن التوسع الرأسمالي القائم على ا

اء السياسية من احتـو  –الجغرافية  الباردة سابقا حديثا لحرب باردة جديدة، ينتقل فيها حيز
اإلتحاد السوفيتي إلى احتواء منطقة الشرق األوسط، وبالتالي يمكن القول أن هذا المشروع 

دون  بي ومفككا له، ال يضم بعض الدول العربيةظهر ليكون بديال عن النظام اإلقليمي العر
البعض األخر، باإلضافة إلى أن تشكيلته تتيح وجـود مقبـوال ومشـروعا بـل ومهيمنـا      

  .الخ...إلسرائيل
 

، وتجسيده يعني )263(وعلى العموم يقوم المشروع على حساب النظام اإلقليمي العربي
،  -الـخ ...امعة العربية، السوق المشتركةالج -تراجعا كامال لهذا النظام بمختلف مفاهيمه 

ة جهود لـدعم وتطـوير أي مسـار    ذلك من االنعكاسات التي سوف تواجهها أي هوما يعني
كما يعمق الدور القيادي إلسرائيل في المنطقة، بنفاذها بشـرعية   تكاملي اقتصادي عربي،

كاملة لتصبح بذلك شريكا كامال في الثورة العربية، وبذلك تحقق االختراق االقتصادي بعد 
-و االختراق السياسـي   -1973، 1967، 1948-تحقيقها لكل من االختراق العسكري 

من  و إسرائيل رأيا أن المتحدة األمريكيةالواليات رفان طَالف ،-1993، أوسلو1991مدريد 
مصلحتهما قيام نظام شرق أوسطي بديل عن النظام العربي تحتل فيه كما أشرنا هذه الدولة 

دارةاألخيرة الص.  
 

هذا المشروع يحقق نتائج اقتصادية هائلة إلسرائيل ويحد من نفقاتها العسكرية  كما أن
  ل أموال النفط العربي لألسواق اإلسرائيلية، ، بتحوي)264(ويوسع قاعدتها االقتصادية

 
 

، المستقبل العربي، العـدد  "توجه نحو االندماج أم نحو االنفراط؟: مجلس التعاون الخليجي "، أسامة عبد الرحمان -262
  .23 .ص ،1997، أفريل  218

، 19/06/2003ت عالمية ،اقتصاديا، المذكرة االقتصادية، "إحياء الشرق أوسطية بدافوس األردن" ،  العناني خليل -263
  .http://www.islamonline.net/arabic/economics/topic6.sml ,2004:أنظر

             .57 .مرجع سابق، ص لجير محمد، - 264

http://www.islamonline.net/arabic/economics/topic6.sml
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و األهم ، العربي االقتصاديلسوق العربية المشتركة و مشروع التكامل ـقيض ليعد النَكما 
والعملي ألي مشروع للوحدة االقتصادية، والعمـل علـى   ه يعني اإللغاء الفعلي من ذلك أنَ

وتـرك   )265(ص في أعلى الصناعات ربحاإسرائيل على التخص فه مع حرصتكريس تخلَ
  .المستويات المتدنية للعرب

 
 

   :ةيمشروع األورو متوسط -2
بي في وفباإلضافة إلى المصلحة السياسية، هناك مصلحة اقتصادية لدى الجانب األور

أوربا أقرب إلينا جغرافيا وتربطنا بهـا   ، خاصة وأنالدول العربيةبل التعاون مع توسيع س
عالقات تتمين، وتمتد هذه العالقات إلى كـل  ته في كل المياديز بعمق االعتماد المتبادل وقو

توسـطية،  رق وحتى الخليج، ومن هنا طرح مشروع الشراكة األورو مالمغرب و الشَ من
بي عقبة في طريق التكامـل االقتصـادي بـين    واألور اإلتحاد مع فهل تشكل هذه الشراكة
  ؟شعوب الدول العربية 

  

ات المسار األورو متوسطي إبتداءا من مؤتمر برشلونة كمحطة مهمة في بدأت محطَ
، ومن بين مـا جـاء فيـه    1995نوفمبر من عام  28و  27المسار األورو متوسطي في 

فـي   (*)، ورغبة الدول المعنية طبحر األبيض المتوسالتشديد على األهمية اإلستراتيجية لل
ركيزته ، التعاون الشامل والمتضامن فـي   إعطاء عالقاتها بعدا جديدا في المستقبل يكون

مستوى الطبيعة الممتازة لعالقات سبكها الجوار والتاريخ و التأكيـد علـى إدراك الـدول    
عية الجديدة، التي تشكل على جـانبي  المعنية لكل الرهانات السياسية واالقتصادية واالجتما

 )266( .الخ...قاشامال ومنس ب حالَالبحر األبيض تحديات مشتركة تتطلَ
  
  
  
 

   .8.ص سابق،مرجع  العناني خليل، -265
فلسطين ، أما الـدول   مصر، األردن، لبنان، سوريا، تونس، الجزائر، المغرب،: المتوسطية الدول العربية شاركت  -*

  .، روسيا ، دول شرق ووسط أوروبا، دول البلطيق وألبانيا لواليات المتحدة األمريكيةا:الضيوف هم 
266- AKERDUN (F) , Euro méditerranée le processus de Barcelone en question , Dar el houda , 
Ain mlila, Algérie, 2004, p. 19. 
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شـاط  نَن اإلشارة إلى التطورا في إطار برشلونة، حيث يمك 1996هذا وقد شهد عام 
الكبير على صعيد االجتماعات و اللقاءات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية والتجارية التـي  

هذه  شملتها بنود الشق االقتصادي، حيث عقدت ما يقرب من ثالثين اجتماعا تمحورت حول
شاء منطقة ئيسي للشراكة والمتمثل في إنالقطاعات، وذلك توخيا لتجسيد الهدف المرحلي الر

حترام الواجبـات  ، في إطار ا2010للتجارة الحرة بين الدول األورو متوسطية بحلول عام 
، وبعدها توالت المـؤتمرات ، فـالمؤتمر األوربـي    المترتبة عن المنظمة العالمية للتجارة

، بغـرض  1997أفريـل   16-15المتوسطي الثاني عقد في فاليتا عاصمة مالطا يـومي  
  )267( .الخ...1995زه المشروع منذ نوفمبر الوقوف على ما أنج

 

     16و  15ا المؤتمر األوروبي المتوسطي الثالث ، فقد أنعقد في  شتو تغارد يـومي  أم 
و  المشـاريع  ع إلـى أن تحـل محـل   لد على أن مسيرة برشلونة ال تتط، أك1999َأفريل 

و  االقتصـادية  ةالموجودة بالمنطقة هذا بصفة عامـة فيمـا يتعلـق بالشـراك     المبادرات
 تها، وتم مناقشة إنشاء سوق أورو متوسطية و مناقشة الدراسـة التـي أعـد   الخ...المالية

  )268(.الخ...حول منطقة التبادل الحر المفوضية األوروبية

 

ي في شكل تقديم جانبه االقتصادي والمال ص المؤتمر الرابع، فقد جاء فيا بخصوأم
 ن، وكحصيلة ثمتقبلات مهمة تخص المس، مع تقديم توجيهحصيلة لخمس سنوات

مستوى  المؤتمرون التقدم المسجل في إبرام اتفاقيات الشراكة إال أنهم شددوا على أن  
  
  

  

، يتضمن الموافقة على االتفـاق  2005أبريل  26المؤرخ في  05/05الجزائر انضمت بموجب القانون رقم  أننشير  -
أبريـل   22لجزائر و اإلتحاد األوربي من جهة أخرى ، الموقع بفالونسيا يوم األوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين ا

و الوثيقة النهائية المرفقة بـه، الجريـدة    7إلى رقم  1بروتوكوالت من رقم  6إلى  1، وكذا مالحق هي من 2002سنة
  .2005أفريل  27المؤرخة في  30الرسمية العدد 

ع اإلتحاد األوربي ، لم تجني الجزائر أي منفعة من االنضـمام ، ممـا   بعد مرور خمس سنوات من اتفاقية الشراكة م -
  .جعلها مؤخرا تطالب بمراجعة بنود االتفاق

دراسـة تحليليـة   : الشراكة األوروبية المتوسطية اتجاهالتنسيق والتعاون العربي " ،مأبو هشامصطفى عبد اهللا / د -267
  .38. ص ،2002، 148، مجلة السياسة الدولية، العدد "مقارنة

268- AKERDUN (F), Euro méditerranée le processus de…, op.cit., p.22. 
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 .ق بدعم النمو و تنشيط طلب الشركاءبقي غير كاف فيما يتعلَ األجنبي،خاصة االستثمار،
)269(

  

 

كل االتفاقات التـي  وهي مادة مدرجة في  -من اتفاقية الشراكة  01دت المادة قد حد
  ،توفير اإلطـار المالئـم لحـوار سياسـي     ":أهدافها فيما يلي -ول العربية عت مع الدوقَ

التحرير المطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس األموال ، تدعيم وتنمية عالقـات  
  ."الخ.....اقتصادية و اجتماعية متوازنة، المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية

    

يدخل هذه االتفاقيـات بوصـفه    األوروبي اإلتحاد عبة فإنقواعد الل حيث البد من فهم
في هذه  احدتدخل كطرف مستقل كل على  ة دولية واحدة، في المقابل نجد الدول العربيةكتل

ظام اإلقليمي العربي سابق في وجوده عن األوروبـي، وبالتـالي   نال من أن مغ، بالرالعالقة
ـ رفي شراكة غير متكافئين هذا السياق ال يسمح لنا بالحديث عن ط فإن ذي وهذا هو الفخ الَ

   )270( .وقعت فيه  الدول العربية
  

ن التزامات غير متوازنـة ، مـن   فاتفاق الشراكة األوروبي الجزائري مثال ، قد تضم
تتمثل في ضرورة إزالـة   لتحقيق نتيجة التزامذي تلتزم فيه الجزائر ه في الوقت الَحيث أنَ

بلـدان المجموعـة    منتجات الصناعية األوروبية، وفي المقابل فإننظامها التعريفي تجاه ال
فـي مجـال تـدعيم االقتصـاد      بالتزام تحقيق عنايةاألوروبية ال تلتزم تجاه الجزائر إال 

أسمال األوروبي لتدعيم االسـتثمار المباشـر والتنميـة    الجزائري ونقل التكنولوجيا و الر
  .المستدامة في الجزائر

 

 الواسعة أمام المنتجات العربية إلى طفرة كبيرة سوق األوروبيةفتح اللن يؤدي 
اتها بالقياس مع قدراتها اإلنتاجية والتكنولوجية، وفي نفس الوقت يفي تنمية اقتصاد وسريعة

إغالق ب عليهإلغاء الرسوم على الواردات األوروبية قد تكون له أثار وخيمة وقد يترتَ فإن  
 

    
269- OSMAN (F) et PHILLIP (CH), Le partenariat euro- méditerranéen le processus de 
barcelone : nouvelles perspectives, Editions Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 33. 

ـ  الماجستيردراسة تحليلية ، مذكرة شهادة : ، عقد الشراكة األوروبي الجزائري  حطاب فؤاد – 270 انون الـدولي  في الق
  . 44.ص،2005/2006،،جامعة الجزائرعكنونن ب كلية الحقوق، الدولية،والعالقات 
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ـ سات في هذه البلدان وخاصة الصغيرة واالكثير من المؤس ـ ذلك لمتوسطة، ك اتفاقيـة   إنف
دخل فـي الشـؤون   الشراكة باعتبارها اتفاقية شاملة ستعطي للجانب األوروبي مبررات للت

  )271( .الخ...ة اإلرهابتحت غطاء مكافح الداخلية للدول العربية
 

غم من التَفعلى الرهذا الحـق قـد تـم     أكيد على حق الدول في اختيار نظمها، إال أن
اإلتحاد األوروبي على أن التعاون االقتصادي والمالي معه مرهونـان   إجهاضه حين أصر

وإذا كان مشروع الشـرق  . بالمزيد من الحرية ودعم القطاع الخاص لدى الدول المشاركة
المشروع المتوسطي سيؤدي إلـى القضـاء    أوسطي سيؤدي إلى تفكك النظام العربي، فإن

  .على إمكانية قيام وحدة اقتصادية عربية
 

فالمجموعـة األوروبيـة كطــرف قـوي يحظـى بالســبق فـي اتخـاذ المبــادرة                   
معادلة ممـا  عيف في ال، بينما تشكل البلدان المتوسطية الطرف الضدبلوماسية إتيان الفعل

، والبحث فقط عن صيغ مالئمة للتجاوب مع بدبلوماسية رد الفعل جعل هذه األخيرة تكتفي 
   .مبادرة يصعب عليهم رفضها في خضم التحوالت االقتصادية والسياسية الدولية الراهنة

 

يبقى إذن مقترح الشراكة األوروبية المتوسطية يندرج في إطار إستراتيجية أوروبيـة  
ية الشـاملة فـي المنطقـة    ، حيث يؤخر متطلبات التنملمتوسطيةر من المنطقة اأوسع بكثي
، وتقدم هاجس تأمين و تمنيع الغرب ضد تهديدات غالبا ما يربطهـا بالمنطقـة   المتوسطية

، تطـرف  نفجار سكاني، هجرة سريةإ -المتوسطية بصفة عامة و المغاربية بصفة خاصة 
  .في إطار دبلوماسية وقائية  -ديني 
  

الندماج اقتصادياتها ضمن المنظومة االقتصادية  ىتسع إذا كانت الدول العربيةف
العالمية من بوابة الشراكة سواء على الطراز األمريكي أو األوروبي، فالمطلوب هو 

  لذلك  أحالهما مر و أنالتكامل االقتصادي العربي كال المشروعين يعيق  نألالتعامل بحذر 
  

  
  :، أنظر"ة بين الفرص والمحاذيراتفاقيات الشراكة األورو متوسطي" ،  حسين نافعة -271

   . 2008, http://www.afkaronline.org/archive/guill-aout2003. 
 

   

http://www.afkaronline.org/archive/guill-aout2003
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ق ذلك مادامت األقطـار  و لن يتحقَ. )272(ترتيب البيت من الداخل، على كل األصعدةيجب 
ل ويعمل في إطار تكامل ن يتكتَالعربية تعمل فرادى، فالواقع يفرض على الوطن العربي أ

عربي، يحدد أساليب ووسائل إدارة العالقات العربية مع العالم الخارجي ويضمن للعـرب  
  .مستقبليدورا فاعال في أي نظام إقليمي 

  
  :مقترحات لتفعيل التكامل االقتصادي العربي : ثانيا

يل التي تعرقل قيـام  بعد أن عرضنا لوضع التكامل االقتصادي في الدول العربية، والعراق
نا نعرض هذا التكامل كغيره من  تكامالت البلدان النامية التي تضل في غالبيتها فاشلة، فإنَ

اآلن لبعض المقترحات بشأن تفعيل التكامل االقتصادي العربي، وتتمثل هذه المقترحات فيما 
  :يلي

 

  :إرساء إستراتيجية للعمل العربي المشترك - 1
واقعية واضحة تنسجم و إمكانات الدول العربيـة، و إطـالق   تتضمن أهدافا رئيسية 

ل عادل ومتكـافئ  القوى اإلبداعية للمواطن العربي من خالل مشاركة شعبية فعالة في تحم
اتها، ويتم وضع اإلطار العام لهذه اإلستراتيجية من خـالل تجمـع   ينمية و مسئولألعباء التَ

 .المنظمات القائمة للعمل العربي المشترك علمي و فني وسياسي تسهم في تنظيمه و أعماله
)273(  
  

  :تخطيط العمل العربي المشترك - 2
ة طويلة األجل تكون إطارا لخطط متوسطة و قصيرة ويتم ذلك عن طريق وضع خطَ

  األجل للتنمية القومية و القطرية على حد سواء مبنية على أساس اإلستراتيجية التي يتم 
خطيط القومي بالتنسيق مع أجهزة التخطيط مهمة جهاز للتَأن ينهض بهذه ال ىو ضعها، عل

  )274( .القطرية
  
  

، مجلة علوم إنسانية، العـدد  "التحوالت االقتصادية الراهنة ومستقبل التكامل االقتصادي العربي "، شريط عابد/ د -272
  .25.ص ،2006 ر، سبتمب30
  109. مرجع سابق، ص عبد المقصود مبروك نزيه،/ د - 273
  .109. ص، مرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د- 274



 دولــیة للتجارة على سیادة الللحد من تأثیرات اتفاقات المنظمة العالم التكامل االقتصادي كإستراتجیة     :الفصـــل الثاني

 149

  

  :توحيد األنظمة االقتصادية و الجمركية و المالية - 3
، اقتصـاديا يكفي ضمان حرية تنقل السلع بين مختلف الدول العربية المتكاملة  حيث ال

بل يجب إلى جانب ذلك توافر جميع الشروط التي تسمح للمنتجين بالعمل و المنافسة فـي  
طبيعية أو وفق مبادئ موحدة، أو بمعنى أخر خلق سوق عربي يقوم على قواعـد   ظروف

نسيق يتعين أن يتناول شؤون التعريفة الجمركية الموحدة، و كلفة اإلنتاجية، هذا التَدة للتَموح
، وبعض العناصر الضريبية، والسياسة التجاريـة للـدول   االستثمارشؤون النقد، وسياسات 

للتوصل  األخرى، كل هذه األمور تتطلب مفاوضات بين الدول العربيةالعربية تجاه الدول 
إلى حلول وسطية لتحديد مضمونها بقدر تسمح به تشـريعاتها، واختياراتهـا السياسـية،    

  )275( .ومستويات التنمية بها، ورؤية أصحاب المصالح لعائد التكامل وسبل تحقيقه
  
  :ربيةتحقيق االستقرار االقتصادي داخل الدول الع - 4

االدخار بصورة  ت االقتصادية الخاصة باالستثمار وذلك يتيح القيام باتخاذ القرارا نأل
تعزيز و تـدعيم التخصـص و    تتمشى مع العوامل األساسية االقتصادية الكامنة، ومن ثم

و  ح االستقرار االقتصادي كذلك تعزيزالتوزيع الكفء للموارد االقتصادية المتاحة، كما يتي
لثقة في المناخ االستثماري و التي يمكن بدورها أن تشجع االستثمارات المحلية على تدعيم ا

  )276( .العمل بالداخل، ويشجع االستثمارات األجنبية على االنسياب إلى داخل الدول العربية
  

  :إعادة هيكلة القاعدة اإلنتاجية -5
 - فط و المواد الخاملنا - وليةحيث يالحظ أن الدول العربية تعتمد اعتمادا كليا على المواد األ

من إجمالي الصادرات السلعية العربية،  ةبالمائ 60حيث يستحوذ قطاع النفط على نحو 
  عن طريق ه يتعين إعادة هيكلة القاعدة اإلنتاجية و العمل على تنوع اإلنتاج وذلك لذلك فإنَ

  
  

  
  .110 .، صمرجع سابق عبد المقصود مبروك نزيه،/ د - 275
  .125.،ص 2003التكامل االقتصادي العربي، دار النهضة العربية، القاهرة ،: ، بعد نصف قرنعماد ثي اللي - 276
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إستراتيجية اإلنتاج من أجل التصدير، ويتم ذلـك مـن خـالل إقامـة المشـروعات      تبني 
أساليب اإلنتاج االستثمارية المشتركة، و قيام صناعات عربية متخصصة و متكاملة تطبق 

و تفاعـل المصـالح    هذا األسلوب يعد األمثل لتضـافر  أن اعتبارمية، على على أسس عل
االقتصادية العربية إلعادة هيكلة القطاعات االقتصادية العربية لتكون قطاعـات تكامليـة   

 .العالم الخارجي وليست تنافسية، وتكون في نفس الوقت على درجة عالية من التنافسية مع
)277(  
  

   :قيات التي تمت بين الدول العربيةمراجعة جميع االتفا - 6
  

سواء كانت هذه االتفاقيات اقتصادية أو تجارية أو استثمارية أو ضـريبية، وإجـراء   
مع متغيرات الواقـع العربـي و العـالمي ، وإعطـاء      قالتعديالت العاجلة عليها بما يتف

لـى األخـص   المنظمات المسئولة عن تنفيذ هذه االتفاقيات الصالحيات الالزمة لذلك و ع
مجلس الوحدة االقتصادية العربية، واتفاقية السوق العربية المشـتركة، وكـذلك مراجعـة    
أوضاع المشروعات العربية المشتركة في المجاالت المختلفة و تطويرها وتحديثها وذلـك  

أحد توجهات العمـل   اخمة لهذه المشروعات باعتبارهلالستفادة من حجم االستثمارات الض
  .عربي المشتركاالقتصادي ال

  

   :إنشاء بنك عربي موحد - 7
 

يتم تمويله بنسبة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، ويتولى هذا البنـك تـوفير   
التمويل الالزم للمشروعات االستثمارية الكبرى التي تخدم مجموع الدول العربية، وتساهم 

ـ    اري، وكـذلك التـرويج   في تعزيز التعاون االقتصادي و االسـتثماري و التبـادل التج
   )278( .لمشروعات االستثمار وجذب االستثمارات العربية و األجنبية

  
  

  .128 -127. ، مرجع سابق،ص  عمادالليثي  - 277
  .112. مرجع سابق، ص عبد المقصود مبروك نزيه،/ د - 278
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  :العربية البينية االستثماراتزيادة حجم  - 8
  
 

في الدول العربية، و الذي يعتمد علـى تـوفير    ستثمارلالوذلك بتوفير المناخ المالئم 
الحوافز و المزايا الضريبية و الجمركية التي تقدمها الدولة للمستثمر العربي كما توفرهـا  

العربيـة   - االسـتثمارات لزيادة حجـم   اآلنالفرصة تعد مواتية  للمستثمر األجنبي، ولعَل
د خارج الوطن العربي و إعادة توطينها في ، و استعادة األرصدة العربية التي توج-العربية

،  -التجميد ، الهزات الماليـة -الدول العربية بعد أن أصبحت تتعرض للعديد من المخاطر 
  .فهذه األرصدة كانت كفيلة بتنمية الوطن العربي ووضعه في مصاف الدول المتقدمة

  
   :حفز وتشجيع مبادرات التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص العربية - 9
 

و منظمـات القطـاع الخـاص     االتحاداتوذلك عن طريق تكوين هيئة مشتركة من 
بين مؤسسات القطـاع الخـاص    االقتصاديربية تقوم على رعاية مشروعات التكامل عال

ومدضها من معوقـات، وكـذلك   ها بالدعم اإلداري و التقني وتساعدها في حل ما قد يعتر
كة بين مؤسسات القطاع الخـاص العربـي   صية مشترتشكيل مجموعات عمل نوعية تخص

تختص بدراسة األسواق العربية ورصد فرص التعـاون و العمـل المشـترك و إجـراء     
الدراسات وتجميع المعلومات وحث المؤسسات في قطاعاتها النوعية على المشـاركة فـي   

مبـادرات   لعربي لتمويتلك الفرص، يضاف إلى ذلك العمل على إنشاء صندوق  استثمار
حيث يعتبر عجز التمويل مـن   االقتصادياع الخاص العربي في مشروعات التكامل القط

  )279( .أهم معوقات دخول القطاع الخاص في مشروعات إقليمية
خطوات عملية نحو إنشاء سوق عربية مشـتركة،   اتخاذسبق ضرورة  ف إلى ماايض

العربي، على غرار  عملة عربية موحدة يتم تداولها بين أرجاء الوطن استخداموتحقيق حلم 
  .العالمية االقتصاديةالعملة األوروبية الموحدة، وذلك لمواجهة التكتالت 

  
  177. عماد ، مرجع سابق ،ص الليثي  - 279
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  :الثانيخاتمة الفصل 

  
 فـي نهايـة القـرن    االقتصاديالمتغيرات والمستجدات التي شهدها العالم وضعت 

 االقتصـادية يخية جديدة، تبرز فيها أهمية التكتالت العالم على مشارف مرحلة تارالعشرين 
العالمي الراهن ، حيث لم يعـد أمـام    االقتصادياإلقليمية التي أصبحت أحد معالم النظام 

 نطاق العولمة و تحدياتها المختلفـة و ظهـور   تساعاالدول سوى اللجوء إليها خاصة أمام 
 تأثيرات على السـيادة الداخليـة للـدول    و ما تحمله اتفاقاتها منالمنظمة العالمية للتجارة 

  .األعضاء، وبالتالي ال مكان لالقتصاديات الصغيرة والمنفردة في ظل هذه الظروف
 

الواقع الذي أفرزته نهاية القرن العشرين فرض على مختلـف الـدول    لذا نجد أن
منهـا بمـا    أو تفعيل القائم اقتصاديةإلى تكوين تكتالت  االتجاه خاصة المتقدمة، التفكير و

هـذه   يحقق لها أكبر المنافع، ومراجعة الكثير من الضوابط التي تحكـم أسـاليب عمـل   
و  التعاون والتكامل اإلقليمي السمة الغالبة التي تحكم العالقـات الدوليـة   التكتالت، فأصبح

  .اإلقليمية في الوقت الراهن
  

ات وشعوب البلدان عي الكافي لدى معظم حكومومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الو 
البلـدان  الفجوة بينها وبين  تساعاعامة والعربية خاصة لهذه الظاهرة، سوف يستمر  النامية

طريق شركاتها العمالقة المدعومـة   نع ،الداخلية سيادتهال هذه األخيرة في وتدخَ المتقدمة
افسة الدولية ، إضافة إلى فقدها القدرة على المن المنظمة العالمية للتجارة اتفاقاتمن طرف 

الراهن، الذي يرغم  االقتصاديمما جعلها عرضة للتهميش أكثر من ذي قبل في ظل النظام 
الدول ، لذلك كان يجـب  وسياسية وحضارية لهذه  اقتصاديةفيه دون توفر شروط  االندماج

وتنسيق المواقف والبحث عن أساليب إنمائيـة ذات قـدرة    اآلراءتبادل  على البلدان النامية
قـرارات تلبـي   لية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، والوصـول إلـى   وفعا

العقود الماضية هو  تطلعاتها وتخدم مصالحها وأبرز هذه األساليب و التي تم إتباعها خالل
ـ مشروع هذا األخير فشل في تحقيق أهداف البلدان النامية  التكامل االقتصادي، إال أن  اكم

ية ضعيفة وهذا نظرا لوجود العديد من المشاكل حالت دون تحقيق ذلكمستوياته الحال أن.  
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  :مةـــــــتـــــــــــــاخ
  
 

ىعلاتفاقات المنظمة العالمية للتجارة  ثارآ استشراف إن  ولـة خصوصـا   سـيادة الد
النامية منها، يعتمد على معطيات و مقدمات الواقع الراهن، وحاضر العالقـات التجاريـة   

  .ولة في البلدان الناميةيجابي على سيادة الدالدولية غير مبشر بتطور إ
 

ه أمـر ضـروري ،   ر على أنَمن السيادة يمكن أن يبر االنتقاص المفروض أنفمن 
ة معاهدة ه يجب عدم قبول أيفزوال بعض السيادة أو زوال مقدار ضئيل منها ، ال يعني أنَ

التخلي عن بعض السيادة ، من خالل الدخول في المعاهدات يكون ضـروريا ، إذا   بل إن
بـق بتاتـا علـى    ، وهذا ال ينط)280(هامة اقتصاديةة و كان باإلمكان تحقيق مكاسب سياسي

  . في ضل اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة البلدان النامية
  

نحو ما تناولـت   ى، علصحيحا إذا كان الحديث عن البلدان المتقدمة والعكس سيكون
المتحدة ام الدولي و على رأسها الواليات الدول األقوى في النظ الدراسة، حيث تبين لنا أن

المنظمـة العالميـة   اتفاقات  ىبفعل شركاتها العمالقة، تزداد قوة ونفوذا ليس عل األمريكية
  .الخ...ما إلى الفضاء الخارجي و إلى أغوار المحيطاتفحسب، بل ورب للتجارة

 

 قتامة األفقر في ضوء هذه المعطيات األضعف و  البلدان النامية مستقبل يزداد حيث      
، فـي  الداخليـة  سيادتها كلآت ازديادو الحزن خصوصا مع  الكآبةير فيه على كويبعث التف

صـندوق النقـد    ،بإشراف المنظمة العالمية للتجارة ،واقع تزداد فيه الفجوة بين أمم العالم
   .و البنك الدولي و الشركات المتعددة الجنسيات الدولي

  
 
 
 
 
 

   .226. ، مرجع سابق ، ص ياسر الحويش / د -280
                                                        

خصوصا مع دخول للتجارة الدوليةنه من زيادة التحرير فظاهرة العولمة و ما تتضم ،
المهـل التـي منحـت     انتهاء و ،ق بضغوط من البلدان المتقدمةحيز التطبي اتفاق الخدمات
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،  اسـتثناءات دون أي  لمية للتجـارة المنظمة العا اتفاقات حتى تطبق عبء لبلدان الناميةل
و تجعلها قـادرة علـى    اقتصادياتهافي تطوير  ودون أن تثمر هذه المهلة التي منحت لها
العالمي، الذي يعمل أساسا فـي صـالح    االقتصادالمنافسة و متوائمة و مؤهلة للتفاعل مع 

نامية  أمام البلدان و هو فتح أسواق البلدان ال االتفاقاتالدول الكبرى وفقا للغرض من هذه 
  .ة عوائق أو تدخالتدون أي المتقدمة

 

هذه المنظمة ق فإذا كان البعض يرى بأنجـاح قـد   لنهذا ا د نجحت في أهدافها، فإن
بهذه  بث البلدان المتقدمةعلى مجموعة معينة من الدول دون غيرها، وذلك نتيجة ع قتصرا

و تجاهل  العالميةتجارة من تحرير ال االتفاقات وحرصها على تحقيق أقصى استفادة ممكنة
ـ  التزامها وعدم ،مصالح البلدان النامية دت بهـا  بتقديم المساعدات الفنية و المالية التي تعه

  .العالمي يفي النظام التجار االندماجلتمكين هذه األخيرة من 
   

وم على قتيجب أن  االتفاقاتنت بها هذه فمفهوم المعاملة الخاصة و التمييزية التي تزي
 والدولية خاصةعلى األصعدة اإلقليمية رفع قدراتها التنافسية  ي، فمساعدة البلدان النامية

بالنتائج المرجوة  يها لم تكن كافية ولم تأتتبين من خالل الدراسة التي قمنا بها أنَ أنبعد 
البلدان  تالتزامابنفس مستوى  االلتزامنها من إلى المستوى الذي يمكَ االرتقاءأال وهي  منها

ففي هذا اإلطار جاءت  إليها،التي سبق اإلشارة  االنتقاليةالفترات  أنقضتبعد ما  المتقدمة
بشأن دعم  "المي باسكال" مها أمين عام المنظمة العالمية للتجارةريق التي قدريطة الطَخ

والتي تمثل مراجعات دعم التجارة الوطنية  Aid For Trade Road Mapالتجارة 
، وقد  و الكاريبي و أسيا ومنطقة المحيط الهادي ةالالتينيية في إفريقيا و أمريكا واإلقليم

الواليات المتحدة و  حصلت على الضوء األخضر من كل من اإلتحاد األوروبي و الصين
في االجتماع المتعلق  2008فبراير 25في والنرويج و اليابان وجمهورية بنين وكندا ومصر

  .اأرض الواقع تبقى شحيحة جدعلى  اتالتطبيق ة، ولكن كالعاد)281(بالتجارة والتنمية 
  
 

  .480. مرجع سابق، ص العزيز،عادل عبد السن / د -281
إنشاء منظمة دولية للتجارة لـن   أن "ل احينما ق "محمد بجاوي "األستاذ  فقد صدق

وال ينبغـي   الدولي الجديد ، االقتصاديالنظام  استتبابيكون لها مدلول إال إذا كان يخدم 
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وبالتالي يجب على المنظمة الجديدة أن تتكـرس إذن لمشـاكل   ...أن نغتر حول هذا األمر
  )282(".استمرارهاالتنمية بالعمل على إيجاد حلول لها وليس بالعمل على 

 

السيادة تظل أساسا قانونيا جوهريا في القانون الدولي ، ولكنها لم  ، فإنوعلى العموم
فاه على مسألة القانون الدولي التجاري ، الذي يقدم مسألة الر تماماتاهتعطى األولوية في 

التنازل عن  ىتجبر الدولة الوطنية عل المنظمة العالمية للتجارة اتفاقات ، كما أن)283(السيادة
 ،امتيـازات عادي ال يملك أي  اقتصاديتعاملها كمجرد متعامل  بحيث، حصانتها السيادية

  .أناللهم تلك التي تعطيها إياه المفاوضات في هذا الشَ
 

، في مقدمتها العديـد  عامة والعربية خاصة البلدان الناميةذلك يطرح على  لذا فإن و
ذلك قـد   ملموسة من عمالقة هذا النظام ألن أشياءتنتظر  أن، وال يجب عليها من التحديات

ا ال مناص منه، وفـي  يد للتجارة العالمية أمرفالتعايش مع النظام الجد، يسقط هيمنتها عليه
ن واحد لمواجهة التحديات التي آ من سلوك سبيلين في لبلدان الناميةهذه الظروف ال مفر ل

  :هما  هذا النظام تفرضها التحوالت التي عرفها
  

العمل على تقليل الخسائر المحتملة و اغتنام الفرص الجديدة التي يتيحها النظام  :أوال
قـة لنصـوص هاتـه    لها من فرص نظرية إلى فرص واقعية، وذلك بالدراسة المعموتحوي

بـاحترام   ، والمطالبة من البلدان المتقدمةم العميق لها و ما وراء نصوصهااالتفاقات و الفه
التزاماتها المنتظمة في االتفاقات و القرارات الوزارية و اإلعالنات الخاصة بتقديم معاملة 

إلقتصاداتها وتطوير جـودة  فع من الكفاءة اإلنتاجية ، كذلك الرالخ...اميةلبلدان النمتميزة ل
  .فاذ لألسواق الخارجيةالمنتجات لمواجهة المنافسة في الداخل والتمكن من النَ

  
   

، الشركة الوطنية )جمال مرسي ابن عمار الصغير/ تعريب د(من أجل نظام إقتصادي عالمي جديد ،بجاوي محمد -282
  .304.،ص1980توزيع، الجزائر،للنشر و ال

  .304 .، مرجع سابق ، ص ياسر الحويش/ د :للمزيد من المعلومات راجع  -283
  

جي إسـتراتي  اقتصاديهذه اإلجراءات أي فعالية إن لم تدعم بتكامل تكون ل ال :ثانيـا 
 تفاقياتواالإلى يومنا هذا رغم كثرة المواثيق والقرارات  بناء، هذا مالم تحققه البلدان النامية

، ولقـد  تكون في المستوى المطلـوب  علت الالتي تبقى حابسة األدراج بدون تفعيل وإن ف
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ن لم يعـزز العمـل   إ، فعن هذه التكتالت الفاشلة ، كنوعالعربي االقتصاديأشرنا للتكامل 
 تبقى البلـدان الناميـة  س، فالفعالة االقتصاديةجنوب جنوب عن طريق الشراكة والتكتالت 

 يالتفاوضالعالمي الجديد و عدم إمكانية تحسين موقعها  االقتصاديت النظام راضخة لتحديا
  .الداخلية سيادتهاتهميش  ازديادوبالتالي  في المنظمة العالمية للتجارة

 

يزال يحتاج إلى  النظام التجاري العالمي الجديد ال أن ىنشير إلم تقد وفي ضوء ما
برضا دول وشعوب العالم النامي، كما نشير  ىيحظ حتى - تفاقاتاال –إصالح في قواعده 

رافقه من  بعد فشل مؤتمر سياتل وما هذا النظام قد أثار جدال كبيرا حول مستقبله أنإلى 
تنتهي إلى غاية الجولة الجديدة التي لم  نقول أن أن، ولهذا يمكن آلياتهارفض للعولمة و 
اقة ستكون ش -بلية لهذا النظاممؤتمر الدوحة حول التوجهات المستق -كتابة هذه األسطر

أمامها معركة طويلة تحتاج فيها على المزيد من  وطويلة أكثر مما نتوقع، والبلدان النامية
التنسيق و التقارب فيما بينها لتدخل المفاوضات وهي أكثر تناسق وإتحاد لتعظيم المصالح 

                                                              .والحفاظ على سيادتهالتعزيز مكاسبها  ناقضات في مواقف البلدان المتقدمةالتَ لستغالوا
  

 اوضوح أكثر عدالة وحيث الزال البحث قائما ومستمرا إلقامة نظاما تجاريا عالميا 
االقتصاد " ، وكشفت مستوره ته األزمة المالية العالمية الحاليةفي آلياته وقواعده بعدما عر

 الدولي في وحل أسوأ أزمة مالية ، حيث غاص االقتصاد)284( "دخل مرحلة ركودالعالمي ي
 تشهد أوروبا حاليا أسوء أزمةف ،، ولتتوالى األزمات في عصرنا الحاليرمنذ الكساد الكبي

ى إلى سقوط عملة اليورو إلى أدنىاقتصادية مما أد ح المحافظ المستويات ، حيث صر
  15/05/2010في  "كلود ترشيه –جان "ي المركزي األوروب العام للبنك

  
، 1 ص، 2008، الملخـص التنفيـذي،   "2009الوضع االقتصادي الراهن و التوقعـات لعـام   : " األمم المتحدة -284

  .http://www.Un.org/esa/policy/wess/wesp.html:أنظر
  

  
نتيجـة  ك )285("أوروبا تواجه أسوء أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية"

اليونـان، إسـبانيا    :خاصة  روبية بالدول األو مؤخرا األزمة االقتصادية التي عصفتعن 
الواضعة  ، وأصبحت سيادة الدولهشاشة هذا النظام هذه المشاكل في مجملها تثبت .الخ...

http://www.Un.org/esa/policy/wess/wesp.html
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مزيـد مـن   لل مصراعيه علىالباب ، مما يفتح االنحصارو  صيعرضة للتقلفي ضله   له
  .النظام التجاري العالمي الجديد الدراسات المستفيضة حول مستقبل ساؤالت والت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .http://www.Al-jaziral.com،2008:على موقع االنترنت  -285
  

  

http://www.Al-jaziral.com
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  :العربيةباللغة  :أوال       
  
I –  الكتب :  
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العربية ، القـاهرة ،   ة، دار النهض) التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية
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  .2009للتنمية اإلدارية أعمال المؤتمرات، الجمهورية اليمنية، فبراير 
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) اليورو(  بية الموحدةي و العملة األور، اإلتحاد األوروب صالح الدين حسن السيسي -14
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  .2003الطبعة األولى ، مجموعة النيل العربية، مصر ، 
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  .2009 ،الجزائر ولى، ديوان المطبوعات الجامعية ،اإلنتاج و التبادل، الطبعة األ
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  .2008دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

، جامعة حلوان 5، التكتالت االقتصادية بين التنظير و التطبيق،ط سامي عفيفي حاتم -28
  .2006، القاهرة، 

والتجاريـة،  ، قواعد الجات ،االتفاق العام للتعريفات الجمركيـة  سالمة مصطفى / د -29
  .1998المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، بيروت ، 

، اتفاقات التجارة العالمية في عصـر العولمـة، الـدار     مصطفى رشدي شيحة /د -30
  .2005الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،
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كلية التجـارة وإدارة األعمـال،   منشورات ، سياسات التجارة الخارجية، صقر عمر -31
  .2005حلوان، القاهرة،  ةمعجا

هل حقا يعيد التاريخ نفسه وتنهـار العولمـة   ( ، انهيار العولمة رضا عبد السالم/ د -32
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  . 2008اإلسكندرية،
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II -  الرسائل و المذكرات الجامعیة:  
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صادية، دراسة نظرية ، التكامل االقتصادي الدولي و التنمية االقتأشرف إبراهيم عطية -1
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ني، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، السنة الرابعة والعشرون، مجلة الحقوق، العدد الثا
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http://www.afkaronline.org/archive/guill-aput


 عــــادر و المراجــــالمصالدول                            المنظمة العالمية للتجارة على سيادة  اتفاقاتآثار 
 

 166
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  : الدولیة االتفاقات - 1
  
محكمة العدل الدولية، منشورات إدارة شـؤون  ل األمم المتحدة و النظام األساسيميثاق  -1

  .اإلعالم لألمم المتحدة، األمم المتحدة نيويورك
 

  :ميثاق الحقوق و الواجبات االقتصادية  -2

A/RES3281 (XXIX) du 12/12/1974.-   
 

، انضـمت إليهـا    1996مايو سـنة   23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم  -3
أكتـوبر سـنة    13، مؤرخ في 222 -87الجزائر مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

   .1987مايو  24في  ، الصادر42ش، عدد .د.ج.ج.ر.،ج1987
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ائيـة  و الوثيقـة النه  7إلى رقـم   1من رقم  و البروتوكوالت 96إلى  1وكذا مالحقه من 
  .2005أبريل  27في  صادر 30دد ع المرفقة به، ج ر

 
 

معاهدة الدفاع المشترك و التعاون االقتصـادي بـين دول الجامعـة العربيـة لعـام       -2
  http://www.arableagueonline.org :على موقع االنترنت. 13/04/1950
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على موقع . 1981تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لسنة  اتفاقية - 5
    http://www.arableagueonline.org :االنترنت
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   .2001 /08/ 22في صادر  47

 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة عـل   2003جويلية  19المؤرخ في  03/04أمر رقم  -3
  .2003 /07/ 20صادر في  43عدد  استراد البضائع وتصديرها ، ج رعمليات 

 

ج ر عـدد   القرض،يتعلق بالنقد و  2003غشت سنة  26مؤرخ في  03/11م مر رقأ -4
  .2003 /08/ 27في صادر  52

 

 67عـدد  ،ج رو المتعلق بالعالمـات  2003جويلية  19المؤرخ في  03/06أمر رقم  -5
  .05/11/2003صادر
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ة تصاميم الشكليو المتعلق بحماية ال 2003جويلية  19المؤرخ في  07/ 03  أمر رقم  -6
  .05/11/2003صادر  67، ج ر عدد االختراعللدوائر ببراءات 

 

و المتعلق بحماية التصاميم الشـكلية   2003جويلية  19المؤرخ في  03/08أمر رقم  -7
  .05/11/2003صادر  67للدوائر المتكاملة، ج ر عدد 

 

المتعلق  01/03يعدل ويتمم األمر رقم  2006يوليو سنة  15المؤرخ في  06/08 أمر-8
  .2006 /07/ 19في  صادر 47ج ر عدد  االستثمار،بتطوير 

 

ي لسنة يتضمن قانون المالية التكميل 2009يوليو سنة  22المؤرخ في  09/01أمر رقم  -9
  .07/2009/ 26في  صادر 44، ج ر عدد 2009

  
  
   :الوثائق - 4
  
  :ميثاق الحقوق و الواجبات االقتصادية  -1

A/RES3281 (XXIX) du 12/12/1974. -  

 التنفيذي،الملخص  ،2009الراهن و التوقعات لعام  االقتصاديالوضع  المتحدة،األمم  -2
   http://www.un.org: ، أنظر2008

  
اللجنة الفرعية للصحة و الصحة النباتية و العوائق الفنية على التجارة،  اجتماعمحضر  -3

نظمـة  ، اإلدارة المركزية لمالتجارية االتفاقاتوزارة التجارة الخارجية و الصناعة، قطاع 
   :التجارة العالمية، أنظر

2007http://www.nabialialrahma.com/pieces/globalisation.doc. 
 

مسودة اإلستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة   : منظمة الصحة العالمية -4
ث من جدول األعمـال  البند الثال األمانةتقرير من  الفكرية،و الملكية  االبتكارالعمومية و 

  .2007تشرين األول أكتوبر  31 ،المؤقت
 

بقراره رقم  مجلس الوحدة االقتصادية العربيةالسوق العربية المشتركة التي وافق عليها  - 5
    13:موقع االنترنتالملحق رقم  13/08/1964يخ العادي الثاني بتار انعقادهمن دور  17

             http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=529.                
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بتاريخ  59ع .د1317رقم  االقتصادي واالجتماعي سقرار المجل: جامعة الدول العربية-6
، علـى موقـع    بإعالن منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى  الخاص  19/12/1997

   http://www.arableagueonline.org :االنترنت
 

 -76ع . د1574رقـم   قرار المجلس االقتصادي واالجتمـاعي : جامعة الدول العربية-7
  .على نفس الموقع. ر التجارة في الخدمات بين الدول العربيةالخاص بتحري 8/9/2005
 

،  78ع . د 1662رقـم   قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي: جامعة الدول العربية-8
على نفس الموقع . العربية لالدو بينالخاص بتحرير التجارة في الخدمات  4/9/2006 -2

  .السابق
 

، الهيئة االتحادية للجمـارك،  )المفهوم ، اآلليات ، المعوقات(اإلتحاد الجمركي الخليجي -9
  :على الموقع اإللكتروني.  2008أبو ضبي ، يونيو 

-http://www.customs.ae/customs/linkclick.aspx 
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  فـــــھــــــــــرس الموضوعــــــــــات
  
  

                                                                                     العنوان                                      
  الصفحة

  .................................:....................................مقدمة
 

  ادةـعلى سي المنظمة العالمية للتجارة التأثير السلبي التفاقات :الفصل األول
  ......................................................الدول             

          

  يـف ارةـاآلثار السلبية التفاقات المنظمة العالمية للتج:لألوالمبحث ا
  .....................على سيادة الدول مجال سلع معينة               

                  

  يـالمنظمة العالمية للتجارة ف تفاقاتا: المطلب األول       
 .....................لع الزراعية على مجال الس                      

                

  ..............................اتفاق الزراعة: ولالفرع األ                  
 

 ..............حة النباتيةوالص اتفاق الصحة: الفرع الثاني                  
 

       ي ـفالمنظمة العالمية للتجارة  تفاقاتا: المطلب الثاني       
  ....................... الصناعيةمجال السلع                          

               

  ىالنفاذإل( نعةبروتوكول تحرير السلع المص: الفرع األول                  
  ................................)........األسواق                          
 

 ................والمالبس تاتفاق المنسوجا: الفرع الثاني                  
 
 

  في  المنظمة العالمية للتجارةاآلثار السلبية التفاقات  :المبحث الثاني
  على وقطاعات ومجاالت أخرى ةعاممجال السلع                       
 ..........................................الدول سيادة                      

                 

  علتجارة في مجال السلمية لاتفاقات المنظمة العال: المطلب األول 
  ............................................عامـة                

  13إلى  7من 
  

  
  82 إلى 14من 

  
  

  49 إلى 17من 
  
 

 

  37إلى  17من 
 

  28الى 18من 
  

  37 إلى 29من 
  
  

  49إلى  37من 
 
 
 

  43إلى  38من 
 

  49 إلى 44من 
 
 
 
 
 
 
 

  72 إلى 42من 
  
  

  66إلى  50من 
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  المتصلة بالتجارة االستثماراتفاق إجراءات : الفرع األول
   .............)A.M .A(ق مكافحة اإلغراقاتفا :الفرع الثاني             

 

  في قطاعاتالمنظمة العالمية للتجارة  تفاقاتا :المطلب الثاني
   .............................جديدة ومجاالت أخرى                 

           

  .............................الخدماتاتفاق : الفرع األول
 

  ـلةة المتصــماية حقوق الملكية الفكرياتفاق ح: الفرع الثاني
  ........................................بالتجارة                                     

 

  ..................................................................خالصة الفصل األول
  

  راتـــالتكامل االقتصادي كإستراتيجية للحد من تأثي: الفصل الثاني
  ......الدول اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة على سيادة               

 

  ..................قتصادينظرة عامة عن التكامل اال: المبحث األول
 

  .........................ماهية التكامل االقتصادي: المطلب األول 
 

  ......................مفهوم التكامل االقتصادي: الفرع األول
  ......................أشكال التكامل االقتصادي: الفرع الثاني            

  

  لنظاموعالقته بااالقتصادي  لنجاح التكامسبل : المطلب الثاني
  .................................المتعدد األطراف                

 

  ..................سبل نجاح التكامل االقتصادي: الفرع األول
  اريـعالقة التكامل االقتصادي بالنظام التج :الفرع الثاني
  ..............................األطراف المتعدد              

                       

  .............التكامل االقتصادي كمنهج للبلدان النامية: المبحث الثاني
 

  النامية عن التكامل االقتصادي في البلداننظرة عامة: المطلب األول
 

  رالتكامل االقتصادي بين البلداندوافع وأثا: الفرع األول
  .......................................النامية                

  58إلى  51من 
 

  66الى 58من
 
 

  81إلى  66من
 

  74إلى  66من 
 
 
 
 

  81إلى  74من 
  

82  
  
  
  

  152إلى 83من 
  

  114إلى 85من 
 

  99إلى  85من 
     

  91إلى  86من 
  

  99إلى  91من 
  
  
  
 

  114إلى 99من 
  

  106الى100من
  
  

  114إلى106من
  
  

  151الى115من
  
  

  125الى115من
  
  
  

  121الى116من
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  ..أسباب فشل التكامل االقتصادي بين البلدان النامية: الفرع الثاني
 

  ي العربي كنـوع من تكتــالتامل االقتصادـالتك: المطلب الثاني
  .......................................النامية البلدان                

 

  اهرـومظ االقتصادي العربيالقانونية للتكامل األطر:الفرع األول
  ..............................................إخفاقه            

  دي العربيال التكامل االقتصـتحديات إقليمية تعرق: الفرع الثاني
  ..........................................وكيفية تفعيله                       
 

  ...................................................:......خاتمة الفصل الثاني
 

  ..................................................خـــــــــــاتمة
 

  .................................................عـــــــالمراجقائمة 
  

  .................................................اتــــالموضوعفهرس 

  

  125الى121من
  
  

  151الى126من
  
  

  140الى126من
 
 

  151الى141من
  
  

152  
  
  

  157الى153من
  

  175الى158من
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  :صالملخَََََ
  

حد المتغيرات التي لحقت بسيادة الدولة في ظل أتشكل اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة 
  .العولمة االقتصادية وبالخصوص على سيادة البلدان النامية منها 

  

األكثـر  البلدان النامية هي  زعة اإلقليمية حيث أنأفضى هذا الواقع إلى ازدياد بروز النَ
أن  به مبات من المسلَ .واألكثر تضررا منها على سيادتها مال بهذه االتفاقاتإلحاحا في اإلع

على غرار البلدان المتقدمة لكي تتمكن مـن تفعيلهـا بأقـل     ،توجد إستراتيجية أقل إضرارا
ـ  ى إال ال يتـأتَ  يء الـذي التكاليف على سيادتها مع هذا الواقع التجاري العالمي الجديد ، الشَ

ال فيما بينها ، وهذا ما يجعلنا نتساءل حول ما مـدى تـأثير   الفع قتصاديبواسطة التكامل اال
  اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة على سيادة الدول؟

  
Résumé 

 
 

Les accords de l'OMC forme un nouveau instrument juridique 
mondial qui laisse des effets variable sur la souveraineté de l'Etat sous la 
mondialisation économique, et en particulier sur la souveraineté des pays 
en voies de développement.  

  

Cet état de fait, a engendré la nécessité d'une coordination régionale 
plus accrue. Etant entendu que ces pays plaide en faveur d'appliquer ces 
accords, bien qu'ils soit les plus exposés à leurs éffet néfastes sur leurs 
souveraineté.  

  

Bien évidemment, ces pays sont dans l'obligation de mettre en place 
une planification qui porte une stratégie moins dommageable à leurs 
souverainetés pour être en mesure de l'appliquer facilement dans 
nouveau contexte commercial international.   

 

Cet objectif ne sera réalisé qu'avec une coopération économique très 
éfficaces entre eux.  

 

Suivant cette situation ont peut poser la problématique suivante: 
qu'elles sont les effets des accords de l'OMC sur la souveraineté des 
Etats?       

          


