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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

 المقدمة 
إلنسانية متنقلة في مرحلة ما قبل الزراعة، ثم دخلت عهد االستقرار والزراعة،  عاشت ا

فكان ذلك والدة جديدة لها تطلبت منها تكيفًا مع أساليب تقسيم العمل االجتماعي، وتوزيع 
اإلنسان، ولكي ال تكون األموال دولة بين  اإلنتاج محاولة منع استغالل اإلنسان ألخيه 

ربما قبل  األغنياء، ثم تابعت اإلنسانية سيرها إلى عصر الصناعة فعصر المعلومات.
عشرة آالف سنة لم يكن اإلنسان شيئًا مذكورًا. لم يكن يعرف كيف ينتج غذاءه، وال  

لخدمته    ة الطاقكيف يستر جسده، ثم رأينا كيف تعلم الزراعة والحرفة والصناعة وتسخير  
 1  خالل عشرة آالف عام. 

يمر خالل المدن والقرى،   ،النشاط االقتصادي نهر يعبر العالم منذ بدء الخليقة
يغذي السكان بمنتجاته وطاقته األبدية، يتدفق في أرض كل شعب، ومجال كل فرد، 
يفيض من الساعات اليومية التي ال تغيض، ولكنه في بعض األحيان يصير ) ثروة ( 
في مجال محدد، وفي حين آخر يتحول عدمًا في مجال آخر. يمر خالل الحياة، ويصب 

ريخ المنتجات والقيم التي منحها للبشرية من خالل ما أنجز من أعمال. في األرض والتا
ويحتل النشاط االقتصادي مركزًا أساسيًا في بناء الحضارة اإلنسانية، ومواجهة التخلف 
لقهره وتجاوزه. يدعو إلى تعريف الثقافة االقتصادية على ضوء حالتنا الراهنة، وحسب 

 ة الالزمة لبناء الحضارة. مصيرنا. ويحدد لنا العناصر الجوهري
مشاكل الناس الحياتية. و   المشكلة االقتصادية   تمثل األفكار االقتصادية البدايات لحل

ويتضمن النشاط االقتصادي أربعة عناصر رئيسة الستمرار الحياة البشرية هي: 
اإلنسان، والطبيعة، ورأس المال والوقت. وهذا يعني أن بناء الحضارة اإلنسانية مشروط 

. وحاصل البحث أن قضية رفاه الفرد وتطور المجتمع  وتنميتها ذه العناصر األربعة به
: توجيه الثقافة االقتصادية، توجيه العمل، اآلتيةمنوطة بفكرة التوجيه واإلدارة في النواحي  

 
 .21 - 22، ص 1996انظر، جودت سعيد، مذهب ابن آدم األول، دار الفكر المعاصر، بيروت  - 1
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تعني فكرة التوجيه واإلدارة: قوة التنمية المستدامة. و  نحو مال، توجيهتوجيه رأس ال
 في السير ووحدة في الهدف، وتجنب اإلسراف في الجهد والوقت والموارد. األساس وتوافقًا  

العالم اليوم ال تحركه السياسة، وال الحروب والنزاعات، وال مشاريع الهيمنة  
واالستحواذ، وال مفاعيل القوة، وإنما تحركه قوة االقتصاد وعجلة االقتصاد، وتنقله من  

ل شيء متحرك في هذا العالم ال يتم إالَّ  مكان ظليل إلى آخر ظليل أو غير ظليل. ك
حسب االستراتيجيات االقتصادية. فاالقتصاد اليوم، وغدًا، هو المسيطر على كل قرارات 

وتكتالت  العالم، وهو الجاذبية المطلقة التي تؤاخي بين البلدان فتكون صداقات 
فتكون  ياناً أح ، وهو الجاذبية المطلقة التي تنّفر البلدان بعضها من بعض اقتصادية

التجارة، و  التكتالت  العداوات. فال شيء، خارج حياض االقتصاد، فاالقتصاد ال يعني
واألسواق، واالتفاقيات، واألرباح المادية كما يظن الكثيرون، وإنما يعني العولمة بوصفها 

  نظام هو   الحامل للثقافات الوافدة، والعادات، والتقاليد، والسلوكيات، والتصورات. أي هو
يئة اجتماعية جديدة تحّيد بيئة اجتماعية قاّرة فتحلُّ في مكانها وتأخذ أدوارها فتغير ب

منظومة القيم والمرجعيات المعرفية وفق مصالحها وتوجهاتها وأهدافها البادية والمضمرة. 
، هو المرآة التي تمشي وفقها الجماعات، والتكتل االقتصادي إذن، االقتصاد 

 2الهدف المباشر واألبعد لكل ما يحدث فوق هذا الكوكب.  والمجتمعات، والدول، وهو
تعزيز حالة التكامل االقتصادي  إلى التكتل االقتصادي مجموعة الترتيبات تهدف 

وتنسيق السياسات  فيما بينها بين مجموعة من الدول من خالل تحرير التبادل التجاري 
تخفيض كما يهدف إلى وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية،  المالية والنقدية،

 تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف االستيراد وتحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة،
 والحوافزالتسهيالت وتحسين المناخ االستثماري بتوسيع دائرة السوق وتوحيد أو تقارب 

 
الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، عولمة االقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول العربية، منشورات اتحاد  -  2

 ، من مقدمة الكتاب للدكتور حسن حميد.2008الكتاب العرب، دمشق 
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مواجهة المشكالت لق السياسات االقتصادية وتنسي  الخاصة باالستثمار. واإلعفاءات 
 واألزمات االقتصادية. 

بعد  وخاصة  أكثر ديناميكية،    في ظل التكتالت االقتصادية أصبح االقتصاد العالمي
 االتحاد  منها على سبيل المثالاالقتصادية،  درجات مختلفة من التكتالت  ظهرت أن 

يليه التكتل االقتصادي  ،قتصاديالذي يشكل نموذجًا متطورًا للتكتل اال E U األوربي
 ،(ASEAN  اآلسيان)رابطة جنوب شرق آسيا  ،  (NAFTAالنافتا    ألمريكا الشمالية )

، الحلف التجاري ألمريكا الالتينية الذي يمثل درجة متوسطة من التكتل التجاري والماليو 
  ، ومجموعة (APECجماعة التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية والمعروفة باسم ) 

أدنى درجات   وهي  الكبرى   ( وانتهاء بمنطقة التجارة الحرة العربيةBRICS)دول البريكس  
  االقتصادي. التكامل

تضمن كتاب التكتالت والمنظمات االقتصادية المقرر لطالب السنة الثالثة قسم  
االقتصادية  االقتصاد في كلية االقتصاد بجامعة دمشق، المالمح األساسية للتكتالت 

كما ناقش والمنظمات االقتصادية العربية واإلقليمية والدولية القائمة، ، الدولية والعربية
صندوق النقد العربي ومؤسسات العون اإلنمائي دور    موضوعات في غاية األهمية مثل

الدولي  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد و  في االقتصادات العربية، العربي
 . في االقتصاد العالمي ة التجارة العالميةومنظم

كتل االقتصادي  تم استعراض مستوى الت  ،التكتالت االقتصادية  :بعنوانالفصل األول  
التكتل  التي يقوم عليها سسواألوخصائصه  هأهدافو  ه وأساليب بين الدول وفوائده

ما هي أسباب فشلها؟ كما  ؟التكتالت االقتصاديةمقومات استمرار االقتصادي، ما هي 
منطقة التجارة الحرة ألمريكا  و   األوروبي  االتحاد ك  االقتصادية  التكتالت   ض أهماعر استتم  

(، )آسيان  رابطة جنوب شرق آسيا، و يةمجموعة دول النمور اآلسيو ، و الشمالية )نافتا(
، أمريكا الالتينية   رابطة دولتكتل  و   ،(أيبكجماعة التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية )و 

في  االقتصادي  تجارب التكتلة و فريقي األ القارة فيالتكتالت االقتصادية إضافة إلى 
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 تكتل مجموعه و الدول الصناعية الثمانية الكبرى،  تكتل مجموعة، و الوطن العربي

 .االقتصادي العشرين

  تم ، ةجامعة الدول العربيالتكتل االقتصادي العربي في ظل  :بعنوانالفصل الثاني  
مسيرة  .  جامعة الدول العربية، وميثاق وأهداف  الموقع الجغرافي للوطن العربي  استعراض 

والمعوقات   االقتصادي العربيالتكتل  أهداف  ، وتحديد  العمل االقتصادي العربي المشترك
 االقتصادي العربي  التكتل  استراتيجيةالتكتل. كما تمت مناقشة    هذا  والتحديات التي تواجه

ونتائجها، وتحديد أهم    كبرى العربية  الحرة  التجارة  المنطقة  إنشاء  إعالن  و ه،  تفعيل ووسائل  
المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

 .درجة اندماج االقتصادات العربية باالقتصاد العالميوكيفية قياس 

التكتل  و  األوروبي االتحاد التكتل االقتصادي بين دول  :بعنوان الفصل الثالث 
تمت مناقشة نماذج لتجارب التكتالت االقتصادية   .بريكسالمجموعة دول االقتصادي ل

الرئيسة التي   المعاهدات ،  األوروبي  االتحاد كتجربة التكتل االقتصادي بين دول    ةالناجح
مراحل تطور والدول األعضاء فيه،  االتحاد مؤسسات  األوروبي االتحاد أسست لقيام 

 .عملة دولية ك هوظائف استخدامو  اليوروداول الوحدة االقتصادية األوروبية، وعملية ت
األوروبية. كما تم  االقتصادية  على طريق الوحدة    أكثر المشروعات طموحاً يعد اليورو  و 

وكنماذج لتجارب التكتالت . األوربي  االتحاد في  اتفاقية نيسض أهم بنود اعر است
، بريكس المجموعة دول التكتل االقتصادي ل االقتصادية الحديثة تمت مناقشة تجربة

االقتصادات األعضاء في التكتل، ودور   ، والدولدول بريكستكتل  نشوء وتطور  أسباب  
 القمة  مؤتمر، و إعالن سانياو  بريكسالدول لمجموعة  الثالث  القمة مؤتمر، و الصاعدة

 .جنوب أفريقيا  ديربان -الخامسة لمجموعة دول البريكس 
  عراض استتم  والعربية. الدولية  االقتصادية المنظمات  :بعنوان الفصل الرابع

منظمة العمل ، و واالجتماعي المجلس االقتصادي، كالدولية االقتصادية المنظمات 
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الدولي لالتصاالت السلكية   االتحاد ، و لمنظمة العالمية للملكية الفكريةا، و الدولية
مم المتحدة االقتصادية لجنة األ، و األمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمر، و والالسلكية

معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية  ، و صندوق األمم المتحدة للسكان، و ألوروبا
برنامج األمم المتحدة ، و اليونيدو – منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، و االجتماعية

منظمة ، و برنامج األغذية العالمي، و ائي للمرأة ق األمم المتحدة اإلنمصندو ، و اإلنمائي
صندوق ، و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و الفاو – األغذية والزراعة لألمم المتحدة

مجموعة  ، و منظمة التجارة العالمية، و البنك اإلسالمي للتنمية، األوبك للتنمية الدولية
مجلس الوحدة ك صادية العربيةالمنظمات االقتو . صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي

المصدرة  منظمة األقطار العربية و   ،الزراعية المنظمة العربية للتنمية ، و العربية االقتصادية
المركز العربي و ، اإلدارية المنظمة العربية للتنمية، و العربية منظمة العمل، و للبترول

 .  المناطق الجافة واألراضي القاحلة ـ أكساد  لدراسات 
  ما هي  .ومؤسسات العون اإلنمائي صندوق النقد العربيبعنوان  :الفصل الخامس

ها، استخداموأشكال  صندوق  الموارد  حجم    ووسائل تحقيقها؟  أهداف صندوق النقد العربي
، والهيكل التجاري العربيتعزيز التبادل  و   دور الصندوق في تطوير أسواق المال العربيةو 

 شروط و مزايا    ،العون اإلنمائي العربيأنواع مؤسسات    تم استعراض و التنظيمي للصندوق.  
 .مؤسسات العون اإلنمائي العربية التي تمنحها  التوزيع القطاعي للقروض ، العون  هذا

االقتصادي الصندوق العربي لإلنماء  ك   ومؤسسات العون اإلنمائي العربيةأوضاع بعض  و 
، االقتصادية للتنمية الكويتيالصندوق ، و ظبي للتنمية صندوق أبو ، و واالجتماعي

، التعمير لإلنشاء و  الدوليالبنك وتم تقديم لمحة عن  .الصندوق السعودي للتنمية و 
يساعد  ، وكيف  صندوق السمات اإلقراض من  ،  صندوق الأهداف  ،  يالدولصندوق النقد  و 
 الدول األعضاء.صندوق ال

االتفاقية العامة  منظمة التجارة العالمية، كيف تم التحول من    :بعنوانالفصل السادس  
الغات  اتفاقيات  مفاوضات  جوالت ، و إلى منظمة التجارة العالمية للتجارة والتعريفات 
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النظام التجاري المتعدد وأهم مزايا  ،  هامؤتمراتو   منظمة التجارة العالميةإعالن قيام  و ،  السبع
وهيكلها وشروط  أهداف منظمة التجارة العالميةما هي وتحرير التجارة،  لمنظمةل

المنظمة االتفاقيات التي أقرها مؤتمر و ، المنظمةالعضوية؟ والمبادئ التي تقوم عليها 
شروط العضوية في منظمة التجارة و الهيكل التنظيمي ، مراكش في العالمية للتجارة 

النتائج االقتصادية لالنضمام إلى ، و للمنظمةالخطوات العملية لالنضمام . و يةالعالم
ومنظمة التجارة   اتفاقيات الغات ثار وآ الحقوق وااللتزامات.منظمة التجارة العالمية، 

 . البلدان الناميةفي  العالمية
 أسأل هللا التوفيق.              

 . 2013دمشق  
 الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                             
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 هوخصائص هوأهدافالتكتل االقتصادي مستوى  -المبحث األول 
 :هومقومات
 مستوى التكتل االقتصادي بين الدول وفوائده. -أواًل 

 .أهداف التكتل االقتصادياالقتصادي، و أساليب التكتل  -ثانيًا  
 االقتصادية. أسس التكتالت  -ثالثًا  
 . خصائص التكتالت االقتصادية -رابعًا  

 وأسباب فشلها. التكتالت االقتصاديةمقومات استمرار  –خامسًا 
 :االقتصادية التكتالت أهم  -المبحث الثاني 

 . األوروبي االتحاد  - 1
 .  (NAFTA  الحرة ألمريكا الشمالية )نافتامنطقة التجارة  - 2
 مجموعة دول النمور اآلسيوية باإلضافة إلى اليابان والصين.   - 3
 (. ASEAN  )آسيان رابطة جنوب شرق آسيا  - 4
 . (APECجماعة التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية ) - 5
 . أمريكا الالتينية رابطة دولتكتل    - 6
 . أفريقيا فيالتكتالت االقتصادية  - 7
 .في الوطن العربي االقتصادي تجارب التكتل  - 8
 تكتل مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى.   - 9

 العشرين. تكتل مجموعه - 10
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تعزيز حالة التكامل   إلىتهدف التي مجموعة الترتيبات هو التكتل االقتصادي 
فيما  من خالل تحرير التبادل التجاري  ،مجموعة من الدولدولتين أو االقتصادي بين 

وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية،  وتنسيق السياسات المالية والنقدية، بينها
تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف االستيراد إلى  التكتل االقتصادي  كما يهدف  

وتحسين المناخ االستثماري بتوسيع دائرة  حقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة،وت
وتنسيق   الخاصة باالستثمار. واإلعفاءات  والحوافزالتسهيالت السوق وتوحيد أو تقارب 

 مواجهة المشكالت واألزمات االقتصادية. لالسياسات االقتصادية 
لعالمية الثانية وبلغت ذروتها في  التكتالت االقتصادية منذ الحرب ا ةرفت بدايع  

ميزها أنها طالت مختلف قارات  ، وأهم ماالعشرينالخمسينيات والستينيات من القرن 
 .منه من النامي العالم، لم تميز بين الرأسمالي منه وال االشتراكي، وال بين المتقدم 

تنجح معظم   من التخلف إلى التنمية إال أنه وألسباب عديدة لم  مخرجاً البعض ويعتبرها 
في أفريقيا     التكتل االقتصادي العربي والتكتالت هذه التكتالت رغم وجاهة دوافعها، فمثالً 

باءت التجربة بالفشل وخيبت اآلمال ألسباب كثيرة أهمها غياب اآلليات السليمة والفعالة 
 والسياسات الرشيدة، إضافة إلى الظروف االقتصادية والهيكلة االقتصادية الضعيفة التي

إال أن الفشل بأي حال من األحوال ال يمكن أن يقضي على  ،تميز معظم تلك الدول
محاوالت تكاملية جديدة، أو تصحيح بعض المحاوالت القديمة باعتبار أن العيب ليس 

الوصول إليها، ي الطرق واآلليات التي اتبعت في في فكرة التكامل نفسها وإنما العيب ف
لية عمالقة حجزت مكانها في مصاف التكتالت سعت إليه تجارب تكام وهذا ما

التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العولمة فكرة  االقتصادية مؤذنة بإحياء  
 محالة  االقتصادية ومؤسساتها. إن نجاح التجارب التكاملية في الدول المتقدمة يشكل ال

ة لتحذو حذوها في إقامة محفِّزًا أساسيًا للدول النامي - إضافة إلى عوامل أخرى  -
فضاءات تكاملية تكون على مستوى من الندية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر 

الدول النامية على الدخول أن تحرص  من الضروري  .  لالقتصادات الضعيفةال حياة فيه  
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باب إن لم يكن من باب االنتفاع من مزايا التكتالت فليكن من  ،تكتالت اقتصاديةفي 
التي تلتهم األخضر  القائمة بين الدول المتقدمة الحفاظ على النفس من شر التكتالت 

 3 .تصريف منتجاتهال سوقاً األخرى واليابس متخذة من الدول 
ظهرت التكتالت االقتصادية الحديثة مع بروز ظاهرة ما سمي بمخاطر التنافسية  

سيوية ذات التنافسية العالية، بعد وازدياد شدتها بين الشمال والجنوب وخاصة الدول األ
نمو اقتصادياتها وارتفاع قدرتها االستقطابية لألموال والتكنولوجيا، وقد أجرت الدول 
الصناعية الرأسمالية المتقدمة مفاوضات تجارية ركزت على خطورة تنافسية الدول النامية  

لى االستفادة من  "اآلسيوية" بسبب استخدامها يد عاملة رخيصة. وتسعى هذه التكتالت إ
عوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائق التجارية وتعمل على إجراء تغييرات في هياكلها 

التي تسعى  الدولاستجابة ألهداف التكتل وبرامج التكامل االقتصادي الذي تنشده 
نفس القدر من الفاعلية  الدول الناميةتجمعات االقتصادية فيما بين لتكتل واللتحقيقه، ل
الديناميكية التي تحققه التكتالت في الدول المتقدمة نظرًا الختالف مستوى الكفاءة و 

الدول النامية تسعى إلى إقامة تكتالت فواألداء والطاقة االستيعابية القتصادياتها. 
اقتصادية إقليمية تجاه التكامل االقتصادي فيما بين الدول المتقدمة، بقصد إحداث 

اعها الصناعي وإقامة صناعات جديدة تعتمد مزايا الحجم الكبير تغيرات هيكلية لتنمية قط
 4واتساع السوق وتنوع اإلمكانات. 

بعد  وخاصة  في ظل التكتالت االقتصادية أكثر ديناميكية،    أصبح االقتصاد العالمي
 االتحاد  منها على سبيل المثالاالقتصادية،  درجات مختلفة من التكتالت  ظهرت أن 

يليه التكتل االقتصادي  ،الذي يشكل نموذجًا متطورًا للتكتل االقتصادي E U األوربي
 ،(ASEAN  اآلسيان)  رابطة جنوب شرق آسياو ،  (NAFTAالنافتا  ألمريكا الشمالية )

، الحلف التجاري ألمريكا الالتينية الذي يمثل درجة متوسطة من التكتل التجاري والماليو 

 
 http://www.uae7.com/vb/t40293.htmlالمصدر: معهد اإلمارات التعليمي.  - 3
 .مسيرة التبعية والتكامل العربي  و  التكتالت االقتصادية الكبرى ،  د. احمد سليمان علي العموش  و  يند. علي جالل حس  -  4
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، ومجموعة (APECالمعروفة باسم )سيفيكية ون االقتصادي آلسيا الباجماعة التعاو 
أدنى درجات   وهي  الكبرى   بمنطقة التجارة الحرة العربية  وانتهاءً (  BRICSدول البريكس )

 5 االقتصادي. التكامل
الثانية  التكتالت االقتصادية التي أقيمت بعد الحرب العالمية  أغلب  المالحظ أن

 ها لها النجاح فتعثرت أمام المشاكل والخالفات، ولكن  يكتب لم    حتى نهاية القرن العشرين
تميزت بالديمومة واالستمرار في تطورها خاصة بعد اشتداد المنافسة العالمية في العقد 

في  صعب على الدول أن تدخل المنافسة األخير من القرن العشرين، وأصبح من ال
 اتفرضه  )تكتالت اقتصادية(كيانات اقتصادية    منفردة، فبدأت تتجمع في  السوق العالمية

سارعت الدول نحو تشكيل تكتالت واالندماج في االقتصاد العالمي فالعولمة االقتصادية  
القتصادية الكبرى  لدخول مرحلة جديدة يحل فيها الصراع بين القوى ا   اقتصادية استعداداً 

 محل الصراع بين القوى العسكرية على الساحة الدولية، وأصبحت هذه التكتالت 
 . للعالم اقتصادية جديدة االقتصادية تشكل خريطة

 
 
 

 المبحث األول
 التكتل االقتصادي مستوى 

  هومقومات هوخصائص هوأهداف

منتمية  قد تكون عدد من الدول  بين دولتين أو التكتالت االقتصادية هي اتفاق
  إلى إقليم اقتصادي معين كأوروبا الغربية، المنطقة العربية، أمريكيا الشمالية جغرافياً 

 
 3210، موقع الحوار المتمدن، العدد التكتالت االقتصادية في الدول المتقدمة والناميةانظر، فالح خلف الربيعي،  -5

  . 2008/ 6/ 12تاريخ 
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شكل من أشكال التكامل االقتصادي. كإلقامة ارتباط فيما بينها  ،الدول اآلسيوية
 نتميء تعضااألدول وباتت ال تتجاوز اإلقليم الواحد أصبحت التكتالت االقتصادية و 

ألكثر من إقليم كمنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي )أبيك(، وتكتل 
نه تنسيق بين دولتين أو مجموعة من  أاالقتصادي على  التكتلعرف ي  و . األمريكيتين

بين الوحدات االقتصادية وتكتيل النشاط التنسيق الدول يقوم على أسس الغرض منها 
 . الستغالل مواردها بشكل أفضل االقتصادي لهذه الدول

 6مستوى التكتل االقتصادي وفوائده:   -أواًل 
تبدأ درجات التكتل االقتصادي بالتدرج من رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية  

 إلى أمام السلع الوطنية للدول األعضاء، أو ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة. ثم االنتقال  
موحدة على  ها تتفق الدول األعضاء على وضع تعرفالجمركي عندم االتحاد مرحلة 

هي السوق المشتركة التي يتم فيها  التاليةوالمرحلة  من الدول خارج التكتل، مستورداتها
الوحدة مرحلة تليها  تحرير تدفق رؤوس األموال واليد العاملة فيما بين الدول األعضاء،

العملة  توحيد  النقدية بما في ذلكاالقتصادية التي يتم فيها تنسيق السياسات المالية 
النقدية والسلطة النقدية، أخيرًا تأتي مرحلة االندماج االقتصادي الكامل، و كل مرحلة 

 7 من هذه المراحل تتطلب تخطي المرحلة التي كانت قبلها.
، ويقصد به مجموعة من  بالتفضيل الجزئي  المستوى األول للتكتل االقتصادي بدأي

ن لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن  ا خذها دولتاإلجراءات التي تت
تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادالت التجارية 

 
العربي للتخطيط  ومصطلحات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعهدالدليل الموحد لمفاهيم  - 6

 .10 - 9، ص 1996بالكويت، الكويت 
ــادية في الدول المتـقدمة والـنامـيةفالح خلف الربيعي،  - 7 تاريخ    3210، موقع الحوار المتمـدن، العـدد التكتالت االقتصــــــــــــ

12 /6 /2008 . 
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فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها 
 8 بعضًا امتيازات جمركية متبادلة.

عبارة عن اتفاق بين دولتين  منطقة التجارة الحرة:    المستوى الثاني للتكتل االقتصادي
أو أكثر يتم بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 
المبادالت التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم  

ها التجارية مع بقية دول العالم )غير األعضاء في اتفاق منطقة الجمركية في عالقات
التعاون االقتصادي ومن األمثلة   مستويات التجارة الحرة(. وتعد منطقة التجارة الحرة أحد  

 البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة األوربية.
يتم بين دولتين أو   اتفاق الجمركي: االتحاد المستوى الثالث للتكتل االقتصادي

مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بين  
الجمركي بتحرير التجارة  االتحاد دول االتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول األعضاء في 

الخارجية وإزالة القيود الجمركية على المبادالت التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفه 
من الدول غير  االتحاد الجمركية الموحدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول 

 9  الجمركي: االتحادومن أهم مزايا . االتحاد األعضاء في 
 ويساعد على:  الجمركي أحد صور التعاون االقتصادي، االتحاد يعد 

 .االتحاد توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول األعضاء في  •
، بحيث تخصص كل دولة في إنتاج السلع االتحاد تقسيم العمل بين الدول األعضاء في   •

 التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها. 
وعدم الجمركي المبادالت التجارية بين الدول األعضاء  االتحاد يتعين أن يسهل 

الجمركي االتفاق على   االتحاد وضع عراقيل أمام تجارة الدول غير األعضاء. ويستوجب  
التوصل إلى هذا الجدول يتم  جدول جمركي موحد يسري على سلع الدول غير األعضاء.  

 
 . 241ص 2009 الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق، الدكتور مصطفى العبد هللا - 8

 .244المصدر السابق، ص - 9
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الموحد بحيث ال تتضرر تجارة الغير؟ في أغلب األحيان يصعب التوفيق بين هذين  
. وتوحيد الجداول يفترض بين الدول  لتعرفه الجمركيةاألمرين نظرا لالختالف الكبير في ا

ثم تتولى لجنة  االتحاد بالضرورة االعتماد على الجداول الوطنية السائدة قبل تأسيس 
متخصصة تحديد متوسط التعرفه، والمتوسط هو الجدول الموحد، وينجم هذا التحديد 

 10ضة. عن دراسات اقتصادية ومالية وعن التوفيق بين المصالح المتعار 
اتفاق بين دولتين أو مجموعة    السوق المشتركة:  المستوى الرابع  للتكتل االقتصادي

من الدول يتم من خاللها إلغاء القيود على انتقال عناصر اإلنتاج، كالعمل ورأس المال، 
وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول األعضاء في 

يتم في إطارها انتقال السلع واألشخاص ورؤوس األموال بحرية  االتفاق سوق موحدة 
لتعاون االقتصادي. ومن األمثلة البارزة على ل المستويات العاليةتامة. وهي تعد أحد 

 السوق المشتركة، )السوق األوربية المشتركة(. 
اتفاق بين دولتين أو  االقتصادي:  االتحاد المستوى الخامس للتكتل االقتصادي

من الدول تتسع فيه إجراءات التعاون االقتصادي إلى جانب ميزات السوق مجموعة 
المشتركة فيما بين الدول األعضاء في االتفاق، لتشمل تنسيق السياسات االقتصادية 

 والمالية والنقدية والسياسات االجتماعية وتشريعات العمل والضرائب.

أعلى مرحلة من مراحل التعاون االقتصادي، فهو يتضمن    االندماج االقتصاديويعد  
االقتصادي والسوق المشتركة في المراحل  االتحاد إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية 

السابقة، توحيد السياسات االقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري 
اون االقتصادي توافق كل مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التع

دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجاالت 

 
 . 2001/ 10/ 27الدكتور صباح نعوش، العالم اإلسالمي ومنظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت السبت  - 10
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لتكتل ول للسلطة اإلقليمية العليا وهذا يعني الوصول إلى التكامل االقتصادي التام.
 :فوائد عديدة أهمها االقتصادي

 زيادة القدرة اإلنتاجية لدول التكتل. - 1

 أوسع وأكبر يؤدي إلى:فتح أسواق  -2

 ة، ينافس تال القدرة زيادة •

 تحريض المنتجين على زيادة اإلنتاجية، •

 تحريض المنتجين على تحسين نوعية اإلنتاج. •

 تشجيع وزيادة االستثمار.  - 3

 زيادة اهتمام المستثمرين بدول التكتل.  - 4

 تحقيق وفورات الحجم.   - 5

، حيث يمكن تحقيق  ل االقتصادي أكثرفوائد التكت فإن بيةبالنسبة للدول العر أما 
يق االستقرار تحق، وفوائد أخرى كجتماعية المذكورة أعالهاالقتصادية االفوائد ال

يمكن أن يكون التكتل االقتصادي طريق لتحقيق الوحدة كما  االقتصادي والسياسي
 العربية المنشودة.

 
 

 مراحل التكامل االقتصادي
Stages of Economic integration   

Trade pact 

type 

 لتجارة نوع اتفاق ا

activities inside the trade bloc 

 األنشطة داخل التكتل التجاري

common barriers in external relations 

 الخارجية  دول التكتل المشتركة في عالقات العوائق 

eliminating barriers for exchange of 

 إلغاء العوائق لتبادل

Shared policies 

 السياسات المشتركة
goods 

 السلع

services 

 الخدمات

capital 

 رأس المال 

labour 

 قوة العمل
goods 

(tariffs) 

بتعرفة  سلع

 جمركية

goods 

(non-

tariff) 

service

s 

 الخدمات

capital 

 رأس المال 

labour 

 قوة العمل

monetary 

 النقدي

fiscal 

مالي ال  

Tariff 

 تعرفه

Non-

tariff 

بدون 

 تعرفه

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_integration#Stages
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_pact#By_sophistication
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_pact#By_sophistication
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_barrier
http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_territory
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_barrier
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tariff
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-tariff_barriers_to_trade
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-tariff_barriers_to_trade
http://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_External_Tariff
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-tariff_barriers_to_trade
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-tariff_barriers_to_trade
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بدون  سلع

تعرفة 

  جمركية

Preferential 

trade 

agreement 

التجارة   ية اتفاق

 التفضيلية

  TIFA 

BIT ، 

TIFA 
        

Free trade 

agreement 

 التجارة الحرة ية اتفاق

            

Economic 

partnership 

 الشراكة االقتصادية 

            

Common 

market 

 السوق المشتركة

            

Monetary 

union 

 االتحاد النقدي 

            

Fiscal union 

 مالي ال االتحاد
            

Customs union 

  االتحاد الجمركي 
            

Customs and 

monetary 

union 

االتحاد الجمركي 

 والنقدي

            

Economic 

union 

 االتحاد االقتصادي  

            

Economic 

andmonetary 

union 

االقتصادي   تحداال

 والنقدي

            

التكامل االقتصادي  

 التام 
            

  [partial  تطبيق جزئي] — [substantial   تطبيق كامل] — [none or not applicable   ال يطبق] 

 أهداف التكتل االقتصادي: و  أساليب التكتل االقتصادي -ثانيًا 

ويعتمد   - األسلوب األول: االقتصادي لتكاملا للتكتل أو أسلوبان رئيسانهناك 
تحقيق  ىالسوق أو التنسيق والتخطيط، ويهدف إل ى قو استنادًا إلى المنهجي"  اإلطار"

التنسيق والتجانس بين السياسات االقتصادية واالجتماعية لتنظيم أداء االقتصاد الكلي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preferential_trade_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Preferential_trade_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Preferential_trade_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_and_Investment_Framework_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilateral_Investment_Treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_and_Investment_Framework_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Partnership_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Partnership_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_market
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_market
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_and_monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_and_monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_and_monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_and_monetary_union
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حرية انتقال السلع والخدمات وعوامل اإلنتاج   ى ، وإزالة كافة القيود علالتكتلفي دول 
إنجاح تجربة   ىمل التي تؤدي إليعتبر من أهم العواو   ،والتوافق في السياسات االقتصادية

تجربة   يالمنهج والتي طبقت اإلطار التكامليةمن أهم النماذج و التكامل االقتصادي، 
بين   والتكامل أساس التنسيق ى يقوم عل - للتكتل األسلوب الثاني األوروبي. االتحاد 

هدف التنسيق بين المشروعات بقطاعات محددة أو مشروعات اقتصادية بعينها، 
 ·دخالها كمشروعات مشتركةإلابهة  المتش

يبدو أن األهداف المشتركة لجميع التكتالت االقتصادية هي الحصول على مزايا  )   
عن   اقتصادية أكبر مقارنة بما كانت تحصل عليه عندما كانت خارج التكتل. فضالً 

مة وفتح األسواق، سعيها لحماية إنتاجها المحلي من المنافسة األجنبية في ظل العول
فلم يعد هناك أي  التكتالت اإلقليمية أمرًا حتميًا. إلىلة االنضمام أوعليه أصبحت مس

مجال للنجاح في تحقيق أهداف التنمية أو الدفاع عن المصالح الوطنية إذا بقي البلد 
صبح شعار التعامل االقتصادي الدولي هو" أن البقاء لمن هو أكثر بعد أن أ ،منفرداً 

 11 .( كفاءة وقوة ومنافسة "

  على مزايا اإلنتاج   الدول األعضاء في التكتل  حصولإلى  تكتل اقتصادي    أي  هدفي
لخدمة االقتصاد الوطني. توسيع حجم السوق وتوجيه االستثمارات عن طريق الكبير: 

رات الستفادة من المها او   بين الدول األعضاء في التكتل.  التكنيكي والوظيفيتقسيم العمل  
كما يسعى التكتل   .الدول األعضاء في التكتلالعاملة بصورة أفضل على نطاق  واأليدي  

  إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:االقتصادي 
12

 

عضاء في  في كافة الدول األ اإلنتاج واالستثمار والدخل والتشغيلزيادة حجم  .1
 التنمية االقتصادية. التكتل وبالتالي تحقيق المزيد من 

 
 مصدر سابق.، التكتالت االقتصادية في الدول المتقدمة والناميةفالح خلف الربيعي،  - 11
12 - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:www.enamaroc.co 
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تحسين مستوى معيشة المواطن في كافة الدول األعضاء في التكتل، عن   .2
 تمكين المستهلكين من الحصول على السلع بأقل األسعار الممكنة. طريق 

  بية ما زالت الدول النامية وخاصة الدول العر حيث بقيت    تنويع قاعدة اإلنتاج: .3
وبعضها  والتجارة الخارجية، الخام الموارد و  مصادر الطاقة تعتمد على إنتاج

المساعدات الخارجية، وقد أثقل هذا الوضع كاهلها بالديون  يعتمد على 
نسبة منخفضة  الخارجية، في حين أن حصتها من التجارة الخارجية كانت دائما  

 من إجمالي التجارة العالمية. 
  الدول النامية وخاصة الدول العربية شهدت    االدخار واالستثمار:زيادة معدالت   .4

نسبة  متوسط معدل االدخار كان في االستثمار واالدخار،  شديداً  تذبذباً 
دخار في اال ت معدال ىأدن من من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو منخفضة

 العالم. 
الدول  الدول النامية وخاصةتعاني  تضييق الفجوة في نمط توزيع الدخل: .5

فرص الحصول على  و من درجة مرتفعة من التفاوت في توزيع الدخل  العربية
% من عدد السكان، ويبلغ  40الموارد. وتصل نسبة الفقراء إلى ما يفوق 

في اليوم، ويفتقر كثير أحيانًا أقل من دوالر واحد متوسط دخل الفرد الفقير 
  خدمة.من السكان إلى العناية الصحية والتعليم وأساسيات ال

تعاني    الدول النامية وخاصة الدول العربيةحيث إن    تحقيق السالم االجتماعي: .6
من تفشى النزاعات والصراعات األهلية التي تمثل تهديدا مباشرًا للتقدم  

 االقتصادي واالجتماعي. 
حتى تتمكن   زيادة معدالت االستثمار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي: .7

من التكتل  من تحقيق األهداف االقتصادية    دول العربيةالدول النامية وخاصة ال
ومن ضمنها تخفيض حالة الفقر يتعين عليها تحقيق معدالت لنمو  االقتصادي  

% سنويا، األمر الذي 7 عنفي المتوسط  ال تقل ،الناتج المحلي اإلجمالي
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% من إجمالي الناتج  30يتطلب تحقيق معدالت لالستثمار تفوق في المتوسط  
 المحلي.

 تيسير االستفادة من مهارات الفنيين واأليدي العاملة بصورة أفضل. .8

   التقليل من االعتماد على الخارج. إلى يؤدي التكتل االقتصادي .9
ويمكن اعتبار التكتالت االقتصادية كأحد نماذج التنمية تتخذها مجموعة من الدول 

دية وإلغاء الحواجز التي تدخل في اتفاق فيما بينها، تقضي بتنسيق السياسات االقتصا
وزيادة التعاون فيما اقتصادي عالية الجمركية وغير الجمركية بغية تحقيق معدالت نمو 

 .التي تحدث في االقتصاد العالمي  واألزمات   بينها، ومواجهة مختلف التحوالت والتطورات 
االقتصادي التكتالت االقتصادية سواء كانت تكتالت شرقية أو غربية هدفها هو التكامل  ف

وحدات التكتل، ويتطلب التكتل االقتصادي تحليل على الموزعة  المتاحة لإلمكانات 
الوضع االقتصادي لكل عضو من أعضاء التكتل لمعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة 

 .لهذا التكتل
تعزز التوجه نحو التكتالت االقتصادية بعد خضوع كل من الدول ) تنامى و 

لشروط منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحرير التجارة، فضال عن  المتقدمة والنامية 
خضوع قسم كبير من الدول النامية لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة 
 بإعادة جدولة الديون وما ترتب عليها من التزام ببرامج الخصخصة والتكييف الهيكلي.

القتصادية بهذا الزخم، يؤكد على قوة العوامل فإن بروز التكتالت ا  ومهما تباينت الدوافع،
التي دفعت إلى ظهورها. وفي مقدمتها التحوالت الهيكلية في االقتصاد الدولي، وما 
ترتب عليها من إعادة توزيع لألدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه. والتي شملت 

م الدول النامية مما المشاركين الفاعلين في االقتصاد الدولي، بل تعدت ذلك لتشمل معظ
جعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها. فضال عن كونها ظاهرة اقتصادية في منطقها 

 13. (في ترابط واتصال حلقاتها  استراتيجيةالسياسي وظاهرة 
 

 ، مصدر سابق.التكتالت االقتصادية في الدول المتقدمة والناميةانظر، فالح خلف الربيعي،  - 13
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هي المنشآت اإلنتاجية العاملة في  أحيانًا وقد تكون المفردات المشمولة بالتكامل  
داخل الدولة، واحد قطاع معين أو في عدد من القطاعات الواقعة في نطاق جغرافي 

مختلفة، أو يتسع ليشمل لدول مختلفة من النشاط االقتصادي  وقد يمتد ليشمل أوجهاً 
 ملتكا يكون ال . وإذا كانت الدول تقع ضمن إقليم واحد  ههذ   مجمل النشاط االقتصادي في

إلى وحدة سياسية تشمل مختلف أوجه  الحقاً  إقليمي يمكن أن يقود  تكامل االقتصادي 
الحياة اإلنسانية )اقتصادية، وثقافية، وسياسية(، فإذا اقتصر األمر على بناء وحدة 
اقتصادية بين دول اإلقليم فإننا نكون بصدد تكامل اقتصادي قد يكون مقصودًا بحد ذاته  

، وقد "إقليمي أو عالمي" ى اندماج في اقتصاد أكثر شمولية منه أو باعتباره خطوة إل
 14  يكون مرحلة تستهدف تعزيز الحركة نحو وحدة سياسية.

 :  االقتصاديةأسس التكتالت  -ثالثًا 
 االقتصادية في العالم:التكتالت أهم األسس التي تقوم عليها من 

 الدول األعضاء االستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين  •

تؤدي المنافسة الكاملة بين المؤسسات االقتصادية المختلفة للدول األعضاء إلى  •
توسع تلك المؤسسات واتجاهها نحو االندماج سويًا لالستفادة من مزايا اإلنتاج  

 . الكبير

 . سياسة تجارب موحدة للدول األعضاء تجاه العالم الخارجي اتباع •

تي تتوفر في الدول األعضاء ضمن خطة للتنمية  تعبئة الموارد االقتصادية ال •
  .المشتركة

تنسيق مشروعات التخطيط االقتصادي بين الدول األعضاء وتنسيق السياسات   •
الضريبية والمالية والنقدية بالشكل الذي يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة  

  .وفقًا لألسس االقتصادية الصحيحة

 
14 - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:www.enamaroc.com 
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اإلندماج    ا متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أصبح من المستحيل أن تحقق دولة م
غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع التكتل مع  أن تلجأ إلى    في االقتصاد العالمي أو

المتغيرات العالمية المتالحقة ال تخلو من بعض المخاطر والمخاوف لك ألن  ذ المشتركة،  
لمخاطر كلما كان التعاون هو  ا وتقلوال تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، 

والتكتل . لذا نجد التوجه الدولي نحو اإلقليمية أكثر الدول مجموعة من السائد بين
 بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها اإلقليمي وتوسعه  يتزايد يوماً االقتصادي  

الواليات المتحدة منطقة التجارة الحرة  أنشأت . حيث لتدافع عن مصالحها االقتصادية
تحاول أن  ، وتدعو إلنشاء منطقة تجارة حرة لألمريكيتين، و "النافتا"ألمريكا الشمالية 

لها من أجل الدخول في تكتل مع بعض الدول   تجعل المحيط الباسيفيكي امتدادًا إقليمياً 
لكبير والعمل على ضم  وفي أوروبا بعد تحقيق الحلم األوروبي ا) اآلسيوية وأستراليا. 
بدأ الكالم عن "مبادرة العمالقة" عبر األطلسي  - شرقية وغربية - كل الدول األوروبية

بين األوروبيين واألمريكيين. ولم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو اإلقليمية على هاتين  
 15 .(القارتين بل تعدى إلى آسيا وأخيرا إلى أفريقيا

 : االقتصاديةخصائص التكتالت  -رابعًا 
  :أهمها   تتصف التكتالت االقتصادية بعدة خصائص 

حجوم الضخمة من حيث مواردها وإنتاجها، التتصف التكتالت االقتصادية ب .1
واتساع أسواقها االستهالكية واإلنتاجية، وتنوع هياكلها االقتصادية ومواردها 

 .وكثافة حجم سكانها

موال واالستثمار بين الدول حرية تنقل السلع والخدمات واألشخاص ورؤوس األ .2
 .المتكتلة

المنافسة الحرة بين الدول المتكتلة في المنطقة التكاملية ولها سياسة تجارية موحدة   .3
 .تجاه الدول األخرى خارج نطاق التكتل
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ارتفاع نسبة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية وهذا ما يجعلها تخفض   .4
لها درجة عالية من االستقاللية االقتصادية  من التبعية االقتصادية، أو تكون 

بالنسبة للدول الخارجة عن المنطقة التكاملية هذا ما يؤدي إلى االرتباط بين الدول 
  .المتكتلة من خالل تشابك اقتصادياتها وأسواقها

قوتها في التفاوض على المستوى الدولي هذا للدفاع عن مصالحها ضد التكتالت  .5
من ثم تكون الدول التي تنتمي إلى التكتل في موقع أفضل االقتصادية األخرى ، و 

 .من ناحية المساومة أو التفاوض مهما كان شكله

 .توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة عن تحقيقها .6

االستفادة من رؤوس األموال واأليدي العاملة الماهرة واالستغالل األمثل للموارد    .7
 .التكاملية المتاحة في المنطقة 

تحقيق نمو اقتصادي مستمر كنتيجة لآلثار الديناميكية المتعلقة بحجم السوق    .8
 .وتحسين مناخ االستثمار وزيادة المنافسة الناتجة عن فتح األسواق

كما  التكتالت االقتصادية الجديدة في ظل توجهات السياسة االقتصادية وتبدو 
 يلي:

 .الصناعات التصديريةالتوجه في التصنيع نحو  •

 .تخصيص الموارد يكون أو يتم وفقا لقوى السوق  •

 .قيادة القطاع الخاص للنشاط االقتصادي •

إلى جانب االعتماد على السلع الصناعية في المبادالت فقد دخلت تجارة الخدمات  •
 .واالستثمار إلى ميدان االتفاقيات اإلقليمية الجديدة

 .يق تنسيق السياسات االتجاه إلى تعميق االندماج عن طر  •
 .المعاملة مماثلة لجميع األطراف على السماح بفترات التكيف •

ويكفي الداللة على تأكيد خاصية تزايد التكتالت االقتصادية والترتيبات اإلقليمية  
، تشير 1995الجديدة، أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خالل عام  
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من أنظمة التكامل االقتصادي ومن ثم التكامل   45والي  أنه يوجد على مستوى العالم ح
  80من دول العالم، وحوالي%  75االقتصادي في مختلف صورها ومراحلها، تشمل%

 .من التجارة العالمية 85من سكان العالم والسيطرة على %  

 التكتالت االقتصادية وآفاقه المستقبلية: نحو تنامي التوجه 

لتكتالت االقتصادية في العقد األخير من القرن  ا يمكن القول إن تنامي ظاهرة
ويعتقد )النظام االقتصادي العالمي الجديد،    سمات العشرين جعل منها سمة أساسية من  

البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع االقتصادي العالمي 
ألسعار الصرف الثابتة  في السبعينيات التي تمثلت في انهيار نظام بريتون وودز

للعمالت، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار 
الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العمالت الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها 

ة في بداية الثمانينيات، األمر الذي أدى إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الحمائي 
في الدول الصناعية مما أثر سلبا في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة  

 16 .( لصادرات الدول النامية إلى األسواق العالمية
كما   تلخيص المالمح والمضامين التي ميزت ظاهرة التكتالت االقتصادية ناويمكن

 : يأتي
يدًا للحصول على تحوالت ظاهرة التكتالت االقتصادية من حيث طبيعتها تجس  تأتي •

هيكلية جذرية في البناء االقتصادي الدولي بما فيه إعادة توزيع األدوار والمواقع 
 النسبية للمشاركين فيه وبالتالي تأثيره في العالقات االقتصادية التي تنتج عنه. 

من حيث شموليتها فإنها تغطى أهم المشاركين في االقتصاد الدولي، بل تتعدى  •
غيرهم في مختلف أنحاء العالم مما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد ذلك لتشمل 

 حدودها.
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في ترابط    استراتيجيةو ومن حيث أبعادها فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسية   •
 واتصال حلقاتها. 

جميع اإلجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر إلزالة  هي  االقتصادية التكتالت 
لتنسيق بين مختلف اة الدولية وعناصر اإلنتاج فيما بينها، و حركة التجار  ىالقيود عل
التكامل االقتصادي بين  أعلى. فالتكتل و   بغرض تحقيق معدل نمو  االقتصاديةسياساتها  

، ثم منطقة التجارة الحرة، يالجزئدولتين أو أكثر البد أن يمر بمراحل أولها، التفضيل 
الجمركي، ثم السوق المشتركة، ويعتمد هذا التصنيف لمراحل التكامل  االتحاد ف

األعضاء في  دولالاإلجراءات والسياسات االقتصادية المتبعة بين  ىاالقتصادي عل
 التكتل.  

الوفورات  يالدول النامية من تحقيق اإلنتاج ذ  في االقتصادية  تمكن التكتالت و 
سبيل المثال أن  ىن المواقع والتخصص، وعلاالقتصادية، كما أنة وسيلة لالستفادة م 

تخصص كل دولة من الدول النامية في سلعة معينة تتميز فيها بالمميزات النسبية يؤدي 
 . من المواد الخام والطاقة، ويؤدي هذا بدوره إلي تقليل تكلفة اإلنتاج  ىاالستفادة المثل  ىإل

لصناعي، ولما كانت أسواق االقتصادي وسيلة لزيادة كفاءة القطاع اكما يعد التكتل 
أن الحماية التي تتميز بها هذه الصناعات  ىصغيرة باإلضافة إل الدول النامية أسواقاً 

يتطلب رفع كفاءة هذا القطاع التنسيق  الكفاءة،    ى من األمور التي تؤدي إلي ضعف مستو 
ة الخاصة بالتعريفات الجمركية وسياسة التجار التجارية و  االقتصاديةبين السياسات 

في السياسات المالية والنقدية وسياسات  الخارجية "تجاه العالم اآلخر" والتنسيق أيضـاً 
 17.  تشجيع االستثمار

 وأسباب فشلها:  التكتالت االقتصاديةمقومات استمرار   –خامسًا 
التكامل االقتصادي إلى مقومات أساسية تعزز قيامه  و  التكتل ينبغي أن يستند 

هو اقتصادي ومنها ما هو   واالستمرارية. ومن هذه المقومات ماوتضمن له البقاء 
 

  . 2007 مؤسسة األهرام بالقاهرة، في عصر العولمة االقتصاديةالتكتالت  ،أيمن رفعت - 17
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سياسي أو ثقافي، فمن الناحية السياسية ينبغي أن تكون األنظمة السياسية متقاربة من  
، ذلك أن عدم التماثل بين الدول في طبيعة أنظمتها األيديولوجيةحيث الفلسفة والتوجهات  

ارب التكاملية في العالم في حين ساعد السياسية شكل أهم عائق في وجه معظم التج
في نجاح   -  التي سعت إلى إقامة تكامل  -  التماثل في األنظمة السياسية لمعظم الدول

بين الدول المتكاملة، ذلك   ومهماً   أساسياً   تكاملها. كما أن المقومات الثقافية تعتبر عامالً 
 التكتل  مكن أن يؤدى إلى إعاقةأن اختالف العادات والتقاليد والقيم والدوافع االجتماعية ي

 18التكامل إلى حد بعيد. و 
التنمية االقتصادية، وزيادة  لتحقيقاالقتصادي الوسيلة األكثر ضمانًا  تلالتكيعد  .1

رفاهية الشعوب مهما اختلفت الطرق واألساليب والمفاهيم المستخدمة المعبرة عن  
 هذه الوسيلة. 

 اقتصادي.  تكتلي نجاح وديمومة أي مقومات االقتصادية الدور الحاسم فلليظل  .2
هو   إلى ما الذي يبدأ باألسهل وصوالً  - قتصادياال في التكتل النهج الوظيفي .3

ألنه  ،  العربيةللدول    للتكتل في الدول النامية وخاصة    هو النهج األصلح   -  أصعب 
يجعلها تقتنع وتعايش مزايا التكامل االقتصادي وبالتالي يصبح مطلبًا ضروريًا  

 وليس مسألة مفروضة من بعض األطراف. 
العوامل السياسية من خالفات وعدم استقرار سياسي من أهم األسباب التي  تعد  .4

 في العالم.   قتصادياال التكتلأدت إلى فشل تجارب 
جاء نتيجة لشعور عام لدى القادة  ة العربية الكبرى قيام منطقة التجارة الحر إن  .5

النظام   في ظل التطورات التي جرت على  ابضرورة قيامه العربيةوالشعوب 
 ، السياسية منها واالقتصادية. يالعالم االقتصادي 

 
 http://www.uae7.com/vb/t40293.htmlانظر، المصدر: معهد اإلمارات التعليمي.  - 18
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من موارد طبيعية متنوعة، إضافة إلى السوق الواسعة   الدول العربية تتمتع به    إن ما .6
االقتصادي الستراتيجي كل ذلك يمثل فرصة لنجاح التكتل والموقع الجغرافي ا

 . والتكامل
 :االقتصاديفشل التكتل  أسباب -
ن ضعف مستوى التقارب بين توجهات األنظمة السياسية هو العائق األهم في  إ

ورغم أن المقومات  .ةفي الدول العربيوخاصة  وجه معظم تجارب التكتل االقتصادي
حيث تعد  إال أنها ليست كافية لوحدها، ية لنجاح التكتل،السياسية والثقافية ضرور 

أحيانًا لنجاح تجربة    الكافيو   األهم  لمصالح المشتركة هي الشرطواالمقومات االقتصادية  
 19.  األوروبي االتحاد وخير مثال هي تجربة  التكتل االقتصادي،

بين    االقتصادي  فشل وضعف التكتل والتكامل  رئيسة تؤدي إلى  ثالثة أسباب هناك  
 20. اقتصاديةو تاريخية،  و سياسية، الدول النامية وخاصة الدول العربية: 

 بأسواق الدول  النامية ارتباط أسواق الدول ىإل، يعود تاريخي –األول السبب 
المستقرة، ولبقاء السياسات االقتصادية المستقرة والسياسية والتجارية بالدول و  المتقدمة

أوروبا أهم من   دول اعتقاد بأن وجود شبكة مواصالت بين المستقرة، وأصبح هناك
 . وجودها بين الدول األفريقية

، ما زالت معظم الدول ىبالدرجة األول  سياسيالقرار يرتبط بال   - السبب الثاني
، باإلضافة التكتلبالدها، األمر الذي يجعل من الصعب تحقيق هذا  ود تحاول رسم حد 

، التعاون و  التكتل نوع منأي تحقيق في أن معظم شعوب هذه الدول ليس لها رأي  ىإل
 .  للحكام والقرار يعود 

 
انظر، يوسف الصائغ، االقتصاد العربي على عتبة القرن الحادي والعشرين، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد  - 19

 . 1996السادس، خريف، 
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وجود عدد كبير  أي  التكتل ضعف مؤسسات  ويعني  ،اقتصادي – السبب الثالث
 التكتلمن منظمات التكامل اإلقليمي، وعدم وفاء معظم الدول بالتزاماتها لمنظمات 

قلة  ىإل باإلضافة لمنظمات في اإلعداد الصحيح للمؤتمرات، اإلقليمية، ضعف هذه ا
 . التعاون والمشاورة بين هذه المنظمات 
 21الدول العربية:  في  أسباب فشل التكتل االقتصادي

مع باالقتصاد العالمي وخاصة  العربيةاقتصاد معظم الدول  اندماجتبعية وعمق  .1
 . الدول المتقدمة

ال يوفر صبغة تعاون بينها   الدول العربيةطبيعة الصادرات والواردات من وإلى  .2
حيث أنها تحتاج إلى اآلالت وقطع الغيار وكافة الصناعات المتقدمة وهي غير  
متوفرة في أسواق دول العالم الثالث، كما أن صادراتها تمثل في معظم األحيان  

هذه تصدر لدول متقدمة وليس لها ( و  مصادر الطاقة والمواد الخاممنتج واحد ) 
 .سوق كبيرة في دول العالم الثالث 

ليست متجانسة، فبعضها يطبق مبادئ  الدول العربيةاالقتصادية في السياسات  .3
االقتصاد   على الطريقة الرأسمالية والبعض اآلخر يطبق مبادئ السوق  اقتصاد 

ن أنظمتها السياسية  شتراكية، وهذا التمايز بي االعلى الطريقة المنهاجي المخطط 
  22. واالقتصادية أدى إلى إخفاق التكتل بينها

 الدول العربية. كافة الفساد اإلداري والمالي في .4

 الدول العربية.التنمية التي تعاني منها معظم  واحتياجات مشكلة التخلف  .5

 إلىن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إفي ظل هذه الظروف ف) 
بناء تكتل اقتصادي يضاهي التكتالت المتطورة، لتستفيد من إمكانياتها االقتصادية  

 
 192،  ص ص  1999ية المشتركة في عصر العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة  انظر، سليمان المنذري، السوق العرب -  21
– 199 . 

قاسم احمد األحمد، التعاون االقتصادي والسياسي بين المملكة األردنية الهاشمية واالتحاد األوربي، المعهد الدبلوماسي  -  22
 . 108 – 105ص ص 1998األردني، عمان 
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مكانية تحقيق هذا الهدف، فإن األمر يستدعي العمل إولكي يكون هناك أمل في    الهائلة.
واالهتمام بالتنمية البشرية   بجدية أكثر من أجل، االرتقاء بنظم الحكم في الدول العربية،

ورفع مستوى المهارات، وزيادة تنافسية الصادرات وتنويع الهياكل اإلنتاجية، وحل مشاكل 
 23. ( المديونية،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسين مناخ االستثمار

الوحدة االقتصادية  مرحلة التوصل إلى و  نجاح عملية التكتل االقتصادييتطلب 
السيادة  لصالح الوطنيةلسيادة، حيث يتضمن التنازل عن بعض السيادة تغيير مفاهيم ا

مقابل في التكتل المشتركة برضاء الدولة وهو تنازل من جانب جميع الدول األعضاء 
 قامت وهذا ما  التكتلالنفع العائد على تلك الدول ومقابل الحقوق والمزايا التي تنشأ من 

، على المفهوم الضيق للسيادة  ةصالح االقتصادي محيث غلبت ال  ،األوربي  االتحاد   به دول
فهو حاجة اقتصادية قبل أن يكون رغبة    الدول األعضاء في التكتل،فالتكامل يفيد كافة  

التكامل االقتصادي تحتاج إلى جهود كبيرة وعمل متواصل يتسم  و   التكتل  عملية  .سياسية
بالتصميم الجاد من أجل تحقيق الهدف والصالح المشترك ألعضاء التكامل وهذا ما 

( من اإلجراءات التي اتخذت 300) أكثر من  عملت به الدول األوربية حيث أنهم أحصوا  
 . 1992حتى وصلت أوربا إلى الوحدة عام  

 المبحث الثاني 
 االقتصادية التكتالت أهم 

يجب التكيف والتعامل معه، كما    واقعياً   أمراً   االقتصادية العالمية  أصبحت التكتالت 
فقيام التكتل  ،أن التكتالت االقتصادية تختلف باختالف ظروف تكوينها وأهداف إقامتها

عن  تختلف ظروفه الموضوعية والذاتية    على سبيل المثال  االقتصادي في الدول النامية 
ومن غير المستبعد أن تظهر تكتالت   .الدول المتقدمة على النمط نفسه ه فيظروف

الراهنة  العالمية التحوالت والتغيرات بسبب اقتصادية أخرى في مناطق جديدة من العالم 

 
 ، مصدر سابق.قتصادية في الدول المتقدمة والناميةالتكتالت االفالح خلف الربيعي،  - 23
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االقتصادية   التكتالت سنحاول فيما يلي استعراض أهم    .تحت مسمى العولمة االقتصادية
 العالمية.

،  التكتالت االقتصادية القائمة حالياً   أهممن    يعد هذا التكتل  األوروبي:  االتحاد  -   1
، 1999إلى تكامله النقدي واستخدام العملة الموحدة )األورو( مع مطلع سنة    حيث وصل

ودخوله في اتفاقيات تجارة حرة وفي اتحاد جمركي مع تركيا، واتفاقيات مشاركة مع دول 
"روما"  األوربي كمنطقة تجارة حرة بموجب اتفاقية االتحاد بدأ  .جنوب البحر المتوسط

وتعمق بشكل مستمر  والتكامل االقتصادي ثم تدرج مستوى االندماج 1958عام في 
دولة بعد انضمام دول أوربا  25 إلى االتحاد أن وصل عدد الدول األعضاء في  إلى

 ىمن حيث البن   االً فأصبح من أكبر التكتالت االقتصادية في العالم وأكثرها اكتم  الشرقية،
يهيمن هذا التكتل تجاريا على أكثر   االستمرار في المسيرة التكاملية.و والهياكل التكاملية،  

أضخم   يعد ويحصل على أكبر دخل قومي في العالم، كما  من ثلث التجارة العالمية،
مليون   380األوروبي أكثر من  االتحاد  بلغ عدد سكانيسوق اقتصادي داخلي حيث 

على رأس   ليصبح بكل قوة  هذا التكتل. ويسعى توسط دخل فردي مرتفع نسبياً نسمة وبم
 االتحادأهداف  تركز  لنظام االقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين،  اهرم  

 االتحاد على سعي تؤكد إال أنها  ،االتحاد دول على تقوية الهياكل والبنى االقتصادية ل
إلى دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح له بأن يلعب دورًا أكثر فاعلية في كافة 
المجاالت االقتصادية بل وحتى السياسية. وهذا ما يدعم فرضية الترابط بين ظاهرة  
 تنامي التكتالت االقتصادية وما يشهده العالم من عولمة اقتصادية على جميع األصعدة.

24 
  منطقة : تأسست (NAFTA )نافتا الحرة ألمريكا الشماليةمنطقة التجارة  - 2

. تكتل األمريكيتين الشمالية والجنوبية   وهو ،  1992  في عام   التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 

 
انظر، أسامة المجدوب، العولمة واإلقليمية: مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة   -  24

 (. 85 – 75، ص ص ) 2000
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تضم منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية الواليات المتحدة األمريكية وكندا 
تالت االقتصادية الثالث األكبر في والمكسيك. ويعد هذا التكتل االقتصادي من التك

وبدأ سريان مفعول اتفاقية هذا  ،1993عام  في هذا التكتل االقتصادي العالم. تأسس
، ويعد التكتل تحريرًا تجاريًا تصاعديًا وفتح مجال أوسع 1999التكتل الضخم عام 

ود التشريعية  لسياسة االستثمار، عن طريق إزالة كافة التعريفات الجمركية وإزالة كافة القي
أمام االستثمار األجنبي وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التبادل التجاري متعدد 

أكبر منطقة تجارة يعد وبالرغم من كونه ال يضم إال ثالث دول كبيرة، فإنه األطراف. 
تريليون دوالر عند النشأة، وعدد منتجين   7بحجم اقتصاد يقارب  ،حرة في العالم تقريباً 

 لدول التكتل مليون نسمة، كما يتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي 360هلكين يناهز  ومست
 حوالي 1991عام للتكتل في  حجم التجارة الخارجية صل و كما مليار دوالر،  670
ت المتحدة األمريكية  اإلمكانات التي تتمتع بها الوالياإضافة إلى مليار دوالر،  1017

وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية هائلة. وإذا متطورة  امن تكنولوجي
األوروبي، فهي  االتحاد نجدها ال تختلف كثيرًا عن أهداف  االتحاد تفحصنا أهداف هذا 

تعطي كل أولوياتها لتعزيز القدرة التنافسية  و تحقيق اقتصاد قوي للدول األعضاء  تسعى ل 
  األوروبي.  االتحاد   وخاصةتوى العالم  مع التكتالت االقتصادية األخرى الصاعدة على مس 

وبالرغم من اتجاه الواليات المتحدة األمريكية نحو إقامة هذا التكتل إال إنها تدعو  
وباستمرار نحو تحرير التبادل التجاري الدولي على المستوى العالمي وفي إطار منظمة 

  25(.  WTOالتجارة العالمية ) 
وقد حققت  إلضافة إلى اليابان والصين.مجموعة دول النمور اآلسيوية با -  3

. وأصبح لهذا % سنوياً 10هذه الدول معدالت نمو اقتصادية مرتفعة وصلت إلى حوالي  
. وقد طار العالقات االقتصادية الدوليةالقطب القدرة اإلشعاعية الفاعلة والواسعة في إ

 
في االقتصاد األردني، أطروحة دكتوراه في العموش، آثار العولمة على قطاع التجارة الخارجية  احمد سليمان علي - 25

 . 42، ص2002االقتصاد مقدمة إلى الجامعة المستنصرية ، بغداد، 
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يابانية إلى موال الأحدثت منطقة واسعة للتبادل التجاري الحر، وقد كان لرؤوس األ
هم في خلق شروط التراكم الرأسمالي والنمو السريع باإلضافة إلى خلق المنطقة قد أس

شبكة واسعة ورابطة قوية من االتصال التكنولوجي لمختلف الدول األسيوية الهادية أدى  
إلى جعل المنطقة ورشة كبيرة للصناعة تعج بالنشاط االقتصادي الهائل كما وصفها 

  26 بعض الباحثين .
رابطة جنوب  تكتل (: تأسسASEAN )آسيان رابطة جنوب شرق آسيا - 4

تايالند، سنغافورة، ماليزيا،   هي: آسيوية دول 6ويضم  1967 في عام شرق آسيا
سياسيًا مضادًا للشيوعية، إال أن    حلفاً   يشكلاي، إندونيسيا، الفلبين. وكان هدفه أن  نبرو 

القلق المشترك الذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة األضرار التي لحقت بهم جراء 
اإلجراءات الحمائية المتبعة من قبل الواليات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول 

اليزيا في جعلها تركز على التعاون االقتصادي فيما بينها. وهكذا طرح رئيس وزراء م
فكرة إنشاء تكتل اقتصادي تجاري بين دول الرابطة )اآلسيان(، وقد أرسى  1990سنة 

مضادة للتكتالت االقتصادية -  هذا التكتل خطوة هامة على طريق تأسيس جبهة منظمة
في جنوب شرق آسيا. ومع محدودية النمو في التعاون االقتصادي وتكامل  - األخرى 

إنه أصبح من المالحظ أن دوره في التجارة الدولية يتزايد األسواق بين دول التكتل ف
من إجمالي  %3.1 تمثل إال حوالي باستمرار، فبعد أن كانت صادرات المجموعة ال

من إجمالي صادرات الدول النامية فقد وصلت  % 11.3 الصادرات العالمية، وحوالي
من إجمالي   % 16.8  من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي  %5.2  هذه الصادرات إلى

 .صادرات الدول النامية
تكتل   تأسس (:APEC) جماعة التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية - 5
هذا التجمع االقتصادي العمالق كرد فعل   ،التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية  جماعة

 
 37، ص1996فتح هللا ولعلو، تحديات عولمة االقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية، منتدى الفكر العربي، عمان،    -  26
. 
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دولة على رأسها  18 جماعةالهذه  وتضم. 1992على إعالن قيام أوروبا الموحدة عام 
وكندا والمكسيك ونيوزيلندة وكوريا الجنوبية،  المتحدة اليابان والصين واستراليا والواليات 

نتدى االقتصادي ودول رابطة اآلسيان. وتأتي الخطوات المتالحقة لتطوير هذا الم
من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والواليات المتحدة   يوتحويله إلى تكتل اقتصادي فعل

وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحلي اإلجمالي لهذا 
نصف الناتج القومي اإلجمالي العالمي،  وهذا يشكليليون دوالر ر ت 13التجمع حوالي 

وقعت دول جنوب شرق . كما  % من التجارة العالمية 50عن سيطرته على حوالي    فضالً 
 27(.  آسيا اتفاق للتجارة الحرة عرف باسم )اإلفتا

في    أمريكا الالتينية   رابطة دولتكتل    تأسس  أمريكا الالتينية:  رابطة دولتكتل    -  6
أورغواي، و بيرو، و شيلي، تو المكسيك، و البرازيل، و ضم األرجنتين، ي ، و 1961عام 

تكتل قارة أمريكا الشمل يفنزويال، وبوليفيا، وبذلك و  كولومبيا، واإلكوادور،و باراغواي، و 
بطة على تحرير التجارة دون  اهذه الر   التكامل في  قتصراو   جانب المكسيك.  إلىالالتينية  

  ضع أهدافها و الجمركي أو السوق المشتركة، وتميزت بتوا االتحاد أن يمتد إلى تحقيق 
  ، نتيجة التفاوت الكبير بين أعضائها، فالدول الثالث الكبرى: تباطؤها في االنجاز

% من الدول  70والبرازيل، والمكسيك تمثل مساحتها وسكانها حوالي األرجنتين،
وهذا التفاوت الكبير في اإلمكانيات كان السبب الرئيس في فشل   األعضاء في الرابطة،

 هذا التجمع . 

قامت ترتيبات وتكتالت  فقد أما في إفريقيا  :في أفريقياالتكتالت االقتصادية  - 7
ومن    .إقليمية تسعى إلى تنسيق الجهود لمواجهة ما يحدث في البيئة االقتصادية العالمية

 في أفريقيا: التكتالت االقتصادية أهم 

 
27 - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:www.enamaroc.com 
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التجمع االقتصادي لدول غرب تأسس  االقتصادي لدول غرب أفريقيا: أ.التجمع
بوركينا فاسو، و هي: بنين،  إفريقية يضم ثماني عشرة دولةو ، 1975 في عام أفريقيا

ليبريا، و النيجر،  و غينيا، وغينيا بيساو،  و غانا،  و جامبيا،  و ساحل العاج،  و الرأس األخضر،  و 
توجو، باإلضافة إلى دولتين علقت و سيراليون،  و ،  السنغالو نيجيريا،  و موريتانيا،  و مالي،  و 

حرية انتقال أهمها: . سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف الحقاً  عضويتهما
رؤوس األموال والسلع والخدمات بين الدول األعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال 

ث الزراعية  السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحو 
 يتحقق منها إال القليل. لكن لم والمائية والنقل والمواصالت والطاقة. 

االقتصادي لدول وسط  االتحاد تأسس  االقتصادي لدول وسط أفريقيا: االتحادب. 
ضم بوروندي، جمهورية  يو  1985ودخل حيز التنفيذ في أوائل  1983أفريقيا في عام 

أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا االستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير. 
إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس األموال واألفراد، وتطبيق  االتحاد يهدف 

إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات ضرائب  
الجمركي  االتحاد على أنقاض  االتحاد . جاء هذا في الدول األعضاء الصناعية والنقل

 ) أفريقية وهي  دول بين خمس 1964في عام واالقتصادي الذي تم االتفاق عليه 
الكامرون، الجابون( والذي فشل بعد عامين  جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، 

 . الدول الخمس األعضاء من إنشائه نتيجة أزمات بين 
لمغاربي في عام  اقتصادي اال االتحاد تأسس  :لمغاربيااالقتصادي  االتحاد. ج
في توثيق العالقات االقتصادية   االتحاد ، وتمثلت أهداف المغرب  مدينة مراكشب 1989

. وقد عرفت السنوات األخيرة التي عقبت تأسيس بين الدول األعضاء  واألمنية والسياسية
ومنذ فترة   لمغاربيا  االتحاد في مجاالت العالقات االقتصادية إال أن    هاماً   تطوراً   االتحاد 

البطالة التي  هو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة واجه عدة مشاكل منها ما
% في تونس، هذا إضافة إلى 16% وقرابة 21% وفي المغرب 28بلغت في الجزائر 
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على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة  خاصة الخالفات السياسية 
 .بين الجزائر والمغرب  الصحراء الغربية

ات  بدأت اإلرهاص . السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي)الكوميسا(:د
إال أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إال   1966في عام    االتحاد األولية لتكوين هذا  

حيث تم إنشاء ثالث مؤسسات لتنفيذ   1981التجارة التفضيلية في عام    منطقةمنذ إنشاء  
دولة تقع   20يضم هذا التجمع و  .األعضاء التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول

لقارة األفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية  في شمال وشرق وجنوب ا
   . على مستوى القارة

االقتصادي العربي   التكتل بدأ : في الوطن العربي االقتصادي تجارب التكتل  - 8
، ثم محاولة إقامة تجمعات إقليمية كمجلس 1964بمشروع السوق العربية المشتركة سنة  

منطقة تجارة حرة عربية كبرى  قيام  وأخيراً رب العربي. اواتحاد المغالتعاون الخليجي 
غياب شرط التوافق   لقد أدى  28  .تهدف إلى تحقيق التحرير الكامل للتجارة البينية العربية

السياسي بين األنظمة العربية وحالة عدم االستقرار السياسي في بعض الدول العربية 
باستثناء تجربة دول  في الوطن العربي،دي االقتصامعظم تجارب التكتل  إلى فشل

، ثم انتقلت 1981مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام  
ورغم التقدم النسبي في الترتيبات واإلجراءات   2003الجمركي في عام    االتحاد مرحلة    إلى

ف مؤشرات ليؤكد ضع 2006 -  2005جاء التقرير االقتصادي الخليجي  المتخذة،
وانخفاض مستوى التجارة البينية الخليجية، وضعف بين الدول األعضاء    التكامل التجاري 

مجاالت االستفادة من ارتفاع عوائد الصادرات النفطية؛ نتيجة ارتفاع الطلب على السلع 
هذه األسباب مجتمعة  المستوردة وضعف مستوى التنوع اإلنتاجي في دول المجلس،

 
 .  14، ص1999خالد الوزني،  تحرير العرب والتحديات االقتصادية العالمية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان  - 28
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تسرب جزء كبير  إلىتتجه نحو األسواق الخارجية، وأدى ذلك ء الدول األعضاجعلت 
 29. حدود الوطن العربي خارج إلىالخليجية  النفط من أموال

 تكتل مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى: - 9

( هي مجموعة الدول G8أو )  Group of Eightباإلنجليزية  مجموعة الثمانية
الصناعية الثمانية الكبرى في العالم، وتضم: الواليات المتحدة األمريكية، واليابان، 

 ية، وايطاليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا. االتحاد وألمانيا، وروسيا 
ظهر مفهوم اجتماع الدول األكثر تصنيعًا في العالم بعد أزمة النفط التي حدثت في  

. وهو تجمع غير 1974خالل فترة الركود االقتصادي التي تبعتها في عام  و   1973عام  
رسمي للمسئولين االقتصاديين من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا  

، دعا الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان  1975الغربية واليابان وفرنسا. في عام 
ايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة زعماء حكومات ألمانيا الغربية و 
تفق الزعماء الستة على تنظيم اجتماع سنوي تحت األمريكية إلى قمة في رامبوييه. ا 

رئاسة متناوبة، مشكلين بذلك مجموعة الستة. وفي السنة التالية، انضمت كندا إلى 
رد، وأصبحت تعرف مجموعة الستة بناء على توصية الرئيس األمريكي جيرالد فو 

األوربي وزعيم الدولة  االتحاد األوربي من قبل رئيس  االتحاد بمجموعة السبعة. ويمثل 
األوربي وحضر كل االجتماعات منذ أن تمت دعوته  االتحاد التي تتولى رئاسة مجلس 

. ثم انضمت روسيا بشكل رسمي إلى المجموعة  1977من قبل المملكة المتحدة في عام  
 30(.  G8مما أدى إلى تكوين مجموعة الثمانية ) ، 1997في عام 

% تقريبًا من إجمالي سكان العالم،  14يمثل عدد سكان مجموعة الدول الثمانية 
وتبلغ حصتها حوالي ثلثي االقتصاد العالمي مقاسًا بالناتج المحلي اإلجمالي، )يمثل 

 
، 2 –الدولية، سلسلة المائدة الحرة  انظر، حميد الجميلي، استشراف مستقبل االقتصاد العربي في ظل المتغيرات - 29

 . 57 – 47، ص ص 1997منشورات بيت الحكمة، تموز 
30 - The EU has the privileges and obligations of membership but does not host/chair summits. It is 

represented by the Commission  and Council Presidents. 967  .EU and the G8  .European Commission.   

http://www.deljpn.ec.europa.eu/union/showpage_en_union.external.g8.php
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نفاق جموع اإل قتصاد العالم(. كما بلغ م% من ا65مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية 
مريكي وهذا يشكل بليون دوالر أ  707حوالي  2005الحربي لمجموعة الثمانية في عام 

نفاق الحربي العالمي. وتمتلك مجموعة الثمانية أغلبية القوة % من مجموع اإل71
نفاقًا على التسلح عالميًا (. وتمتلك مراكز األكثر إ 8من  7مية ) تحتل العسكرية العال

اء في مجموعة الثمانية الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وفرنسا أربعة دول أعض
 % من األسلحة النووية عالميًا.98والمملكة المتحدة مجتمعة 

تتضمن أنشطة المجموعة مؤتمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية وتتجمع   
 االتحاديل مخرجاتها في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول األعضاء، ويتم تمث 

األوربي في هذه القمم. تتناوب الدول األعضاء في مجموعة الثمانية على رئاسة 
المجموعة. تضع الدولة الحائزة على الرئاسة األجندة السنوية للمجموعة وتستضيف 

 القمة لتلك السنة.  
( إلى الهيكل التنظيمي الشبيه بالمنظمات الدولية، مثل  G8تفتقد مجموعة الثمانية )

نك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو األمم المتحدة. حيث ال يوجد للمجموعة الب
سكرتارية ثابتة، أو مكاتب ألعضائها. تدور رئاسة المجموعة سنويًا بين الدول األعضاء، 

يناير/كانون الثاني من كل سنة. الدولة الحائزة على الرئاسة  1وتبدأ فترة الرئاسة من 
افة مجموعة من االجتماعات الوزارية، استعدادا للقمة مسئولة عن التخطيط واستض

النصف السنوية التي يحضرها زعماء الدول األعضاء. االجتماعات الوزارية تضم  
الوزراء المسئولين عن حقائب مختلفة من أجل مناقشة قضايا مشتركة أو ذات بعد 

مالة والتنمية  عالمي. يتضمن جدول األعمال عادة مواضيع الصحة وتطبيق القانون والع
 االقتصادية واالجتماعية والطاقة والبيئة والعالقات الخارجية واإلرهاب والتجارة. 

تعقد مجموعة الثمانية اجتماعات منفصلة تعرف باجتماعات مجموعة الثمانية زائد 
في جلينديلز، اسكتلندا التي حضرها وزراء  2005”، منذ قمة عام G8 + 5خمسة “

الدول الثمانية األعضاء باإلضافة إلى ممثلين من خمس دول االقتصاد والطاقة من 
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، 2005يقيا، في يونيو/حزيران  جديدة هي: الصين والمكسيك والهند والبرازيل وجنوب أفر 
تفق وزراء العدل والداخلية من دول مجموعة الثمانية على وضع قاعدة بيانات دولية  وا

 في بيدوفيلس.  

 ( G 20أو )Group of twentyباإلنجليزية  العشرين: تكتل مجموعه - 10
ــت مجموعـة اـلدول األوروبـية ل ــدمـة البترولـية عـندمـا تعرضــــــــــــ  في عـام األولىلصــــــــــــ

جيســكار ديســتان الدول الصــناعية   األســبق  الرئيس الفرنســي  دعا ،1974 ــــــــــــــــ  1973
لبحث مشــــــــــــاكل   يهلعقد قمة اقتصــــــــــــادية في رامبوي الكبرى ) مجموعة الثمانية الكبار (

 ،منذ الكســــــــاد العالمي في الثالثينات  األولىاقتصــــــــادياتها للمرة   ىالذي اطل عل الركود 
االقتصـــادية  تمثل أهم المشـــاكلالبطالة و وقد كانت قضـــايا التضـــخم والركود التضـــخمي  

ــانعي القرار  تواجهالتي   ــادي  صـ ــاركين  ثم .في هذه الدولاالقتصـ في   تزايدت قائمة المشـ
ــم كندا   هذا التجمع ــينلتضـ ــيا بقيادة و   والصـ ــعينات بعد أن انتهجت روسـ ــيا في التسـ روسـ

  .بوريس يالتسين سياسة اقتصاد السوق 
أن   ىبمعن (،  5+ 8ثمانية + خمسـة )   صـيغة الكبار  مجموعة الثمانية ثم اعتمدت 

وقد شــملت هذه الصــيغة  .الدول الناميةمن  أو   األطرافتضــم الخمســة الكبار في عالم  
وكـندا وروســــــــــــــيا   وإيطـالـيا والـيابان  وفرنســــــــــــــا وبريطـانـيا  وألـمانـيامن الواليات المتحـدة  كالً 

وألول مرة في  .والمكســـــــــــيك  أفريقياالصـــــــــــين والهند والبرازيل ثم جنوب  إلى  باإلضـــــــــــافة
ــاء الـدول والحكومـات وليس فقط وزراء المـاليـة.  وانعقـدت القمـة تـاريخهـا، اجتمع رؤســــــــــــ

 2008  تشــــــــــرين الثاني/لعشــــــــــرين في واشــــــــــنطن في نوفمبرلمجموعة ا  األولى الطارئة
 5+   8 بوش وتم توســـيع صـــيغةدبليو  الســـابق جورج    األمريكيباســـتضـــافة من الرئيس 

 كل من المذكورة أعاله  دول ال إلى  باإلضــــــافةشــــــارك في هذه القمة ، 11+  8  لتصــــــبح
 األوروبي  االتحاد و  اسـترالياو ،  كوريا الجنوبيةو ، المكسـيكو ،  تركياو ،  اندونيسـيوأ، السـعودية

 لتشكل هذه الدول مجموعة العشرين.  كوحدة مستقلة.
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 غير بشكل  شارك فقد  االقتصادية، المؤسسات والمنتديات  بين  التعاون  ولضمان 

 الدولي النقد  لصندوق  اإلداري  المدير من  كل  مجموعة العشرين اجتماعات  في رسمي

 ولجان الدولي النقد  ولجان الدولية المالية  اللجان  جانب رؤساء إلى المركزي، البنك  ورئيس 

 بين العشرين مجموعة جمعت  فقد  وبذلك . المركزي  والبنك النقد الدولي لصندوق  التنمية

 . العالم أقاليم جميع  من الصناعية  الدول وكبرى  السوق البارزة دول
 بين  فيما  البناءة والمفتوحة  المناقشات  يدعم  رسمي  غير منتدى  مجموعه العشرين 

 االقتصاد  باستقرار األساسية المتعلقة القضايا حول الصناعية  والدول السوق البارزة دول

السياسات  حول الحوار فرص  وإتاحة  المالي العالمي  الهيكل تقوية  لإلسهام في العالمي.
الدولية في  المالية  المؤسسات  وتوظيف  للبالد والتعاون فيما بينها االقتصادية الداخلية 

 والتطور حركة النمو لتدعيم  العشرين  كما تسعى مجموعة العالمي، خدمة االقتصاد 

 الدولية المعايير  اتباع إلى  أيضا المجموعة  تهدف  العالم. أنحاء  شتى  في  االقتصادي

 فافيةش مثل: في نطاقات  األعضاء قبل من يطرح المثال الذي خالل من عليها  المتعارف

 . اإلرهاب  وتمويل لغسيل األموال والتصدي المالية  السياسة
سبتمبر  أيلول/  25في    مجموعة الثمانيةعلى هامش قمة    مجموعة العشرينأنشئت  

بواشنطن، في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين. والغرض من هذه  1999
المجموعة الجديدة هو تعزيز االستقرار المالي الدولي وخلق فرص للحوار ما بين البلدان  
الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة السبعة 

دولة متقدمة  20كمجموعة اقتصادية من أكبر  مجموعة العشرين من حلها. تتكون 
. وتمثل هذه الدول أكثر دول العالم من حيث األوروبي االتحاد صناعيًا، باإلضافة إلى 
% من  90. وتشكل اقتصاديات هذه الدول نسبة ستراتيجيةاألهمية االقتصادية واال
  31إجمالي الناتج العالمي.  

 
31 - http://www.g20.org/G20/webapp/publicEN/aboutG20/pubEN_aboutG20.htm   

http://www.g20.org/G20/webapp/publicEN/aboutG20/pubEN_aboutG20.htm
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إلى تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع   العشرينمجموعة  وتهدف  
موعة بمراعاة زيادة الثقل االقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول. فإن مج

٪ من الناتج المحلي   90مثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من العشرين ت
 اإلجمالي في العالم.   

يمثلها،    اًل برئيس البرلمان األوروبي والبنك المركزي األوروبياألوروبي ممث  االتحاد 
وهو ما يفسر التسمية بمجموعة العشرين. وتستقبل مجموعة العشرين في اجتماعاتها 

رئيس و ،  صندوق النقد الدوليل، والرئيس التنفيذي  بريتون وودزكال من المؤسسات التالية  
لدولية ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي ، واللجنة النقدية والمالية االبنك الدولي

دولة من االقتصادات   11و  مجموعة الثمانية   والبنك الدولي. ينتمي أعضاء البلدان إلى  
   32الناشئة.  

٪ من سكان العالم. وتنقسم   65.2يمثل عدد سكان دول مجموعة العشرين نحو 
جمهوريات اتحادية   7جمهوري )منها  نظام    14أنظمتها إلى ما يلي: نظام واحد اتحادي،  

نقسم دول مجموعة ملكية مطلقة(. ت 1)منها  ممالك 5( و واحدة شعبية  وجمهورية
دول من تكتل نافتا ، ودولتان من السوق المشتركة،   3:  اآلتيةالعشرين حسب التجمعات  

  3)والتي تمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها(، و  األوروبي االتحاد دول من  4و 
 دول أعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.   

، والهند  ، كوريا الجنوبية،الصين يمثل القارة اآلسيوية بمجموعة العشرين دول مثل 
وأيضا تركيا والمملكة العربية السعودية، والقارة األوروبية  وروسياوإندونيسيا، واليابان 

، والقارة األفريقية ممثلة بجنوب أفريقيا، أما أمريكا وإيطاليا  وفرنسا وبريطانيا  بألمانيا ممثلة  

 
هي الدولة الوحيدة من الدول  أستراليارغم كونها تعد إحدى االقتصادات الناشئة،  مجموعة الثمانيةعضو في  روسيا - 32

ال  وسويسرا والسويد وبلجيكا وبولندا هولندا، وبدرجة أقل وأسبانيا كوريا الجنوبية. ربما مع 8المصنعة التي بقيت خارج ج
. ومن أهم الدول الناشئة التي لم تدرج ضمن مجموعة العشرين 8يتم استدعاؤهم رغم ناتجهم القومي الكبير نسبيا في ج

 ت المتحدة وماليزيا. ذات الناتج القومي المتوسط إيران، وتايلندا، وكولومبيا، وفنزويال، واإلمارات العربية والواليا

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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الواليات ، وقارة أمريكا الشمالية ممثلة بالبرازيل والمكسيكباألرجنتين و الجنوبية فهي ممثلة  
   إلى استراليا. ضافةباإل، المتحدة وكندا

 :جديدالعالمي االقتصادي النظام وال قمة العشرين

عالمي جديد اقتصادي  نظام  تدعو إلى تشكل وبلورة  المالية العالمية    يبدو أن األزمة 
الدول  وتنادي مجموعة،  النامية والدولبين الدول المتقدمة   والشـــفافيةالمصـــارحة  ب  يتســـم

اقتصــادي  نظام   بضــرورة إقامة  والدول النامية  رأســها الصــين ىوعل الصــاعدةالصــناعية  
 .جديد عالمي 

قمة  2009نيســـــــان  /العاصـــــــمة البريطانية لندن في الثاني من ابريل  اســـــــتضـــــــافت 
الـــدور   ىيعكس جمود التفكير والرغبـــة في التركيز عل في وقـــت مجموعـــة العشــــــــــــــرين 

ــاد العـــالميالمحوري لـــدول المركز في اال  ، متجـــاهلين التطورات العـــالميـــةفقط قتصــــــــــــــ
التي عقدت  األولىالقمة الطارئة الثانية بعد القمة تأتي هذه  .ومصــــــــــــــالح الدول النامية

ــتحياء من جانب   ىبدأ علالذي هذا التجمع  ل، 2008تشـــــــــــــرين الثاني  /في نوفمبر اســـــــــــ
 33 .قدمةالدول النامية وبعقلية المانح من جانب الدول الصناعية المت

الـعالمية الـمالـية   ي ظـل األزـمةفانعـقدت القـمة الطـارـئة األولى لمجموعـة العشــــــــــــــرين 
 ىومـد  أبعـاد هـذه األزمـةحقيقـة  القمـة اخفـت  ، وقـد اقتصـــــــــــــــاديـة أزمـة إلىالتي تحولـت 

بمثابة مراســـــــــــــم افتتاح وختام أكثر منه مناقشـــــــــــــة كانت  ليوم واحد واســـــــــــــتمرت   ا،عمقه
جاء و  ي،العالمالنظام االقتصــادي  التي تواجه   األســاســيةموضــوعية وتفصــيلية للقضــايا  

ــادر  ــيات   إلىقرب أ عن القمةالبيان الصــــــــــ قمة لندن المرتقبة في  إلى  باإلحالةالتوصــــــــــ
الطلـــب  إنعـــاش إلى، وتمثلـــت خطوطـــه العـــامـــة في الـــدعوة 2009 الثـــاني من ابريـــل

ــياســـــــات الحمائية مع  النظر في   إعادةالعالمي وتشـــــــجيع التجارة الدولية والبعد عن الســـــ

 
، األهرام والنامية تعضدها .. الصين تعلن مطالبها، 2009 العقد الجديد إلىقمة العشرين تتطلع  ، نزيرة االفندي -  33

 . 2009/ 9/ 30تاريخ  126االقتصادي، العدد 
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الدور الذي تلعبه مؤســــــســــــات التمويل الدولية وبما يتفق والتطورات التي شــــــهدها العالم 
 .1944 منذ اتفاقية بريتون وودز في عام

 (: لندن) قمة  الثانية مجموعة العشرين تحديات قمة
 أزمـــة إلىالمـــاليـــة  تحولـــت األزمـــةفي وقـــت  ( لنـــدن) قمـــة جـــاءت القمـــة الثـــانيـــة 

وكانت الدول  طراف،األدول  إلى وامتدت لتصـلاقتصـادية عالمية ضـربت دول المركز 
الجديدة في الرأســـــــــمالية المالية  واألدوات لآلليات   األســـــــــاســـــــــيةالنامية الفقيرة الضـــــــــحية  

من عقــالهــا بينمــا دخلــت الــدول النــاميــة  الســــــــــــــوق  ى قو  إطالقفي  واإلمعــانالجــامحــة 
التفاوضـــية من اجل الدفاع عن   ى الصـــاعدة أو الصـــناعية الجديدة في لعبة اختبار القو 

ــهد العالم تطورات و  .مطالبها ــرين األولى وقمتها قمةهامة بين    شـ ، الثانية   مجموعة العشـ
 أســاســية، انتخاب فة  الدول النامية بصــ   تداعيات األزمة االقتصــادية العالمية وتأثر  أهمها

ــًا للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة،بـــاراك اوبـــامـــا  مع  األطلنطياالختالفـــات عبر  رئيســــــــــــــ
والذي ترجمته   الصاعدةالتوافق، ومواقف الدول الصناعية    وإمكانية  األوروبيةالمجموعة  

ضـــــحية لالزمة  وقعت الدول الناميةكما  .المطالب الصـــــينية في قطاعي التجارة والمال
مالية واالقتصـادية التي تفجرت في منطقة مركز االقتصـاد العالمي ممثلة في الواليات ال

 34 .، وكانت تداعياتها خطيرة جدًا على اقتصاداتهاوأورباالمتحدة 
القمة الثانية   ىفرضـت نفسـها علالتي في ظل هذه التحديات التي تواجه العالم و )  

عقد  إلىالبديل الوحيد يتمثل في ضـــــرورة التوصـــــل    أنلمجموعة العشـــــرين ســـــوف نجد 
ن تأخذ الدول الصـــــــناعية الجديدة أجمع بشـــــــقيه المتقدم والنامي و أجديد بين دول العالم 

ــاعجـاـنب دول المركز فـقد تغيرت  إلىمكـانتهـا   األطرافودول  عمـا كـاـنت في  األوضــــــــــــ
ــوات تصــــــاعد   .( وودز  توقيع اتفاقية بريتون بعد   1944  عام ــرورة   األصــــ المطالبة بضــــ

ــة   ــياســــــ ــندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة  أكثرانتهاج ســــــ مرونة من جانب صــــــ

 
عندما  1933ام في ع حدث في مؤتمر لندن غرار ما ىعل ، 2009 فشل قمة لندن قبل انعقاد القمة توقع البعض -  34

 من المؤتمر.  روزفلت األمريكيانسحب الرئيس 
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النظر   وإعادة .العالمية األزمةاالحتياجات الملحة والطارئة للدول النامية المتعثرة نتيجة  
صـــــــندوق النقد الدولي وبخاصـــــــة   داخل المؤســـــــســـــــات التمويلية الدولية ى في ميزان القو 
  .للحاالت الطارئة اإلقراض نظام جديد في  وإقامة .والبنك الدولي

الســوق التي   ى قو  إطالقالنظر في ســياســة    إعادةوجهت منظمة االونكتاد بضــرورة  
 خاصــةوب،  لعقود طويلة ماضــية الدول النامية  ى، وفرضــت علســادت االقتصــاد العالمي

المقدمة من الدول المتقدمة   اإلنمائيةحجم المســاعدات    بتراجعتأثرت هذه الدول   أن بعد 
تصـــــــــفية محافظها المالية في الدول  إلىالخاصـــــــــة والتي عمدت  األموالرؤوس   نزوحو 

د من البنوك الخاصة وذات الوضع انتهجته العدي  األمفي البلد   أوضاعهاالنامية لتعديل  
ــتثمار ــناديق االسـ ــت الدول النامية النكماش    .وصـ ــواء   إيراداتهاكما تعرضـ من الخارج سـ

نتيجة تدهور حصـــــــــيلة   أو، نتيجة انخفاض الطلب العالمي علي صـــــــــادراتها الســـــــــلعية
 .األمالوطن  إلىتحويالت العمالة في الخارج 

يجب التكيف والتعامل معه، كما    ياً واقع  أمراً   االقتصادية العالمية  أصبحت التكتالت 
فقيام التكتل  ،أن التكتالت االقتصادية تختلف باختالف ظروف تكوينها وأهداف إقامتها

تختلف ظروفه الموضوعية والذاتية عن    على سبيل المثال  االقتصادي في الدول النامية 
ومن غير المستبعد أن تظهر تكتالت   .الدول المتقدمة على النمط نفسه ه فيظروف

الراهنة  العالمية التحوالت والتغيرات بسبب اقتصادية أخرى في مناطق جديدة من العالم 
 .تحت مسمى العولمة االقتصادية

االقتصادي عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة عالقات   التكتل ويعد 
وتحقيق عوائد   بين مجموعة من الدول،  ةاندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادل

في   ءاألعضامشتركة مناسبة من خالل االستغالل المشترك إلمكانيات وموارد األطراف  
وبلوغ    بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكل االقتصادية لصالح تعزيز تنميتها  التكتل

قتصادية وتكوين  إلى الوحدة اال ى درجة من االندماج فيما بينها تصل في صورتها المثل
 .محددةكيان اقتصادي واحد يسعى إلى أهداف اقتصادية 
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 أهم التكتالت االقتصادية في العالم
Economic Bloc and Member Nations 

Economic Bloc and Member Nations (Membership date) Population 

in Millions 

(2008) 

GDP in 

Trillion 

$US PPP 

(2007) 
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NAFTA: Canada (1989) ، United States (1989) ، Mexico (1994). 457.3 17.617 

EU: Belgium (1957) ، France (1957) ، Italy (1957) ، 

Luxembourg (1957) ، Netherlands (1957) ، West Germany 

(1957) ، Denmark (1973) ، Ireland (1973) ، United Kingdom 

(1973) ، Greece (1981) ، Portugal (1986) ، Spain (1986) ، East 

Germany (1990 reunification) ، Sweden (1995) ، Finland 

(1995) ، Austria (1995) ، Estonia (2004) ، Latvia (2004) ، 

Lithuania (2004) ، Poland (2004) ، Czech Republic (2004) ، 

Slovakia (2004) ، Slovenia (2004) ، Hungary (2004) ، Cyprus 

(2004) and Malta (2004) ، Bulgaria (2007) ، Romania (2007). 

502.5 15.203 

Mercosur: Argentina (1991) ، Brazil (1991) ، Uruguay (1991) ، 

Paraguay (1991) ، Venezuela (2011). 

267.4 2.895 

ASEAN: Indonesia (1967) ، Malaysia (1967) ، Philippines 

(1967) ، Singapore (1967) ، Thailand (1967) ، Brunei (1984) ، 

Vietnam (1995) ، Laos (1997) ، Burma (1997) ، Cambodia 

(1999). 

601 3.084 

EFTA: Austria (1960-1995) ، Denmark (1960-1973) ، Iceland 

(1960) ، Norway (1960) ، Portugal (1960-1986) ، Sweden (1960-

1995) ، Switzerland (1960) ، United Kingdom (1960-1973) ، 

Finland (1986-1995) ، Liechtenstein (1991). 

12.6 0.567 

Andean Community: Bolivia (1969) ، Chili (1969-1976) ، 

Colombia (1969) ، Ecuador (1969) ، Peru (1969) ، Venezuela 

(1973-2006). 

101.1 0.903 

CAFTA: Salvador (1961-1971 ، 1991) ، Guatemala (1961-

1971 ، 1991) ، Nicaragua (1961-1971 ، 1991) ، Honduras (1962-

1971 ، 1991) ، Costa Rica (1963-1971 ، 1991). 

33 0.059 

Caricom: Barbados (1973) ، Guyana (1973) ، Jamaica (1973) ، 

Trinidad and Tobago (1973) ، Antigua and Barbuda (1974) ، 

Belize (1974) ، Dominica (1974) ، Grenada (1974) ، Montserrat 

(1974) ، Saint-Kitts-and-Nevis (1974) ، Sainte-Lucie (1974) ، 

Saint-Vincent-et-Grenadines (1974) ، Bahamas (1983) ، 

Suriname (1995) ، Haiti (2002). 

15.9 0.091 

BRICS: Brazil (2010), Russia (2010), India (2010), China 

(2010),  South Africa (2011) 

2,966,63 22,539 

 

 

 الفصل الثاني
 تجارب التكتل االقتصادي العربي

  جامعة الدول العربيةفي ظل 
 : جامعة الدول العربيةالوطن العربي و  -المبحث األول  
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 .الجغرافي للوطن العربيالموقع  •
 .جامعة الدول العربية •
 ميثاق الجامعة العربية. •
  .أهداف جامعة الدول العربية •

 .االقتصادي العربي التكتلجامعة الدول العربية و  •
 (.ستراتيجية) الواقع، األهداف، المعوقات، اال االقتصادي العربي التكتل -المبحث الثاني 

 . االقتصادي العربيالتكتل أهداف  •

 .مسيرة العمل االقتصادي العربي المشترك •
 .االقتصادي العربي تحديات التكتل •
 . االقتصادي العربي التكتل معوقات •
 .االقتصادي العربي التكتلتفعيل  •
  .االقتصادي العربي التكتل استراتيجية •
 .العربية المشتركةمداخل التكامل االقتصادي العربي التي تمثل محاور نشاط السوق  •
 .عوامل تحقيق االعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي •

 الكبرى: منطقة التجارة الحرة العربية -المبحث الثالث 
 .كبرى العربية الحرة التجارة المنطقة إنشاء اإلعالن عن  •
 .كبرى  منطقة تجارة حرة عربية إلقامة القواعد واألسس •
 تعترض تنفيذ الكامل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.المشاكل والصعوبات التي  •
 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  نتائج •
 . درجة اندماج االقتصادات العربية باالقتصاد العالمي -ملحق  •
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 األولالمبحث 
 جامعة الدول العربيةالوطن العربي و 

يمتد الوطن العربي في قارتي إفريقيا وآسيا من المحيط األطلسي غربًا، إلى الخليج  
درجة شمال خط  37درجة جنوب خط االستواء و  2العربي شرقًا، بين خطي عرض 

غطي درجة شرقًا، وهو بذلك ي 60درجة غربًا، و  15االستواء تقريبًا، وبين خطي طول 
مليون  13درجة طولية. وتبلغ مساحة الوطن العربي حوالي  75درجة عرضية و  39

% منها في القارة اإلفريقية 77% من تلك المساحة في القارة اآلسيوية، 23كيلو متر ) 
(. وهو بذلك أكبر مساحة من الواليات المتحدة األمريكية، بل إنه يفوق بمساحته مساحة 

 القارة األوروبية. 
موقع جغرافي استراتيجي هام،   ات الدول العربية ذ ع الجغرافي للوطن العربي: الموق

كيلو متر ومن أقصى الجنوب إلى   6000من الغرب إلى الشرق حوالي    اويصل امتداده
 كيلو متر. 5000أقصى الشمال 

ويطل الوطن العربي على المحيط األطلسي والمحيط الهندي والبحر األبيض  
األحمر والخليج العربي، ويسيطر على أهم ثالثة ممرات مائية من  المتوسط والبحر 

وجهة نظر المالحة والتجارة الدولية، وهي البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر 
والخليج العربي، وهو يتحكم في أربعة مواقع بحرية بالغة األهمية هي: مضيق جبل 

حول   متد السواحل العربيةوت  طارق وقناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز.
   كيلو متر. 22828 محيطات وبحور وخلجان ليصل طولها إلى حوالي

  10.2وهي تشكل    كيلو متر مربع  مليون   14.2تبلغ مساحة الدول العربية مجتمعة  
مليون   367.40 بالمائة من مساحة العالم، ويتوزع سكان الوطن العربي البالغ عددهم

  سكان العالم  عدد   بالمائة من  4.8آسيا وأفريقيا يمثلون  بين قارتي    2012نسمه في عام  
  460.00 ويتوقع أن يصل حجم السكان إلى نحو حوالي سبعة مليارات نسمهالبالغ 
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، ويبلغ    2050  مليون نسمة في عام  600.00  وإلى نحو  2025  مليون نسمة بحلول عام 
  30مليون عامل أي بنسبة تزيد عن  140.9مجموع القوى العاملة في الدول العربية 

بالمائة من إجمالي السكان. وتعد الدول العربية من أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز 
بالمائة من االحتياطي العالمي، ونسبة  57.6حيث تصل نسبة احتياطي النفط المؤكد 

نتاج الدول بالمائة من االحتياطي العالمي، وبلغ حجم إ 29.5احتياطي الغاز الطبيعي 
من اإلنتاج العالمي،   31.7مليون برميل يوميًا بنسبة تصل إلى    23.00العربية من النفط  

مليار دوالر، وهي تشكل أكثر   419.1كما بلغت قيمة الصادرات النفطية للدول العربية  
مليار  659.6بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية للدول العربية التي بلغت  65من 

مليار دوالر تشكل  373.0حين وصلت قيمة الواردات السلعية العربية إلى  دوالر، في
بلغت قيمة التجارة الخارجية .  2006بالمائة من الواردات العالمية، في عام    3.00نسبة  

مليار دوالر  55.4حوالي  2006في عام  بين الدول العربية ) التجارة العربية البينية (
 .ارجية للدول العربيةمالي التجارة الخبالمائة من إج 11.2تشكل نسبة 

 
  2006بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الجارية في عام 

بالمائة   5.7بالمائة، ومعدل نمو   16.9مليار دوالر بمعدل نمو سنوي   1276.3حوالي 
، كما بلغ متوسط نصيب الفرد  2365.00حوالي   2011باألسعار الثابتة، وفي عام 

 . 2006دوالر في عام   4142.00من الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق 
 (دوالر  مليار)  2000-2011 العربية  للدول  الجارية باألسعار اإلجمالي  المحلي الناتج
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 . 20، ص المتحدة العربية اإلمارات ، ظبي وبأ، العربي النقد صندوق ، 2012 لعام الموحد العربي االقتصادي التقرير: المصدر
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من الصعب تحديد حجم األموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي بسبب تعدد 
أشكال ومناطق االستثمارات العربية إضافة إلى السرية التي تحيط بكثير من الحسابات. 

  2400  -  800تتفاوت التقديرات حول حجم الثروات العربية المهاجرة والتي تقدر ما بين  
ت مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة من الدول العربية  مليار دوالر بعضها استثمارا 

 المصدرة للنفط.   
توضح لنا هذه األرقام واإلحصائيات رغم التباين في تقديراتها وضعًا اقتصاديًا عربيًا  
غير طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العمل االقتصادي العربي المشترك. وهذا يعني  

ى انقساماتها السياسية وتحييد المصالح االقتصادية فشل الدول العربية في التغلب عل
المتبادلة عن تقلبات السياسة العربية، ولم تتمكن الحكومات العربية من تفعيل عمل 

 اقتصادي عربي مشترك وتكوين تجمع اقتصادي عربي حقيقي وفعال.
ميثاقها والتي  جامعة الدول العربية هيئة عربية تضم الدول العربية الموقعة على 

تتكلم اللغة العربية على امتداد الوطن العربي. وبذلك تكون الجامعة العربية منظمة دولية  
إقليمية تتميز عن غيرها من المنظمات بأنها تجمع بين دول تقع ضمن رقعة جغرافية 

تسكنها أمة عربية واحدة ذات تاريخ وتراث واحد ولغة وحضارة واحدة وآمال   واحدة
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مشتركة، وينص ميثاقها على أنها تأسست استجابة للرأي العام في الدول وطموحات 
وتعد جامعة الدول العربية من أقدم المنظمات الدولية اإلقليمية، فقد تأسست  العربية.

 وهذا يعني أنها تأسست قبل منظمة األمم المتحدة بثالثة شهور.  1945( آذار  22في )
مر العمل االقتصادي العربي المشترك   1945منذ تأسيس الجامعة العربية في عام  

بمراحل عدة تعد في حقيقتها محاوالت لتعزيز وتطوير العالقات االقتصادية العربية  
وتنمية المبادالت التجارية للوصول إلى مرحلة التكامل االقتصادي أو الوحدة االقتصادية 

 قتصادية العربية؟ بين الدول العربية، فهل استطاعت الدول العربية تحقيق الوحدة اال
معالمها   ت تضحواواحد يجمع شمل الدول العربية  عربيفكرة إقامة تنظيم  ت تبلور 

على المستوى    خالل الحرب العالمية الثانية بفعل جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية.
أدى تزايد االحتكاك بالغرب نتيجة البعثات التعليمية إلى االنفتاح على بعض األفكار 

بدت أن هناك و كانت تعتمل فيه، وفى مقدمتها الفكرة القومية.  التيوالتيارات السياسية 
 العربي بين دول المشرق   وبخاصةوانتقال األشخاص  التجاري درجة معقولة من التبادل 

   .والثقافي الروحيللوحدة إضافة إلى األساس  الماديكأنه يوفر األساس على نحو 
عندما اجتمعت لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن كل من سوريا ولبنان واألردن  

  1944األول  تشرين 7إلى  أيلول 25والعراق ومصر واليمن )بصفة مراقب( في الفترة 
بية المستقلة بما ال يمس استقاللها رجحت اللجنة االتجاه الداعي إلى وحدة الدول العر 

وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول 
 العربية".

كان من الممكن أن  (، جامعة الدول العربيةقبل أن يتفق المؤسسون على االسم )
 (العربي االتحاد )سوري أو ال وفقًا للمقترح (التحالف العربي)يكون اسم الجامعة العربية 

الذي تقدم    (الجامعة العربية)العراق، إال أن الوفد المصري رأى أن اسم    تقترح كما كانت  
مع أهداف الدول العربية، وفي   ويتوافق اللغوية والسياسية    تينمن الناحي   مةمالءبه أكثر  
المندوبون العرب وأصدر  .(جامعة الدول العربية) التسميةالجميع على  اتفقالنهاية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944


72 

  الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام باإلسكندرية بروتوكوالً 
ينص على و  الذي صار أول وثيقة تخص الجامعةعرف باسم بروتوكول اإلسكندرية 

 .لدول العربيةاجامعة  موافقتهم على إنشاء 
 35المبادئ اآلتية: نص بروتوكول اإلسكندرية على  -  بروتوكول اإلسكندرية

وتضم الدول العربية المستقلة التي تقبل االنضمام إليها ويكون    جامعة الدول العربيةقيام   •
 للجامعة مجلسًا ) مجلس الجامعة ( تمثل فيه الدول األعضاء على قدم المساواة. 

 : مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات مهمة مجلس الجامعة هي •
وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصالت بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات 
للتعاون فيما بينها وصيانة استقاللها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، 

 والنظر بصفة عامة في شئون البالد العربية. 

يقع فيها خالف بين دولتين من  قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا األحوال التي   •
أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه األحوال تكون  

 قرارات المجلس ملزمة ونافذة.

ال يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما ال يجوز  •
 سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.  اتباع

يجوز لكل دولة من الدول األعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة  •
 أو غيرها اتفاقات خاصة ال تتعارض مع نصوص هذه األحكام وروحها. 

 دودها القائمة فعاًل. االعتراف بسيادة واستقالل الدول المنظمة إلى الجامعة بح •

كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقالل لبنان وسيادته،  
وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين جزًأ هامًا من البالد العربية، وحقوق العرب فيها ال  
يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم واالستقالل في العالم العربي، ويجب على 

 
والعمل االقتصادي العربي المشترك، مطبعة محمد  –الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات الدول العربية  -  35

 .113، ص 2008هاشم الكتبي، دمشق 
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ية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون  الدول العرب
 حقوقهم العادلة.

وأخيرًا نص في البروتوكول على أن )تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء  
اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل 

اتفاقيات فيها بين الدول العربية.( ووقع على هذا البروتوكول السياسية التي يمكن إبرام 
باستثناء   1944األول    تشرين  7رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في  

 . 1945شباط   5واليمن التي وقعته   1945الثاني  كانون   3السعودية التي وقعته في  
 : ميثاق الجامعة العربية

مّثل بروتوكول اإلسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة  
في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول   الدول العربية وشارك

اإلسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول اإلسكندرية، مضافًا 
إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب األحزاب الفلسطينية بوصفها  

اج لستة عشر اجتماعا عقدتها األطراف المذكورة مراقبًا. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنت
تم    1945آذار  /مارس  3و شباط  /فبراير  17بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين  

ووقع   1945مارس/آذار  19 بتاريخ الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية  إقرار
ض بقصر في احتفال أقيم لهذا الغر  )وعددها سبع دول( عليه مندوبو الدول العربية

من كل عام  مارس/آذار  22. وأصبح يوم 1945مارس/آذار  22الزعفران بالقاهرة في 
 هو يوم االحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

 أهداف جامعة الدول العربية: 
 ،تهدف جامعة الدول العربية إلى توثيق الصالت وتمتين الروابط بين الدول العربية

وصيانة استقاللها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسالمتها في مختلف المجاالت 
ل هذه على أساس احترام استقال ،السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والصحية

الدول وسيادتها، وتوجيه جهودها لما فيه خير البالد العربية قاطبة وصالح أحوالها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=5_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_1945&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=5_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_1945&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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وتحقيق أمانيها وآمالها استجابة للرأي العام العربي في جميع الدول  وتأمين مستقبلها،
ألنظمة  وفقاً  وثيقاً  العربية. كما تهدف إلى تعاون الدول األعضاء في الجامعة تعاوناً 

 36  :اآلتيةا وظروفها الموضوعية وبخاصة في المجاالت كل دولة منه
 الشؤون االقتصادية والمالية، ويدخل في ذلك أيضا التبادل التجاري والمعامالت الجمركية  .1

 والنقود والزراعة والصناعة. 
شؤون االتصاالت والمواصالت، الطرق والسكك الحديدية والطيران والمالحة والبريد  .2

 والهاتف.والبرق 
  الشؤون االجتماعية والثقافية والصحية. .3
المحافظة على السالم واألمن العربيين، إذ تختص الجامعة العربية بمنع الحروب بين   .4

  الدول العربية وتوفير األسباب التي تجعلها آمنة على نفسها من أي اعتداء.
ربية، يمكننا  باإلضافة إلى األهداف المنصوص عليها صراحة في ميثاق الجامعة الع

 استخالص أهداف أخرى من نص الميثاق بصورة ضمنية ومن بينها: 
عسكريا من قبل دول  تحرير الوطن العربي: وبخاصة الدول المحتلة احتالالً  -

أجنبية، بالرغم من عدم تضمين الميثاق نصوصا صريحة تطالب بالمواجهة المباشرة 
كان دائما أحد األهداف الرئيسية  مع الدول االستعمارية. ولكن هدف تحرير فلسطين 

 37لجامعة الدول العربية.
تحقيق الوحدة العربية: لم ينص ميثاق الجامعة العربية صراحة على اعتبار   -

من أهداف الجامعة. إال أن البعض يرى أن التمهيد لتحقيق الوحدة العربية  الوحدة العربية
في الجامعة العربية )بديال هزيال يعد الهدف األصيل والبعيد للجامعة. ويرى فريق آخر 

 
وما  36ص1948دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي، القاهرة  ميثاق جامعة الدول العربية،  كمال غالي، انظر - 36

قتصادي العربي المشترك، مطبعة محمد والدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات الدول العربية والعمل اال بعدها. 
 .116، ص 2008هاشم الكتبي، دمشق 

 . 1983 457الدار الجامعية بيروت ص د.محمد السعيد القاق، التنظيم الدولي،  - 37
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 حيث أكد ميثاق الجامعة على استقالل الدول العربية وسيادتها.  38للوحدة العربية(
 ولتحقيق هذه األهداف أنشئ العديد من المؤسسات وأبرمت عدة اتفاقات منها:

 اتفاقية تسهيل التبادل التجاري. -
 التعريفة الجمركية الموحدة. -
 المؤسسة المالية العربية لإلنماء االقتصادي. إنشاء  -
 اتفاقية الوحدة االقتصادية. -

على الدول األعضاء عدم اللجوء من الميثاق  أوجبت المادتان الخامسة والسادسة
أوجبت كما  لتحقيق مبدأ األمن والسالم العربي،  ،  إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها
النزاع وفض الخالف القائم بينها إما بالتحكيم أو اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض 

بالوساطة، ومن واجبات مجلس الجامعة حال نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل 
إذا حدث خالف بين دولتين عربيتين ال يحق للجامعة أن تتدخل لفضه فلفض النزاع، 

تعديل  تموقد  متنازعة.إال إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليست ملزمة لألطراف ال
، والتي أقرت اتخاذ 1950اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام  بعد توقيعهذا النظام 

لرد أي اعتداء يقع على دولة من   – بما في ذلك القوة المسلحة –وسائل التدابير و ال
اص تركت االختصو قاعدة األغلبية )أغلبية الثلثين(،    أقرت االتفاقيةالدول األعضاء، كما  

 39  النهائي في حفظ السالم لمجلس األمن.
تؤرخ    التيعامًا على نشأتها    ست وستينأتمت الجامعة العربية    2012عام  بحلول  

ميزته ثم الزمته: السمة  التيوتطبعه بالسمة المتفردة  العربي اإلقليميلنشأة النظام 
 فيالدول العربية المستقلة  هيمن سبع دول عربية ة الجامعة القومية، واتسعت عضوي

مجموع  هيلتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية  من القرن العشرين أوساط األربعينيات 
 وشهدت الجامعة العربية تطورات كبيرة. العربي اإلقليميالنظام  فيالدول األعضاء 

 
  . 74ص 1974د.محمد طلعت الغنيمي، الجامعة العربية، دراسة قانونية وسياسية منشأة المعارف اإلسكندرية  - 38
 ، 1950عام لاتفاقية الدفاع العربي المشترك  من ةة عشر المادة الحادي - 39
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مراحل ومحاوالت   هيوعاصرت محاوالت مختلفة إلعادة الهيكلة    عديدة  مراحل  زت واجتا
 . العربي اإلقليميعاكسة لجهود تحديث النظام 

اهتمت جامعة الدول العربية   االقتصادي العربي: التكتلجامعة الدول العربية و  -
دائمة  لجنة منذ تأسيسها بالتعاون االقتصادي فيما بين األقطار العربية وتم تشكيل

قواعد للتعاون  إطار الجامعة للقيام بوضع أسس و  المالية ضمن للشؤون االقتصادية و 
 40 االقتصادي العربي الذي يهدف إلى:

يقوم عليها هذا التعاون   تطوير أشكال التعاون االقتصادي و إرساء قواعد وأسس متينة .1
األقطار العربية و توظيفها في و ذلك من أجل استثمار الموارد الطبيعية التي تملكها 

 خدمة عملية التطور و النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطن.
عربية في تطوير أشكال التبادل التجاري فيما بين الدول العربية وزيادة مساهمة الدول ال .2

ارتباط اقتصادها باقتصاديات حجم التجارة الدولية، والتخلص من تبعية الدول العربية و 
يتم هذا عن طريق المبادالت مالية الكبرى، عن طريق التصدير واالستيراد و أسالدول الر 

 التجارية بين الدول العربية أو مع بقية الدول النامية. 
م  الدول العربية، تنظ الثاني ال بد من عقد اتفاقيات بينمن أجل تحقيق الهدفين األول و  .3

  تلف المجاالت: الزراعة والتعاون االقتصادي في مخطرق و أشكال التبادل التجاري و 
 االجتماعية. الصناعة و التنمية االقتصادية و 

المؤسسات التي تعمل على تحقيق األهداف التي تسعى ئات و ال بد أيضًا من تأسيس الهي  .4
 ألجلها الدول العربية في موضوع الوحدة االقتصادية.

بية في عام  تم إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين الدول العر 
نصت المادة السابعة من المعاهدة على ) تعاون الدول المتعاقدة على النهوض . و 1950

ل منتجاتها الزراعية ها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهل تباد باقتصاديات بالد 
الحال من اتفاقات  تنظيم نشاطها االقتصادي وتنسيقه وإبرام ما يقتضيهو  ،والصناعية

 
 .17، صلمؤلف الكتاب، مقالة 220العدد  1988، مجلة أخبار البترول و الصناعة، أبو ظبي، نوفمبر انظر - 40



77 

دة على إنشاء المجلس االقتصادي خاصة لتحقيق هذه األهداف(. كما نصت المعاه
عي يتبع لجامعة الدول االجتما لس االقتصادي و فيما بعد بالمج والذي أصبح اسمه

يتألف هذا المجلس من وزراء الدول التي وقعت على المعاهدة المختصين  العربية، و 
تم إنشاء إدارة في جامعة الدول العربية باسم ) اإلدارة العامة ، و االقتصاديةبالشؤون 

 مين عام مساعد في األمانة العامة لجامعة الدول العربية.أرأسها  للشؤون االقتصادية ( ي
قد تم في نطاق الجامعة العربية إنجاز العديد من األعمال الجماعية التي تمثل  و 

كان من أبرز األعمال المبكرة في عربي، و زيز التعاون االقتصادي المحاوالت هدفها تع
هذا المضمار عقد ) اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول 

انتقال ديد مدفوعات المعامالت الجارية و اتفاقية تسو ) ، 1953 الجامعة العربية ( للعام 
حد للتعريفة الجمركية ( جدول مو اتفاق بشأن اتخاذ و  رؤوس األموال ( في العام ذاته، )

من تلك األعمال ما تم في السنين الالحقة من عقد اتفاقات عديدة بخصوص إنشاء و 
) كة البوتاس العربية ( لم ينفذ، مشروعات عربية مشتركة، كان أولها مشروع ) شر 

ندوق ) حل مكانها الص   ،)المؤسسة العربية لإلنماء (  ،شركة العربية لناقالت البترول (ال
االجتماعي(. ومن األعمال الجماعية أيضًا ) اتفاقية الوحدة بي لإلنماء االقتصادي و العر 

 41  االقتصادية العربية (.
حتى يومنا هذا تأسس الكثير من  و  1945منذ قيام جامعة الدول العربية في عام 

المؤسسات و المنظمات التي تسعى و تعمل لتحقيق التكامل االقتصادي العربي، مثل 
الوحدة االقتصادية العربية، منظمة التنمية الزراعية، منظمة التنمية الصناعية، مجلس 

العربية المصدرة للبترول، صندوق اإلنماء االقتصادي االجتماعي   منظمة األقطار
العربي، صندوق النقد العربي، كما تم توقيع عدد من االتفاقيات بين الدول العربية مثل 

كذلك وضع عدد من  لمشتركة، اتفاقية النقل الجوي، و ا اتفاقية إنشاء السوق العربية 

 
د. محمود الحمصي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  - 41

 . 28، ص1983
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في مختلف  االستراتيجيات العربية التي تهدف إلى تطوير و تعميق التعاون العربي
اجتماعية، هنا نواجه سؤااًل هامًا جدًا حول مدى المجاالت من سياسية واقتصادية و 

ريق  عربي على طتطوير التعاون الاإلطار المؤسسي الكثيف في صنع و  مساهمة هذا
معرفة مدى مساهمة هذه المؤسسات الوحدة الشاملة، إن الوحدة االقتصادية العربية و 

حركة التبادل في  رها  االستراتيجيات، يقتضي التعرف عليها أواًل ثم دراسة أثواالتفاقيات و 
 42  العربية.الدول رؤوس األموال بين التجاري والعمالة و 

   :امتداد تاريخها من القيام بأدوار أربعة رئيسة تمكنت جامعة الدول العربية على
ودعم جهود التحرر من   على استقاللها  مساعدة الدول العربية في الحصول –أ 

 فيمجال دعم جهود التحرر    في، حيث برز دور الجامعة على سبيل المثال  االستعمار
اليمن(، والسودان.   شطري ) قبل وحدة    الجنوبيدول مثل الجزائر، وسلطنة عمان، واليمن  
، ماتساع حجم عضوية الجامعة على ما تقد   فيومثل هذا الدور كان هو السبب المباشر  

لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية على حين لم يتعد عدد الدول الموقعة على الميثاق 
 سبع دول.  التأسيسي
النزاع   هاالعربية، من -المنازعات العربية  أهم تسوية حل و  في لمشاركة ا -ب 
، و النزاع  1963عام    الجزائري   -  المغربيالنزاع    و،  1958عام    السوداني  -  المصري 
هذا المجال قد ارتبطت  في. ويالحظ أن قدرة الجامعة 1987اليمنى عام  -اليمنى 

قطة تبدو أهميتها على ضوء ما هو  بدرجة قبول األطراف المتنازعة لدورها، وهى ن
األعضاء. كما أنشأت  الدول معروف من كون سلطة الجامعة ال تعلو فوق سلطات 

، وطورت دبلوماسية 1961عام    العراقي  -  الكويتيالجامعة قوة أمن مؤقتة بمناسبة النزاع  
 مؤتمرات القمة العربية.  

 
 2، ملف المستقبالت العربية البديلة، جامعة األمم المتحدة، منتدى العالم الثالث، مكتب الشرق األوسط، العدد  انظر -  42

 .10م ص 1986القاهرة تشرين األول  



79 

  التي عبر مجموعة المنظمات المتخصصة  العربي - العربي تشجيع التعاون  -ج 
إطار الجامعة، تم   ففيتشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه. 

 واالجتماعية،إنشاء منظمات اتسع نشاطها ليشمل مسائل العمالة، والتنمية االقتصادية 
نظمات ، ولقد نهضت بعض الم واإلعالموالشئون العلمية والثقافية، ووسائل االتصال 

. والمنظمة واالجتماعي  االقتصاديلإلنماء    العربيمثل منظمة العمل العربية، والصندوق  
للمواصالت   العربي  االتحاد العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد إذاعات الدول العربية، و 

 السلكية والالسلكية، بالتعبير عن تلك االهتمامات والنشاطات كافة. وخارج إطار الجامعة
بجهد ال يغفل من الجامعة وبتنسيق مستمر بين أجهزتها؛  العربي النقابينشط العمل 

والصحفيين والحقوقيين والعمال العرب...   واألطباءومن هنا جاء قيام اتحادات المحامين  
 الخ.

المتحدة  األمممختلف المحافل والمنظمات الدولية مثل   في تمثيل الدول العربية  -د 
، والتعاون مع هذه األخيرة على تكوين  اإلفريقيةة ومنظمة الوحدة  ومنظماتها المتخصص

، والصندوق إفريقيا فيللتنمية  العربيطائفة من المؤسسات المشتركة مثل المصرف 
حقبة   فيالحوار مع أوروبا    فيللقروض، إلى جانب دور الجامعة العربية كطرف    العربي

   السبعينيات.
في السنوات األخيرة عربيًا، ولعبت دورًا سلبيًا في بعض  الجامعة العربية  تراجع دور  

وسواء أكانت الجامعة القضايا بداًل من السعي لحل المشاكل التي واجهتها الدول العربية.  
العربية فكرة عربية صافية وتسعى لتحقيق الوحدة العربية أم كانت فكرة الجامعة العربية 

( في محاولة إلجهاض فكرة القومية العربية والوحدة العربية  إيدنإنكليزية األصل وضعها )
علينا أن نطورها ونحولها إلى هيئة عربية    ،الحقيقية. فالجامعة العربية اليوم حقيقة واقعة

 تخدم الوحدة العربية وتسعى لتحقيقها. 
 
 



80 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 مقالة

 Arab League    جامعة الدول العربية

لتضم الدول العربية، وكانت بداية الجامعة العربية، حسب ما    1945تأسست سنة  منظمة إقليمية  
يصرح موقع الجامعة، المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس سنة  

)جميل مردم( ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية )بشارة  ي ودعوته كل من رئيس الوزراء السور   1944
إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية    ا في القاهرة حول فكرة »الخوري( للتباحث معهم

في مجلس العموم   24/2/1943المنضمة لها«، وذلك بعد أن كان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد في  
تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمى إلى تحقيق  البريطاني بأن الحكومة البريطانية »

 .« م االقتصادية والثقافية والسياسيةوحدته
وحسب الموقع نفسه: اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان واألردن  

رجحت االتجاه الداعي إلى  1944/ 7/10إلى  25/9والعراق ومصر واليمن )بصفة مراقب( في الفترة 
ا. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة وحدة الدول العربية المستقلة بما ال يمس استقاللها وسيادته

« كون األول يشير االتحادلهذه الوحدة بـ »جامعة الدول العربية« وآثرته على مسمى »التحالف« و »
يعبر عن عالقة تجب االختصاصات المتفق على تحويلها للمنظمة العربية   يإلى عالقة عارضة والثان
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وتوكول اإلسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة الناشئة. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بر 
  :والذي نص على المبادئ اآلتية

قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل االنضمام إليها ويكون لها مجلس  
 .تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة 

ذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد  مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفي
اجتماعات دورية لتوثيق الصالت بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها 
وصيانة استقاللها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون  

 .البالد العربية
المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا األحوال التي يقع فيها خالف بين دولتين من أعضاء   قرارات

الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه األحوال تكون قرارات المجلس ملزمة 
  .ونافذة

 اتباعال يجوز االلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما ال يجوز 
 .سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها

يجوز لكل دولة من الدول األعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها 
  .رض مع نصوص هذه األحكام وروحهااتفاقات خاصة ال تتعا

وأخيرًا االعتراف بسيادة واستقالل الدول المنظمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعاًل. كما اشتمل 
البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقالل لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين 

العرب فيها ال يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم ركنًا هامًا من أركان البالد العربية وحقوق 
، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق العربيالعالم    فيواالستقالل  

 .أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة
ة التحضيرية  تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجن  البروتوكول على أن )  فيوأخيرًا نص  

يمكن إبرام اتفاقيات   التيالمذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية  
 (.   فيها بين الدول العربية

  7/10/1944  فياللجنة التحضيرية وذلك    في ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة  
بعد أن تم رفعه   التواليعلى  5/2/1945و  3/1/1945 فياه باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعت

 .إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود واإلمام يحيى حميد
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سعت الجامعة العربية ألن تطلق العديد من المبادرات والمحاوالت لرفع مستوى التنسيق والتضامن  
قادات واسعة من الشعوب والنخب بين الدول العربية على مختلف المستويات، إال أن جهودها لقيت انت

العربية على السواء، حيث لم تتمكن الجامعة من أداء أدوار سياسية ملموسة في األزمات التي نشبت 
في العالم العربي، كما أنها لم تحقق التقدم المرجو على مستوى الوحدة االقتصادية بين الدول العربية،  

ا المجال، وتضم الجامعة في هيكلها مجموعة من  أو حتى تحقيق مستوى ملموس من التكامل في هذ
المنظمات التابعة مثل، مجلس الوحدة االقتصادية العربية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، 

الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة   إذاعاتوالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، واتحاد 
  .والعلوم

دولة، تتابعت   22لمقر الدائم لجامعة الدول العربية التي تضم في عضويتها اليوم  تعتبر القاهرة ا
في انضمامها للجامعة، وكانت كل من مصر والعراق واألردن ولبنان والسعودية وسوريا، هي الدول  
المؤسسة للجامعة، بينما كانت آخر دولة عربية تنضم للجامعة هي جزر القمر التي انضمت سنة 

، وأشرفت الجامعة على وإريترياالجامعة ثالث دول بصفة مراقب وهي الهند وفنزويال ، وفي 1993
انعقاد ثالثة وثالثين مؤتمرا لرؤساء الدول العربية، منها تسع قمم طارئة بسبب ظروف ملحة كان من 

الذي أدى وهو األمر  إسرائيلأشهرها القمم التي انعقدت بعد توقيع مصر التفاقية السالم المنفردة مع 
لمقاطعة الدول العربية لمصر، ونقل مقر الجامعة مؤقتا لتونس، والقمة التي أعقبت االجتياح العراقي 
للكويت، وكذلك عقدت قمتان اقتصاديتان أتت نتائجهما دون المأمول خاصة لوجود قناعة لدى الشعوب 

 .ن العربيالعربية بضرورة التكامل االقتصادي كمدخل لالرتقاء ببقية أوجه التعاو 
 http://www.alrai.com/article/575364.htmlالمصدر: 

 جامعة الدولة العربيةهوية 

 

 1945 آذار/مارس 22 تاريخ التأسيس

 جمهورية مصر العربية - القاهرة المقر الرسمي 

 دول  7 عدد دول التأسيس

 دولة  22 عدد الدول األعضاء

http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Flag_of_the_League_of_Arab_States.svg


83 

 أمناء 6 عدد األمناء منذ التأسيس

 نبيل العربي للجامعة األمين الحالي
 والعمل االقتصادي العربي المشترك،  –المصدر: الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات الدول العربية 

 . 114، ص 2008مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 االقتصادي العربي التكتل

 (ستراتيجيةاال –المعوقات  –األهداف  –) الواقع 
جامعة الدول لدى المشترك  العربيجوانب العمل أحد أهم  االقتصاديالتكتل مثل 

اتفاقية  ب المتعلق واالجتماعي االقتصاديعبر عنه قرار المجلس  ،العربية منذ تأسيسها
إبرام اتفاقية الوحدة  وكذلك، 1953 عام في العربي التجاري تيسير وتنمية التبادل 

 فيالسوق العربية المشتركة  إنشاء، ثم صدور قرار 1957 عام فياالقتصادية العربية 
   .، وبعدها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1964  عام

كونه يمر  تهاالقتصادي العربي وخطور التكتل تبدو أهمية البحث في موضوع  و 
اآلن في مرحلة مراجعة و بخاصة موضوع ارتباطه بالظرفية و التطورات العالمية التي 

اتجاه العالم نحو التكتالت  غيرت معالم الخريطة االقتصادية و أصبح أهم ما يميزها،
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االقتصادية إن ذلك يدفعنا لتجديد الدعوة من أجل تحقيق التكتل االقتصادي العربي و  
في هدر إمكانية الوحدة االقتصادية  العربية، و الوطن العربي غني  عدم االستمرار

بمقوماته و رجاله، و لكن البد من التنسيق و التعاون ليصبح العرب قادرون على مواكبة 
المطروحة كالشراكة المتوسطية   اإلقليميةعولمة االقتصاد ومواجهة المشاريع االقتصادية  

 43  من نتائج تخص مختلف البلدان العربية.والشرق أوسطية، و ما يترتب عليها 
األولى _ أنه   تبدو أهمية العمل االقتصــــــــــادي العربي المشــــــــــترك من ناحيتين:كما 

يتضــــــــــــــمن العـديـد من الجوانـب اإلنتـاجيـة، التمويليـة، التســــــــــــــويقيـة، انتقـال المنتجـات و 
ــادية مع الخارج. ــر اإلنتاج، التبادل و العالقات االقتصـــ ا العمل _ أن هذ   الثانية  عناصـــ

ال يتم وينتهي مرة واحـدة في نقطـة زمنـية معيـنة ولكـنه يتطـلب بعـدًا زمنـيًا يتحرك خالـله 
لتحقيق أهــــدافــــه النهــــائيــــة، و هو بعــــد زمني متحرك ال يثبــــت عنــــد تــــاريخ معين في 

ن هذا المســــــتقبل نفســــــه ينتقل و يتحرك، وتتحرك معه أهداف العمل إالمســــــتقبل، حيث  
، و في إطار حركة هذا العمل نحو أهداف مســتقبل محدد  االقتصــادي العربي المشــترك

ــول لهذا  معين، يأتي تحركه المتتالي خالل فترات زمنية عديدة يجب أن يقطعها للوصــــــ
 44المستقبل المحدد.

بما أن األوضاع االقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتالت االقتصادية  و 
ل االقتصادي العربي هو الوسيلة األولى األمر الذي يؤكد أن السير في طريق التكت

واألساسية لمواجهة التحديات المستقبلية االقتصادية وبخاصة القيود االقتصادية الخارجية  
هو الحل األمثل لتحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي   ه نفسالوقت  ) التبعية ( و في  

كامل االقتصادي العربي  العربي والت االقتصادي التكتلومن هذا المنطلق تصبح قضية 
العمل   استراتيجيةعلى رأس األولويات بالنسبة لكافة الدول العربية، وعليه فإن العودة إلى  

 
 . 207، ص  2009الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق  - 43

 1986محمد لبيب شقير، الوحدة االقتصادية العربية، تجاربها و توقعاتها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  - 44
 . 1009ص 
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االقتصادي القومي، ووضع خطة عربية طويلة األجل للتنمية الشاملة تتضمن تصور 
بنوعيه القطري  االقتصاديواضحًا لمجاالت العمل  العربي المشترك وميثاق العمل 

مشترك، ويجب االستفادة من الجهود التي تبذلها مؤسسات البحث العلمي، ومن  وال
الضروري االهتمام بتطوير واستيعاب وتكييف التكنولوجيا للتخلص من التبعية وتدعيم  

 45.  استقالل األمة العربية وضمان أمنها
  القول أن يمكن  و ،  العربي  االقتصادي  التكتل  وضرورة   تزايدت أهميةمع مرور الزمن  

فترات تأزم العالقات   وبخاصة في المشترك    العربيرافعة للعمل    مثلي  االقتصادي  التكتل
تطرقت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون  حيث السياسية العربية. االقتصادية و 

، ودعت إلى توثيق  التكتل االقتصاديإلى  1950 عام فيوقعت  التي االقتصادي
يكون   اقتصادي، وتبنت فكرة تأسيس مجلس قوننتهاوإلى  االقتصادية العربية العالقات 

 من خالل تقديم مقترحاته لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيالً  استشاري له دور 
  .العربي االقتصاديبتعزيز التعاون 

شارك  5/1995/ 29  وحين انعقد مؤتمر المستثمرين العرب في اإلسكندرية بتاريخ 
التحديات   أكثر من ألف مستثمر عربي، أجمع الحضور على ضرورة مواجهةعماله  في أ 

المؤتمرون أن  وأكد  بإنعاش وتفعيل التكامل االقتصادي العربي،    كتل االقتصاديتبقيام ال
كون الخطوة الصحيحة على طريق تفعيل العمل يتجارة حرة ربما طقة البدء بمن

  .االقتصادي العربي المشترك
بتكليف المجلس   قراراً  1996 عام فيبالقاهرة العربية التي عقدت قمة الاتخذت و 

منطقة التجارة الحرة  تكتل اقتصادي عربي، بإقامة باإلسراع واالجتماعي االقتصادي
إلنشاء المنطقة على مدار  تنفيذيالعربية الكبرى. وقام المجلس بالفعل بوضع برنامج 

 
، التكامل االقتصادي العربي، أوراق ومناقشات الندوة التي نظمتها رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية انظر - 45

، رابطة المعاهد 1989شباط  15-13االقتصادية واالجتماعية، الخرطوم االقتصادية واالجتماعية ومجلس األبحاث 
 والمراكز العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، تونس.
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على قمة عمان  وصف "القمة االقتصادية"  . كما أطلق  1/1/1998  فيعشر سنوات تبدأ  
  - 2000 عام فيلقرار قمة القاهرة  أول قمة دورية تنعقد إعماالً  يوه ،2001 عام في

بالقاهرة  عربي اقتصاديوتبنت هذه القمة المبادرة المصرية الخاصة بعقد أول مؤتمر 
  ". االرتقاء بأداء االقتصادات العربية تحت شعار "  2001  الثانيتشرين /فمبرنو  في

 :أوضاعها تفاوتتنوع ظروف البلدان العربية و 
أوضاعها مثل التفاوت من   تفاوت أظهرت الدراسات تنوع ظروف البلدان العربية و 

الثروات المنتجة و تركيب هياكلها االقتصادية وتوزيع القوى  المساحة وعدد السكان و حيث  
يتراوح وحجم السوق المحلية. الشاملة الطبيعية إضافة إلى اختالف مستويات التنمية 

مليون   90ألف نسمة )قطر( وأكثر من  593سكان الدول العربية بين أقل من عدد 
)الصومال( إلى أكثر من  دوالر في    260متوسط دخل الفرد يتراوح من  نسمة )مصر( و 

. وانطالقًا من هذه دولة قطر  دوالر في  50000وأكثر من    دوالر في )الكويت(  40000
الحقيقة فإنه من الصعب العثور على بلد عربي يمكن أن يمثل الدول العربية كمجموعة. 

المجموعة  على أنه من الممكن أن نشير إلى بعض المميزات االقتصادية المشتركة لهذه  
كونها اقتصاديات مزدوجة  إلى إضافةسوء استغالل الموارد االقتصادية كلدول امن 

مؤلفة من اقتصاد وطني متخلف يتعايش إلى جانب اقتصاد متقدم يرتبط باالقتصاد 
كما أن االقتصاديات العربية أحادية الجانب تعتمد في مواردها على  العالمي المتقدم، 

تسم بتخلف وتفكك هياكلها اإلنتاجية وانخفاض ة واحدة أو بعض السلع المحدودة وتسلع
ا  اعتمادهوتفتتها و ات العربية بضيق السوق المحلية  االقتصاد تتميز  اإلنتاجية كما  اإلنتاج و 

ضعف القاعدة التكنولوجية، ومن جهة أخرى فإنها تتميز المطلق على التجارة الخارجية و 
   لمعيشة.بانخفاض متوسط الدخل الفردي وبالتالي انخفاض مستوى ا

أما من حيث نمط نمو إجمالي الناتج المحلي فإنه يمكن التمييز بين أربع مجموعات  
االجتماعية تتشابه إلى حد بعيد في خصائصها وهياكلها االقتصادية و من الدول العربية  

 ،السعودية  ،تشمل اإلمارات ا االقتصادي، المجموعة األولى: و وكذلك في أنماط أدائه
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الناتج اإلجمالي المحلي لهذه المجموعة  نسبة بلغتإذ  ،الكويت  ،ليبيا ،قطر ،عمان
% من إجمالي ناتج الدول العربية باألسعار الثابتة في حين أن عدد سكانها ال  64.4

تشمل و % من إجمالي السكان في الدول العربية، المجموعة الثانية:  9.8يمثل أكثر من  
جمالي لهذه الناتج المحلي اإلو مصر و ، العراقو ، سوريةو ، الجزائرو ، تونسو ، البحرين

 يمثل % من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي في حين  29.6  يشكل نسبة  المجموعة
% من إجمالي السكان في الدول العربية، والمجموعة الثالثة: تشمل 54.8عدد سكانها 

 مجتمعة  الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدولنسبة بلغ تو  ،المغرب و  ،لبنانو  ،األردن
الي الناتج المحلي للوطن العربي في حين أن عدد سكانها يمثل % من إجم4.4حوالي 
 ،تشمل جيبوتيأما المجموعة الرابعة: و  % من إجمالي السكان الدول العربية،14.9

%   1.6بلغ ت الناتج المحلي اإلجمالي  نسبة ن إف ،اليمن ،موريتانيا ،السودان ،الصومال
 إلىنسبة عدد سكانها تصل  من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي في حين أن

 % من إجمالي سكان الدول العربية.20.5
ا  له على أنها منطقة متصلة جغرافيًا و المنطقة العربية يمكن تعريفها ف ومع ذلك )

هي يات التخلف والتبعية الخارجية التجزئة و تواجه تحد تاريخ و ثقافة وعقيدة مشتركة و 
صادي العربي هو األصل االقت التكتليجب أن يظل لذا  بذلك ترتبط بمصير واحد (.

إن وجدت مجرد تفرعات عنه   العربية   المنطلق، و أن تكون التكتالت اإلقليميةوالقاعدة و 
ومن أهم   تستسقي من مصادره القومية والشمولية و تصب في أهدافه الوحدوية العربية.

   االقتصادي العربي: التكتل أهداف
القدرات الذاتية لألقطار  تصادية وضمان استمرارها استنادًا إلىرفع معدالت التنمية االق •

 العربية.
 زيادة التشابك و االرتباط بين اقتصاديات األقطار العربية. •
 تقليل اعتماد الدول العربية المفرط على العالم الخارجي. •
 تقليص الفوارق االقتصادية بين األقطار العربية.  •
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 اع النفط على مجمل الصادرات.تنويع الصادرات و تقليص هيمنة قط •
الهدف المتمثل في  إدخال االنسجام في مختلف أوجه السياسات االقتصادية لتسهيل •

 46  الوحدة االقتصادية.
   مسيرة العمل االقتصادي العربي المشترك: -

بدأت مسيرة العمل االقتصادي العربي المشترك المنظم مع قيام جامعة الدول العربية  
األمني و  ثيق واتفاقيات التعاون االقتصادي و ، وصدور عدد من موا1945 عام 

االجتماعي، و شقت محاوالت التعاون و التكامل االقتصاديين طريقها إلى خمسة محاور 
واالستثمار، والقطاعات اإلنتاجية، والقطاع العمالي، سة، و هي التجارة، و المعونات،  رئي

أخذت هذه المحاوالت شكلين رئيسيين، أحدهما ثنائي و اآلخر جماعي، و كان الشكل و 
 األخير حتى عهد قريب يتم عادة في ظل الجامعة العربية و منظماتها المتخصصة.

ستند التجمع المالعربية لنفسها في البداية هدف    االقتصاديالتكامل  مسيرة  وضعت  
حركيتها، ومع أن القومية العربية لم تكن قد حددت لنفسها إلى فكرة القومية العربية و 

عربية في سبيل الصالح  تجميع الجهود الاضحًا فقد كانت ترمي إلى تكتيل و هدفًا و 
  في سبيل تحقيق هدف كبير رمز إليه بالوحدة العربية لتمكين العرب من المشترك، و 

المساهمة في الحضارة العالمية، وقد التقى الهدف يش اآلمن الكريم و آمالهم في الع
التعاون االقتصادي أساسًا دية لجعل ميثاق الدفاع المشترك و األمني مع الحاجة االقتصا

قتصادي لدرء االحيها يقوم على التضامن السياسي والعسكري و لمسيرة كان أحد جنا
صاد متكامل يخلف االقتصاديات المجزأة التي  الثاني يحاول بناء اقت الخطر اإلسرائيلي، و 

أقيمت في المنطقة العربية بعد انهيار اإلمبراطورية العثمانية، وقد سارت هذه الحركة 
ع اختراقه، اية عند سد لم تستطشوطًا في االتجاه الصحيح، غير أنها توقفت في النه

ية وعززتها بمفاهيم محددة التي أقامتها األقطار العرب  هو سد األسوار الحمائية المختلفةو 

 
 . 212ص 2009الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق،  - 46
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قطرية الحمائيات الالخيار ما بين المجتمع الشمولي و في إطار للسياسة والمصلحة، و 
 تغلب القطري على القومي. فان الحمائيات تبدو اآلن وكأنها امتلكت الساحة تمامًا و 

قليمي القائم  إن الخيار الثاني المطروح في الساحة العربية هو الخيار التكتلي اإل
هناك نوع آخر من الخيارات التي تتبدى من منطلق جغرافي أو  لى ساق جغرافية، و ع

تاريخي أو عقائدي بحكم موضع األمة العربية من هذه المنطلقات الثالث، وهو موقع 
منطقة  ن تكامل بين دولة عربي أو أكثر و مركزي، فالعامل الجغرافي يطلق أحاديث ع

تحاد دول المغرب العربي _ مجلس التعاون  محاذية له، مجلس التعاون الخليجي _ ا
 العربي _ دول إعالن دمشق.

يقوم على  مختلف يتجاوز اإلطار الجغرافي والتاريخي والقومي و  ثمة خيار من نوع
بية إلى مراكز هو أن تنجذب مسارات الدول العر قوى العالمية، و أساس من توازنات ال

الشعوب، ر األمم و تأثيراته الكبرى في مصائهناك مسار آخر أخذ يحدث  القوة المختلفة، و 
وذلك هو التغير الحاصل في حجم وحدات اإلنتاج االقتصادي، فالمنشآت االقتصادية 
قد كبر حجمها من الشركة الصغيرة إلى الشركة الكبيرة، فالشركة الكبرى العمالقة، ومن  

 47ممية. فاأل القومية ) متعدية الجنسية ( عابرة الشركة القطرية إلى الشركة
 المرحلة األولىاستمرت    : رئيستين  بمرحلتين  العمل االقتصادي العربي المشتركمر  

من العمل االقتصادي العربي المشترك حتى أوائل السبعينات تمكن مجلس الوحدة 
االقتصادية العربية خاللها من تحقيق إنجازات هامة على طريق بناء السوق العربية 

ال أسباب تحقيق حرية تبادل المنتجات الوطنية واإلعالن  المشتركة، كان أبرزها استكم 
بين أربع دول مؤسسة هي األردن،  1/1971/ 1عن قيام "منطقة للتجارة الحرة" في 

وسورية، والعراق، ومصر. كما تمكن من اتخاذ خطوات هامة على صعيد تحقيق حرية  
 انتقال األشخاص وتنظيم استثمار رؤوس األموال وانتقالها. 

 
المصدر السابق  العربية،ؤتمر غرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبالد الدورة الثانية و الثالثون لم :تقرير انظر،  - 47

 . 11ص
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على ذلك، فقد سعى مجلس الوحدة االقتصادية خالل هذه المرحلة بكل الجهد   عالوة
 هدفخطوات وإجراءات تاتخذ و  ام إنجازات أخرى في هذا المضمار،لتعبيد الطرق أم

، حيث اعتبر مجلس الوحدة 1970إنشاء اتحاد عربي للمدفوعات بلغت ذروتها عام    إلى
وترك للدول اتخاذ   ،المعلومات واإلحصائيات   قائمًا ألغراض   االتحاد االقتصادية العربية  

اإلجراءات للتصديق على االتفاق الخاص بذلك ودفع رأس المال المقرر. كما بدا 
من  انطالقًا  بشكل عاجل    العربية المشتركة  المجلس مصممًا على التقدم في بناء السوق 

، حيث حدد لنفسه بداية فترة  الجمركي االتحاد القتراب بها إلى منطقة التجارة الحرة وا
إلنجاز توحيد التشريعات واألنظمة الجمركية   1965ت اعتبارًا من أول عام خمس سنوا

لتوحيد الرسوم الجمركية، وفي مطلع  1970وخمس سنوات الحقة اعتبارًا من أول عام 
قرر إضافة هذه األحكام إلى قرار السوق العربية المشتركة على أن يبدأ  1970عام 

كما اهتم مجلس الوحدة االقتصادية   .1972ام  عريفة الخارجية في أول عتنفيذ توحيد الت
بموضوع تبادل المعلومات التجارية وتنمية التبادل التجاري بين الدول األعضاء، وسعى 

من خالل مواقفه تجاه  من جانب آخر إلى تعزيز السوق العربية المشتركة كتكتل سواءً 
الل محاوالته لعقد االتفاقيات الثنائية التي تعقد مع الدول غير األعضاء، أو من خ

  األخرى.  االقتصادية اتفاقيات مشتركة مع البلدان والتكتالت 

من السبعينات وحتى بداية التسعينات فعلى الرغم مما بذله   وتمتد المرحلة الثانية
باستثناء ما تحقق على  مجلس الوحدة االقتصادية من جهود، جاء الحصاد متواضعاً 

لجمركية، بصدور الصيغة النموذجية للقانون  صعيد توحيد التشريعات واألنظمة ا
عدد متزايد من الدول األعضاء في  ىعض األدلة الجمركية األخرى، وتبن الجمركي، وب

المجلس لهذه الصيغة النموذجية كأساس استمدت منه قوانينها الجمركية. وما تحقق 
يبيا  على صعيد توسيع قاعدة عضوية السوق بانضمام ثالثة دول عربية هي ل أيضاً 

(. وفي حين انضمت ليبيا على 1981( واليمن الديمقراطية )1980( وموريتانيا )1977)
م  ضموريتانيا واليمن الديمقراطية ان من  أساس التطبيق الكامل إلحكام السوق فإن كالً 
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تأخذ بعين االعتبار ظروف كل منهما  على أساس صيغة مرنة تتضمن شروطاً 
 . قل نمواً باعتبارهما من الدول العربية األ

حاول مجلس الوحدة االقتصادية، وال يزال، استكمال بناء السوق العربية المشتركة 
إال أن مصاعب وعقبات متنوعة ومتعددة اضطرته في بعض األحيان للتريث في البت 

، والى التأخر في إنجاز بعض األهداف عن  في بعض القضايا لفترات طويلة نسبياً 
البرنامج الزمني الذي سبق أن حدده لنفسه والتخلي في بعض األحيان عن البحث في 
اتجاهات معينة. كما أن وتيرة انضمام الدول إلى المجلس على الرغم من بطئها، ال  

 .  زالت أسرع بكثير من وتيرة االلتزام بتطبيق أحكام السوق العربية المشتركة

من مرة، منذ مطلع هذه المرحلة وقفة   أكثرولقد وقف مجلس الوحدة االقتصادية 
مراجعة شاملة بهدف تطوير السوق العربية المشتركة والسير بها خطوات إلى األمام، 

قد تمخض ذلك عن صدور ف، 1984في عام و  1979و  1972كما تم في األعوام 
صعوبات القائمة. والزال المجلس قرارات وإجراءات من شانها حل بعض من أهم ال

يسعى، بين وقت وآخر، إلزالة ما استجد من عقبات وقيود، وإيجاد وسائل لتنظيم  
المدفوعات، ووضع برامج للتبادل التجاري، والعمل على السير باتجاه التعريفة الجمركية 

، عالوة على قيامه بمحاوالت جادة لتوسيع قاعدة عضوية السوق الموحدة الخارجية
العربية المشتركة التي تضم ستًا من الدول األعضاء في المجلس، باستثناء مصر التي 

، وبما يكفل انضمام الدول 1979علقت عضويتها في المجلس والسوق في عام 
 األعضاء الخمس األخرى في المجلس والتي ال تزال خارج السوق العربية المشتركة. 

لتجزئة والقطرية التي كانت تقيده وتحد ي العربي بعقبات ااالقتصاد  التكتلاصطدم 
من سرعته، واتسمت االتفاقيات الجماعية بعدم اشتراك عدد من البلدان العربية  من مداه و 

أحكامها، كذلك فان بعض الدول عضها اآلخر على كثير من بنودها و فيها، و تحفظ ب
 ي. التي وضعت أو صادقت على هذه االتفاقيات لم تضعها موضع التنفيذ الفعل
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  االقتصادي العربي: تحديات التكتل -

 :أهمهااالقتصادي العربي جملة من التحديات  التكتلواجه 
الوحدة بحيث يصعب الجمع بينهما  و  التكتلبين مفهومي  هناك تناقض ظاهر 

يتعلق باستقالل األجزاء، والوحدة تتعلق بتذويب األجزاء   فالتكتلفي إطار قضية واحدة،  
هو أحد طرق  التكتلفي إطار الجماعة، وعلى الرغم من ذلك فالتوفيق ممكن إذا كان 

التوحيد، وهنا يصبح التكامل العربي وسيلة وليس هدفًا نهائيًا في حد ذاته، والبد للعمل 
 العربي المشترك من حسم هذه المسألة بوضوح. 

أن أهم الصعوبات الراهنة، يرتبط بواقع العالقات السياسية بين الدول  بدهي  
األعضاء وانعكاساته الحادة على العالقات االقتصادية فيما بينها. سيما في المجال 
الثنائي وكذلك التبدالت العميقة في طبيعة البنى االقتصادية للدول األعضاء وزيادة 

لخارجي، والتي ظهرت بشكل خاص مع مطلع النصف ارتباط هذه البنى وتبعيتها للعالم ا
الثاني من السبعينات خالل ما هو متعارف على تسميته ) بحقبة النفط(. إضافة إلى 
عدم التوصل بعد إلى إيجاد حلول عملية مناسبة في مجال تسوية المدفوعات، وتوحيد 

جاري البيني التعريفة الخارجية وعدم وجود صيغ تنظيمية ومؤسسية ترعى التبادل الت
 وتؤدي إلى تنميته.  

رية  ضرورتها لتحقيق القطما زالت التنظيمات فوق القطرية و في تحد ثان، و  )
ذلك شأن كل فاعلية على مستوى الدول العربية شأنها في والتوحيد ال تواجه بصراحة و 

قد قطع بعض التكتالت شوطًا بعيدًا في هذا المضمار بحيث صار دول العالم النامي، و 
حقق النجاح الذي يطيب للبعض أن يستشهد به يومًا، برلمان ينتخب انتخابًا مباشرًا و   له

ية ملزمة لمن يوافق عليها أما نحن في التجربة العربية فما زالت قرارات الجامعة العرب
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ما زالت توصيات المجلس االقتصادي خاضعة للقاعدة نفسها، حتى بعد تسميتها فقط، و 
 48. قرارات (

حظ ظاهرة جديدة على صعيد الدول العربية و هي سعي مجموعات إقليمية  لذلك نال
يسعى ينها،) مجلس التعاون الخليجي ( و من األقطار العربية للتعاون الجماعي فيما ب

ى هذا النوع من التعاون إلى الصعود بأقطار المجموعة كافة إلى مستويات أعلى فأعل 
قطار المتعاونة إمكانية تالفي نواقص هذا يعطي األمن االكتفاء الذاتي الجماعي، و 

بعضها بعضًا عن طريق تبادل اإلمدادات و هي بذلك تحقق لنفسها مزايا في مضمار 
 التكامل اإلنتاجي و التسويقي معًا.

اعترضت  عديدة ومتنوعة عقبات صعوبات و : االقتصادي العربي التكتل معوقات
 لسوق العربية المشتركة بشكل عام،ومسيرة احركة التبادل التجاري البيني بشكل خاص  

منها ما يقلل في الوقت الراهن فرص استنفاذ اإلمكانيات القائمة، ومنها ما يمكن أن 
 في المستقبل. العربية المشتركة يعرقل تعظيم التبادل التجاري بين دول السوق 

ان بطبيعة  أدى األداء المتواضع للسوق العربية المشتركة، بوضعها الراهن والذي ك
الحال نتيجة لصعوبات أشير إليها أعاله، إلى الترويج ألفكار تتلخص بان السوق العربية  
المشتركة تمثل " مدخل تحرير التجارة " القائم على أساس إلغاء القيود والرسوم، وهو  
مدخل عاجز عن تحقيق الوحدة االقتصادية العربية. فهل يتوجب على الدول العربية 

يواجه    ؟ مشتركة لتحقيق الوحدة االقتصاديةل آخر، غير السوق العربية الالبحث عن مدخ
 49: العديد من المعوقات والصعوبات أهمها االقتصادي العربي التكتل

 عدم وجود فلسفة واضحة للتعاون االقتصادي العربي. .1

 
المستقبل العربي العدد  ةالعربية الجديدة، مجل ةاالقتصاديعبد العال الصكبان، نحو تنظيم جديد إلدارة العالقات  د.  - 48
 . 69ص 1982كانون األول  46
المحددات و اآلفاق، ندوة التكامل االقتصادي العربي، الخرطوم إحسان هاني سمارة، التكامل االقتصادي العربي  - 49

 ، رابطة المعاهد و المراكز العربية للتنمية االقتصادية و االجتماعية. تونس.1989
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تنظيم و تخطيط مؤسسات التعاون االقتصادي العربي من منطلق العالقات  .2
ة ونظمها الفرعية تجسيدًا لمتطلبات عملية التكامل االقتصادي  االقتصادية العربي

العربي نقاًل عن تجربة منظمات التعاون االقتصادي العالمية وإسقاطًا آللية عملها  
بين   األهدافع في اختالف المستويات والظروف و بدون النظر إلى البون الشاس

 . التجربة العربية والتجارب العالمية
اقيات بين األقطار العربي إلى الدقة في تحديد الهدف ورسم افتقار نصوص االتف  .3

رة اإلنشائية  الوسيلة لتحقيقه إذ جاءت معظم نصوص هذه االتفاقيات مشحونة بالعبا 
التنصل من التزاماتها تجاه   سهل على الدول األعضاءيكذلك تضمنت نصوصًا 

 هذه االتفاقيات.  

لالتفاقيات العربية حيث لم ترد في معظمها أية نصوص  ضعف آلية التنفيذ الالزمة   .4
 إلزامية. 

الفني فيها  ضعف الكادرن منظمات العمل العربي المشترك و ضعف التعاون بي .5
 مما أدى إلى خضوع بعضها إلى ضغوط سياسية. 

 هذه المنظمة. عدم وضوح المقاييس التي يتم في ضوئها اختيار قيادات وكوادر .6

بية السياسية في عمل المؤسسات العر  ت الءاالو النزوع إلى المحلية و المعاناة من  .7
 الحد من الوالء القومي.مما أدى إلى ترسيخ التجزئة و 

 ما بينها. يتبادلها فالعربية في تقديم االستشارات و الدول ضعف قابلية  .8

فاعليتها، تلك البحوث التي تخدم فروع  ضعف بنية البحوث األساسية والتطبيقية و  .9
 صاد و قطاعاته المختلفة.االقت

 التناقضات التي تسود أساليب التنمية العربية.  .10

 . التي تتبعها الحمايةة في بنية السياسات االقتصادية و العربيالدول التباين بين  .11
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  القروض الميسرة بية النفطية في تقديم اإلعانات و العر الدول انخفاض قابلية  .12
بالتالي  مشكلة مديونية هذه األقطار و ادة العربية الفقيرة مما أدى إلى زي للدول

إلى زيادة اعتمادها على الدول الرأسمالية مما ينجم عنه ضعف اإليمان بالعمل  
 العربي المشترك.

ستخراجية والتبعية االقتصادية لألسواق العالمية  سيادة نمط إنتاج الصناعات اال .13
 الناجمة عن انخفاض مستوى التكوين الرأسمالي. 

عربية مما أدى إلى أمام حركة الشعب العربي بين األقطار ال الحوافز والموانع .14
التفاعل االجتماعي على كافة المستويات والمجاالت فنشأت  ضعف االتصال و 

 50 العربية مسافات شاسعة. بين األقطار

أن أهم الصعوبات التي يمكن أن تعرقل مسيرة  القول  وفي األجل الطويل، يمكننا
الدول األعضاء  أكثر  ي تعثر النمو االقتصادي فيه التكتل االقتصادي العربي 

ألنماط التنمية واإلنتاج، واستمرار  واستمرارية تأكيد الصفة القطرية، غير المنسقة قومياً 
نهج إقامة صناعات متماثلة بديلة عن االستيراد، وعدم إجراء تقسيم إقليمي مناسب 

تجاري مبينة على التنسيق  للعمل فيما بينها، وعدم وجود برامج مشتركة للتبادل ال
والتكامل، وكذلك عدم تعزيز إمكانات مجلس الوحدة االقتصادية العربية كمنظمة قومية  

 لوطن العربي تتعمق يومًا بعد يوم بسبب تعمق الفكرفي  وتكتل إقليمي. الزالت التجزئة  
هذا الوضع يصعب معه العربية و للدول التطور القطري واختالف مستويات النمو و 

تنمية جماعية تستطيع مواجهة التكتالت االقتصادية و  تكتل اقتصادي عربي اث إحد 
  العالمية. 

  االقتصادي العربي: التكتلتفعيل  -

 
 .223ص  2009الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق،  - 50
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اقتصادية   استراتيجيةاالقتصادي العربي قبل كل شيء تحديد  التكتليتطلب تفعيل 
هداف بعيدة المدى  هو ما تحدده من أ  ستراتيجيةاالالشيء الذي يميز عربية موحدة، و 

ي سبيل الوصول إلى ما تتضمنه لتحديد مسار حركة هذا المجتمع فلمجتمع معين، و 
 التكتل آليات  تم تحديد منطلقات وأهداف وأولويات برامج و يحيث    تحقيقها. هذه األهداف و 

ليص الموارد االقتصادي العربي رهن بتخ  التكتلن فعالية  إ  .االقتصادي بين الدول العربية 
رفع قدرته على ير االقتصاد العربي من التبعية و تحر العربية من كل سيطرة أجنبية و 

  التكتل تفعيل ويمر  التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في االقتصاد العالمي.
 51:  ثالث عمليات متتابعة االقتصادي العربي عبر

أن تكون  شريطة    التكتل االقتصادي العربيالتي يقوم عليها    ستراتيجيةاالإرساء   •
ال اجتهاد يفسر من كل جهة حسب فلسفة هذا العمل واضحة ومعرفة بدقة ال لبس فيها و 

أهدافًا رئيسة واقعية،   ستراتيجيةاال ، كما يجب أن تتضمن هذه  ستراتيجيةاالهواها في هذه  
ق القوى اإلبداعية المنتجة لإلنسان العربي إطالإمكانات األمة العربية. و واضحة، تنسجم و 

فئ ألعباء التنمية ومسئولياتها متكا اركة شعبية فعالة في تحمل عادل و من خالل مش
 عوائدها. جني ثمارها و و 

ذلك بوضع خطة قومية طويلة األجل تكون  تخطيط العمل العربي المشترك و  •
ة على حد سواء مبنية على القطريوقصيرة األجل للتنمية القومية و إطار الخطط متوسطة  

التي تم وضعها، على أن ينهض بهذه المهمة جهاز للتخطيط القومي   ستراتيجيةاالأساس  
 بالتنسيق مع أجهزة التخطيط القطرية.

تتولى  ذلك من خالل منظمات عربية متخصصة تنفيذ خطة التنمية القومية و  •
أن ال  شريطة  ،القومية البرامج الواردة في خطة التنميةمسئولية تنفيذ المشروعات و 

 
ص  1982جامعة الدول العربية، تونس  1اقتصادية رقم  قوثائادي العربي المشترك، و العمل االقتص إستراتيجية - 51
5 . 
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آثارها السلبية على تنفيذ هذه المشاريع مع االلتزام الكامل تنعكس الخالفات السياسية و 
 52  للحكومات العربية في تنفيذ خطط التنمية القطرية المنبثقة من الخطة القومية.

قبل  اون  التعهذا  ؟ يقوم  اون االقتصادي بين الدول العربيةكيف يمكن أن يتحقق التع
ن أشكال التعاون متعددة: تنسيق كما أكل شيء على مبادئ التقسيم العربي للعمل، 

التسليف، بناء المشاريع االقتصادية وطني للتنمية، التجارة، القروض و خطط االقتصاد ال
المواصالت، ومن الضروري تحقيق التخصص ن في ميدان النقل و الكبيرة المشتركة التعاو 

الدول العربية، وعندما يتم دراسة وتقييم الموارد واأليدي لى صعيد  التعاون في اإلنتاج عو 
غير ذلك من اإلمكانيات، يتم االتفاق فيما بين األقطار العربية العاملة وتوفر الخامات و 

بأي كمية لتلبية حاجة األقطار العربية الشقيقة نتاج الذي سينتجه كل دولة منها و بشأن اإل 
، خصوصًا ابمفرده  ةقتصادي المعاصر بمقدور دولة واحد األخرى، لم يعد في الوضع اال

نتاجًا كهذا سيكون  إذا كان صغيرًا، أن ينتج جميع أصناف المنتجات الضرورية، ألن إ
 عالي التكاليف. قليل الكمية و 

أن التخصص على صعيد األقطار يتيح تركيز إنتاج سلعة ما في أحد أو عدد من 
على هذا النحو يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، تخفيض العربية، و إن تقسيم العمل  الدول

التكلفة، زيادة إنتاجية العمل، تحسين نوعية المنتج، كما يؤمن تطوير االقتصاد و رفع 
م: لم ال نكون، نحن العرب، كسائر األم) و   مستوى المعيشة في جميع األقطار العربية.

رك مسترشدًا د من العمل المشتتحدياته، ليمكننا تحقيق مزي نركز اهتمامنا على المستقبل و 
،  أعمق تأثيراً جهودنا إلى مجاالت أوسع رحابة، و يمكننا توجيه  باحتماالت المستقبل،

  53. أبعد مدى (و 
 

، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية االقتصادية و االجتماعية 1989التكامل االقتصادي العربي، ندوة، الخرطوم    -  52
 .264،  ص1989تونس 

. من 225ص  2009الدول العربية، منشورات جامعة دمشق،  الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات - 53
خطاب األمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، في افتتاح ندوة استشراف مستقبل العالم العربي، تونس 

17 /10 /1987 . 
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   االقتصادي العربي: التكتل استراتيجية -
تمكن العرب من إنجاز عدد من الخطوات الهامة على طريق التكامل االقتصادي  

  1980تخصيص القمة العربية التي استضافها األردن في عام  وذلك بعد أن تم    العربي،
من    والتي أقرت عدداً   العربية (،  القمة االقتصادية)  االقتصادية حيث عرفت بـ    للجوانب 

إلى  1980العمل العربي المشترك للفترة من  استراتيجيةمقدمتها  الوثائق الهامة وفي
 وضع  الضروري النظر فيصبح من أ ستراتيجيةاالبانتهاء أجل هذه و . 2000

جديدة تحدد معالم الحركة خالل العقدين المقبلين في مجال التكامل  استراتيجية
وانعكاساتها على مجمل العمل االقتصادي العربي المشترك، وعلى  االقتصادي العربي

ة في مختلف انطالقًا من هدف تحقيق التنمية االقتصادية االجتماعي .مهام مؤسساته
السعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون االقتصادي العربي و أرجاء الوطن 

للعمل االقتصادي العربي المشترك التي تستند إلى  استراتيجيةالعربي، ال بد من وضع 
تحقيق أكبر قدر ممكن من االعتماد على النفس والتخلص من التبعية االقتصادية للدول 

  .المتقدمة الصناعية
 سنة القادمة الجديدة للعشرين التكامل االقتصادي العربي استراتيجيةتقوم 

   أهمها: المحاورو   األهداف مجموعة من على 2020  -2000

 .استكمال منطقة التجارة الحرة العربية •
  .جمركي عربي إقامة اتحاد  •
   . الستثمار لوالتعريف والترويج   برامج التنسيق  تتضمنإقامة منطقة استثمارية عربية   •

   .منازعاته تحرير وضمان االستثمار وتسوية •

مراحل التكامل  مع  األسواق المالية العربية والربط بينها وتحقيق الترابط تطوير •
  .النقدي

العلمي والتكنولوجيا  شبكة البحث  إقامة منطقة تكنولوجية عربية تتضمن برامج •
   .لكترونيةاإل تجارةنشر الالعربية وتحويل الوطن العربي إلى منطقة إلكترونية، و 
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  .تطوير البنية األساسية العربية •
 المعلومات واالتصاالت  السوق الموحدة لمنتجات وخدمات قيام  •
البديلة  النهوض بأبحاث وتطبيقات الهندسة الحيوية وتطوير مصادر الطاقة •

  .والمتجددة
مستويات العيش في المواقع   التقريب بين  برامج  تتضمنإقامة منطقة مواطنة عربية   •

 ،  االجتماعي تحقيق التماسك ،المختلفة

 ة.الشباب والطلب تبادل زيارات و  ،الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا •

 وتمكينها. معالجة قضايا المرأة  •

 .اعتماد برامج تدريب مشتركة  •

  .مشترك لسياسة سكانية عربية موحدة اعتماد برنامج •
 . برامج للتصنيع المشتركوضع  •

  .إقامة صناعة إلكترونية عربية •

  .الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع •
اتفاقية الوحدة  التي حددتها تحقيق مجموعة األهدافإلى  ستراتيجية االتسعى هذه 

ودخلت حيز التنفيذ 1957 عليها عام االقتصادية بين الدول العربية التي تمت الموافقة
العربية المقبلة بدعم جهود الدول العربية الرامية  لبلوغ الوحدة االقتصادية 1964عام 

  .قدراتها نحو تحقيق تنمية عربية جديرة باالعتبار  تعزيزو  لفوارق القائمة بينهااإلى إزالة  
ال تعود  والعمل على تنفيذها ستراتيجيةوأسباب وضع هذه االوالحقيقة أن بواعث  

العالم اليوم واألهمية المحورية للجانب  يتحدثها فقط إلى ضرورة التحدث باللغة التي
تكتالت االقتصادية، بل يرجع إلى وانتشار ال المعاصرة االقتصادي في العالقات الدولية

من   ألسباب عديدة في مقدمتهاو   ،والمنافع المشتركة بين الدول العربية المتبادلة المصالح
االقتصادية العربية نحو التكامل والتعاون يجعل  العالقات  االستراتيجي ودفع المنظور
  الدولية   في وجه المخاطر  منيعاً   والتقدم والقوة الذاتية واألمن القومي وسداً  للتنمية منها أداة 
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المتنامية  االقتصادية  للحوار مع التكتالت  واإلقليمية المحدقة بالوطن العربي وأساساً 
 54. والنظام التجاري العالمي الجديد 

 : ستراتيجيةاالو أبرز نقاط هذه 
 استخدام األموال العربية في تمويل عملية التنمية االقتصادية االجتماعية.   •
استغالل الثروات الطبيعية المتوفرة في الدول العربية و توظيفها في خدمة عملية   •

 التنمية االقتصادية بما يحقق أفضل مردود.
االعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة مع االستفادة من التكنولوجيا   •

 الحديثة و المساهمة في تطويرها و توطينها. 
 التنموية بين األقطار العربية. تقليص الفجوة  •

إقامة على مجرد بناء و آفاق العمل االقتصادي العربي المشترك تقتصر  أاليجب 
 نستطيع  ال األموال،ك أو حدوث انتقال اليد العاملة و المشروعات ذات التمويل المشتر 

  عات، أو حدوث التدفقات المالية فعالية بناء مثل هذه المشرو أبدًا أن نشك في جدوى و 
المشترك يحتاج إلى العربي لكن العمل االقتصادي لبشرية فيما بين الدول العربية او 

االستخدام  لهياكل اإلنتاجية للوطن العربي و إحداث المزيد من الترابط العضوي في ا
. التكنولوجية يتطلب العمل المشترك بين الدول العربيةمثل للقدرات الذاتية و العلمية و األ
55 

   :اآلتيةاالقتصادي العربي بالنقاط التكتل  استراتيجيةداف ويمكن تحديد أه
تخليص الموارد المادية والثروات الطبيعية في الدول العربية من أي سيطرة   •

 أجنبية وتوظيفها في عملية التنمية.
بناء  تصادية للدول الصناعية الكبرى، و تحرير االقتصاد العربي من التبعية االق •

 صناعات متطورة. 
 

 . 1982جامعة الدول العربية، تونس  1العمل االقتصادي العربي المشترك، وثائق اقتصادية رقم  إستراتيجية - 54
 . 10-4بيروت ص  1981كانون الثاني  55، االقتصاد العربي العدد الثاني انظر - 55
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ــاد العربي و فعـ زيـادة دور و  • ــاد اليـة االقتصــــــــــــ تحقيق مكـانـة معقوـلة في االقتصــــــــــــ
 العالمي. 

 إطالق قدراته المبدعة لتشارك في عملية التنمية. تحرير اإلنسان العربي و  •
تحقيق األمن القومي الذي يتضمن ) األمن الفكري، األمن العسكري، األمن  •

 . الغذائي، واألمن التكنولوجي و األمن المائي (
تسريع وتائر النمو االقتصادي، بتحقيق أكبر قدر من االعتماد القومي على   •

 الذات.
األقاليم لتلبية الحاجيات األساسية ممكن من التناسب بين القطاعات و  تحقيق أكبر قدر •

   المتنامية.
تتميز  شروط ووسائل عمل تؤدي إلى ذلك، و يتطلب    ستراتيجيةاالتنفيذ    إن تحقيق أو

األهداف، التكامل بين جوانبها المختلفة )ية وضرورة التنسيق و ًة بالشمولعاد   ستراتيجية اال
العمل  استراتيجية( وهذا ينطبق على روطالمسارات، الحركة، المتطلبات، والش

 56االقتصادي العربي المشترك.
وهذا يتطلب ) إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية  

لدول لالتحرر  خل الدول العربية، يحقق التطور و نمطًا من تقسيم العمل داالشاملة ويمثل  
ف استنزاف موارد الدول العربية وإقامة عالقات و يستهدف إزالة التبعية وإيقا العربية،

ترتيبًا على ما تقدم يمكننا تقديم تصور علمي  .( عادلة بين دولهاقتصادية متكافئة و 
محاور رئيسة العربي يقوم على مبادئ أساسية و  تصادياالقللتكتل فعالة  ستراتيجيةال

تحييد العمل  : تتضمن المبادئ األساسية:يأتي يتم تطبيقها كحزمة كاملة وفقًا لما
االقتصادي العربي المشترك عن العمل السياسي والخالفات الطارئة بين الدول العربية. 

 
 .228ص  2009الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق،  - 56
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مراحل التكامل بمراحل التنمية    وربط   .كافةً   وعدالة توزيع المنافع واألعباء على األطراف 
 57  وتوحيد الموقف تجاه العالم الخارجي. الشاملة.

 أما المحاور الرئيسة فهي أربعة محاور: 
 ، تنمية القوى البشرية العربية •
 ، تدعيم البنى األساسية •
 ،التنمية الزراعية و توفير األمن الغذائي •
 التصنيع.  •

 واألسواق المحلية المحدودة إلى تجاوز حدود الكيانات الوطنية الصغيرة ال بد من

يسمح بالتوسع والنمو االقتصادي  أكبر وأسواق أوسع بما عربي كيان اقتصادي إقليمي
الحجم الكبير  فرص عمل جديدة لمواجهة واإلفادة الحقيقية من مزايا اقتصاديات  وخلق

شاملة الموضوعية فإنه من المنطقي تصور أن لتحقيق الرؤية الو . وتدفق االستثمارات 
افه المحددة من خالل تجمع يتم وضع اإلطار العام المقترح للعمل العربي المشترك بأهد 

 أعماله المنظمات القائمة للعمل العربي المشترك.علمي وفني وسياسي تسهم في تنظيمه و 

ط السوق  ومن أهم مداخل التكامل االقتصادي العربي التي تمثل محاور نشا
 العربية المشتركة:  

. وتأسيس أربع  تهوحماياالستثمار  تم إقرار اتفاقيتين لتنمية    ـ المدخل االستثماري:  1
شركات عربية مشتركة قابضة كبرى برؤوس أموال حكومية، في أربع قطاعات اقتصادية 

الصناعة، كما تم  و  الدواء والمستلزمات الطبيةو الثروة الحيوانية، و رئيسية هي: التعدين، 
 إعداد مشروع قانون عربي موحد للشركات المشتركة. 

 
سعيد عبد الخالق محمود، العالقات االقتصادية العربية: المسار والمصير، مجلة شؤون عربية العدد  ، د. انظر - 57

 وما بعدها. 194ص
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ج للتنسيق والتوحيد اإلنمائي، والربط وضعت دراسات ونماذ  ـ المدخل اإلنمائي: 2
بين خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية القطرية في إطار جماعي. ومشروع مبدئي 

برامج عمل المجلس في إطار التكامل االقتصادي العربي. للسنوات العشر  ستراتيجية ال
 القادمة. 

ربية المتخصصة  ات النوعية العاالتحاد جرى إنشاء عدد كبير  ـ المدخل الفني: 3
( اتحاد حتى اآلن تعمل في نطاقها عشرات القطاعات التي تمثلها مئات المؤسسات 24)

والهيئات اإلنتاجية / السلعية والخدمية / في الدول العربية (. وكذلك تم إنشاء المكتب 
 المركز العربي لإلحصاء. وتقديم معونات فنية للدول أعضاء المجلس في هذا المجال. 

قام المجلس بإعداد مشروعات اتفاقيات / مؤسسات لكل من  دخل المالي:ـ الم 3
صندوق النقد العربي. والمؤسسة العربية لضمان االستثمار. واتفاقيات في المجال 
الضريبي، ومشروع اتحاد عربي للمدفوعات واتفاقية انتقال رؤوس األموال. وأخرى لتسوية  

 منازعات االستثمار. 
تم إعداد مشروع ) اتفاقية تنظيم النقل بالعبور   واصالت:ـ مدخل النقل والم  4

 الترانزيت( ومشروع شركة عربية مشتركة للنقل البرى.  
تم إقرار اتفاقيتين في قطاع التأمينات االجتماعية، وقواعد   ـ مدخل القوى العاملة:  5

 ومشروع بطاقة شخصية النتقال األشخاص بين الدول األعضاء.
بالسعي من أجل تحقيق األمن القومي بما فيه األمن    ستراتيجيةاالوتم تحديد أهداف  

الفكري، العسكري، الغذائي واألمن التكنولوجي مع تعزيز القدرة العسكرية العربية الذاتية 
على   ستراتيجيةااللمواجهة التحدي الصهيوني الذي تتعرض له أمتنا العربية. كما أكدت  

قوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها ضرورة تنمية وتطوير القوى البشرية وال
في الحركة وفقًا لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية والحفاظ 
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على هذه القوى داخل أراضي الوطن العربي والتوسع في االعتماد على العمالة العربية  
 بهدف تقليص االعتماد على العمالة األجنبية. 

العربي ال  لتكتل االقتصادي لأن التصور العملي الذي نراه مناسبًا مما تقدم يتضح 
يًا حتى نصل الشمولية، ذلك أن الصورة الشاملة للتكامل عند البداية ئبد وأن يبدأ جز 

سوف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة فنية وإدارية وتنظيمية لألقطار العربية، عالوة على 
عربي المعاصر، أما الصورة الجزئية فإنه يمكن  كونها تصطدم مباشرة بتحديات الواقع ال

أن تكون بالقدر والشكل الذي يتناسب مع هذا الواقع وتلك القدرات وبالتالي فإن منهجية  
التدرج هي أقرب إلى التطبيق والنجاح، إذ يمكن في هذه الحالة أن يكون التكامل في 

يكون شاماًل لكل األنشطة   ما أننشاط أو أكثر و قطاع أو أكثر وبين دولتين أو أكثر، أ
ح الذي ال  القطاعات في االقتصاديات القطرية لكامل الوطن العربي، فهذا هو الطمو و 

يعتبر المشروع المشترك رغم أنه ال زال يحتاج إلى يسمح بتحقيقه الواقع وال اإلمكانات و 
كان هذا ال  إن م أداة لتحقيق التكامل العربي، و مزيد من الدراسة والتحديد، فإنه يظل أه

يمنع أن يقوم المشروع الخاص الفردي أو الخاص المشترك بدور هام في هذا الصدد 
واالقتصاديون العرب مطالبون اليوم أكثر من أي   إذا ما توفرت له الرؤية بعيدة المدى.

لعمل ايؤدي إلى تفعيل  ،االقتصادي العربي للتكتل مخطط وقت مضى بالتفكير في
 :  اآلتيةالعمليات المخطط تضمن هذا ويترك  االقتصادي العربي المش

، في كل هذا ية بما يتضمن توسيع أفقها القوميترشيد العملية التخطيطية القطر  •
الواقع العربي الذي يشهد تغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية، 

أال   على القطرية افي مصالحهدولة للتفكير فليس أقل من العمل على حث كل 
يف عقبة أو صعوبة جديدة تعرقل العمل االقتصادي العربي المشترك، بل يض

زاحة العقبات أو الصعوبات إلالقطرية في األمد الطويل،  انظر إلى مصالحهال
أن هذا الترشيد لن يتم   .القائمة حاليًا ليعجل في عملية التكامل االقتصادي العربي
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ن األنشطة واألجهزة التخطيطية  إال من خالل زيادة وتكثيف االتصال والتنسيق بي 
 في الدول العربية. 

اختيار مجموعة األنشطة االستثمارية التي قد تتجاوز مزاياها وعوائدها حدود التنمية   •
القطرية لتمتد إلى دعم ودفع التنمية القومية ) الدول األخرى (، مثل: الموارد 

نه من األفضل  أل، وغيرها الهياكل األساسيةو مصادر الطاقة الطبيعية، و المائية، 
 .بجهد قومي ال قطري  ثمارات أن تتمفي مثل هذه االست

المشاكل التنموية ذات العالقة المباشرة أو لتفات الجماعي حول بعض القضايا و اال •
مثل القضايا    غير المباشرة بالقدرات التنموية القطرية وكذلك القدرة التنموية القومية،

سواء الرتفاع    ابمفردهدولة مواجهتها  قد يكون من الصعب على أي  التي  والمشاكل  
أليس من الممكن  البشرية المتاحة والممكنة،  انفقاتها المالية أو لتجاوزها قدراته

 اإلنفاق؟ تجنب ازدواجية الترشيد و 
تكامل العربي إلى دور الحكومات  لماذا ينصرف الذهن عادة عند الحديث عن ال •

مل ليس  ؟ إن إنجاز التكاف أيضًا إلى دور الشعوب واألفراد األنظمة وال ينصر و 
الشعوب في   تؤديهيجب أن    هناك دور هاممسؤولية الحكومات واألنظمة فقط، بل  

 ات والجمعيات.االتحاد الهيئات غير الرسمية والنقابات و الدول العربية و 

ويمكننا ذكر بعض عوامل تحقيق االعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي:  
58 

، أي أن تكون التنمية العربية ذاتية المركز.  فر الحد األدنى من قوى الدفع الذاتياتو  .1
وهذا يقاس بدرجة قوة عالقات التشابك وعالقات الترابط األمامية والخلفية في بنية  

 اإلنتاج الوطني على مستوى الدولة أو على مستوى الوطن العربي. 
 القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، من خالل:   .2

 التحكم في توقيت فتح وتحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات،  •
 

 .263 – 257ص ص  ، 1999 أيلول 585د. محمود عبد الفضيل، مصر ورياح العولمة، كتاب الهالل العدد  - 58
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حصر حجم الدين الخارجي وأعباء خدمته السنوية، وضبط عمليات االقتراض   •
 قصير األجل وبخاصة بالعمالت األجنبية،  

 لعي والخدمي، اإلقالل من االعتماد المفرط على االستيراد الس •
تنوع سلة الصادرات من حيث الهيكل السلعي أو التنوع الجغرافي، وكذلك بين السلع   .3

 التقليدية والسلع عالية التقنية.
تطوير رأس المال البشري، عن طريق تحسين المهارات وتطوير التدريب والتأهيل   .4

 لقوة العمل الوطنية.
 تطوير القدرات الذاتية التكنولوجية.  .5
 توزيع الدخل.  تعديل نمط .6
 خلق منطقة تكاملية اقتصادية عربية.  .7
 القضاء على الفساد وآلياته.  .8

ولتحقيق الرؤية الشاملة الموضوعية فإنه من المنطقي تصور أن يتم وضع اإلطار  
العام المقترح للعمل العربي المشترك بأهدافه المحددة من خالل تجمع علمي وفني 

 مات القائمة للعمل العربي المشترك.وسياسي تسهم في تنظيمه وأعماله المنظ

اقعية ، فالسياسات الو دماج والتكامل منطلقًا للتنميةإن الواقعية تستدعي أن يكون االن
وربية بدًأ باالقتصاد، تكتاًل الذي سارت عليه الدول األهي التي تؤمن هذا المنهج و 

الضرورات االقتصادية  من ثم شق الطريق المكملة التي تتطلبها تكاماًل وتوحيدًا، و و 
هناك مؤشرات جتماعي واألمن القومي العربي، وصواًل للتكامل السياسي والضمان اال

مازال يحتفظ بالكثير من حيويته  كثيرة تنبئ بأن العمل االقتصادي العربي المشترك 
المواطن العربي، إن كان ذلك من  الكثير للبالد العربية و  مرونته وقدرته على تحقيق و 

اَطني بين مختلف المو مة أو من خالل التعاون الثنائي و مؤسسات العربية القائخالل ال
 بخاصة المجاورة لبعضها بعضًا. الدول العربية و 
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االقتصادي العربي أو ما حرر من اتفاقيات، فإن   التكتلرغم كل ما قيل حول و 
لعربية ة امسيرة التنمية في البلدان العربية اتخذت الخط القطري، وكانت مخططات التنمي

ال تعكس سوى واقع التجزئة االقتصادي، وليست المشكلة متباعدة عن بعضها البعض و 
في قصور الفكر عن تشخيص أسباب عجز الجهود اإلنمائية وإيجاد الحلول المناسبة  

المسار الذي يؤدي ف التنمية في المفهوم القومي و لها، بل في غياب أي ارتباط بين أهدا
 59. فعاًل على أرض الواقع إلى بلوغها، وما يتم

دائمًا مجرد رد فعل أو تعبير عن الحد    التكتل االقتصادي العربيال يمكن أن يظل  
ال مستقبل للعرب في ظل دويالت وكيانات األدنى ألنه يعد المستقبل ذاته لألمة العربية، و 

الممكن الوحيد الفعال هو الغد، إن العمل العربي المشترك و صغيرة في عالم ضعيفة و 
تبعيتها على الساحة العالمية،  تتخلص منمة العربية لكي تخرج من تخلفها و لأل

ات تدعونا أكثر من أي وقت مضى، وتدعو  تفارقروف العربية الراهنة من انقسام و الظو 
انتماء عربيين للدفع أكثر باتجاه إعادة النظر في أساليب العمل كل من له غيرة و 

ساس أكثر مشترك بل إعادة صياغة أساليب التوحيد العربي على أاالقتصادي العربي ال
 60.  اآلنحتى الترقيعية التي اتبعت  صالبة و رصانة من الصيغ 

 
 
 
 
 
 

 
إلى الدورة الثانية والثالثين لمؤتمر غرف التجارة  العربية، اد الغرف الدراسة المقدمة من األمانة العامة التح انظر،  59

 . 1992 أيار 8_  5الرباط  العربية،اعة والزراعة للبالد نوالص
 .1990، أيلول 63، مجلة ) شؤون عربية ( العدد انظر 60
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 المبحث الثالث 
 الكبرى  منطقة التجارة الحرة العربية

بالتجارة البينية لمناطق أخرى من  تتسم التجارة العربية البينية بالضعف مقارنة 
األوروبي أم بدول نامية كأميركا  االتحاد العالم، سواء تعلق األمر بدول صناعية ك

الالتينية وجنوب شرق آسيا. وضعف مبادالت التجارة البينية يعني ضعف المصالح  
جارة المشتركة وبالتالي غياب المواقف الموحدة في المحافل الدولية بما فيها منظمة الت

العالمية. وغياب هذه المواقف وسط تكتالت اقتصادية إقليمية يقود إلى تحمل سلبيات 
التنظيم الجديد للتجارة العالمية دون االستفادة القصوى من إيجابياته. وقد أبدت األقطار 
العربية رغبتها في إنشاء اتحاد جمركي عبر اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لعام  

ث نصت مادتها الثامنة على ما يلي: ) يتم التفاوض بين األطراف المعنية ، حي1981
لفرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات األثر 
المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع 

 61 العربية(.

 
 الدكتور صباح نعوش، المصدر السابق. - 61
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قيمة التجارة الخارجية العالمية ) قيمة   ت تفعار  1998 - 1980خالل الفترة 
مليارا، أي بنسبة  10635مليار دوالر إلى  3802الصادرات والواردات السلعية( من 

  347%، في حين هبطت قيمة التجارة الخارجية العربية خالل الفترة نفسها من 180
اطؤ رغم تحرير %. حدث هذا التب 16مليارا أي بنسبة سالبة قدرها    290مليار دوالر إلى  

التجارة العالمية من القيود الكمية والرسوم الجمركية ورغم االتفاقات التفضيلية التي عقدت 
 ويعود هذا التراجع إلى عوامل عديدة أهمها:في التسعينيات. 

ازدهار المبادالت األوروبية واألميركية واآلسيوية بمعدالت عالية جدا، في حين  •
تدهورت األسعار الحقيقية للنفط مما أثر بشدة في صادرات وواردات البلدان 

 النفطية.  
كما تخبطت دول عربية بصراعات عسكرية عنيفة أفضت إلى تردي أجهزتها   •

 جية وأدت إلى تفاقم مديونيتها. اإلنتاجية فانعكس األمر على تجارتها الخار 
أضف إلى ذلك تحسن التجارة البينية للتجمعات اإلقليمية في حين سجلت التجارة   •

 العربية البينية ركودا واضحا.

مليار دوالر في   639.5في حين وصل إجمالي حجم التجارة العربية إلى حوالي 
مليار دوالر، وهذا  64.5حوالي  منها وكان حجم التجارة العربية البينية 2004عام 

 % فقط من حجم التجارة الخارجية العربية الكلية.  10.0يشكل حوالي 
تستخدم عملية فرض الرسوم الجمركية لتوفير الحماية للسلع والمنتجات الوطنية من  
المنافسة األجنبية، ويشترط من الناحية المبدئية أن تكون هذه الحماية محددة بمدة زمنية 

ا الصناعات الوطنية لزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته. بيد أن هذه الرسوم انحرفت تستغله
عن هذا الهدف إثر تزايد تدخل الدولة في الحياة االقتصادية لغاية منتصف الثمانينيات 
حيث تفاقم عجز الميزانيات العامة ولم تستطع السياسات المالية للدول العربية االعتماد 

نظرًا لكثرة التهرب منها وتدني مستويات الدخول الفردية. وأمام   على الضرائب المباشرة
هذا الوضع كان ال بد من اللجوء المتزايد للضرائب غير المباشرة ومن بينها الرسوم  
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الجمركية، فتحول الهدف األساسي لهذه األخيرة من اقتصادي إلى مالي بحت، وأصبحت 
ند عدم وجود سلع وطنية مماثلة. تفرض تعرفه مرتفعة على السلع المستوردة حتى ع 

وفي النتيجة النهائية لم تتقدم الصناعة الوطنية وتقيدت المبادالت البينية والخارجية  
 وتعثرت االستثمارات األجنبية. 

  فالمنطقة الحرة )مثل المنطقة الحرة   ،تختلف منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة
عن تحرير منطقة ما أو مدينة أو ميناء   ( هي عبارة عدرامدينة دمشق أو  في مطار

بمعنى أن كل المنتجات التي تدخل إلى هذه  ،بور سعيد في مصر( تجارياً  ميناء )مثل
. ةجات التي تخرج منها تعتبر مستورد تعتبر منتجات مصدرة، وكل المنت المنطقة

نمية وللمناطق الحرة أهداف عديدة منها تنمية صناعة معينة أو صناعات، وقد تكون لت 
التجارة أو لتحقيق الهدفين معًا. أما منطقة التجارة الحرة فهي عبارة عن اتفاق بين دولتين  
أو مجموعة من الدول يهدف إلى تحرير التجارة فيما بينها، وعادة يتضمن هذا التحرير 
قوائم للسلع يتم تحريرها تدريجيا وسلع أخرى يتم إعفاؤها فورًا وهي السلع ذات الرسوم  

ية المنخفضة، يتضمن التحرير بعض السلع التي ال يتم تحريرها مثل تجارة الجمرك
 62  السالح أو الخمور والتي تسمى بالقوائم السلبية.

ومن أهم مزايا إقامة منطقة تجارة حرة بين دولتين عربيتين اختصار الفترة االنتقالية  
عشر سنوات. والجدير   التي يتم خاللها إلغاء الرسوم الجمركية إلى خمس سنوات بداًل من

بالذكر أن هناك اتفاقات تجارية بين بعض الدول العربية يتم بموجبها إعفاء بعض 
المنتجات من الرسوم الجمركية وسوف تكون هذه المنتجات معفاة فورًا، باإلضافة إلى 
العمل على أن تكون القائمة السلبية للسلع التي تطلب كل دولة أرجاء إعفائها من الرسوم  

 مركية في أضيق الحدود.الج
ظهرت في السنوات األخيرة بوادر إيجابية فيما يتعلق بتفعيل العمل االقتصادي  
العربي المشترك وتنمية المبادالت التجارية العربية البينية تتجلى بإنشاء منطقة التجارة 

 
 . 244ص 2009اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق، الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري،  - 62
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 الحرة العربية الكبرى. أصبح من الضروري أن تتطور منطقة التجارة الحرة في المستقبل
الجمركي والسوق العربية  االتحاد إلى مستويات أعلى من التعاون االقتصادي العربي ك

المشتركة والوحدة االقتصادية. وتعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة مهمة 
لتفعيل العمل االقتصادي العربي المشترك والتجارة البينية العربية، وضرورية في عالم 

تصادية اإلقليمية. لكن هذا الهدف ال يتحقق إال إذا نفذت الدول تسوده التكتالت االق 
 63األعضاء في المنطقة التزاماتها.  

 :كبرى العربية الحرة التجارة المنطقة إنشاء اإلعالن عن  -
  ، والتي عقدت في القاهرة ، 59قرر المجلس االقتصادي االجتماعي في دورته رقم 

البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وإنشاء 
، حيث تبدأ الدول العربية بتخفيض 1/1/1998من    اعتباراً   كبرى   منطقة تجارة حرة عربية

الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة فيما بينها بنسب متساوية على مدى عشر 
% سنويًا( حتى نصل إلى مرحلة اإللغاء الكامل للرسوم الجمركية 10سنوات )بمعدل 

استثناء بعض السلع التي  في . ويحق لمن يرغب من الدول العربية 2007في عام 
وذلك لمراعاة  ،رجاء إعفائها خالل السنوات العشر المذكورةإتطلب أي دولة عربية 

في هذه الدول وحرصًا على  الصناعة المحلية فيها نظرًا الختالف مستويات الصناعة
 64 .تطور الصناعات الناشئة

إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب   فيالدول العربية    تحقيقًا لرغبة
التجارة العالمية وإقامة  فيالمشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات  االقتصادية

القاهرة  فيالعربية المنعقدة  تنفيذا لقرار القمة. و واإلقليميةاالقتصادية الدولية  التكتالت 
  االقتصادي واالجتماعي بتكليف المجلس  1996 يونيو حزيران /  23- 21خالل الفترة 

لبرنامج عمل  الكبرى وفقاً  إقامة منطقة التجارة الحرة العربية فيإلسراع لباتخاذ ما يلزم 

 
 الدكتور صباح نعوش، بحث تحرير التجارة العربية البينية، الجزيرة نت. - 63
 .20ص  1997/ 6/ 2تاريخ  ، 1482العدد  ،األهرام االقتصادي - 64
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  قرار رقمال  واالجتماعي   االقتصاديالمجلس    خذ ات. لذلك  يتم االتفاق عليهما  زمنيوجدول  
إلقامة منطقة تجارة حرة  الزمني،وجدوله  التنفيذيهذا البرنامج حول  59 د. 1317

 بين الدول العربية وتتماشى  التجاري ألحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل    وفقاً  عربية كبرى 
 الناظمة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة  التجارة الحرة منطقة مبادئ
ما   1997  /2/    19  بتاريخالصادر      59  د.  1317  قرار رقم. وتضمن الالدولية للتجارة
 65يلي: 

  ابتداء من  عشر سنوات مدة  اإلعالن عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خالل   •
  .1998  أول عام

  .إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  التنفيذيالموافقة على البرنامج  •

اإلدارة العامة  تكليف األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات المالئمة وتطوير عمل ومهام  •
 . الكبرى  منطقة التجارة الحرة العربية وقيامون االقتصادية بما يتواءم ؤ للش

البرنامج إلى مباشرة مهامها وتضع  في يها تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عل •
إقامة منطقة التجارة الحرة العربية   برامجها التنفيذية والزمنية من أجل تحقيق هدف

  االقتصادي بأول على المجلس  موعدها المقرر، وتعرض تقاريرها أوالً  فيالكبرى 
 واالجتماعي. 

المالية العربية المشتركة  المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات  تكليف •
متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل  فيمجال اختصاصه  فيكل  ات العربيةاالتحاد و 

يتواءم وتحقيق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية   على تطوير نظمها ومهامها بما
 . الكبرى 

 
الصادر عن جامعة الدول العربية، موقع جامعة  ، كبرى العربية الحرة التجارة المنطقة إنشاء اإلعالن عن انظر،  - 65

 الدول العربية على شبكة االنترنت،  
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الدول   فيالقائمة    تكليف األمانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة •
التخاذ    1998  قبل نهاية عام  االجتماعي  االقتصاديالعربية وعرضها على المجلس  

 التنفيذي.إطار البرنامج  فيقرار بشأن معاملة منتجاتها  

المراحل األولى من تطبيق   دعوة اللجنة السداسية الوزارية لمواصلة أعمالها خالل •
انضمام الجمهورية   رض تطبيقه معلمعالجة أية عقبات تعت التنفيذيالبرنامج 

 .التونسية لعضوية اللجنة

دوراته    في موضوع تنفيذ التجارة الحرة العربية الكبرى محورًا ألعمال المجلس   يكون  •
 . إلى أن يتم استكمال بنائها القادمة

البرنامج التنفيذي حدد  كبرى: منطقة تجارة حرة عربية إلقامة القواعد واألسس -
 66  :اآلتيةكبرى األسس والقواعد  منطقة تجارة حرة عربية إلقامة

إطارًا لتفعيل اتفاقية  كبرى،    نشاء منطقة تجارة حرة عربيةإل البرنامج التنفيذي    د‘ يع  .1
بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية   التجاري التبادل  تيسير وتنمية

 . كبرى 

بين الدول  التجاري التبادل  اتفاقية تيسير وتنمية فيتلتزم الدول العربية األطراف  .2
الكبرى خالل عشر سنوات   العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية

 . 1/1998/ 1اعتبارًا من 
  االقتصادي ذا البرنامج من قبل المجلس مراجعة نصف سنوية لتطبيق ه تتم .3

 واالجتماعي. 

البرنامج، معاملة السلع الوطنية   تدخل التبادل وفقًا لهذا التيتعامل السلع العربية  .4
والمواصفات والمقاييس واشتراطات  الدول األطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ في

 . المحلية الوقاية الصحية واألمنية، والرسوم والضرائب 

 
 http://www.arableagueonline.orgالمصدر السابق،  - 66
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يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية ومواجهة   مراعاة األحكام والقواعد الدولية فيما .5
ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا  حاالت الدعم وإجراءات ومعالجة خلل

 . البرنامج

  يتعلق دوليًا فيما  المعتمدة تعريف ومعالجة حاالت اإلغراق األسس الفنية فيتتبع  .6
 . غراقاإل  مكافحة ب

سوف يطبق عليها اإلعفاء   التيالمماثل  الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر  .7
كل دولة   فياألثر المماثل السارية    الرسوم الجمركية والضرائب ذات   هي  التدريجي

للتخفيضات   ، وتكون هذه الرسوم قاعدة االحتساب 1998/ 1/1 طرف بتاريخ
 .البرنامجالجمركية ألغراض تطبيق هذا 

تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل   إذا .8
فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص   1998/ 1/1  بعد تاريخ

 .أعالهالسابعة  الفقرة فيعليها 

  التجاري اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من .9
عربيين أو أكثر من أطراف االتفاقية   بلدين أليفيما بين الدول العربية يجوز 

 67.  للبرنامج الزمنييسبق الجدول  االتفاق فيما بينها على تبادل اإلعفاءات بما

يتم تحرير كافة السلع العربية : بين الدول األطراف التجاري تحرير التبادل  - .10
يطبق بدءًا من  الذي التدريجيوفقًا لمبدأ التحرير  المتبادلة بين الدول األطراف

والرسوم والضرائب ذات األثر   وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية  1998/ 1/1 تاريخ
الكامل لكافة السلع  المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير

  العربية الكبرى بتاريخ  العربية مع نهاية الفترة المحددة إلقامة منطقة التجارة الحرة
 

من البرنامج ويؤكد أن  ""أوالً  فيمن القواعد واألسس الواردة  6و  5المادتين  فيالعراق على ما ورد  وفدتحفظ  - 67
أواًل وليس القواعد واالتفاقيات  في  6و    5أحكام الفقرتين   تحدد التيالمرجعية الوحيدة    هي  واالجتماعي  االقتصاديالمجلس  

المرجعية  المشترك واالتفاقيات العربي ادياالقتصنص يتعارض مع قواعد العمل  بأيااللتزام  الدولية. ورفض وفد العراق
 .ذلك قرار السوق العربية المشتركة فيإطاره بما  في
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سلع  أيالبرنامج وضع  ، ويمكن باتفاق الدول األطراف أثناء تنفيذ 2007/ 12/ 31
 : اآلتيةالسلع العربية  . كما يطبق التحرير المتدرج على قوائمالفوري تحت التحرير 

والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية    (  والحيوانية) النباتية    السلع العربية الزراعية .1
المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير   من األولى والثانية وفقًا ألحكام الفقرتين 

 .العربية بين الدول التجاري وتنمية التبادل 

إعفاءها قبل تاريخ نفاذ   واالجتماعي االقتصادي أقر المجلس التيالسلع العربية  .2
 . البرنامج

ال تتمتع   التيلعدد من السلع الزراعية  ( الرزنامة الزراعية) نتاج مواسم اإل  تحدد 
السلع باإلعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات  فيها هذه

 موعد أقصاه تاريخ االنتهاء من تنفيذ  فيالعمل بهذا التحديد  وينتهيالمماثل.  األثر

 .  البرنامج

إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية   فيترغب التي الزراعية  تحدد الدول العربية السلع
 . لإلطالع عليها واالجتماعي االقتصادي إلى المجلس  أعاله. وترفع فيالمشار إليها 

 تسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو  ال
 من الدول ألسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر  أي  فياستخدامها  

تعديالت   ، وتلتزم الدول األطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أيةالبيطري   الزراعي
 فيتصنيف السلع الواردة  في (H S) المنسق  تتبع الدول األطراف النظام  .تطرأ عليه

 68.  البرنامج

الفقرة    عرفته  الذيالقيود غير الجمركية على النحو    تعرف:  ةالقيود غير الجمركي  -
بين الدول العربية   التجاري وتنمية التبادل  المادة األولى من اتفاقية تيسير السادسة من

لغير  الواردات  فيقد تتخذها الدولة الطرف للتحكم  التيالتدابير واإلجراءات ي: )وه
 

وكذلك،   . 255ص 2009الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق،  - 68
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110 



117 

 اإلحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود األغراض التنظيمية أو 
  69(.  تفرض على االستيراد  التي الكمية والنقدية واإلدارية 

إلى أية   التنفيذيإطار هذا البرنامج في يتم تبادلها  التيال تخضع السلع العربية 
أها  أنش   التيالمفاوضات التجارية   مسمى كان، وتتولى لجنة  أيقيود غير جمركية تحت  

متابعة  1997  لعام 43 د  – 1037  بموجب قراره رقم  واالجتماعي االقتصاديالمجلس 
 .الدول األطراف فيتطبيق ذلك 

السلعة عربية ألغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر    يشترط العتبار:  قواعد المنشأ
وتنفيذًا لذلك فإن السلع  واالجتماعي االقتصاديالمجلس  يقرها  التي فيها قواعد المنشأ 

منشؤها إحدى الدول العربية   والتيأو التحرير المتدرج،  تدخل التبادل الحر التيكافة 
أنشأها المجلس  التيشأ تضعها لجنة قواعد المن األطراف، تخضع لقواعد منشأ

ولحين   ، 1996/ 13/9بتاريخ  56 د  1249 بموجب قراره رقم واالجتماعي االقتصادي
 االقتصاديأقرها المجلس  التيالمنشأ  إقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد 

 . دورته السابعة والخمسين فيالمتخذ  1269 بموجب قراراه رقم واالجتماعي
الكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أال تقل القيمة المضافة  ويشترط  

% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها، كما 40على إنتاجها في الدول األطراف عن 
يجب أن تصحب المنتجات في هذه الدول بشهادة منشأ مصدقة من جهة حكومية  

 ة الموحدة.مختصة، ويجب أن يطبق نموذج شهادة المنشأ العربي
الشفافية وإخطار    تتعهد الدول األطراف بتطبيق مبدأ:  المعلومات والبيانات  تبادل  –

واللوائح الخاصة واإلجراءات بالمعلومات والبيانات  واالجتماعي االقتصاديالمجلس 
بين الدول  التجاري  بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بالتبادل 

 ذه االتفاقية.له التنفيذيالعربية والبرنامج 

 
 .بين الدول العربية التجاري وتنمية التبادل  المادة األولى من اتفاقية تيسير الفقرة السادسة من - 69
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للدول  تطبيقًا لمبدأ المعاملة الخاصة:  العربية األقل نمواً  المعاملة الخاصة للدول  -
بين الدول  التجاري أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  فيالعربية األقل نموًا الوارد 

تتقدم هذه  إطار هذا البرنامج، على أن فيالعربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول 
وموافقة المجلس  الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية 

المتحدة وتعامل الدول المحددة وفق تصنيف األمم  هي  والدول العربية األقل نموًا    .عليها
 70.  دولة فلسطين معاملتها

هو  واالجتماعي المجلس االقتصادي : والتنفيذ وفض المنازعات آلية المتابعة -
 : اآلتيةأن يقوم بالمهام  جهة اإلشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس

 التنفيذي.تطبيق البرنامج  فيمراجعة نصف سنوية لمدى التقدم  إجراء •
 التنفيذي. عقبات تعترض تطبيق البرنامج أيئمة لمواجهة اتخاذ القرارات المال •
 التنفيذي. فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج  •
يفوضها المجلس بعض اختصاصاته   التيتشكيل اللجان الفنية والتنفيذية  •

 . عن تطبيق البرنامج المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة  فيوصالحياته 
 71 :اآلتيةاألجهزة واللجان  أداء مهامه فيويساعد المجلس 

الدول العربية، كما يمكن للجنة دعوة   ممثلي تتكون من و  :ذ والمتابعةلجنة التنفي
وتكون بمثابة اللجنة . إذا ارتأت ذلك جهات غير حكومية ذات العالقة بصفة مراقب 

للبرنامج ولها صالحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه، كما  التنفيذية
الجمركية داخل دراسة القوانين واإلجراءات الجمركية الالزمة لتطبيق التخفيضات  تتولى

 التنفيذي.اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج  تولىت و  .البرنامج  فيدولة عربية مشاركة  كل

 
صادر عن جامعة الدول العربية، موقع الجامعة على   ،كبرى العربية  الحرة  التجارة  المنطقة  إنشاء  اإلعالن عن  انظر،    -  70
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تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية  : لجنة المفاوضات التجارية
البرنامج.   في الدول العربية األعضاء    فيالسلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك   المفروضة على 

 إطار تطبيق فيحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها ت ذلك فيبما 

 . البرنامج
تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية ألغراض تطبيق  :  لجنة قواعد المنشأ العربية

 التنفيذي. بين الدول العربية، وتطبيق البرنامج  التجاري تيسير وتنمية التبادل   اتفاقية 
اإلدارة العامة للشئون االقتصادية مهام األمانة الفنية ألجهزة  تتولى: األمانة الفنية

   .إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  التنفيذيللبرنامج  اإلشراف والتنفيذ 

االجتماعي العربي، على   وينص البرنامج التنفيذي الذي أقره المجلس االقتصادي 
إمكانية اتفاق دولتين عربيتين أو أكثر على إمكانية تبادل أفضليات أو إعفاءات تسبق 
البرنامج التنفيذي أي في مدة تقل عن العشر سنوات. وتتجه بعض الدول العربية )مثل 
مصر( إلى إقامة مناطق تجارة حرة مع الدول العربية بشكل ثنائي )مثاًل مع الكويت، 

 تونس، لبنان(.
تفترض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود 
الكمية على تجارة جميع أنواع السلع دون استثناء فيما بين الدول العربية. وقد وافقت 
دول الخليج الستة على هذا المبدأ. أما الدول األخرى فقد قدمت كل منها قائمة بالسلع 

ال ترغب بتحريرها. وحسب تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضح أن عدد السلع التي 
سلعة. وبطبيعة الحال كلما كثر عدد االستثناءات تضررت مصداقية   832المستثناة بلغ  

المنطقة وتراجع دورها في تنمية التجارة البينية العربية. كما أن استثناء سلعة معينة من  
ول أخرى في استثناء سلع مماثلة. وحتى ال تنقلب قبل دولة ما يعطي الحق لد 

االستثناءات إلى قاعدة عامة تفضي إلى فشل المنطقة الحرة وضع البرنامج الضوابط 
التي تحكم االستثناءات، واشترط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية  

يد قيمة السلع المستثناة على االقتصادية وأال تتجاوز مدة االستثناء أربع سنوات وأال تز 
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% من قيمة الصادرات إلى البلدان األعضاء في المنطقة. ويمكن تقسيم التزامات 15
 الدول العربية إلى ثالثة أصناف رئيسية:

  % سنوياً 10إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع    الصنف األول:
، ويستثنى من ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي 1998من عام  اعتباراً 

 المشترك والسلع الممنوعة ألسباب دينية وأمنية وصحية. 
إلغاء الضرائب ذات األثر المماثل خالل الفترة المذكورة أعاله   الصنف الثاني:

لخدمات المقدمة للسلع وبالنسبة نفسها. ويتعلق األمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قيمة ا
المستوردة كالرسوم المبالغ فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ 
وكذلك الضرائب التكميلية على الواردات دون خدمة محددة ومباشرة كالضرائب على 
الدفاع. وأيضا الضرائب التي تسري على المنتجات المستوردة دون المنتجات المحلية  

القنصلية. وحسب البرنامج التنفيذي يتعين دمج جميع هذه الرسوم ذات األثر كالرسوم 
 المماثل في هيكل التعريفة الجمركية بهدف إخضاعها للتخفيض.  

إلغاء القيود الكمية. وعلى خالف الصنفين المذكورين الخاضعين   الصنف الثالث:
ير الجمركية التي تمنع للخفض التدريجي، يجب إزالة هذه القيود فورًا. إنها الحواجز غ 

دخول السلع العربية واإلجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويالت وتعقيدات فتح  
االعتمادات المصرفية وتعدد الجهات اإلدارية المانحة لتراخيص االستيراد، أضف إلى 

 ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة في المواصفات القياسية.
لمذكورة على السلع المنتجة في الدول األعضاء في منطقة  تقتصر االلتزامات ا

المناطق الحرة في العالم ألن  ة الكبرى. وهذا أمر متعارف عليه في التجارة الحرة العربي 
سريان التحرير على بضائع ذات منشأ أجنبي يقود إلى التهرب الضريبي، كأن تستورد 

أجنبي وتعيد تصديرها لدولة  دولة عربية تطبق تعرفه جمركية منخفضة سلعة من بلد 
تعفى من  ة. ولكن متى تعتبر السلعة عربية عربية أخرى تطبق تعرفه جمركية مرتفع
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الرسوم الجمركية ومتى تعد أجنبية ال يسري عليها اإلعفاء؟ هذا السؤال معقد لتشابك 
 .العمليات اإلنتاجية من جهة ولتباين درجات اإلنتاج في البلدان العربية من جهة أخرى 

قرار المجلس حدد : الحرة العربية الكبرى  منطقة التجارةفي  قواعد المنشأ -
قواعد المنشأ   ،17/9/1997بتاريخ  الصادر    60/د   /1336رقم    واالجتماعي االقتصاد  

 بين الدول العربية القواعد   التجاري ألغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل    العربية

 72.  الحرة العربية الكبرى  منطقة التجارةما يتعلق بتطبيق اتفاقية ب قواعد المنشأ، العامة
يشترط العتبار السلعة عربية ألغراض هذه االتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ  

الدولة الطرف عن   فييقرها المجلس وأال تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها  التي
 م إنتاجها.% من القيمة النهائية للسلعة عند إتما40

المصطلحات  تم توضيح معاني عدد منألغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية 
تخضع لها   التيالعملية أو سلسلة العمليات  هو    التصنيعف  في االتفاقية   والكلمات الواردة

 اإلنتاج فيالمواد الداخلة أما  المدخالت اإلنتاجية إلنتاج المواد أو المنتجات أو السلع.
المواد الخام و/أو المواد األولية و/ أو المنتجات نصف المصنعة و/ أو الوسيطة  فهي

تم تصنيعه حتى لو كان مدخال إنتاجيا   هو الذيالمنتج و  إنتاج السلع. فيالمستخدمة 
المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين أو االستخراج هي:    السلعةو لعملية تصنيع أخرى.  

الدول العربية األقل ويتم تحديد الناشئة عن عملية التصنيع. أو الزراعة أو الصيد أو 
 . واالجتماعي االقتصاديالمجلس  استنادًا إلى قرار نمواً 

  اآلتية  منتجات ال د  تعبحيث  معيار المنشأ  تم تحديد الوطني:  معيار المنشأ -
 :  وطنيذات منشأ  الدولة العضو المصدرة فيمتحصل عليها كلية ال

 تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها.  التيالمنتجات التعدينية أو الخام   .1
   تجنى أو تحصد فيها. التيالمنتجات الزراعية  .2

 
ن جامعة الدول العربية، موقع الجامعة على الصادر ع ، كبرى العربية الحرة التجارة المنطقة ل قواعد المنشأانظر،  - 72

 .. http://www.arableagueonline.orgشبكة االنترنت،  
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   تولد وتربى فيها التيالحيوانات  .3
  تربى فيها.  التيالمنتجات المتحصل عليها من الحيوانات  .4
 المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد األسماك فيها. .5
السلع   تستخرج من التيوالمنتجات البحرية األخرى  البحري جات الصيد منت .6

إنتاجها مدخل "مدخالت"   فييدخل    والتيمن األطراف العربية    أيالمصنعة لدى  
%  40من منشأ طرف آخر يجب أن ال تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن  

 من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. 
المصانع التابعة لها من  و لمعدة و/أو المصنعة على ظهر السفن المنتجات ا .7

  ( أعاله على سبيل الحصر.6الفقرة ) فيالمنتجات المشار إليها 
 تجمع فيها وال تصلح إال السترجاع المواد الخام.  التياألصناف المستعملة  .8
  تدور فيها.  التيالفضالت والخردة الناتجة عن عمليات الصنع  .9

الفقرات   فيالبضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها   .10
 ( أعاله.9( إلى )1)
وفقا للعناصر واألسس  حساب القيمة المضافة يتم: حساب القيمة المضافة -
 73 :اآلتية

وتشمل األجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة    :كافةً   األجور والمرتبات  •
 اإلداري الجهاز    فيومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية لعمال اإلنتاج والعاملين  

المتعلقين باإلنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف،  والفني
 التسويق. وموظفي والمحاسبي داري اإلأو غير مباشرة كالجهاز 

الصناعية والمعدات واآلالت،   المبانيويشمل استهالكات    استهالك األصول الثابتة: •
بند اإليجارات، والمتعلقة    فيال تدخل    التيالسكنية المملوكة للشركة    المبانيوكذلك  

 
الصادر عن جامعة الدول العربية، موقع الجامعة على  ، كبرى العربية الحرة التجارة المنطقة ل قواعد المنشأانظر،  - 73

 http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110شبكة االنترنت،  
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سمية  تقرها الجهات الر   التيمباشرة بنشاط التصنيع، كل ذلك وفقًا لنسب االستهالك  
حساب القيمة المضافة متى ما وصلت   فيأصل    أيالمختصة، وال يدخل استهالك  

 القيمة الدفترية إلى صفر. 
الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات  األراضيوتشمل إيجارات  :اإليجارات •

الصناعية ومحالت تسويق المنتجات )صاالت العرض الخاصة بمنتجات   والمباني
 ل غير المملوكة للمنشأة. المصنع( وسكن العما

تمويل   فيالتكاليف على القروض المستخدمة  إجمالي: وتشمل تكلفة التمويل •
األصول الثابتة المعرفة أعاله أو لتمويل النشاط المباشر للمؤسسة، أو تكاليف هذه 

 كل دولة.  فيالقروض وفقًا للنظم السارية  
وتشمل المواد الخام األساسية والمواد  :الوطنيالمواد الخام الوسيطة ذات المنشأ  •

ما تم   الوطنينشأ العمليات اإلنتاجية، ويغطى مفهوم الم في الوسيطة المستخدمة 
 . الوطنيإحدى الدول األعضاء ويحقق صفة المنشأ  فيإنتاجه 

وتشمل تكاليف التحاليل المخبرية ونفقات األبحاث والتطوير   :نفقات أخرى منوعة •
واآلالت وتكاليف ورسوم براءات وحقوق  المبانيورسوم التأمين واألخطار على 

باإلنتاج وتكلفة إيجار اآلالت المستخدمة    االختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة
 العملية اإلنتاجية.  في

وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة  :الوقود والكهرباء والماء •
 العملية اإلنتاجية.  في

: وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف المصروفات العمومية واإلدارية •
 . وغيرها واالشتراكات والمطبوعات 

إما وفقا للصيغة   ب نسبة القيمة المضافة وفقًا ألحد األسلوبين التاليين:احس   كما يتم
 : التاليالتجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو 
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 =  نسبة القيمة المضافة
 (  8إلى 1القيمة المضافة )مجموع العناصر من 

         100 X      

  القيمة النهائية للسلعة باب المصنع       

= القيمة المضافة + المدخالت األجنبية )ناقصًا الرسوم    قيمة السلعة باب المصنع
باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو  . أو والضرائب المفروضة عليها( 

 :التالي

 =نسبة القيمة المضافة المحلية

  فيالمستوردة الداخلة  قيمة المواد -النهائية للسلعة باب المصنع القيمة 
 100X ( ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها التصنيع )

 المصنع القيمة النهائية للسلعة باب

وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها: الفرق بين القيمة النهائية للسلعة 
أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة  التيالمنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع 

ذلك المواد   فيعملية اإلنتاج )ناقصًا الضرائب والرسوم المفروضة عليها(، وال تدخل    في
 عربي بلد  أياالتفاقية، أو  فيالمستوردة من دولة عربية طرف و  الوطنيذات المنشأ 

 يرتبط معها باتفاق تعاون أو تكامل، وتعامل باعتبارها سلعًا أو مواد محلية.
تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس )قيمة التكلفة لهذه السلعة( ال 

مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية  أيحساب القيمة النهائية للسلعة  فييدخل 
   أو رسوم إنتاج محلية تكون قد فرضت عليها أو على مدخالت إنتاجها.

اشتريت به   الذيعملية اإلنتاج على أساس السعر    فيوتحسب قيمة المواد الداخلة 
لدولة عند وصول المواد إلى من الخارج "سيف" وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة ا

ال    التيأو غيرها من المصروفات    الداخليبلد اإلنتاج وال تتضمن قيمة مصاريف النقل  
   ترتبط بالعملية اإلنتاجية بشكل مباشر.

يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام االتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ  
 من المعيارين التاليين:  يأاالعتبار  فيللسلع العربية مع األخذ 
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 على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.  الجمركيمعيار تغيير البند  -أ
 تحدد منشأ السلع المعنية.   التيمعيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية    -ب 

  ربي عتعامل مدخالت اإلنتاج المستوردة من بلد  التراكمي فقواعد المنشأ  أما بالنسبة ل
   بلد المنشأ. في% 40آخر معاملة المدخالت الوطنية إذا ما توفرت فيها نسبة الـ 

من قواعد المنشأ العربية تحتسب براءات االختراع   الثالثةدون اإلخالل بالقاعدة 
الدول   فيوالرسوم المدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها  

يراعى أن يتم التشاور   في االتفاقية  األطراف  الدول  تعظيمًا الستفادةو   العربية األقل نموًا.
 وأي طرفبينهم مستقباًل لمواءمة قواعد المنشأ مع ما سوف يتم االتفاق عليه بين كل 

 منهم تجاهها.  أيمن التجمعات االقتصادية الدولية واإلقليمية وذلك بما ال يخل بالتزامات  
عمليات تصنيع ثانوية    اآلتيةمن العمليات    أيعتبر  ي:  ثانوية التصنيع  العمليات    -

 الوطني: وغير كافية إلكساب المنتج صفة المنشأ 
التهوية أو التمليح أو إزالة كالعمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل أو التخزين    -أ

 األجزاء التالفة أو ما شابهها. 
وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة كالتغليف عمليات التعبئة والتجميع البسيط  -ب 

 وإعادة التغليف.
   عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل:  -ج

اإلذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو   •
 أكثر.
  ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك. فيالتنظيف بما  •
 ة.تشذيب وقص المواد الزائد  •
 الفحص، االختبارات، الترقيم، التعليم )عالمات(، الفرز أو التدريج.  •
 الطالء أو الغسيل أو التعقيم. •
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، التهذيب،  بالطيإطار إنتاج المنسوجات كالمتعلقة    فيعملية تزيين المنسوجات   •
 الزخرفة البسيطة، التطريز البسيط والعمليات األخرى المشابهة. 

تضعها   التييذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية أال تمثل اإلجراءات التنف ويجب 
يجب أال يؤدى تطبيق قواعد كما  فيما بينها.  التجاري الدول العربية قيودًا على التبادل 

حد ذاتها إلى إيجاد آثار تقييدية أو مشوهة للتجارة العربية أو مخلة  فيالمنشأ العربية 
تطلب اإليفاء بشرط معين ال  بها، وهى ال تفرض شروطًا صارمة غير ضرورية أو ت 

   لتحديد بلد المنشأ. أساسييتعلق بالتصنيع كشرط 
تمنح    التيتقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على أساس معيار إيجابي )القواعد 

الحاالت   فيكجزء من توضيح معيار إيجابي أو    السلبيالمنشأ( ويسمح بالعمل بالمعيار  
 .ضروري للمنشأ غير  يجابياإلالفردية عندما يكون التحديد 

وفق قواعد المنشأ  الوطنييجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ  إثبات المنشأ: -
إلقامة   التنفيذيالعربية والمتبادلة بين األطراف ولغايات االستفادة من االتفاقية والبرنامج  

منطقة التجارة الحرة العربية مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقًا للنموذج المعتمد كما 
لما وفقًا  صديقهاتإصدار شهادة المنشأ و ويتم منح و  يجب أن تستوفى جميع حقولها.

 74  يلي:
 التيالجهة    دولةكل ) تحدد    الوطنيتمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ   -1

 . ( تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها
يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن   -2

 وموقعة من قبل المصدر.

  في يجب أن يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة  -3
 المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب أو اإلضافة. 

 
الصادر عن جامعة الدول العربية، موقع الجامعة على  ، كبرى العربية الحرة التجارة المنطقة ل قواعد المنشأانظر،  - 74

 .. http://www.arableagueonline.orgشبكة االنترنت،  
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  في تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ويجوز  -4
يكون   ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير أو من بلد مكان التصدير عندما

هذه الحالة أن تحمل   فيالشهادة ويجب  فيهناك خطأ أو إغفال غير مقصود 
 فيها. أصدرت  التيالشهادة عالمة خاصة تبين الظروف 

تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة أيضًا يجب أن يحتفظ كل منهما    التيالجهة   -5
ا وذلك بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثالث سنوات من تاريخ إصداره

 وفقًا للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين. 

البلد  في( من تاريخ إصدارها  أربعة أشهر شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة ) -6
 المصدر وتقدم خالل هذه المدة.

البلد المستورد للبضاعة وقت  فيشهادة المنشأ يجب أن تقدم للسلطات الجمركية  -7
 أكثر من أربعة أشهر من تاريخ صدورها. التخليص على أن يكون قد مضى عليها  

  التي حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر أن يطلب من السلطات  في -8
أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة 
لديها وفى هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة "نسخة ثانية غير أصلية"  

 فاقد". "بدل تالف أو

  ها شكلو  نموذج شهادة المنشأ العربيةتم تحديد : نموذج شهادة المنشأ العربية
  ها وفقًا لما يلي ) أنظر النموذج المرفق (:ومضمون

 .المصدرة للشهادةأن يكون النموذج موحدًا ويحمل شعار الجامعة العربية والدولة  •
تتضمن نوعها ووزنها وعدد  أن تتضمن شهادة المنشأ معلومات وافية عن السلعة  •

 الطرود والعالمات التجارية للسلعة وقيمتها. 
 الشهادة رقم وتاريخ الصنع. فيأن يذكر  •
أن تحدد القيمة النهائية للسلعة، تسليم المصنع دون إضافة الرسوم والضرائب  •

 واألرباح. 
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 الشهادة فراغات يمكن التالعب بها.  فيأال يكون  •
 أن تكون األختام واضحة. •
كل دولة، وأن يجرى   فيتصدق عليها  والتيتصدر الشهادة  التيد الجهات تحدي •

إبالغ األمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على  
 االتفاقية. فيالدول األعضاء 

الدول األطراف  فيتصادق على الشهادات"  التي يجب أن تزود الجهات المعنية "
المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات   األختامبعضهم البعض بنماذج  

المسئولة عن إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى األمانة العامة للجامعة 
 العربية.

البلدان األطراف وتتعاون فيما بينها على مراجعة  فيتعمل السلطات المختصة  -أ
 شهادات المنشأ أصاًل ومضمونًا.

البلد اآلخر  فيأحد األطراف أن تطلب من نظيرتها  فييمكن للسلطة المختصة  -ب 
  التي طلبها العناصر  فيالقيام بمراجعة الحقة أولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة 

الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة  تستدعى إيضاحات إضافية: وفى هذه  
المنشأ موضوع المراجعة الالحقة إلى البلد المستورد مع تقديم ضمان مؤقت "قابل  

البلد   فيلالسترجاع" للرسوم والضرائب المستحقة للترتيبات واإلجراءات المعمول بها  
واضح   بشكلعلى البضاعة الوطني منشأ الوضع داللة أن يتم يجب و  المستورد.

 وغير قابل لإلزالة وفقًا لطبيعة البضاعة. 
منشؤها أحد  التيالمنتجات الدول األطراف: إقليم غير أقاليم  فيالمرور  -

األطراف يتم نقلها مباشرة دون أن تمر بأقاليم غير أقاليم األطراف العربية ومع ذلك فإن  
ذلك إمكانية    فيإقليم غير أقاليم تلك األطراف بما    فيتلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور  

  مثل تلك األقاليم ما دام المرور بهذه األقاليم تقتضيه  فيشحنها أو تخزينها المؤقت 
أسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت إشراف السلطات الجمركية لبلد 
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أية  و المرور أو اإليداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ وإعادة الشحن 
 لمحافظة على حالتها. لعمليات أخرى تهدف 

 ألغراض تطبيق  قواعد المنشأ العربية
 العامة بين الدول العربية القواعدري التجااتفاقية تيسير وتنمية التبادل 

 

 . 274ص 2009الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق، المصدر: 

حال وجود خالفات أو نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد   في تسوية النزاعات: -
المنشأ العربية يحول هذا النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات، وذلك للتحقق وعالج الشكاوى  

ذلك حظر التعامل مع  فيواقتراح اإلجراءات الالزمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما 
يانات الشهادة وذلك مع عدم  يثبت إخالله المتعمد بقواعد المنشأ أو ب  الذيالمصدر 
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كل دولة طرف، على أن يتم إخطار الجانب اآلخر   فيإخالل بالقوانين واللوائح السارية  
 حينه.  فيبهذه اإلجراءات 

مع مبدأ الشفافية، تبلغ الدول العربية األمانة العامة، خالل الفترة االنتقالية،    انسجاماً 
تفصيلية، قوانين ونظم وأحكام تطبيق قواعد إلى حين االنتهاء من إعداد قواعد المنشأ ال

قواعد منشأ  إدخالتغييرات على قواعد المنشأ الوطنية أو  إدخالعند و  المنشأ لديها.
  . يالعربية هذه التغييرات بأثر رجع جديدة ال تطبق الدول

تتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفًا   إداري إجراء  أي د  يع
لتسوية المنازعات  فنيلقواعد المنشأ المتفق عليها قابال للمراجعة من قبل جهاز 

هذا الموضوع، وذلك وفق أحكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية  فيمتخصص 
اعد ملزمة للدول األطراف وواجبة تعتبر هذه القو و بين الدول العربية. التجاري التبادل 

 .واالجتماعي االقتصاديالتطبيق خالل ثالثة أشهر من تاريخ إقرارها من قبل المجلس 

المشاكل والصعوبات الرئيسة التي تعترض تنفيذ الكامل منطقة التجارة الحرة  –
يأتي   تعاني منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مجموعة من القيود العربية الكبرى: 

في مقدمتها القيود غير الجمركية، التأخر في إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية  
 وصعوبة الحصول على التأشيرات لرجال األعمال والمستثمرين في بعض الدول العربية.

وتشمل القيود غير الجمركية القيود اإلدارية والفنية والكمية  القيود غير الجمركية: 
 والمالية:

تتضمن  )القيود اإلدارية وانعكاساتها على مدة العبور وكلفة التجارة وتنافسيتها:    -
القيود اإلدارية اشتراط تقديم طلب للحصول على إعفاءات جمركية، والقيود الموسمية  
الزراعية، واشتراط الحصول على رخص للتصدير واالستيراد، والمبالغة في التثمين  

طول وتعقيد إجراءات التصديق على وثائق شهادات المنشأ وفواتير   الجمركي، إلى جانب 
التصدير واالستيراد ووثائق ضمان التأمين، والتأخير والقيود في اإلجراءات الجمركية 
الحدودية بالنسبة إلى كل من مدة العبور والوقت المستغرق لمراجعة المستندات ولمعانية  
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وتكرار هذه العمليات عند كل منفذ جمركي في البضائع ومطابقتها وإجراءات التفتيش، 
 75ظل استمرار العمل باألساليب القديمة في الكثير من المرافق الحدودية (. 

وتعد مشكلة طول مدة العبور وبخاصة إجراءات التفتيش وطول مدتها من المعوقات 
، مما يؤدي إلى التي تواجه التجارة البينية العربية في العديد من المنافذ الحدودية العربية

ارتفاع كلفة العملية التجارية ويضعف كفاءتها، كما يؤثر في جودة البضائع ونوعيتها 
في السلع الحساسة، وبخاصة المنتجات الغذائية. كما أن ارتفاع التكاليف الخاصة 
بتأمين الوثائق والمستندات الالزمة والتأخير غير المبرر على الحدود الجمركية وانتشار 

تعطل الفوائد المحققة من إزالة التعريفات الجمركية، كما تجعل التصدير بين  الرشوة 
الدول العربية يستغرق وقتا أطول من التصدير للدول األخرى، مما يضعف تنافسيتها. 
كما يفتقر العديد من المنافذ الجمركية في الدول العربية إلى المرافق الالزمة من مختبرات 

 الفحص والحجر.
تتضمن  لفنية المغاالة في المواصفات والمعاناة في فحص العينات: القيود ا -

القيود الفنية التشدد والمبالغة في تطبيق المواصفات، والمغاالة في اشتراط داللة المنشأ، 
والقيود على الوزن، وطول وتعقيد إجراءات الكشف والمعاينة، باإلضافة إلى القيود 

لقيود على المواصفات من أهم القيود التي تواجه الصحية، واالشتراطات البيئية. وتعد ا
الشركات التجارية العربية الخاصة. وبناء على األحكام التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة  

الدول العربية األعضاء في المنطقة ملزمة باعتماد المواصفات  العربية الكبرى، فإن
لوطنية على السلع المستوردة في القياسية العربية التي يتم إقرارها، وتطبق المواصفات ا

حال عدم وجود مواصفات عربية لها. وينبغي ااّل يؤدي تطبيق االشتراطات حول 
المواصفات القياسية إلى المنع أو التأخير لدخول السلع العربية إلى أسواق الدول 

 
ماذا بعد القيود الجمركية؟ تصورات القطاع الخاص تجاه االحتياجات الواقعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  - 75

األمانة العامة لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، دراسة أعدتها السيدة مي دمشقية سرحال، 
 .2008بيروت شباط )فبراير( 
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األعضاء في المنطقة. لكن السماح بتطبيق المواصفات الوطنية على سلع ال تتوفر 
 76.  تخذ ذريعة للمغاالة والتشدد في تطبيق المواصفات ي عربية لها ما  مواصفات 

تشمل القيود الكمية منع استيراد بعض السلع، والقيود القيود الكمية والمالية:  -
على الحصص. فيما تمارس القيود المالية من خالل المبالغة في رسوم العبور، وارتفاع  

وم التصاعدية، والمغاالة في رسوم الكشف رسوم التصديق على الوثائق، وتطبيق الرس
 والمعاينة، وكذلك بالنسبة للرسوم على تحويل العمالت.

وبصورة عامة هناك مغاالة في حماية المنتجات المحلية في عدد من الدول العربية  
وبالنسبة لبعض السلع مثل المنتجات النسيجية والدوائية. وهناك صعوبة بالغة تصل إلى 

النسبة لتسجيل المنتجات الصيدالنية في كل من األردن والسعودية  حد االستعصاء ب
ومصر وسوريا وع مان. ويمارس بعض الدول فرض الرسوم أو المنع من استيراد بعض 
السلع، كما الحال بالنسبة لسوريا بفرض رسوم على تصدير الزيوت النباتية، ومنع 

محضرات اللحوم والدواجن   استيراد مواد التنظيف المحصورة بالقطاع العام، وكذلك
والورق المستخدم في صناعة السجائر التي يمنع استيرادها ويمنع مرورها عبر أراضيها. 
وهناك أعباء مالية غير مبررة، مثل تقاضي رسوم بدل عمل إضافي خارج الدوام الرسمي 

ات ورسوم بدل ترفيق في عدد من الدول العربية، إلى جانب الرسوم المرتفعة على الشاحن 
 في بعض الدول العربية.

يشترط العتبار السلعة  التأخر في إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية:    -
عربية ألغراض المنطقة أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس االقتصادي 

تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع  1/1/2008واالجتماعي، ومن المفترض ابتداء من 
ربية المتفق عليها على أسس تفضيلية، والبدء باستخدام نموذج شهادة المنشأ العربية  الع

 المعتمدة وملحقاتها. 

 
 . 276ص 2009لدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق، ا -  76
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أما بالنسبة إلى السلع غير المتفق عليها، فقد كلف المجلس االقتصادي واالجتماعي  
لجنة مكونة من كل من السعودية والمغرب إلعداد مقترح لقواعد المنشأ التفصيلية لها، 

المعتمدة على القيمة  2008تي سيطبق عليها القاعدة العامة المطبقة قبل عام وال
% من القيمة النهائية للسلع 40المضافة، بأن ال تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن  
وتحتسب القيمة المضافة على تسليم المصنع بصفة انتقالية ريثما يتم االتفاق عليها. 

صنع مخصوما منه القيمة الجمركية لكل منتج ليس لمأساس سعر السلعة تسليم باب ا
 77له صفة المنشأ يدخل في إنتاج السلعة. 

يعد مشكلة التأشيرات وعراقيل تنقل األشخاص ورجال األعمال والمستثمرين:  -
تحرير التنقل البيني لألشخاص وخصوصا رجال األعمال والمستثمرين من المواضيع  
التي يجب التأكيد على أهميتها والعمل على تحقيقها. وهذا الموضوع يأتي في طليعة 

العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، ولطالما تم   االتحاد اهتمامات 
تعرض العديد من رجال األعمال العرب إلى تأخير أعمالهم  التأكيد عليه، خصوصا مع  

بسبب صعوبة التأشيرات، أو إلى التأخير والوقوف لساعات في المطارات وما ينطوي 
عليه ذلك من ضيق وتعب وحرج. وغالبا ما تنعكس الحساسيات واإلشكاليات السياسية  

ن، سواء في مجال بتداعيات مهينة على العمال ورجال األعمال واألشخاص العاديي
عملهم أم بالنسبة لتنقلهم بين بلد عربي وآخر. كما هناك أنواع أخرى من القيود على 
حركة األشخاص بين البالد العربية، مثل القيود التي تفرض على حركة نقل األموال 

 الشخصية للمسافرين في بعض الدول العربية.
سية خاصة، بالنظر وينطوي موضوع تحرير التنقل لرجال األعمال على حسا

ألهميته وانعكاساته على التعاون االقتصادي بين البالد العربية، مما يستدعي المبادرة 

 
سعر تسليم باب المصنع، يعني سعر المنتج الذي يتم سداده، للم صنع تسليم باب المصنع في الدولة العربية العضو   -    77

التي يتم فيها آخر عملية تجهيز أو تشغيل أو تصنيع، ويشمل هذا السعر قيمة جميع المواد المستخدمة مخصومًا منها أية 
 عاد سدادها عند تصدير السلعة.ضرائب أو رسوم داخلية )غير جمركية( يمكن أن ي
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إلى وضع آلية لتسهيل الدخول إلى البالد العربية لرجال األعمال واألفراد الذين يرغبون  
 ار. بزيارة الدول العربية لالستثمار أو لمتابعة مشاريعهم أو التعرف على فرص االستثم

مسألة مهمة    قصور البيانات والمعلومات تعد مسألة  قصور البيانات والمعلومات:    -
للغاية نظرا للنقص الفادح في البيانات والمعلومات واإلحصاءات العربية المعلنة حول 
إمكانات المنتجين ورغبات المستهلكين، وكذلك المعلومات المتصلة باإلجراءات 

سات المالية والنقدية وفرص التمويل واالستثمار وغيرها  والسياسات الجمركية، وبالسيا
من المعلومات التي يحتاجها المصدرون والمستوردون، لتمكينهم من وضع القرارات 

 .مجال التسويق تصديرًا واستيراداً  الصحيحة في
يصدر عن المنظمات العربية المتخصصة عدد من التقارير السنوية الهامة في هذا 

( الذي يصدر بشكل دائم منذ عام  التقرير االقتصادي العربيالمجال، ونذكر منها ) 
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية باللغتين العربية    االتحاد عن    1961

واإلنكليزية، مشكال سجال وتحليال موثقا عن التطورات االقتصادية العربية على المستوى  
(  تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية القطري لجميع الدول العربية. كما هناك ) 

العربية لضمان االستثمار متناوال مختلف التطورات  الذي يصدر سنويا عن المؤسسة
( الذي التقرير االقتصادي العربي الموحداالستثمارية في البالد العربية، باإلضافة إلى )

يصدر عن أربع جهات رسمية عربية ويتناول التطورات واإلحصاءات على المستوى  
را في الصدور، بسبب إصرار العربي البيني. والمشكلة أن هذا التقرير بالذات يتأخر كثي 

الجهات الرسمية العربية على مراجعة مضمونه قبل إصداره بشكل رسمي، علما أنه  
 باإلمكان إصدار نسخة أولية منه تسبق اإلصدار النهائي الرسمي.

منطقة التجارة الحرة  وبهدف تفعيل : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تفعيل  -
 ال بد من:  العربية الكبرى 
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تسريع العمل بإعداد مواصفات موحدة لجميع السلع العربية، خصوصا بالنسبة   •
للسلع األكثر تباداًل بين الدول العربية، والتي ينبغي أن تعطى األولوية في هذا  

 المجال.
مراعاة توافق المواصفات القياسية العربية مع المواصفات الدولية، وفي حالة عدم   •

اعتماد المواصفة الدولية لحين إصدار مواصفة  وجود مواصفة عربية للسلعة يتم
 قياسية عربية موحدة لها.

تسهيل االعتماد المتبادل لشهادات المطابقة من خالل توقيع اتفاقيات ثنائية في   •
مجال السلع األكثر تباداًل، وتطوير أجهزة االعتماد الوطنية، مع السعي إلنشاء  

 جهاز عربي لالعتماد. 

ا في تقرير النظم المعتمدة للمواصفات تجنبا ألية اتجاهات  اعتماد الشفافية خصوص •
 78حمائية لمصالح معينة.  

وإلى جانب مشكلة المواصفات، تبرز مشكلة تأخر إجراءات فحص العينات وتكرارها  
والمغاالة في الشروط. وتأخذ المدة المستغرقة إلجراءات فحص العينات والتحاليل 

  60 – 45المخبرية للسلع والمنتجات وقتا طويال نسبيا، حيث تتراوح هذه المدة ما بين 
 يوما في بعض الدول العربية. 

قرر المجلس االقتصادي االجتماعي العربي اإلعالن عن إقامة منطقة تجارة  أن    بعد 
تقدمت الجمهورية العربية   ،حرة عربية بما يتفق مع مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية

واستنادًا للمشروع تهدف االتفاقية  السورية بمشروع اتفاقية إلقامة سوق عربية مشتركة،  
  إلى ما يلي:

 
ماذا بعد القيود الجمركية؟ تصورات القطاع الخاص تجاه االحتياجات الواقعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  -  78

األمانة العامة لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، دراسة أعدتها السيدة مي دمشقية سرحال، 
 .2008يروت شباط )فبراير( ب
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واألطراف    .طويـر العالقات االقتصادية والتجارية فيما بين الدول العربيةتعميـق وت)   .1
 وصواًل إلى تحقيق التكامل االقتصادي فيما بينها. 

 ية. ن زيادة وتوسيع التجارة العربية البي .2

 تشجيع االستثمار وانتقال رؤوس األموال وإقامة المشاريع المشتركة. .3

سيق في المجاالت الصناعية والزراعية  تنسيق السياسات التجارية والتعاون والتن .4
والطاقة والنفط إضافة إلى تنسيق الخطط اإلنمائية بهدف الوصول إلى التكامل  

 االقتصادي بين الدول األطراف.

 تعزيـز دور القطـاع الخاص على المشاركة في دعم التنمية االقتصادية االجتماعية.  .5

 تصاالت بين الـمراكز المتخصصة. دعم التعاون الفني وتبادل المعلومات وتيسير اال .6

 توحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات المتبادلة. .7

  ويل التجارة مويلية العربية والمصارف المتخصصة في تمتشجيع المؤسسات الت  .8
 ية.نالعربية البي 

 التنسيق ما بين المصارف العربية لتطوير خدماتها وتعزيز تعاونها.   .9
تجـاوز الخمس سنوات بدءًا  ت واألنظمة الجمركية خالل فترة ال  تنسيق التشريعات   .10

  79 (.من تاريخ نفاذ االتفاقية 
وتنص المادة التاسعة عشرة على ضرورة توفير الصيغ المناسبة لحرية انتقال رؤوس  

وبخاصة حرية ممارسة النشاط االقتصادي، وحرية االنتقال واإلقامة والعمل،  ،األموال
وقد نصت المادة الرابعة من االتفاقية على تحرير   80وحرية التملك واإلرث والوصية. 

التبادل التجاري فيما بين الدول العربية األعضاء للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات 
 

 . 1997/ 6/ 26تاريخ  6846صحيفة تشرين العدد   - 79
 . 1964/ 8/ 13تاريخ  17جميع هذه الحريات قد وردت في ديباجة قرار إنشاء السوق العربية المشتركة رقم  - 80
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اعية التي يتم إنتاجها في أي من الدول األعضاء. وتعامل الطبيعية والمنتجات الصن
جميع هذه المنتجات معاملة المنتجات الوطنية. أما المنتجات الصناعية العربية فيتم  
تبادلها بين الدول األعضاء في االتفاقية وفقًا لمبدأ التحرير التدريجي وعن طريق 

سبة مئوية سنوية محددة، إلى تخصيص الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بن
 أن يتم اإللغاء الكامل للرسوم والضرائب بأنواعها خالل فترة زمنية محددة.

لقيام منطقة التجارة الحرة العربية  : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  نتائج -
 الكبرى فوائد عديدة أهمها: 

 عولمة االقتصاد.   حافز ومبرر إلجراء اإلصالحات االقتصادية الضرورية لمواجهة •
 تشجيع االستثمار المشترك بين البلدان العربية.  •
 تحسين مناخ االستثمار في الدول العربية.  •
إعطاء مؤشر للمستثمرين عن وجود سوق مهمة ومتنامية على مستوى الدول  •

 العربية.
 إعطاء مؤشر عن تزايد انفتاح الدول العربية على االقتصاد العالمي. •
 ؤسسات اقتصادية مشتركة بين الدول العربية.تحسين شروط إنشاء م •
 حافز للمنتجين لالهتمام أكثر في تطوير مؤسساتهم اإلنتاجية لمواجهة المنافسة.  •
 زيادة إنتاجية العمل ووحدة رأس المال. •
 استقطاب رؤوس األموال الموجودة خارج الدول العربية وتحفيزها للعودة. •
 زيادة حجم التجارة العربية البينية.   •

 بد من معالجة اآلثار المالية السيئة الناجمة عن تخفيض الرسوم الجمركية، إذ وال
تعتمد البلدان العربية غير النفطية على هذه الرسوم في إيراداتها العامة وتمويل نفقاتها، 
فعلى الرغم من اإلصالحات االقتصادية الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية ال تزال 

من مصادر اإليرادات العامة في كل من    أساسياً   ية تشكل مصدراً حصيلة الرسوم الجمرك
مصر وسورية واألردن وتونس والمغرب واليمن. ولما كانت ميزانيات بعض هذه الدول 
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تعاني من عجز فإن أي تقليص لهذه الرسوم يقود إلى ارتفاع العجز المالي مما يستوجب 
ون أو باإلصدارات النقدية فترتفع تغطيته بالقروض الداخلية والخارجية فتتراكم الدي

 . األسعار أو بهذين األسلوبين معاً 
)يتعين عدم المبالغة في حجم هذه اآلثار السيئة نظرا لضعف المبادالت البينية، 
لكن خطر تفاقم العجز قائم بسبب التحرير التجاري. وتختلف درجة الخطر حسب أهمية 

خيرة هبطت الحصيلة الضريبية. وعلى هذا الواردات البينية، فكلما ارتفعت حصة هذه األ
األساس فإن تحسين العالقات االقتصادية العربية يجب أن يعوض الخسارة المالية عن  

 81طريق رفع مستويات االستثمارات والمبادالت البينية (.  
وقد دعا المشروع إلى إقامة اتحاد إقامة اتحاد جمركي بين الدول العربية بحيث 
تعمل الدول األطراف على وضع حد أدنى لتعرفه جمركية موحدة وإقامة )جدار جمركي( 
يطبق تجاه العالم الخارجي ويكون من أهداف توحيد التعرفه الجمركية توفير الحماية 

ات األجنبية المنافسة. كما دعا المشروع أيضًا إلى للمنتجات الوطنية لمواجهة المنتج
عدم خضوع المنتجات العربية التي يتم تبادلها بموجب االتفاقية إلى أية قيود غير  

 جمركية.
وقد نص المشروع على ضرورة تعهد الدول األطراف في االتفاقية بتطبيق مبدأ  

الخاصة بالتبادل التجاري بما اتفاقية وتبادل المعلومات والبيانات واإلجراءات واللوائح 
ودعا المشروع إلى تشجيع انتقال رؤوس األموال العربية    يكفل حسن تنفيذ هذه االتفاقية.

فيما بين الدول األعضاء في االتفاقية وتسهيل سيل انتقالها واستثمارها وتوفير الضمانات 
 لة لرأس المال،الالزمة بما يحقق القائدة القتصاديات الدول المستقبلة والدول المرس

والمستثمرين، كما نص المشروع على ضرورة إقامة أسواق مالية عربية متطورة تهدف 
إلى حشد الموارد وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشاريع اإلنتاجية  ووفقًا ألوضاع  

 وظروف كل دولة.
 

 الدكتور صباح نعوش، المصدر السابق. - 81
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وبنفس الوقت تعمل الدول العربية على تنسيق سياساتها االستثمارية وتشريعاتها  
المتعلقة باالستثمار بغية توفير المناخ االستثماري المالئم وتوفير رؤوس األموال الالزمة 
إلقامة المشاريع المشتركة. وكذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وتشجيع 
إنشاء شركات قابضة تكون مهمتها اختيار المشاريع ذات الجدوى االقتصادية ودراستها  

 والترويج لها. 
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 ملحق 
   درجة اندماج االقتصادات العربية باالقتصاد العالمي

 عن طريق التجارة الخارجية
(  يدكاليةا تعرضت بيئة التجارة الدولية في الفترة األخيرة إلى تغيرات قوية )ور     

وأضحى أمام كل دول العالم في التعامل مع السوق العالمي التجارية أحد خيارين، األول 
 82  .العزلة –في السوق العالمية، والثاني  االندماج -

ما االندماج في السوق العالمية عن طريق التجارة الخارجية مع باقي دول أ    
نخرطت الدولة في المبادالت التجارية العالم. فمن الممكن أن يكون اندماجًا إيجابيًا، إذا ا

الدولية بشكل فاعل ومؤثر في التغيرات في بيئة العالقات التجارية الدولية، وبخاصة إذا 
 

 . 290-284، 2009ربية، منشورات جامعة دمشق، د. مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصاديات الدول الع - 82
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استطاعت الدولة أن تتفاعل بكفاءة ومرونة مع السوق العالمية. ويكون االندماج اندماجًا 
يرات في بيئة التجارة الدولية إيجابيًا إذا حاولت الدولة أن تتفاعل بكفاءة ومرونة مع التغ

وتقبل ما يحقق مصالحها ويعظم مكاسبها وترفض ما يتعارض مع مصالحها أو تتحايل 
عليه. ويكون االندماج سلبيًا إذا قبلت الدولة كل ما يفرض عليها من البيئة التجارية 

الفاعلة الدولية وتتحول إلى متلق في عالقاتها التجارية، تنفذ لكل ما يطلب من األطراف  
 في ساحة العالقات التجارية الدولية.

إن بدء تطبيق اتفاقيات الغات والتي تتضمن التحرير التدريجي للتجارة الدولية     
، يعني أن اقتصادات مختلف دول العالم ستكون مترابطة من خالل 1995مع بداية عام  

اتفاقيات الغات  الحركة في أسواق دولية مفتوحة نسبيًا. كما أن خيار االنضمام إلى
واالندماج في العولمة االقتصادية يعني فتح األسواق الدولية أمام منتجات الدول األخرى  
وفتح أسواق الدول األخرى أمام منتجاتنا. وهذا يعني تعرض االقتصادات الوطنية في 
أي دولة وبكافة قطاعاتها لضغوط المنافسة الدولية، األمر الذي يؤدي إلى انهيار بعض 

ع الصناعة، وبخاصة الصناعات ذات الكفاءة المنخفضة والتي كانت قائمة استنادًا فرو 
إلى مبدأ الحماية. كما يوفر االندماج فرصًا كبيرة لنمو وتطور الصناعات ذات الكفاءة 
العالية والتي تملك الدولة فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية عالية. وفي المحصلة يؤدي 

صادية قوية إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد االقتصادية، االندماج في عالقات اقت
، أسهل ويوفر إمكانية الحصول على تكنولوجيا متقدمة وعالية من الدول األخرى بصورة  

 بما يزيد من القدرة على مواكبة احدث التطورات التكنولوجيا في العالم.  
( W. T. Oالمية )وفي االندماج التجاري من الممكن أن تسمح منظمة التجارة الع    

ببعض أشكال الحماية المؤقتة لبعض الصناعات الوطنية، وبخاصة في الدول التي تقوم 
بإصالحات اقتصادية وتتجه نحو إعادة هيكلة تلك الصناعات ورفع قدرتها التنافسية، 
لتتمكن منتجاتها من المنافسة في أسواق مفتوحة. صحيح أن عدم االنضمام إلى اتفاقيات 

ظمة التجارة العالمية واالنعزال عن بيئة التجارة الدولية والتغيرات التي تحصل الغات ومن
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فيها يحقق ضمانة وحماية للصناعات الوطنية في أي دولة ويصبح لها فرصة النمو  
دون مواجهة ضغوطات المنافسة من منتجات الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، إال  

كفاءة إدارة وتخصيص الموارد االقتصادية، ويؤدي أن خيار العزلة يقود إلى تخفيض 
إلى التخلف التكنولوجي وتراجع حوافز رفع الكفاءة. نظرًا لغياب المنافسة والتحديات 

 الخارجية وستكون محصلة النتائج للدولة التي تختار العزلة وعدم االندماج سلبية.  
وإقامة عالقات تجارية  ما هي درجة نزوع وميل الدولة لالندماج باالقتصاد العالمي  

 مع الدول األخرى. هناك ثالثة أنواع من المؤشرات التي توضح لنا ذلك وهي: 
 مؤشر الميل للتجارة الخارجية. •
 مؤشرات الميل للتصدير.  •
 مؤشرات الميل لالستيراد.   •
 مؤشرات عامة تعكس رغبة أو ميل أي دولة للتجارة مع الدول المختلفة.  •

يتم تحديد مؤشر الميل للتجارة الخارجية   مؤشر الميل للتجارة الخارجية: -  1
بطريقتين، كما في مؤشر الصادرات ومؤشر الواردات. األولى عن طريق الميل المتوسط 

الميل  دي للتجارة الخارجية. ويتم حساب للتجارة الخارجية، والثانية عن طريق الميل الح
بقسمة إجمالي قيمة التجارة الخارجية )صادرات + واردات(  المتوسط للتجارة الخارجية

على إجمالي الناتج المحلي في سنة معنية مع ضرب الناتج بمائة للحصول على نسبة 
 مئوية: 
 

 ق ت خ   
 ( 1)   ……… ………………    100×   -------م م ت خ =  

 ق                   
 م م ت خ = الميل المتوسط للتجارة الخارجية. 

 ق ت خ  = قيمة التجارة الخارجية.
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 ق        = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

فيمثل العالقة بين التغير في قيمة التجارة  الميل الحدي للتجارة الخارجية أما     
الناتج القومي. ويتم حسابه بقسمة الزيادة أو النقص الخارجية والتغيير في قيمة إجمالي  

في قيمة التجارة الخارجية على الزيادة أو النقص في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في 
 السنة الحالية مقارنة بالسنة التي سبقتها وضرب الناتج بمائة للحصول على نسبة مئوية.

 
 
 
 

 ( 1- )ق ت خ  ن( _ )ق ت خ  ن        
 (  2)   ………………   100×   --------------= م ح ت خ  

 ( 1-)ق ن(  ـ  )ق ن                 
 م ح ت خ     = الميل الحدي للتجارة الخارجية. 

 ق ت خ ن     = قيمة التجارة الخارجية في السنة ن.  
 . 1= قيمة التجارة الخارجية في السنة ن ـ   1ق ت خ ن ـ 

 اإلجمالي في السنة ن. ق ن            = قيمة الناتج المحلي 
 . 1= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن_        1ق ن ـ 

وإذا أردنا استخدام مؤشر ميل التجارة الخارجية الحدي والمتوسط فانه ينبغي أن  
نأخذ متوسط الميل الحدي للتجارة الخارجية لدولة معنية خالل فترة زمنية تتراوح بين  

سنوات، لتالفي الحصول على نتائج منحرفة عن الواقع بسبب خمس سنوات وعشر 
الظروف الطارئة واالستثنائية عندما يحدث التغيير في قيمة التجارة الخارجية أو في 

 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كبير ومفاجئ. 
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  - يتم تحديد الميل للتصدير عن طريق مؤشرين األول    ـ مؤشر الميل للتصدير: 2
  الميل الحدي للتصدير.هو   -والثاني  المتوسط للتصدير، الميلهو 

بنسبة قيمة صادرات الدولة إلى قيمة الناتج    الميل المتوسط للتصديريتم حساب    -أ  
 اإلجمالي فيها. 

 ق ص        
 ( 3)  …………………………    100×   -------م م ت = 

 ق               
 ت  = الميل المتوسط للتصدير.  م م

 ق ص  = قيمة الصادرات. 
  ق      = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي.

: ويتم حسابه بنسبة حجم الزيادة أو النقص في  الميل الحدي للتصديرمؤشر    -ب  
قيمة الصادرات إلى حجم الزيادة أو النقص في قيمة الناتج المحلي خالل سنة ميالدية 

الناتج بمائة، فتكون النتيجة النسبة المئوية للميل الحدي للتصدير الذي محددة، وضرب  
يوضح العالقة بين التغير في قيمة الصادرات والتغير في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

 للدولة.

 1- ق ص ن  –ق ص ن   
 (   4)  ………………   100×    -----------------م ح ت =  

 1–ق ن  –ق ن                  
 م ح ت      = الميل الحدي للتصدير. 

 ق ص ن     = قيمة الصادرات في السنة ن.  
 .  1–= قيمة الصادرات في السنة ن   1– ق ص ن 

 ق ن         = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن. 
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 .  1– = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن       1- ق ن
 

ائي سلبي  ونظرًا لتعرض الصادرات أحيانًا لظروف طارئة تؤدي إلى تغير حاد واستثن
نه توخيًا للدقة يتم حساب الميل المتوسط للتصدير والميل الحدي إأو إيجابي في قيمتها، ف

من أهم فوائد حساب مؤشر الميل للتصدير لعدة سنوات )خمس أو عشر سنوات(. و 
للتصدير، بناء توقعات مستقبلية لصادرات أي دولة لإلسهام في تحديد السياسة التجارية 

 المناسبة.  

يتم تحديد مؤشر الميل لالستيراد بطريقتين، األولى عن    ـ مؤشر الميل لالستيراد:  3
  .الميل الحدي لالستيرادوالثانية  الميل المتوسط لالستيرادطريق 
بقسمة قيمة الواردات على الناتج المحلي   الميل المتوسط لالستيراديتم حساب   -أ 

 اإلجمالي للدولة خالل سنة ميالدية وضرب الناتج بمائة لتصبح النتيجة نسبة مئوية. 
 

 ق س   
 (  5)   ……………………………     100×   ------م م س = 

 ق                
 س   = الميل المتوسط لالستيراد.   م م

 ق س    = قيمة المستوردات.  
 ق       = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي.  

 
فهو عبارة عن نسبة التغير في قيمة الواردات إلى   الميل الحدي لالستيرادأما    -ب  

التغير في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، خالل فترة زمنية محددة. أي التغير 
 الذي يحصل في العام الحالي مقارنة بالسنة السابقة: 
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     1-ق س ن –ق س ن   
 (  6)  …………………  100×    ---------------م ح س = 

  1–ق ن  –ق ن                
 م ح س     = الميل الحدي لالستيراد.

 ق س ن     = قيمة الواردات في السنة ن.  
 . 1–السنة ن = قيمة الواردات في  1–ق س ن 

 ق ن          = قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن.  
 . 1–= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في السنة ن     1-ق ن

 
ويفضل حين حساب الميل المتوسط لالستيراد والميل الحدي لالستيراد لدولة في  
عدة سنوات ماضية، تالفيًا للوقوع في األخطاء الناجمة عن التغيرات الطارئة والمفاجئة  

 التي يمكن أن تحدث للواردات أو للناتج المحلي اإلجمالي. 
العزلة في في كانت ترغب  المالحظ من التحليل التاريخي أن المجتمعات التي    

عالقتها االقتصادية مع المجتمعات األخرى وتسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي قد عانت 
من الركود االقتصادي وانخفاض معدالت التنمية. في حين استطاعت المجتمعات التي 
كانت ترغب بعالقات اقتصادية واسعة وتسعى للتكامل اقتصاديًا وتجاريًا مع مجتمعات 

أن تحقق نفوذًا اقتصاديًا شاماًل وواسعًا عندما كان اندماجها إيجابيًا في عالقتها  أخرى 
االقتصادية والتجارية مع الدول األخرى كما حققت دول أخرى تدهورا اقتصاديًا عندما 

 كان اندماجها هذا اندماجًا سالبًا. 
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 الفصل الثالث 
   األوروبي  االتحادالتكتل االقتصادي بين دول 

 بريكس المجموعة دول  التكتل االقتصادي لو 
 : األوروبي االتحادالتكتل االقتصادي بين دول  -المبحث األول  

   .األوروبي االتحاد الرئيسة التي أسست لقيام  المعاهدات  •
 . األوروبي االتحاد مؤسسات  •
 األوروبي.   االتحاد الدول األعضاء في  •
 مراحل تطور الوحدة االقتصادية األوروبية.   •
 مرت عملية تداول اليورو بمرحلتين رئيستين. •
 .عملة دوليةكوظائف استخدام اليورو  •
 االلتزام الصارم بضبط الميزانيات في دول اليورو.  •
 العملة الجديدة.مع طرح  في دول منطقة اليورو بتحسن االقتصاد التفاؤل  •
 على طريق الوحدة األوروبية. شروعات طموحا أكثر الماليورو  •
 .األوربي االتحاد في  اتفاقية نيس •
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  .الوحدة األوربية على عدة مسارات  •

 بريكسالمجموعة دول التكتل االقتصادي ل -المبحث الثاني 

 . دول بريكستكتل نشوء وتطور  أسباب  •
 األعضاء في تكتل الـ بريكس.  الدول •
 . االقتصادات الصاعدةدور  •
 لتكتل دول الـ بريكس.اللقاءات الرسمية  •
 . إعالن سانياو  2011إبريل  بريكسالدول لمجموعة  الثالث  القمة مؤتمر •
 . 2013جنوب أفريقيا آذار   ديربان -الخامسة لمجموعة دول البريكس  القمة مؤتمر •
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 المبحث األول 
  األوروبي االتحادالتكتل االقتصادي بين دول 

، تضم في  شراكة سياسية واقتصادية فريدة من نوعها(  EU)  األوروبي االتحاد 
ذين  السالم والرخاء والحرية لمواطنيها ال إلى تحقيقدولة أوروبية تهدف  27 عضويتها

 .وأكثر أمناً  في عالم أكثر عدالً والعيش ، نسمة مليون  500  يبلغ عددهم حوالي 
.  الموقعة بين الدول األعضاء المعاهدات  هو األوروبي لالتحاد  األساسي التشريع

 المؤسسية،  الهيكلة  توطد و   األوروبي،  لالتحاد   األساسية  السياسات   المعاهدات   هذهترسم  
األوروبي السياسي باستمرار ولم يسبق له  االتحاد يتطور نظام و التشريعية.  واإلجراءات 

األوروبي نقل صالحيات الدول القومية كفرنسا وألمانيا،  االتحاد ضي مبادئ . وتقمثيل
إلى المؤسسات اإلقليمية األوروبية. وتظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات 

على أنه اتحاد فدرالي   االتحاد الممنوحة من كل دولة على حده لذا ال يمكن اعتبار هذا  
من نوعه في العالم. ولالتحاد األوربي نشاطات حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد 

  13عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 
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األعضاء، كما أن لالتحاد سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد  27دولة من أصل ال
 83بحري موحدة. 

( بموجب اتفاقية  االقتصادي والنقدي األوروبي )منطقة اليورو االتحاد تأسس 
الموافقة على اتفاقية  االتحاد . ويتطلب االنتماء إلى هذا 1992ماستريخت عام 

ماستريخت باالقتراع العام كقاعدة عامة، كما يتعين أن تستجيب الدولة لمعايير التقارب 
 األربعة:  

 أال يكون معدل التضخم مرتفعًا بحيث يهدد استقرار أسعار السلع والخدمات.  .1
 سعار الفائدة حتى يمكن للقطاع الخاص زيادة استثماراته.  تقليص أ .2
 % من الناتج المحلي اإلجمالي.  60أال يتعدى الحجم األقصى للديون  .3
 % من الناتج المحلي اإلجمالي.3أال يزيد عجز الميزانية على   .4

بات   1996وحسب ميثاق االستقرار والنمو الذي وافق عليه مؤتمر قمة دبلن عام 
الضروري احترام هذه المعايير بصورة مستمرة وإال تعرض البلد المخالف لغرامات من 

وتطبيقًا لهذه المعايير واستنادًا إلى نصوص االتفاقية تم قبول جميع البلدان    مالية كبيرة.
االقتصادي والنقدي باستثناء اليونان، فأصبح عدد أعضاء  االتحاد المرشحة لعضوية 

 والدانمركلدول التي لم تتقدم بطلب العضوية فهي السويد دولة. أما ا 11 االتحاد 
وبريطانيا وتعامل عمالتها معاملة العمالت األخرى كالدوالر من حيث أسعارها التعادلية  

 مقابل اليورو، أي حسب السوق.
  :األوروبي االتحادالرئيسة التي أسست لقيام  المعاهدات

   ،1957عام  روما فيتوقيع عليها تم ال األوروبية االقتصادية  الجماعة معاهدة •
   ،1986لعام  الموحد  األوروبي القانون  •
   ،1992عام هولندا  ماسترخت  معاهدة •
   1997معاهدة أمستردام  •

 
 .واليونان وهولندا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغوإيطاليا  وأيرلندا وألمانياالنمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا  - 83
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 .  2007معاهدة لشبونة   •
 :األوروبي االتحادمؤسسات 
البرلمان   -1 أربع مؤسسات رئيسة: األوروبي الرئيسة هي االتحاد مؤسسات 

 .المفوضية األوروبية  -  4األوروبي    االتحاد مجلس    -   3المجلس األوروبي    - 2األوروبي  
 84:  البرلمان األوروبي - 1

األوروبي لتمثيل    االتحاد ي نتخب البرلمان األوروبي كل خمس سنوات من قبل شعوب  
القوانين األوروبية على أساس إقرار وظيفة البرلمان األوروبي الرئيسية هي   .مصالحهم

قدمها المفوضية األوروبية. يتشارك البرلمان األوروبي المسؤولية مع تالمقترحات التي 
كما ويتشارك البرلمان والمجلس سلطة مشتركة للموافقة على    .األوروبي  االتحاد مجلس  

وتعقد االجتماعات الرئيسية للبرلمان في ستراسبورغ     .وروبيالميزانية السنوية لالتحاد األ
 . بلجيكا )بروكسل  ) )فرنسا(، والبعض اآلخر في

 :  المجلس األوروبي - 2

يتألف المجلس األوروبي من رؤساء دول أو حكومات الدول األعضاء، إلى جانب  
قات الخارجية  تشارك في أعماله الممثلة العليا للعالو  ،رئيس المجلس ورئيس المفوضية

. يقوم المجلس األوروبي بتحديد االتجاه السياسي األوروبي  االتحاد في    واألمنيةوالسياسية  
المجلس ال يمارس وظائف تشريعية. يدعو   أن  ، إالاألوروبي االتحاد العام وأولويات 
تطلب األمر، فيعقد الرئيس  وإذااالجتماع مرتين كل ستة أشهر  إلىرئيس المجلس 

اجتماعا خاصا. فترة والية الرئيس هي سنتان ونصف سنة ، قابلة للتجديد مرة واحدة. 
 85  .وعادة ما يجتمع المجلس األوروبي في بروكسل

 86: األوروبي االتحادمجلس   - 3
 

 . http://www.europarl.europa.eu/portal/enموقع البرلمان األوروبي على شبكة اإلنترنت  - 84

council.europa.eu/home-http://www.european-المجلس األوروبي على شبكة اإلنترنت، موقع  - 85

page.aspx?lang=en . 

 موقع مجلس االتحاد األوروبي على شبكة  - 86



153 

 . هو الهيئة الرئيسية لالتحاد األوروبي التخاذ القرارات  األوروبي االتحاد مجلس 

مجلس    .األوروبي  االتحاد تمرير قوانين   المجلس يشارك البرلمان األوروبي المسؤولية في
  .األوروبي   االتحاد األوروبي يتكون من وزراء الحكومات الوطنية من جميع دول    االتحاد 

عن المواضيع التي ستتم مناقشتها. كل   من الوزراء المسؤولين  أيويحضر االجتماعات  
تترأس هذه االجتماعات  ستة أشهر، تتولى الرئاسة دولة عضو مختلفة مما يعني أنها

وتضع جدول األعمال السياسي العام. الرئاسة الدورية ال تنطبق على مجلس الشؤون 
 االتحاد في  ةواألمنيالخارجية، الذي ترأسه الممثلة العليا للعالقات الخارجية والسياسية 

 .األوروبي

 87  :المفوضية األوروبية  - 4
 االتحاد وتمثل مصالح  األوروبيالمفوضية األوروبية هي الهيئة التنفيذية لالتحاد 

األوروبي ككل. تقدم المفوضية مسودات لمقترحات قوانين أوروبية جديدة للبرلمان  
األوروبي وإدارة تمويالت  االتحاد وتقوم بتنفيذ سياسات   .األوروبي والمجلس األوروبي 

تلعب المفوضية أيضا دور "الوصي على المعاهدات" والتأكد    .األوروبي  االتحاد وبرامج  
األوروبي والقوانين. تستطيع المفوضية العمل  االتحاد من أن يلتزم الجميع بمعاهدات 

األوروبية إذا لزم األمر. تتألف ضد الخارجين عن القانون، وأخذهم إلى محكمة العدل 
يتم اختيار    .األوروبي  االتحاد مفوض واحد من كل دولة في    ،مفوض   27المفوضية من  

والمصادقة عليه   السبع وعشرين، األوروبي االتحاد رئيس المفوضية من قبل حكومات 
ويتم ترشيح المفوضين اآلخرين من قبل الحكومات الوطنية  .في البرلمان األوروبي

المفوضون    أما  .تشاور مع الرئيس الجديد، ويجب أن يصادق عليه البرلمان األوروبيبال
فهم ال يمثلون حكومات بلدانهم األصلية، فكل واحد منهم يتحمل المسؤولية عن منطقة 

 .سياسية معينة وكلهم يعينون لمدة خمس سنوات 
 

 . http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=enاإلنترنت، 

 http://ec.europa.eu/index_en.htmموقع المفوضية األوروبية على شبكة اإلنترنت،   - 87
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 األوروبي:   االتحادالدول األعضاء في 
بداية تأسيسه أية شروط إضافية النضمام الدول  األوروبي في االتحاد لم يضع 

المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي حددتها االتفاقيات المؤسسة لإلتحاد. 
لكن الفرق الشاسع في المستوى االقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية 

ا يعرف بشروط ليضع م 1993األوروبي في عام  االتحاد دفع مجلس  االتحاد ودول 
 كوبن هاغن أهمها:  

شروط سياسية: على الدولة المرشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن  
 الديمقراطية و على دولة القانون و أن تحترم حقوق اإلنسان و حقوق األقليات. 

شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق و قادر 
 . االتحاد على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن 

شروط تشريعية: على الدولة المرشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها و قوانينها  
يها منذ تأسيس بما يتناسب مع التشريعات و القوانين األوروبية التي تم وضعها و تبن

 .  االتحاد 
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االتحاداألوروبي وتاريخ العضوية في  االتحادالدول األعضاء في   

 االتحادتاريخ العضوية في  الدول 
 األوروبي

 المساحة
 كم مربع 

 عدد السكان
 مليون نسمه

 تاريخ العضوية 
 في منطقة اليورو

 1999 8.3 870 83 1995  النمسا

مؤسسعضو   بلجيكا  (1952) 30 528 10.7 1999 

 lev (лв) - 7.6 910 111 2007  بلغاريا

 2008 0.8 250 2004  قبرص

 (Kč)  - 10.5 866 78 2004  جمهورية التشيك

 (.kr)  - 5.5 094 43 1973  دانمرك

 2011 1.3 000 45 2004  إستونيا

 1999 5.3 000 338 1995  فنلندا

 1999 64.3 000 550 (1952)   عضو مؤسس  فرنسا 

 1999 82.0 854 356 (1952)   عضو مؤسس  ألمانيا

 2001 11.2 957 131 1981  اليونان

 (Ft) - 10.0 000 93 2004  هنغاريا

 1999 4.5 000 70 1973 ايرلندا  

 1999 60.0 263 301 (1952) عضو مؤسس  ايطاليا

 (Ls)  - 2.3 000 65 2004  التفيا

 (Lt)  - 3.3 000 65 2004  ليتوانيا

 1999 0.5 586 2 (1952) عضو مؤسس  لوكسمبورغ

 2008 0.4 316 2004  مالطا

 1999 16.4 526 41 (1952) عضو مؤسس  هولندا

 (zł) - 38.1 679 312 2004 بولندا 

 1999 10.6 072 92 1986  البرتغال
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 leu  - 21.5 500 237 2007  رومانيا

 2009 5.4 845 48 2004  جمهورية سلوفاكيا

 2007 2.0 273 20 2004 سلوفينيا 

 1999 45.8 782 504 1986  اسبانيا

 (kr) - 9.2 964 449 1995  السويد

 (£) - 61.7 820 244 1973  المملكة المتحدة

 . 2012األوروبي على شبكة اإلنترنت، بيانات  االتحادالمصدر: من إعداد المؤلف، باالستناد إلى موقع 
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm 

مرت الوحدة االقتصادية األوروبية قبل  مراحل تطور الوحدة االقتصادية األوروبية:  
 : اآلتيةبالتطورات  2002للتداول في عام  اليوروطرح الوصول إلى مرحلة 

 االنــدمــاجو  التكــامــل االقتصـــــــــــــــادي والنقــدي األوروبي أعلى درجــات  االتحــاد يمثــل 
اإلقليمية في العالم، فقد بلغ آخر مرحلة   االقتصــادية على صــعيد التكتالت االقتصــادي  

ول العملة الموحدة تداالوحدة النقدية و  وهي التكامل واالندماج االقتصـــــــــــــادي من مراحل
  .  (اليورو)

ــية وضـــــــحاها، بل اســـــــتغرقت عملية  ــل أوروبا إلى الوحدة النقدية بين عشـــــ لم تصـــــ
الوصــــــــــــــول إلى هـذه المرحـلة أكثر من خمســــــــــــــين عـامـًا، ـبدأت مع قـيام مجموعـة الفحم 

عندما بدأ األوروبيون   2002وانتهت مع بداية عام    1951والصـــلب األوروبية في عام  
 88 كعملة أوروبية موحدة، حدث خاللها العديد من والتطورات أهمها:  اليورواستخدام 

 1951أبريل/ نيســـان    18بتاريخ  مجموعة الفحم والصـــلب األوروبية    تأســـيس -
ــاحيث قامت كل من   ــمبورغ في إطار   وبلجيكاوألمانيا وإيطاليا   فرنســـــــــــ وهولندا ولوكســـــــــــ

بهدف تنســيق ســياســاتها االقتصــادية  رجل الدولة الفرنســي روبير شــومان. أطلقهامبادرة  
 في مجال الفحم والحديد والصلب.

 
 htm-1-http://www.aljazeera.net/economics/2002/1/1.6، نقاًل عن رويتر، 2002/ 1/ 1الجزيرة نت -  88
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ــاديةالمجموعة تم تأســـــــيس    1957آذار مارس/  25  بتاريخ -  األوروبية  االقتصـــــ
تأسـسـت في اليوم نفسـه المجموعة كما ع معاهدة روما. يتوقبعد السـت نفسـها   الدولبين  

 .يةالذر األوروبية للطاقة 

والصـــــلب األوروبية والمجموعة االقتصـــــادية األوروبية   الفحممجموعة   اندماج -
يوليو/  1، تم بتـاريخ معـا في المجموعـة األوروبيـة الـذريـةوالمجموعـة األوروبيـة للطـاقـة 

 .1967تموز 

 ةوزراء لوكســــــمبورغ الســــــابق بيير فيرنر خط   رئيسعرض    1970  عاموفي  -
ــم ،طموحة ــتراتيجيةفيها   رســــــــ لم   .1980بحلول عام    ألوروبا  تحقيق الوحدة النقدية  اســــــــ

ولكنها تحققت بعد ذلك بنحو عشــــــــــرين   1980تتحقق الوحدة النقدية األوروبية في عام  
 عامًا.

ــا  إطالقتم   - ــعار  وألمانياالنظام النقدي األوروبي بقيادة فرنســــــــ ــرف   بأســــــــ صــــــــ
تظل  الصــــــــــرف لكن أســــــــــعار  ،1979 آذار /مارسفي   مربوطة بوحدة النقد األوروبية،

 آلية ضبط أسعار الصرف األوروبية. عبرقابلة للتعديل 
 كانون األول  /ديسمبرالتي انعقدت في المجموعة األوروبية    قمةاالتفاق في    -
 .1992سوق موحدة بحلول عام  إلنشاءعلى سن القانون األوروبي الموحد  1985

خطة بثالث مراحل يتضـــمن     1989نيســـان   /أبريلصـــدور تقرير ديلور في  -
 89 .األوروبية أجل تحقيق الوحدة االقتصادية والنقدية من

من أهم   1991كانون األول   /ديســــمبرالتي انعقدت في   قمة ماســــتريخت تعد  -
الـــدول  بين  تفـــاقاال مرت بهـــا عمليـــة الوحـــدة النقـــديـــة األوروبيـــة. وتم األحـــداث  التي

 زمنياً  والنقدية األوروبية والتي وضـعت جدوالً   االقتصـاديةاألعضـاء على معاهدة الوحدة 
  لالشـــــتراك في العملة األوروبية الموحدة.  االقتصـــــاديةيتســـــم بالمرونة وحددت الشـــــروط 

الجنيه  التي تعرض لها كل من  شــديدة في أســواق الصــرف األجنبي  ال ضــغوطونتيجة لل
 

 .رئيس اللجنة التنفيذية األوروبية جاك ديلور التقرير وضع - 89
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 من آلية ضـــبط أســـعار الصـــرف  هاتين العملتين  خروج  ، تماإليطالي والليراإلســـترليني  
 .1992أيلول  /سبتمبراألوروبية في 

كنواة للبنــك المركزي  ألمــانيــا، ورت فرانكفمعهــد النقــد األوروبي في  تــأســــــــــــــيس -
 .1994كانون الثاني  /يناير، في األوروبي

أحــداث الوحــدة  من أهم 1995كــانون األول  /ديســــــــــــــمبروكــان مــا جرى في  -
اســــــم اليورو للعملة الجديدة في قمة لالتحاد األوروبي   اختيارالنقدية األوروبية حيث تم  

 . بمدريد 

كموعــد لبــدء  1999وفي القمــة نفســــــــــــــهــا تم تــأكيــد أول ينــاير/ كــانون الثــاني  -
 كوحدة نقد حسابية. الجديدة بين البنوك بالعملةالتعامل 

من هذه   والقطع المعدنية  يةوراق النقد األطرح  التداول باليورو و يبدأ  وتقرر أن   -
 .2002عام  العملة في

كانون  /ديسمبرانعقدت في    التي  األوروبي في قمة دبلن  االتحاد زعماء  وقع   -
دولهم بمعايير   التزامعلى اتفاقية االستقرار والنمو التي تهدف إلى ضمان    1996  األول

 .باليورولميزانيات بعد بدء العمل لضبط اصارمة 

دولة إلى   11األوروبية بانضــــــــمام   اللجنةأوصــــــــت   1998آذار  /مارسوفي  -
ــا وبلجيكا وفنلندا وهي    .1997م  النقدي بعد تقويم أدائها االقتصــــــادي عا  االتحاد  النمســــ
 وهولندا والبرتغال وإسبانيا. ولوكسمبورغوإيطاليا  وأيرلندا وألمانياوفرنسا 

طرح اليورو   1998أيــار  /مــايوفي  األوروبي رســــــــــــــميــا االتحــاد  زعمــاءأقر  -
النقدي   االتحاد الدول التي أوصـــــت اللجنة األوروبية بانضـــــمامها إلى بمشـــــاركة  للتداول 

والسويد فقد اختارت عدم  والدانمركأما بريطانيا  وهي الدول المذكورة في الفقرة السابقة، 
 غير مؤهلة لالشتراك.  اليونانالمشاركة في الوحدة النقدية حاليا في حين اعتبرت 
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اليورو رســــــــــــــمـيا  طرحتم   1999عـام   نيالـثا  كـانون األول من يـناير/    وبـتاريخ -
يناير/   4 وفي  .)اإليكو(  وحدة النقد األوروبية  عمالت كعملة حســـــابية لتحل محل ســـــلة 

اليورو   ولم ينه دوالر.  1.17 صـــــــــــرف اليورو بما يعادل  ســـــــــــعر تم تحديد   كانون الثاني
 عامه األول إال واصبح سعر الصرف حوالي دوالر واحد لكل يورو واحد.

إلى   2000 أكتوبر/ تشــــــرين األول  26ثم هبط ســــــعر صــــــرف اليورو بتاريخ   -
لكل يورو. وهذا يعني أن  دوالر  0.82 حيث وصـــــــــل له على اإلطالق    أدنى مســـــــــتوى 

الثـاني عـام   في ينـاير/كـانون  طرحـهســــــــــــــعره عنـد  من% 30 اليورو قـد خســــــــــــــر حوالي
1999. 

 2001  الـثانييـناير/ ـكانون   أولفي  الموحـدة العمـلةإلى   اليوـنانانضــــــــــــــمـت   -
لتصـــبح العضـــو الثاني عشـــر في  ،جهود كبيرة لتحســـين وضـــعها االقتصـــاديبذلها بعد 

 .األوروبية النقدية الوحدة

المركزي األوروبي عن   البنككشــــــــــف   2001 آب أغســــــــــطس/    30 وبتاريخ   -
ــي نحو في أيدي تداولها تم  أوراق النقد والقطع المعدنية من فئات اليورو المختلفة التي ســ

 .2002مليون أوروبي في مطلع عام  300

عشرة دولة  اثنتاتعلن  2001األول كانون ديسمبر/ 31من  في منتصف الليل -
العملة األوروبية الجديدة  استخدامبوتبدأ  الوطنيةعن عمالتها  التخلي رسميًا  أوروبية
  في التاريخ األوروبي   ماثالً   2002كانون الثاني  ن يناير/األول م  سيظل.  اليورو  الموحدة

 ألنه يمثل يوم انطالقة العملة األوروبية الموحدة ) اليورو(.

  1.30  إلى مستوى   2013ابريل  فع سعر صرف اليورو ليصل في نيسان/ثم ارت   -
 لكل يورو.  دوالر

 مرت عملية تداول اليورو بمرحلتين رئيستين:
، 2001اية نهاية عام  واســـــتمرت لغ  1999بدأت في مطلع عام   - األولى المرحلة

عملة رسـمية لكنها حسـابية، أي غير متداولة. وقد كان كاليورو    اسـتخدموفي هذه الفترة  
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من الالزم في ـبداـية هـذه الفترة تحـدـيد ســــــــــــــعر نهـائي ال يقـبل المراجعـة لتعـادل العمالت 
يورو والفرـنك الفرنســــــــــــــي   0،511 يعـادلالوطنـية مع العمـلة الجـدـيدة، ـفالمـارك األلمـاني  

 يورو وهكذا. 0،152 ادليع
عملة متداولة  اليوروليصــــبح    2002بدأت اعتبارًا من مطلع عام  الثانية:  المرحلة

ــبع فئات من   يورو، وبشــــــــكل قطع معدنية بثماني   500إلى   5بشــــــــكل أوراق نقدية بســــــ
يورو. ويتزامن  2إلى  - وهو الجزء المئوي للعملـة الموحـدة -فئـات من ســــــــــــــنـت واحـد 

مع ســــــــــــــحــب العمالت الوطنيــة تــدريجيــًا لغــايــة اليوم األخير من شــــــــــــــهر  اليوروطرح 
، ولكن يمكن اختصار هذه المدة، ففي فرنسا مثاًل سيختفي الفرنك 2002يونيو/حزيران  

فبراير/شـــــــباط المقبل. وبعد انتهاء األجل المحدد للســـــــحب يصـــــــبح   17من التداول في 
االقتصـــــادي والنقدي، أما العمالت الوطنية   االتحاد لوحيدة المتداولة في العملة ا اليورو

التي لم تســـحب فال يمكن اســـتبدالها إال في البنوك المركزية، وتســـقط بعد مضـــي عشـــر 
 سنوات بالنسبة للفئات الورقية وسنة واحدة للقطع المعدنية.

 90:  عملة دوليةكوظائف استخدام اليورو 

فهي  دولية بشكل واسع في المبادالت المالية العالمية ال ة العملعندما تستخدم هذه 
 : رئيسة ثالث وظائفتقوم ب

الرسمية.   العملة في تكوين احتياطياتهاعلى هذه اعتماد الدول الوظيفة األولى  .1
% بالمارك 13،7% من احتياطيات البنوك المركزية في العالم مقابل  56،4يشكل الدوالر  

 % بالين.  7،1% بالعمالت األوروبية األخرى و8،3األلماني و 

تسوية المبادالت التجارية الخارجية، حيث إن  عندما تقوم بالوظيفة الثانية  .2
% ثم الفرنك 15،3يه المارك بنسبة % من المبادالت العالمية تتم بالدوالر يل47،6

 
 . 2002/ 1/ 1 ، الجزيرة نتباحث اقتصادي/ فرنساصباح نعوش،  -  90
 http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/1/1-1-1.htm 
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% وعمالت تسع دول أوروبية أخرى داخل منطقة اليورو بنسبة  6،3الفرنسي بنسبة 
5،0  .% 

للعملة الدولية فتتمثل بمدى استخدامها كوسيلة حسابية، وتعكس  الوظيفة الثالثة   .3
الخارجية % من القروض 50هذه الوظيفة أيضًا سيطرة العملة األميركية حيث تحرر 

% بجميع العمالت األوروبية بما 16،1% بالين و 18،1للدول النامية بالدوالر مقابل 
 فيها المارك.

العالم ال تنافســــــــــــها أية دولة أو مجموعة.  أكبر قوة تجارية في اليورومنطقة   وتعد 
 .العملة الدولية األولى اليورو يصبح المتوقع أن من و 

 :بية الموحدة "اليورو"األورو  للعملةبدء التداول الرسمي 
 للعملــةدولــة أوروبيــة ببــدء التــداول الرســــــــــــــمي  12احتفلــت  2002عــام مع بــدايــة 

بــدأ  فقــد  .األوروبيــة الموحــدة "اليورو" فيمــا وصــــــــــــــف بــأنــه أكبر ثورة نقــديــة في التــاريخ
اســــــــــتخدام العملة   2001/  12/  31في   منتصــــــــــف الليل بعد  في هذه الدول المواطنون 

مليار   15ضــــخ أكثر من   وســــيتم .المواصــــالت الجديدة في المحالت التجارية ووســــائل  
إلغاء العمالت الوطنية كليا   يتممليار قطعة نقدية في أوروبا، على أن    50ورقة مالية و

دوالر   0.8915 إلىفي غضــون شــهرين. وقد وصــل ســعر صــرف اليورو صــباح اليوم  
 91 بانيا.ينا يا 117.32أميركي و

من التقلبات   قد حمى منطقته  اليورو أن  الســــياســــيون    األوروبيون المســــؤولون  يؤكد 
الذي ســــــاعد  الناتجة عن المضــــــاربات وعن االرتفاعات المفاجئة لنســــــب الفوائد، األمر

 األمريكياالقتصاد    رغم التأرجح الناتج عن االنكماش في  المنطقة، دولعلى النمو في 
  92 .نفي كل من نيويورك وواشنط 0012أيلول  11أحداث بعد 

 
 htm-1-http://www.aljazeera.net/economics/2002/1/1.2 2002/ 1/ 1 الجزيرة نت  -  91
  . أحمد إبراهيمترجمة ، اللوموند عن، 2001 12 20البعث   صحيفة  -  92
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مثل   بين الشــــــركات الكبرى   ضــــــخمة دمج  عمليات  حدوث اليورو   تداول  شــــــجع لقد 
، (كرايزلرشـركة ) مع (ديملردمج شـركة )و   (يونيفرسـالشـركة )مع  (فيفندي)  شـركة دمج

ــناعية جديدة في دول  ــاهمت ).  منطقة اليورواألمر الذي عزز قيام هيكلية صــــــــ لقد ســــــــ
/ على العالم، إذ لم يكن 12الـــــــــــــــ /  األوروبيةالموحدة في انفتاح الدول  األوروبيةالعملة 

ــتثمار الفرنســــية    تصــــور  باإلمكان ــبانيةحصــــول عمليات االســ الالتينية  أمريكافي   واألســ
الســــنتين الماضــــيتين لو كانت العمالت المعتمدة هي الفرنك الفرنســــي  التي تمت خالل

، وعالوة على ذلك فقد نجح اليورو في منافســــــــــــــة الدوالر كعملة األســــــــــــــبانية  أو البيزيتا
  .(اعتمادها لسداد ديونهم إلى المديونيناألسهم، مما دفع  في سوق  إصدار

 93االلتزام الصارم بضبط الميزانيات في دول اليورو:  
ــارماً  يجب أن تلتزم دول منطقة اليورو التزاماً  إن تدعيم حيث    ميزانياتهابضـــبط   صـ

طرح للتداول  الذيلقوة اليورو   األكيدة هو الضـــمانة هذه الدولاألســـس االقتصـــادية في  
موقفها من البند   علىاألوروبية    التنفيذيةاللجنة  وأكدت .  2002مع بداية عام  الرســــــمي 

% من 3نسبة    في أية دولة من دول اليورو  الميزانيةالذي ينص على أال يتجاوز عجز  
ــع جيد . لكن إجمالي الناتج المحلي ــبة للميزانيات في دول   هذا ال يعني أن الوضــــ بالنســــ

ســـــــــتعود الميزانيات ألوضـــــــــاعها الســـــــــابقة  االقتصـــــــــاد . بل يعني أنه مع انتعاش  اليورو
 2001العجز المعدل دوريا للميزانيات لم يتدهور في عام  كما أن لتوازن. اقترابها من او 

 94 .تباطؤال برغمالسعي إلصالح الميزانيات  يتطلب المزيد منوهذا 
 العملة الجديدة:مع طرح  في دول منطقة اليورو بتحسن االقتصادالتفاؤل 

ــؤولون أوروبيون عن اعتقادهم   أعرب مع بداية انطالق عملة اليورو   اليورو   بأنمسـ
بأقل من قيمته  مقوماً   لال يزادولة أوروبية    12 الوطنية لـــــــــــ  عمالت الالذي سيحل محل 

 
 ، الجزيرة رويترز المصدر -  93

 .  http://www.aljazeera.net/economics/2001/11/11-22-4.htm، 2001/ 11/ 22نت 
 .بيدرو سولبيس األوروبيمفوض الشؤون االقتصادية والنقدية باالتحاد  - 94
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بإمكانية تحســــن قيمته أمام الدوالر، كما أبدوا تفاؤال بأن توفر   تفاؤالالحقيقية لكنهم أبدوا 
   95 .2002الحالي فرصة كبيرة لتحسن االقتصاد في العام  الجديدةالعملة 

اآلن وشـــــــــــــــدد  عليـهالخبراء متفقون على أن القيمـة الحقيقيـة لليورو أكبر ممـا هي 
رتفع قيمة اليورو على أن وجود يورو قوي ســـــيصـــــب في مصـــــلحة القارة األوروبية. ســـــت

ركود.  حدوث  نافيا إمكانية الحاليفي العام    ســـينتعشأمام الدوالر وأن اقتصـــاد المنطقة  
بالرغم من   2002.. وأنا أتوقع تحســـــنا أثناء عام  طويلأعتقد أننا بلغنا القاع منذ وقت )

 بيدويسـنبرغ رئيس البنك المركزي األورو   فيمولكن  .(ركوداً أنه سـيكون بطيئا. ال أتوقع  
الطوـيل ـقد يتفوق حتى على االقتصــــــــــــــاد  األجـلأن اقتصــــــــــــــاد منطـقة اليورو في   يتوقع

القـادة في أوروبـا راغبين في تنفيـذ  يكنلم  لن يحـدث مـا)أضـــــــــــــــاف أن هـذا و األميركي 
 96 .(المتحدة بالواليات إصالحات هيكلية في بالدهم لكي نبدو أكثر شبها 

في زيادة  للتداول  طرح اليورو  يتســـــــبب أن   ويســـــــتبعد بعض المســـــــؤولين األوروبيين
ب و لدى شـــع الجديدةوهو أكبر مصـــادر القلق بشـــأن العملة   منطقة اليوروالتضـــخم في 
إن أثر اليورو على التضــخم )  وزير المالية الفرنســي لوران فابيوس: . وقالدول المنطقة

نظرت إلى الصــــــورة الكبرى فلن يكون هناك أثر على  وإذاســــــيكون قريبا من الصــــــفر. 
ن طرح اليورو للتداول قد يســهم حتى في الحد من التضــخم. أ ويرى البعض   .(التضــخم

اليورو سيعزز المنافسة   منطقةتوافر شفافية في األسعار بقدر أكبر داخل  وذلك بسبب )
ــينعكس هذا في ويفرض مز  ــعار. وســــــ ــغط على األســــــ ــعار إلى   تغيريدا من الضــــــ األســــــ

 97 .(مستويات أقل

الـفاـئدة داخـل منطـقة اليورو إذا   أســــــــــــــعـارإن هـناك مجـاال للمزـيد من تحرـكات  كمـا 
ــيكون فكانت الظروف مواتيه   ــعار الفائدة فســــ البنك   وكان. مفيداً  ذلكإذا انخفضــــــت أســــ

 
 . htm-31-http://www.aljazeera.net/economics/2001/12/12.5 2001/ 12/ 31 الجزيرة نت - 95
 .مقابلة صحيفة فيمحافظ بنك فرنسا المركزي جان كلود تريشيه  -  96
 .باباديماس محافظ البنك المركزي اليوناني -  97
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ــعار الفا  قد خفض   المركزي األوروبي ــاس   150مرات بما مجموعه   أربعئدة  أسـ نقطة أسـ
ســبتمبر/   11عقب هجمات   منهمامن بينها تخفيضــين بمقدار نصــف نقطة مئوية لكل 

رئيس البنك   دويســــــــــنبرغ  وكان  بالمائة.  3.25أيلول على الواليات المتحدة لتصــــــــــل إلى 
ال يمكن أن تدفع   وحدهامن أن أســــــعار الفائدة المنخفضــــــة   قد حذر  المركزي األوروبي

ــاداً  ــادي  لكنه يتوقع أن يزيد النمو  ،للنهوض من عثرته اقتصــ ــل االقتصــ إلى معدل  ليصــ
بشــــــــــــــرط أن يتحقق انتعـاش في   2002بحلول نهـاـية عـام   ـبالمـاـئة 2ســــــــــــــنوي يزـيد عن 

 بالمائة.  1.3ر حول األميركي وذلك بالمقارنة مع المعدالت الحالية التي تدو  االقتصاد 

 
 على طريق الوحدة األوروبية: أكثر المشروعات طموحاً اليورو 

على طريق  يعــد إدخــال اليورو دائرة التعــامــل اليومي أكثر المشــــــــــــــروعــات طموحــاً 
طرح العمـلة الجـدـيدة للـتداول  ومن المتوقع أن يؤدي. األوروبي  االتحـاد الوحـدة بين دول 

ــية في منطقة اليورو.   ــياســ ــية وقد إلى تعزيز الوشــــائج االقتصــــادية والســ أعربت المفوضــ
من   -اليورو  -األوروبية يوم األربعاء عن ســــــعادتها لما لقيته العملة األوروبية الموحدة 

 98رواج مع بداية تداولها في اثنتي عشرة دولة أوروبية.
ألوروبـية أنهـا تعتـقد أن كمـيات العمالت الورقـية والمعـدنـية وـقد أـكدت المفوضـــــــــــــــية ا

التي طرحت من اليورو كافية الحتياجات السوق، غير أن المراقبين يتوقعون اصطفاف 
ــتدعت عماالً  ــيظل   طوابير طويلة أمام نوافذ الدفع في المتاجر التي اســــ إضــــــافيين. وســــ

ــتخدام عمالتهم الو  ــتهلكين في منطقة اليورو اســـــــ ــع المســـــــ طنية خالل فترة انتقالية بوســـــــ
تســــــــــــتمر لحوالي شــــــــــــهرين، لكن الحكومات األوروبية حثت تجار التجزئة على إعطاء 

 األولوية لليورو األمر الذي أسفر عن حاالت قليلة من االرتباك لدى المتعاملين. 

 
 .   2002/01/02بي بي سي، عن طريق االنترنت  -  98
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وقال جيراســـيموس توماس المتحدث باســـم الشـــؤون المالية في المفوضـــية األوروبية 
من الناس أقدموا على ســـــحب أوراق اليورو من ماكينات الصـــــرف اآللية   كبيراً  إن عدداً 

ظاهرا لليورو. ففي بلجيكا كان حجم األموال التي ســـحبت حتى الســـاعة   مبدين حماســـاً 
الســابعة صــباحا بتوقيت جرينتش من عملة اليورو أكثر مما تم ســحبه خالل نفس اليوم 

حبوا أكثر من مليون يورو ورقية حتى بأكمله من العام الماضـــي. أما اإليطاليون فقد ســـ 
 منتصف اليوم.

المتاجر األوروبية في المشـــــــــــكالت في التعامل مع اليورو   وقد بدا أن هناك بعض 
بالرغم من أن عملية طرح أوراق البنكنوت والعمالت المعدنية الجديدة قد مضـت سـلسـة 

ال التجـاريـة في أول أيـامهـا. وقـد حـذرت الســــــــــــــلطـات األوروبيـة في منطقـة اليورو المحـ 
ــة عدم  ــتغل المزيفون فرصــــ ــيرة إلى احتمال أن يســــ ــتهلكين من النقود المزيفة مشــــ والمســــ

 الحوادث الطريفة كما ظهرت بعض معرفة المســتهلكين باليورو لطرح عمالتهم المزيفة. 
التي رافقت أكبر عملية لتغيير العملة في التاريخ مثل عدم توافر القطع النقدية الصغيرة 

متجر والجــديــدة لتجنــب التزوير.  النقــديــة أو اإلفراط في فحص األوراق التجــار، لــدى
 99الواحدة.  بخمسة عشر يورو للسلعة السلعيبيع 

  :األوربي االتحادفي  اتفاقية نيس

ديسمبر  /في كانون األول  اتفاقية نيس األوروبي حول    االتحاد بدأ التفاوض بين دول  
 إصالحات. وقد أقرت المعاهدة  2003فبراير  /ودخلت حيز التطبيق في أول شباط  2000

 100: نيستفاقية الالمبادئ األساسية وتنص  ،دستورية أساسية
عدد   االتحاد دولة عضو في لكل يحق : األوروبي مجلس الوزراءعلى صعيد ـ  1

معين من األصوات عند التصويت على القرارات بالغالبية الموصوفة في االجتماعات 
 الوزارية. 

 
 المصدر السابق. -  99

 .)ا ف ب( ، 19صفحة  2005أيار  31الثالثاء ،  1933العدد  ، المستقبل - 100



166 

  10 إلى  2)في مقابل   29  إلى 3نيس توازنًا جديدًا في األصوات من اتفاقية  أقرت 
سابقًا( بهدف أخذ األهمية الديمغرافية لكل بلد في االعتبار. وتم الحفاظ على التكافؤ  

ت وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا( في حين حصل ألمانياالكبار ) عضاء الدول األبين 
من  قرار  ال يمكن الموافقة على أي   بحيث  الصغار على ضمانة جديدة الدول األعضاء

ي دولة إذا شاءت أن تتأكد من أن الدول يحق أل دون الضوء األخضر لغالبية الدول.
، وهذا يعد األوروبي  االتحاد من مجموع سكان    ةالمائفي    62التي تؤيد قرارًا معينا تمثل  

 نسمة.   مليون  80حوالي سكانها التي يبلغ عدد  أللمانيا اً ديموغرافي  اً امتياز 
البرلمان األوروبي: أعادت معاهدة نيس توزيع عدد النواب في على صعيد ـ  2

  دولة ويتوقع أن  25ألوروبا من  732 إلى 626البرلمان األوروبي بحيث ارتفع من 
بعدد  ألمانيااحتفظت وقد  .دول أوروبية جديدةبعد انضمام  786 إلى نحويزداد العدد 

، 78 إلى 87( لكن "الكبار" الثالثة اآلخرين انخفضت حصتهم من 99النواب نفسه )
 نائبًا وتتساوى بذلك مع اسبانيا.   54 بـ بولندا األفضل تمثيالً تعد وبين األعضاء الجدد 

نيس مفوض أوروبي   اتفاقيةاألوروبية: لكل دولة وفق  المفوضيةعلى صعيد ـ  3
وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا    ألمانيا واحد وبذلك ألغيت القاعدة التي تقول إن كال من  

عندما يضم  و  واسبانيا لها مفوضان في مقابل مفوض واحد لكل من الدول األخرى. 
عضوًا على القادة األوروبيين أن يحددوا باإلجماع العدد الجديد للمفوضين   27 االتحاد 

لبية يعين رئيس المفوضية بالغا ان يكون أقل من عدد الدول األعضاء". والذي يجب "
الموصوفة وليس بتوافق المجلس األوروبي كما في السابق وتعيينه يجب أن يحظى 

 بموافقة البرلمان األوروبي. 

تهــدف اتفــاقيــة نيس إلى تطوير عمليــة صــــــــــــــنع القرار داخــل المجموعــة األوربيــة، 
على اســـتيعاب أعضـــاء جدد يبلغ عددهم عشـــرة دول    االتحاد إصـــالحات تســـاعد   وإجراء

وســتشــمل ، ا الشــرقية، متوقع انضــمامهم خالل الســنوات القليلة القادمةمعظمها من أورب
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ــية األوربية، ونظام االقتراع في مجلس وزراء  ــالحات المفوضــــــــــ األوربي   االتحاد اإلصــــــــــ
ــيطلب  ــية وسـ ــاسـ ويتوقع أن يناقش الزعماء األوربيون ما يطلق عليه ميثاق الحقوق األسـ

ســـــبب ألوربية على مســـــــارات متعددة منهم أيضـــــــا دعم اقتراح يدعي إلى تقدم الوحدة ا
ــاء   األوربي االتحادتوســيع   ــماح بدخول أعضـ ــاء الحاليون لالتحاد أن السـ يعتقد األعضـ

جدد سـيحسـن من مسـتقبل السـالم والرفاهية في جميع أنحاء أوربا، ويخلق سـوق داخلية 
ــتهلكين وفرص عمل وتجارة أوســـــع، ومجموعة دول مجاورة  كبيرة، وعدد كبير من المســـ

 رة ومرفهة مستق

  :مصير المفوضية األوربية

وبموجب اتفاقية نيس يتم إصــالح المفوضــية األوربية التي من مهامها إدارة شــؤون 
ــر   االتحاد دوائر  ــعة عشــــ ــها رومانو برودي تســــ ــية التي يترأســــ ــم المفوضــــ األوربي وتضــــ

ــاً  وفي الوقــت الراهن، تعين كــل دولــة من دول التحــاد  ،ن للرئيسانــائبــ  ، منهممفوضـــــــــــــ
ــاً  ــرة مفوضـــــــ ــمح لبعض الدول الكبيرة مثل المم الخمس عشـــــــ لكة المتحدة لها، بينما يســـــــ

ــافي وألمانيا تعيين مفوض  ــتفقد تلك الدول، بموجب اتفاقية نيس، حقها في   إضــ ولكن ســ
لها ويرى  واحد غيرة في تعيين مفوض  تعيين المفوض الثاني، بينما تتناوب الدول الـصـــــــ 
  .االتحاد في توسيع عضوية  الزعماء األوربيون التغيرات ضرورة للمضي قدماً 

 :األعضاء وحق الفيتو

وبموجب اإلصـالحات الجديدة، سـيفقد األعضـاء حقهم في نقض بعض االقتراحات 
ففي الوقت الراهن، يتوجب الحصول على إجماع تام لألعضاء في عدد من المجاالت، 

ــيع انفردة أن تمارس حق النقض وإذا م ويحق للدول ــتمر الوضـــــــــع الراهن بعد توســـــــ ســـــــ
، ســتصــبح عملية اتخاذ قرارات صــعبة للغاية، ولذا ســتلغي االتفاقية الجدية حق االتحاد 

ــان من المفروض أن يلغى حق النقض في ســــــــــــــبعين  الفيتو في بعض المجـــاالت وكـ
لنقض، وطــــالبـــت مجــــاال، لكنــــه قلص إلى أربعين ودعــــت بريطــــانيــــا إلى إلغــــاء حق ا
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الحصــــــــــــول على إجماع في ســــــــــــتة مجاالت مهمة، وهي الضــــــــــــرائب والدفاع والتأمين 
 .االتحاد االجتماعي والسيطرة على الحدود وتغير االتفاقيات والمساهمات لخزينة 

وفي حالة إلغاء حق النقض الفيتو، ســـــــــــــيتم توســـــــــــــيع صـــــــــــــالحية ما يدعى بنظام 
الدول وأن  يع األصــــــــوات يتم حســــــــب حجمالتصــــــــويت باألغلبية المقيدة، ويعني أن توز 

 .أكثر من الصغيرة، مثل بلجيكا وأيرلندا أصوات الدول الكبيرة لها 

 :ميثاق الحقوق األساسية

لمواطني الدول األعضـاء، مثل   متنوعاً  أسـاسـياً   ن حقاً ييتضـمن الميثاق أربعة وخمسـ 
ــراب  ــيكون أول    الحق في الحياة، وحق الزواج واإلضـــــــ ــون إن ذلك ســـــــ ويقول المعارضـــــــ

ــريعات محلية في  ــتخدامه لمواجهة تشــ ــتور أوربي موحد يمكن اســ ــن دســ خطوة باتجاه ســ
ــتكون بمثابة  ــاء لكن الزعماء األوربيون يقولون إن قائمة الحقوق هذه ســــــ الدول األعضــــــ

  .إعالن سياسي فقط، وليس مجموعة من قوانين

  :الوحدة األوربية على عدة مسارات

ول بعض األعضـــــاء إنه ال داعي للتقدم في الوحدة األوربية على عدة مســـــارات، يق
بينما يقول آخرون إن بعض الدول التي ســتنضــم لالتحاد ســتفضــل في مســتويات أوســع 
ــها القمة  ــي من دول أخرى ومن االقتراحات األخرى المتوقع أن تناقشــــ ــياســــ للتعاون الســــ

ــيغة إطار يســـــــمح لمجموعات   ــار التعاون م متعددةاألوربية صـــــ ن الدول التقدم في مســـــ
السياسي ضمن جدول زمني متفاوت في السرعة وتقول بعض الدول التي تعارض ذلك 
ــمن مجموعة معينة من الدول بينما تهمل دوالً  ــي ضـ ــياسـ ــيؤدي إلى خلق اتحاد سـ  إنه سـ

 .أخرى 

ال تزال اقتصادات دول منطقة اليورو معرضة لمخاطر تضخمية متصلة بارتفاع  
سعر  ارتفاع ويعد  االختناقات في سوق العمل وتراخي االلتزام بالموازنات.و  األجور
االقتصادي في ستقرار االالنفط من المخاطر التي تهدد  أسعاراليورو وتراجع  صرف

 األميركيكان اقل بكثير مما شهده االقتصاد االقتصادي النمو  أن رغم منطقة اليورو
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مرتفعة ال تزال هناك مخاطر متصلة بآليات الرواتب البطالة  وارتفاع معدالت  عدة    ألعوام
 واالختناقات في بعض قطاعات سوق العمل وقدر معين من التراخي في التزام الموازنات.

 101 .األميركيتباطؤ االقتصاد   آثارمواجهة  ىاقتصادات منطقة اليورو قادرة عل لكن 
 االقتصادي والنقدي  االتحاد تداول اليورو إلى تسهيل التبادل التجاري بين دول    يؤدي
ظل العمالت المحلية تصعب المقارنة بين أسعار سلعة معينة تباع في ففي ، األوروبي

عدة دول ألنها مسعرة بالمارك في ألمانيا وبالفرنك في بلجيكا وباللير في إيطاليا وهكذا. 
ة سعر سلعة معينة في إيطاليا وألمانيا وبلجيكا كان عليه إجراء فإذا أراد إيطالي مقارن

وعملية أخرى لتعادل اللير مع   األلماني   مع المارك  االيطالي  عملية حسابية لتعادل اللير
كعملة   .. في حين لم يعد بحاجة إلى هذه الحسابات بسبب ظهور اليوروالفرنسي  الفرنك

 ديدة نظرًا لشفافية األسعار. ، وهذا الوضع يخلق منافسة شتداول واحدة
 األوروبي االتحادخارطة 

 
- 02-07 في مقابلة صحافية األوروبيتوماسو بادوا شيوبا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي  ، رويترز -  101

2001 .  
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 المبحث الثاني
 بريكسالمجموعة دول التكتل االقتصادي ل

 إحدى تجارب التكتل االقتصادي الحديثة
  االتحاد األمريكية و   الواليات المتحدةكالتقليدية،    االقتصادية الرأسماليةهيمنت القوى  
المالية و  االقتصادية في المنظمات  بقرار فاعل ها تمتع من خالل، األوروبي واليابان
لوقت و ، ومنظمة التجارة العالمية صندوق النقد الدولي والبنك الدوليكالعالمية الرئيسة، 
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مجموعة البريكس  تكتل دول تأسيس العالمي. مع االقتصاديطويل على النظام 
 االقتصاديالتحول التدريجي في التوازن بدأ نوع من ع السريالصاعد و  ومعدالت نموها

وجهة النظر في يدعم  وهذاالمتقدمة إلى الدول الصاعدة، الرأسمالية العالمي من الدول 
متعدد  يعالمنظام نحو  واالتجاه، العالمي الحاليقتصادي االنظام هيكل ال إعادة

 102  .اً صناعيقدمة الرأسمالية المتالقوة المطلقة للدول  بداًل مناألقطاب 
ع قدت القمة  صاعدة،  يتكون من مجموعة دول اقتصاديمجموعة البريكس تكتل 

: البرازيل وروسيا والهند والصين في المؤسسة دولمن المجموعة ال لهذه األولى
ع قدت القمة . ثم اليابان على هامش قمة الثماني الكبارفي  2008عام  تموز/ يوليو

  انضم  2011، وفي بداية عام 2009 حزيران /يونيو ية في االتحاد  في روسيا الثانية
البريك ألول مرة كمفهوم كلمة    ت ظهر    .جنوب إفريقيادولة  عضو خامس وهو    التكتلإلى  

بارز في مؤسسة جولدمان   )اقتصادي جيم أونيلأطلقها ، 2001في عام  اقتصادي
األربع  سماء الدولمن أاألحرف األولى  إلى " BRICبريك " وترمز كلمة (،ساكس

بريكس  لتصبح Sحرف  إضافةجنوب أفريقيا تم دولة  انضمامالمؤسسة وبعد 
"BRICS قتصادات بأن الحجم اإلجمالي ال االقتصادية المؤسسات بعض  ت تنبأقد "، و

قتصادات على الحجم اإلجمالي ال  2050في عام    الدول سوف يتفوق   المجموعة من   هذه
 اقتصاد على اقتصاداتها تقدم تفس  2025أما بحلول عام  ،الكبرى مجموعة الدول السبع 

"بريكس" اليوم من المصطلحات المتداولة في . وأصبحت كلمة الواليات المتحدة
  103  .االقتصاديةالتحليالت 
مجموعة بريكس منصة هامة إلجراء الحوار والتعاون في المجاالت االقتصادية  وتعد  

على مواصلة تعزيز  ةمصمموالدول األعضاء األعضاء.  والمالية واإلنمائية بين الدول
ودفع التعاون بطريقة تدريجية وعملية وفي   ها،بينفيما  الشراكة من أجل التنمية المشتركة  

 
 (، موقع: البريكس قصة نجاح تكتبها دول ناهضة)  ، تقرير حولجيهان أبو اليزيد - 102

 http://www.businesstendersmag.com/ar 
 انظر، المصدر السابق. - 103
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ضوء مبادئ االنفتاح والتضامن والمساعدة المتبادلة. هذا التعاون شامل وغير تصادمي. 
والتعاون مع الدول األخرى، وال  على تعزيز التواصل والدول األعضاء منفتحة وتؤكد 

 104سيما الدول الناشئة والنامية والمنظمات الدولية واإلقليمية. 
عندما بدأ وول  ،الثمانينات  أواسط إلىالصاعدة في تاريخها  تعود ظاهرة األسواق

الشاذة،  أوسميت بـ "الغريبة"  البدءمتميزة. في  أصولستريت تشخيصها كمجموعة 
 ، على سبيل المثالألول مرة  لألجانب المالية    أسواقهاصاعدة فتحت  حيث رأينا عدة دول  

في عام   يةجنوبالكوريا و ، 1992الهند في عام و ، 1991عام في  أسواقهافتحت تايوان 
مطلقين العنان لطفرة في  األجانب اندفع المستثمرون و  .1995روسيا في و ، 1993
)بسعر الدوالر(  %600نسبة  أحياناً  في الدول الصاعدة بلغت  األسهمق اسو أ أسعار

 األسواقالنقود المستثمرة في  ازدادت كمية  . خالل هذه الفترة  1994و    1987بين عامي  
 العالمية.   األسهمسوق  إجمالي% من 8ما يقرب من   إلى% 1الصاعدة من اقل من  

اعف متوسط الميزان التجاري  ، تضاألول من القرن الواحد والعشرينطفرة العقد    أثناء
%. ولكن 6ما يقرب  إلىالمحلي  اإلجماليالصاعدة كحصة من الناتج  األسواقفي 

 األسواق%. تحتاج 2التجارة مجددًا دون نسبة حصة ، انخفضت 2008منذ عام 
، والمستثمرون  وسائل جديدة لتحقق نمو قوي  إيجاد  إلىالصاعدة الموجهة للتصدير 

من عام   األولفي النصف ) تلك الدول ستفشل في تحقيق ذلك:  العديد من أنيدركون 
%  10الدول الصاعدة من    أسهمفي سوق    أداء  وأسوأ  أداء  أفضلارتفع الفرق بين    2012

الصاعدة شبيهًا بنمو   األسواق%. وخالل السنوات القادمة سيكون النمو في 35 إلى
 إلىق العديد من الدول % بينما ترك السبا5الخمسينات والستينات حين كان بنسبة 

الخلف. هذا ال يعني إعادة ظهور عصر السبعينات لدول العالم الثالث. حتى في ذلك 
الطفرة، ولكن   وتايوان كانتا تبدأان ية جنوبالكوريا الصاعدة مثل  األسواقالوقت، بعض 

 
وزارة الين، تصدر عن    ، صحيفة الشعب اليومية أون النص الكامل إلعالن سانيا لالجتماع الثالث لقادة دول بريكس  -  104

 .  2011نيسان  18، الخارجية الصينية
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 األداء أنكالهند، ذلك معناه  األكبرنجاحهما كان معتمًا بسبب البؤس في الدول 
 .( االقتصادي في الدول الصاعدة سيكون مختلفًا جداً 

حصة هذه  وارتفعت كمجموعة.  اإلقالعالصاعدة  األسواقبدأت  2003في عام 
%، بينما 34 إلى % 20بسرعة من  GDPالعالمي  اإلجماليالمجموعة من الناتج 

 أكثر إلى% 4قل من أالعالمية من  األسهمالصاعدة في سوق  األسواقارتفعت حصة 
 105%. 10من 

وعقد أول مؤتمر   ،2006عام في مجموعة دول "بريك"  لتأسيسبدأ التفاوض )  
أول اجتماع لوزراء خارجية البرازيل وروسيا   وكان .2009عام  لهذه المجموعة فيقمة 

على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك في  والهند والصين
لتجمع لطابعا رسميا على درجة كبيرة من األهمية حيث أعطى  2006سبتمبر/ أيلول 

  – ية االتحاد  ربما باستثناء روسيا -بريكس الخمس  مجموعة  كل دول وتعد  الجديد.
وقد حققت دول  صناعية جديدة، وتتميز بضخامة اقتصاداتها. نامية أو دوالً دواًل 

مستديما أكثر من معظم البلدان عاليًا و نموا  -ية االتحاد  باستثناء روسيا  -  المجموعة
بسبب  القتصاد العالميفي ا هذا التجمعأهمية وتبدو  خالل فترة الكساد.حتى األخرى 

  هذه الدول األربع تحتفظ يث ، حنصيبها من احتياطيات العملة األجنبية ارتفاع
في % من مجموع احتياطيات العملة األجنبية 40نحو  تصل نسبتها إلىباحتياطيات 

ثاني أكبر دائن بعد   تعد تريليون دوالر، كما    2.4  أكثر من  وتملك الصين وحدها   العالم.
نصف سكان    ( حوالي  الدول الخمس)    بريكسدول  مجموعة    يشكل عدد سكان  اليابان.
  13.6المحلي للدول مجتمعة ناتج الواليات المتحدة ) اإلجماليويوازي الناتج  العالم،

أربعة  أكثر من تريليون دوالر( ويبلغ مجموع احتياطي النقد األجنبي لدول المنظمة

 
 .ارتفاع قيمة عمالت تلك الدول إلىيعود سببه  - 105
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وتتميز دول المجموعة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات  تريليون دوالر.
 106االقتصادات الكبيرة والصاعدة (. 

  (دوالر)مليار  2050-2015 ناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لدول البريك خالل الفترة ال

  2050  2045  2040  2035  2030  2025  2020  2015  البلد

  70,710  57,310  45,022  34,348  25,610  18,437  12,630  8,133  الصين 
  11,366  8,740  6,631  4,963  3,720  2,831  2,194  1,720  البرازيل 
  8,580  7,420  6,320  5,265  4,265  3,341  2,554  1,900  روسيا 

  37,668  25,278  16,510  10,514  6,683  4,316  2,848  1,900  الهند 

 Global Economics Paper No:153, March 28, 2007       المصدر: حسب  دراسة گولدمان ساكس. 

الرئيسة التي أدت إلى األسباب    تعددت :  دول بريكستكتل  نشوء وتطور  أسباب    -أواًل  
 ومن أهمها:   نشوء وتطور مجموعة دول بريكس

الشعور المناهض لسيطرة وتحكم كل من الواليات المتحدة األمريكية وبعض   -  1 
دول أوروبا الغربية في االستحواذ على قيادة المنظمات االقتصادية العالمية ومنها على 
وجه التحديد انفراد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة البنك الدولي وبالمقابل انفراد أوروبا  

ق النقد الدولي وذلك منذ إنشائهما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية الغربية بقيادة صندو 
بينهما غير مكتوب وغير معلن. وعليه حان الوقت  كما لو أن هناك اتفاقاً  1945عام 

للدفع بممثلين من دول أخرى وفي مقدمتها الدول النامية الصاعدة في كل من آسيا  
حكم وسيطرة الواليات المتحدة األمريكية في منح  هذا عدا عن ت  ،وأفريقيا وأمريكا الالتينية

صك الغفران لمن ترضى عنه من الدول ليسمح له باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  
الروسي منذ تقديمه طلب االنضمام لهذه   االتحاد سنة على    18حيث قد مضى أكثر من  

 .المنظمة لكن لم يبت في قبول عضويته حتى اآلن

والر األمريكي على قيادة العمالت األجنبية والتبادالت التجارية  سيطرة الد  -  2
على الصعيد العالمي وبالذات في ظل والدة عسيرة ومتعثرة وما زالت قلقة بشأن القوة 

 
 .2012/كانون األول/1السبت  -شبكة النبأ المعلوماتية  - 106

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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االقتصادية والنقدية لليورو كعملة منافسة وفي الوقت الحاضر يبقى تنامي دور اليوان  
لى استخدام سلة عمالت أخرى دون الصيني والدعوة من قبل دول تجمع بريكس إ

 .االقتصار على تداول الدوالر كعملة رئيسية للتبادل التجاري 

تفكر بعض الدول في لجوئها إلى تبني ضرورة التبادل التجاري فيما بينها   -   3
 107  .بعمالتها المحلية، وذلك للحد من تأثير التقلبات المستمرة للدوالر األمريكي

تقلبات في أسواق الطاقة   إلىابات السياسية التي تؤدي من تجنب االضطر  البد 
النمو    إلنعاشوالبد من ضمان التنسيق السياسي    ،تدفق حركة التجارةفي   العالمية وتؤثر

، وطالب والقرصنة اإلرهاب ستزيد من تعاونها في قضايا  كس يبر  دول نإ .االقتصادي
 إصالح بصوت واحد حول   أن تتكلم  دول البريكس  أعضاء مجموعة  رئيس الوزراء الهندي

 108  .مجلس األمن

دول ًا للعالمي   اً اقتصادي  -  اً سياسي   اً تجمع  (BRICs)  بريكسمجموعة دول    يعد تكتل
االقتصادات الناشئة يسعى لتحقيق التعاون التجاري والسياسي والثقافي لدول  ذات 

 رفع معدالت بهدف  النموالمجموعة إضافة إلى دعم ومساندة الدول النامية ضعيفة 
وهو   .يؤمن لها األمن واالستقرار السياسي وإنجاز التقدم االجتماعيلقتصادي االنمو ال

بالرغم من أن التفاوض لتأسيس هذا التكتل قد بدأ  ،2011عام في تجمع فريد أ نشئ 
 ،البرازيل   :االقتصادات الناشئة هي  ذاتعضويته خمس دول  في  ويضم  ،  2006في عام  

 وبعد مجموعة "بريك"    في البداية الصين وجنوب أفريقيا. وكانت ت سمى  و ،  الهند و ،  روسياو 
 صبح اسمها مجموعة دول "بريكس".أ 2010عام  في جنوب أفريقيا إليها دولة انضمام 

وي عد منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي 
تمثل  2001اقتصادات الدول األربع خالل عام كانت األعضاء. والثقافي بين الدول 

% من االقتصاد العالمي وبعد مرور عقد من الزمن ارتفعت تلك النسبة لتصبح  8نسبة 

 
 . 2012أبريل  29، أسباب النشوء وآفاق التطور..مجموعة دول بريكس  ،د. كمال النقيب - 107

 ، نقاًل عن الغارديان الفرنسية.رئيس الوزراء الهندي مونموهان سينغ - 108
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% كما أن جمهورية الصين الشعبية تربعت على عرش ثاني أكبر اقتصاد 20بحدود 
يث سبقت الواليات المتحدة األمريكية من ح 2013، وفي عام على المستوى العالمي

 .حجم التبادل التجاري 

 األعضاء في تكتل الـ بريكس:  الدول -ثانيًا 
دولة  وهي من ضمنها روسيا  صاعدة اقتصادياً  خمس دولتكتل الـ بريكس يضم 

لديها إرث تقني وموارد اقتصادية متعددة وكفاءات بشرية و  وتقنياً  متقدمة صناعياً 
إضافة إلى أربع دول من الدول النامية الصاعدة والمتسارعة النمو وهي   ،متخصصة

جمهورية الصين الشعبية بما تمتلك من آفاق متصاعدة ومتنامية بدرجة عالية من  
وتسهم في تقديم منتجات متنوعة ذات تكاليف إنتاج    ،معدالت النمو والتطور االقتصادي

وعدد كبير   التجاري على الصعيد الدوليوتسويق منخفضة تشكل قاعدة أساسية للتنافس  
 مليار نسمة، 1.2التي يتجاوز عدد سكانها  وكذلك تضم كال من الهند  من السكان،

  .اقتصادية وتنموية كبيرة ومحفزة  بإمكانيات الدول  هذهتتمتع و والبرازيل وجنوب أفريقيا 
التجاري    يعد تجمع دول البريكس ) منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون 

األعضاء في التجمع (. وهي من الدول الصاعدة والتي   والسياسي والثقافي بين الدول
فقد   (   B R I C S)بريكس    التسميةأما    .تعد من أسرع دول العالم في النمو االقتصادي

باللغة في التجمع  من الدول األعضاء تعبيرًا عن الحروف األولى لكل دولةجاءت 
 ,BRAZILبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وهي: ) ال اإلنجليزية

RUSSIA, INDIA, CHINA, & SOUTH AFRICA - BRICS   تصل .)
مليون كلم مربع وهي بذلك تشكل ربع  40مساحة الدول األعضاء مجتمعة إلى حوالي 

%   40أكثر من  مليار نسمة أي 2.9مساحة اليابسة، ويصل عدد سكانها إلى حوالي 
ألرض، وتصل حصتها إلى أكثر من خمس الناتج المحلي اإلجمالي في  من سكان ا
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أن تنافس اقتصادات دول هذه المجموعة مجتمعة بحلول عام   العالم. ومن المتوقع
  109أغنى الدول في العالم حاليًا.   ، اقتصاد 2050

 ( دوالر أمريكي)  2012لدول البريكس لعام  البيانات االقتصادية عدد السكان و 
 عدد السكان  الدول األعضاء 

 نسمة
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
Bn $ 

اإلنفاق 
االستهالكي 

 النهائي
Bn $ 

اإلنفاق 
 الحكومي
Bn $ 

 التصدير
 

Bn $ 

 االستيراد
 

Bn $ 

  238.8  256.0  846.6  1,266.3  2,395.9 193,946,886  البرازيل

  358.1  542.5  414.0  671.6  2,021.9 143,369,806  روسيا  

  500.3  309.1  281.0  737.9  1,824.8 1,210,193,422  الهند 

  1,780.0  2,021.0  2,031.0  1,835.3  8,227.0 1,354,040,000  الصين 

  106.8  101.2  95.27$  173.8  384.3 51,770,560 جنوب أفريقيا

 األرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي :مصدرال
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حوالي    2012عام  في الخمس  البريكس دول مجموعة عدد سكان يقدر 
 ،سكان العالم بالمائة من 40.00أكثر من يشكل ألف نسمة وهذا  2953320.67

إذ  ،ذات تأثير إقليمي وعالمي كبيرو كبير ال من الحجم باقتصادات  هذه الدول وتتمتع
 110. تريليون دوالر أمريكي  48.20 حوالي لدول الخمسليمثل إجمالي الناتج المحلي  

 :البرازيل
  ، الطبيعية بالموارد  وثراءً  وسكاناً  الالتينية مساحةً  أمريكاكبر دول أالبرازيل من  تعد 

 ألف نسمه 205716 ويصل عدد سكانها حواليكم مربع مليون  8.51تبلغ مساحتها 
ية. يصل متوسط حضر يعيشون في الناطق البالمائة    87منهم    ،2012  إحصائيات حسب  

 
 .2001العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام  حسب دراسات مجموعة غولدمان ساكس البنكية - 109

 . 2012 نيسان/ أبريل  29، أسباب النشوء وآفاق التطور ..مجموعة دول بريكس  ،د. كمال النقيب - 110

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=91&pr.y=5&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2C199%2C534&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
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شريك اقتصادي  أهمالصين  وتعد  ،دوالر سنوياً  ألف 11 إلى حوالي دخل الفرد فيها
 .  2011سنة في بالمائة  17.3إلى  التجاري معها تبادلالنسبة للبرازيل وبلغت 

  :الصين
يبلغ عدد سكانها   ومساحةً  وبشرياً  عمالقة العالم اقتصادياً  أهماحد تعد الصين 

 تهامساحتبلغ  ،من سكان العالم بالمائة 20.2يمثلون  نسمةألف  1.343.239
اقتصادها  .حضرال السكان يعيشون في بالمائة من 47مليون كلم مربع  9.596.560

الدول المستهلكة للطاقة  كبرأوهي من  ،عالية أرقاماً فالحي وصناعي وتجاري يحقق 
 . 2011 في عام بالمائة 9.7الكهربائية  

% من  50كبر من نمو اقتصادها. أان الصين كبير جدًا وينمو بسرعة عدد سك) 
"نقطة تحول  سكان الصين يعيشون في المدن، والبالد تقترب مما يسميه االقتصاديون 

ل في المناطق القروية. وهذا ليوس" وهي النقطة التي ي ستنزف فيها فائض البلد من العما
المدن خالل العقدين الماضيين وانكماش قوة العمل   إلىهو نتاج لكل من الهجرة الثقيلة  

  اآلسيويين اليوم بان العمالقة    األمريكيينشعور العديد من    إنبفعل سياسة الطفل الواحد.  
العظمة للبلد، نوبات جنون    كإحدىسيتم تذكره     األمريكيسيتغلبون بسرعة على االقتصاد  

 111 .( الضجيج الذي رافق صعود اليابان في الثمانينات  إلىوهو اقرب 

  أفريقيا: جنوب
سكنها  ي ، رفت بماسهاع   األفريقية جنوب القارة  أقصىفي   أفريقيا جنوب  دولة تقع 

عدد سكانها يصل كم مربع ألف  1.219.91 تهامساحتبلغ من البيض والسود  خليط  
وصل حجم الناتج المحلي اإلجمالي فيها  2011. في سنة مليون نسمة 60حوالي إلى 

تعد  .بالمائة سنوياً  2.5فيها  صناعيالنمو كما يصل معدل ال ،دوالرمليون  422000

 
 مليار نسمة. 1.3إلى حوالي  عدد سكان الصينيصل  - 111
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من   بالمائة  12.7ما نسبته  لها تصدرو  لجنوب أفريقيا كبر شريك اقتصاديألصين ا
الماس واليورانيوم والزنك والنحاس   أهمهالك موارد منجمية ضخمة  تم  إجمالي صادراتها،

 الزراعي.  إلى إضافة

 الهند: 
يتوزعون    2011  إحصائيةنسمة حسب  ألف    1.205.073.61يبلغ عدد سكان الهند  

 .حضرال  السكان يعيشون في  بالمائة من  30كم مربع    3.287.590مساحة قدرها    ىعل
  10سنويًا وقد تصل أحيانًا إلى حوالي  بالمائة 5تفوق  االقتصادي فيها  نموالنسبة 

تصدر للصين نسبة   ،بالمائة سنوياً  4.8 حوالي صناعي النمو النسبة  بالمائة سنويًا،
 الكبير. وتعد الهند  الزراعي من إجمالي صادراتها، إضافة إلى اإلنتاج بالمائة 11.9
 أيضًا.  والماهرةالعاملة الرخيصة  لالستثمار لوفرة اليد  اً خصب مجاالً 

   روسيا:
غلبهم في الجزء  أ  ، يسكننسمةمليون  147 يةاالتحاد روسيا  يبلغ عدد سكان

ر صدّ م    وهي   نشاط صناعي ضخم ب   ، تتميز كم مربع  مليون   17  تبلغ مساحتها  األوروبي، 
وتعتبر الصين   .ثاني منتج للقمح في العالمتعد روسيا و  النفطللغاز ومكتفية ذاتيا من 

بالمائة من قيمة التبادل التجاري   15.5  صادراتها لها  نسبةوتصل  لها    تجاري كبر شريك  أ
 . العالم مختلف دول مع

الصاعدة،  األسواقالروسيين من بين األضعف في  األسهمكان االقتصاد وسوق 
يساوي   ما  األصولالنفط الذين لديهم من    أثرياءتسيطر عليهما طبقة من البليونيرات من  

اقتصاد  أيفي  أثرياء% من الناتج المحلي االجمالي، وهي اكبر حصة يمتلكها 20
في مجموعة  رئيسًا  رئيسي. وعلى الرغم من ب عدها الشديد عن التوازن، تبقى روسيا عضوًا  

   .بريكس
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الدول  بين األسرع نموًا من االقتصادات  بريكسدول الـ مجموعة وتعد اقتصادات 
تمتلك  .فهل تستطيع ذلك االقتصاد العالمي. النظام إعادة تشكيل في ةوالمؤثر النامية 

  4األجنبية تبلغ قيمته أكثر من  عمالت من الو  كبير ذهب ال من دول البريكس احتياطي
المتطورة اقتصاديا وحسب   7من مجموعة الدول ال    أقوى تريليون دوالر وهي بذلك تكون  

 112.  العالمي اإلنتاج إجماليمن  بالمائة  14.6ن البريكس تشكل إ ف 2008 إحصائيات 
 

   2012لدول البريكس لعام  عدد السكان ومؤشر التنمية اإلنسانية
 عدد السكان  الدول األعضاء

 نسمة 
متوسط دخل 

   PPP الفرد

معدل معرفة  
%   القراءة  

 متوسط العمر 
 سنة 

مؤشر التنمية  
 البشرية 

 (high) 730. 72.2 %88.6 11,875 193,946,886  البرازيل

 (high) 788. 67.7 %99.6 17,708 143,369,806  روسيا  

 (medium) 554. 64.2 %83.0 3,829 1,210,193,422  الهند  

 (medium) 699. 72.7 %92.2 9,161 1,354,040,000  الصين 

أفريقيا جنوب   51,770,560 11,375 86.4% 51.2 .629 (medium) 

 
 . 2013ابريل  10، صحيفة المسيرة العدد العمالق القادم على مهل..تكتل دول البريكس ، محمد الحامدي  - 112

البرازيل  روسيا  الهند  الصين  ياجنوب أفريق

11875

17708

3829

9161

11375

PPPمتوسط دخل الفرد 
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بهيكل  المواضيع عرضًة للنقاش والمتعلقة  أكثرالسنوات الماضية كانت خالل 
)صعود المتبقي(، وهي العملية التي تلتقي فيها اقتصاديات موضوع االقتصاد العالمي 

لرئيسي وراء تطورًا. المحرك ا األكثر عدد من الدول النامية وبسرعة مع االقتصاديات 
حيث اقتصاديات سوق للدول الصاعدة سميت بمجموعة بريكس.    أربعةهذه الظاهرة كان  

يشهد وألول مرة تحواًل فيه تمكن الالعبون الرئيسيون في  يالعالمبدأ النظام االقتصادي 
 113 .هم أحياناً الدول المتطورة بل وتجاوز ب  العالم النامي من اللحاق

 

 :االقتصادات الصاعدةتنامي دور  –ثالثًا 
البرازيل الهند الصين   مجموعة بريكسلدول ) الصاعدة األربعةاالقتصادات تعد 

. هي تخلق أخرى مشتركات    أيةبينها  ال يوجد    إنه  إال   إقليمهاضمن    األكبرهي    (وروسيا
. البرازيل وروسيا مثاًل، هما من كبار منتجي الطاقة أحياناً   نموًا بطرق مختلفة ومتضادة

 
 Foreignمجلة الشؤون الخارجية  ، تاريخ ومستقبل مجموعة دول بريكس(،  Ruchir Sharmaروتشير شارما ) - 113

Affairs 2012نوفمبر/ديسمبر العدد الصادر في . 

البرازيل  روسيا  الهند  الصين  ياجنوب أفريق

0.73
0.788

0.554

0.699
0.629

مؤشر التنمية البشرية

مؤشر التنمية البشرية

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=91&pr.y=5&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2C199%2C534&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
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، بينما الهند كمستهلك وخاصة النفط الطاقة العالية ارتفاع أسعارالذين يستفيدون من 
وضعنا جانبًا الظروف االستثنائية التي    وإذا.  أسعار النفط  ارتفاعللطاقة تعاني من    كبير

تنمو بانسجام. ولو  أن ذه الدولالقتصادات ه، فال ي حتمل األخيرحصلت في العقد 
 في اً مشترك اً استثنينا الصين، فال نجد بينهما الكثير من الروابط التجارية وال اهتمام

 الجوانب.  العديد من

دول بريكس عن سدس احتياطيها يمكنها تأسيس صندوق مجموعة  إذا ما تخلت 
حماية وأمانا ضد وقد وفرت العمالت واألصول األجنبية  بحجم صندوق النقد الدولي.

دول بريكس لتصبح قوة مالية عالوة على  اقتصاديات مجموعة  الكساد الكبير، وساعدت  
كونها قوة اقتصادية في وقت تناضل فيه معظم الدول الغربية من أجل كبح جماح العجز 

دول لبريكس لمجموعة  وتعتبر مستويات الدين العام في ميزانياتها وارتفاع ديونها.
 114  قرة في الغالب باستثناء الهند.متواضعة ومست

وفي المستقبل سيكون بإمكان الدول الخمس عقد الصفقات وتبادل أسناد القروض )  
عبر تأسيس آليات نقدية ثنائية أو بين الدول الخمس، وتأسيس قاعدة تعاون استثمارية 

عة، وتجارية مشتركة، وتأسيس منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات بين دول المجمو 
وبذلك يمكن من خالل إطار التعاون المالي بين دول المجموعة دفع احتساب التجارة 
بالعملة المحلية، والتوسيع المستمر لنطاق ومجال تبادل اعتماد العملة المحلية بالعالقات 
الثنائية أو متعددة األطراف بين الدول الخمس، األمر الذي سيسهل المبادالت التجارية 

 .( ن دول المجموعة، ويدفع بالتعاون واالستثماري المشترك بينهاواالستثمار بي 

  أمانة  وتشكيل التكتل بناء مؤسسات ل كسيبر في مجموعة دول الـ  الدعوات  ظهرت 
في االقتصاد  المجموعة أثر بنك للتنمية بهدف تعزيز وإنشاءعامة لدول المجموعة 

وليس عدم وجود األساس  العائق  يعد    كسيبر  دول الحقيقي بين عدم التوافقلكن    .العالمي

 
 .مواقع إلكترونية ، مجلة إيكونوميست البريطانيةحسب ما ذكرته  المصدر:  - 114
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منافسة  إطارفي  الجوانب فعالً  كس في الكثير منيبر  هيكل تنظيمي. تبقى دول
محتملتين أمام طموحات الصين في  تعتبر الهند وروسيا عقبتين  آسياففي  )  .  استراتيجية

ند في تطمح روسيا والبرازيل واله وعلى الصعيد الدولي على القارة. اإلقليميةالهيمنة 
 أيضاً رئيس كما تسعى الهند  يمكنهم من لعب دور األقطاب ظهور نظام دولي متعدد 

 115 .( فيه الدولي والحصول على مقعد دائم األمنتوسيع عضوية مجلس  إلى

 
 

   :لتكتل دول الـ بريكاللقاءات الرسمية  -رابعًا 
 : بريكالدول األول لمجموعة  القمة مؤتمر -

في روسيا   16/06/2009في بريك الدول األول لمجموعة  القمة  مؤتمر  عقد 
ية ليضم رؤساء كال من روسيا والصين والهند والبرازيل وقد ركز هذا المؤتمر االتحاد 

على مناقشة الوسائل الالزمة لتحسين الموقف االقتصادي على الصعيد العالمي وإعادة 
تأمين تنسيق أفضل   إمكانيةربعة  هيكلة المؤسسات المالية العالمية، كما ناقش الزعماء األ

ما بين تلك الدول األربعة في المستقبل لكي يتاح لها أن تلعب دورًا أكبر وتحتل موقعًا 
 116 .متميزًا في الشؤون العالمية

 : بريكالدول لمجموعة  الثاني القمة مؤتمر -
 أبريلنيسان/ 15 في برازيليا في لبريكا دول لمجموعة الثانية القمة البرازيل استضافت 
 بنوك  بين  تعاون   مذكرة  على  التوقيع  وتم  القمة.  مؤتمر  بعد   مشترك  بيان  وصدر  .2010
وخالل  لبريك.ا لدول ئيةاإلحصا نشرةال من األولى الطبعة صدرت  كما .البريك التنمية

 
كس.. نظام يقمة بر ، السياسية واالقتصادية أسئلة كثيرة حول تجانس المجموعة الحقيقي في األهداف، الهيثم صالح - 115

 نقاًل عن الغارديان الفرنسية.  ديد أم محاولة استبدال أقطاب؟عالمي ج
 . 2012أبريل  29، أسباب النشوء وآفاق التطور..مجموعة دول بريكس  ، د. كمال النقيب -  116
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روسيا والصين والهند فقط  المؤتمرين األول والثاني كان الحضور لرؤساء الدول األربع
 .والبرازيل

 :إعالن سانياو  بريكسالدول لمجموعة  الثالث القمة مؤتمر -
بريكس في الصين يوم  الدول لمجموعة  الثالث  القمة ومن ثم عقد مؤتمر

بمنتجع بمدينة سانيا جنوبي الصين وتم التركيز على ضرورة إرساء  2011/ 04/ 14
يا في تدابير لضمان االستقرار المالي الدولي، ودعت الدول الخمس الصاعدة اقتصاد 

بيان لها إلى القيام بخطوات إلصالح النظام المالي الدولي باتجاه جعله أكثر تنوعا  
وتوازنا.تم في المؤتمر الثالث ألول مرة حضور رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إضافة 
إلى رؤساء الدول األربع األخرى المشار إليها سابقًا والمشاركة في كل من المؤتمرين  

 .األول والثاني
 : 2011إبريل  بريكسالدول  مجموعة  ن سانياإعال

بريكس الذي عقد في مدينة سانيا  الدول مجموعة االجتماع الثالث لقادة حدد 
كأساس  إعالن سانيا، خطة عمل 2011إبريل عام  14يوم  الصين بمقاطعة هانان

تعزيز برامج  هم، حيث تضمنت الخطة لما فيه خير شعوبمجموعة دول بريكس  لتعاون 
 117مقترحات جديدة: و  مجاالت جديدة للتعاون و  ن القائمةالتعاو 

جنوب دولة  يرحب رؤساء دول وحكومات الصين والبرازيل وروسيا والهند بانضمام   .1
أفريقيا إلى مجموعة دول بريك، ويتطلعون إلى تعزيز الحوار والتعاون مع جنوب 

 أفريقيا في إطار هذا المنتدى. 
الهدف السامي والرغبة المشتركة القوية في تحقيق السالم والتنمية واألمن والتعاون   .2

 هي التي تجمع دول بريكس من مختلف القارات. 

 
وزارة ، صحيفة الشعب اليومية أون الين، تصدر عن  النص الكامل إلعالن سانيا لالجتماع الثالث لقادة دول بريكس  -  117

 .  2011نيسان  18،  الخارجية الصينية
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مة كبيرة في التنمية للمجتمع البشري، وبناء  تسعى دول بريكس إلى تقديم مساه .3
 .  وإنصافاً  عالم أكثر عدالً 

يسوده السالم والوئام والتعاون والتنمية العلمية.   قرناً  21ينبغي أن يكون القرن الـ .4
 تحت شعار "رؤية واسعة، ازدهار مشترك". 

ها  ضرورة إجراء إصالح شامل لألمم المتحدة، بما في ذلك مجلس األمن، بغية جعل .5
، بحيث يتمكن من التعامل مع التحديات العالمية اليوم  أكثر فعالية وكفاءة وتمثيالً 

 .  بشكل أكثر نجاحاً 
أن الوجود المتزامن لجميع دول بريكس الخمس في مجلس   الدول األعضاء ؤكد ت .6

هو فرصة سانحة لتوثيق تعاونها بشأن قضايا السالم   2011األمن خالل عام 
ية األطراف، وإجراء التنسيق بشأن الملفات قيد النظر في  واألمن، وتعزيز التعدد 

مجلس األمن. وندعو إلى وجوب احترام االستقالل والسيادة والوحدة وسالمة 
 األراضي لكل دولة. 

ؤكد تعلى إدانتنا الشديدة لإلرهاب بجميع أشكاله، و  مجدداً  الدول األعضاءؤكد ت .7
عتقد أن األمم المتحدة يجب عليها  تأنه ال مبرر على اإلطالق، ألي عمل إرهابي. و 

في تنسيق العمل الدولي لمكافحة اإلرهاب في إطار ميثاق   مركزياً  أن تلعب دوراً 
 لمبادئ وقواعد القانون الدولي.  األمم المتحدة ووفقاً 

  ولي اهتماماً تالدولي لتعزيز أمن المعلومات، و   بإجراء التعاون   الدول األعضاءلتزم  ت .8
 ائم اإللكترونية.  لمكافحة الجر  خاصاً 

نالحظ أن االقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا من األزمة المالية، لكن ال يزال يواجه   .9
عوامل غير مؤكدة. فينبغي لالقتصادات الرئيسية مواصلة تنسيق سياسات االقتصاد  

 على تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في العالم.  الكلي والعمل معاً 
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إلى مواصلة تعزيز التعاون في المجاالت االقتصادية   األعضاءالدول سعى ت .10
والمالية والتجارية وضمان زخم النمو القوي والمستمر لدول بريكس بما يسهم في  

 تحقيق نمو مطرد ومستقر وصحي لالقتصاد العالمي.  
مجموعة العشرين بوصفها المحفل الرئيسي للتعاون   الدول األعضاءؤيد ت .11

 في لعب دور أكبر في حوكمة االقتصاد العالمي. االقتصادي الدولي 

لعمل على تحقيق أهداف إصالح  لجميع األطراف  الدول األعضاء دعو ت .12
 ؤكد مجدداً تصندوق النقد الدولي التي حددتها القمم السابقة لمجموعة العشرين، و 

على أن هيكل إدارة المؤسسات المالية الدولية ينبغي أن تعكس التغيرات في  
العالمي، ويساعد على زيادة الصوت والتمثيل لالقتصادات الناشئة والدول   االقتصاد 

 النامية. 
كشفت األزمة المالية العالمية أوجه القصور والعيوب الموجودة في النظام النقدي  .13

إصالح وتحسين النظام النقدي الدولي،   الدول األعضاءؤيد  توالمالي الدولي القائم، و 
 طية يتميز باالستقرار والمصداقية واألسس الواسعة. وبناء نظام للعمالت االحتيا 

إلى تعزيز الرقابة المالية واإلصالح المالي الدولي،  الدول األعضاءدعو ت .14
وتعزيز تنسيق السياسات والتعاون في الرقابة بما يعزز التنمية السليمة لألسواق 

 المالية العالمية واألنظمة المصرفية.
السلع األساسية، وال سيما لألغذية والطاقة،   تشكل التقلبات الحادة ألسعار .15

المجتمع   الدول األعضاءؤيد تمخاطر جديدة أمام انتعاش االقتصاد العالمي. و 
الدولي في تعزيز التعاون لضمان االستقرار والنمو القوي لالقتصاد الحقيقي عن  

علقة طريق الحد من تشوهات السوق وتعزيز الرقابة والتنظيم لألسواق المالية المت
 بالسلع األساسية.  



187 

على زيادة الطاقة االنتاجية، وتعزيز الحوار  ينبغي للمجتمع الدولي العمل معاً  .16
بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة الدعم المالي  

 والتقني للدول النامية.  

على المجتمع الدولي تنظيم سوق المشتقات المالية للسلع األساسية لمنع   .17
 األنشطة التي من شأنها زعزعة استقرار األسواق.  

درك أهمية دور  تتطوير واستخدام الطاقة المتجددة. و  الدول األعضاءؤيد ت .18
 الطاقة المتجددة في التصدي لتغير المناخ. 

يكلة الطاقة لدول بريكس في المستقبل.  في ه  هاماً  ستظل الطاقة النووية جزءاً  .19
ويجب االلتزام الصارم بمعايير ومواصفات السالمة في تصميم وتشييد وتشغيل  

 المحطات النووية.  
ينبغي أن يكون مفهوم التنمية المستدامة الذي يؤكده إعالن ريو بشأن البيئة   .20

هدات البيئية  وخطة جوهانسبرج للتنفيذ والمعا 21والتنمية وجدول أعمال القرن الـ
 المتعددة األطراف، وسيلة هامة لدفع النمو االقتصادي. 

الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون في مجاالت  االلتزام تؤكد الدول األعضاء .21
الحماية االجتماعية، والعمل الالئق والمساواة بين الجنسين والشباب والصحة  

 العامة، بما في ذلك مكافحة اإليدز. 

مواصلة توسيع وتعميق التعاون االقتصادي والتجاري  إلى    ءالدول األعضادعو  ت .22
واالستثماري بين دول بريكس، وتشجيع جميع الدول على االمتناع عن اللجوء إلى 
اإلجراءات الحمائية. ونرحب بنتائج اجتماع وزراء التجارة لدول بريكس الذي عقد 

 . 2011أبريل عام  13في سانيا يوم 
استكشاف سبل التعاون في مجال العلوم   ضرورة تؤكد الدول األعضاء .23

 والتكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك االستخدام السلمي للفضاء. 
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مجاالت  و   تعزيز برامج التعاون القائمة  كما تم رسم خطة عمل تتضمن  :خطة العمل
 .لدول مجموعة البريكسلتفعيل التكتل االقتصادي  مقترحات جديدةو  جديدة للتعاون 

 :برامج التعاون القائمةتعزيز 
 تعزيز التعاون المالي بين بنوك التنمية لدول بريكس.   •
 تنفيذ بروتوكول التعاون القضائي بين دول البريك.  •
 نشر منشور اإلحصاءات المشتركة لدول بريكس.  •
 االستمرار في عقد اجتماع للتعاونيات.  •

 :مجاالت جديدة للتعاون 
 مشتركة بشأن القضايا االقتصادية والتجارية. المشاركة في إجراء بحوث  •
 التحديث حسب االقتضاء، قائمة المراجع عن دول بريكس. •

   :مقترحات جديدة
 إجراء التعاون في المجال الثقافي وفقا التفاق بين قادة دول بريكس.   •
 تشجيع التعاون في مجال الرياضة.   •
 بحث إمكانية إجراء التعاون في مجال االقتصاد األخضر.  •
عقد اجتماع كبار المسؤولين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجاالت العلوم   •

والتكنولوجيا واالبتكار بين دول بريكس، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل حول التعاون  
 في صناعة األدوية.

ول النامية هو من التحديات الرئيسية التي  إن اإلسراع بوتيرة النمو المستدام في الد 
يواجهها العالم. ونعتقد أن النمو والتنمية أمر حيوي للقضاء على الفقر وتحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية. إن القضاء على الفقر المدقع والجوع هو واجب أخالقي واجتماعي  
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تواجه العالم اليوم، وال  وسياسي واقتصادي للبشرية، ومن أكبر التحديات العالمية التي 
 118 سيما في الدول األقل نموا في أفريقيا وغيرها من المناطق.

   لدول مجموعة البريكس: الرابع القمة مؤتمر -
" في مدينة دلهي في الهند تحت شعار    لدول مجموعة البريكس  عقد المؤتمر الرابع

والذي انتهت  واالزدهار "،من أجل االستقرار العالمي وتحقيق األمن  شراكة البريكس
تضمن الدعوة إلنشاء بنك التنمية بالتوافق مع البنك و   2012  آذار/مارس  29  في   أعماله

 ،أوضاع االقتصاد العالمي األعمال مناقشة  جدول  وتضمن    .الدولي وبنك التنمية اآلسيوي 
الدول  ع العالقات التجارية واالستثمارات بيندفو توثيق التعاون بين دول البريكس، و 

 .األعضاء
 : نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع

 وضع خطة تعاون مستقبلية لدول البريكس.   •
 تبني إعالن دلهي الذي يضع أساسًا سليمًا لمزيد من التعاون بين دول البريكس.   •
 استعداد الصين لتعزيز الشراكة مع بقية دول البريكس،   •
 من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن لالقتصاد العالمي،  العمل معاً  •
 إصالح صندوق النقد الدولي تحت إطار مجموعة العشرين. •
 .توافق واسع حول التنمية المستدامة، واألمن والقضايا الساخنة في العالم •

 جل عالم متناغم مع السالم الدائم واالزدهار المشترك.العمل من أ •

كانت نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع تدعو إلى ضرورة المساهمة في دعم الدول 
وتسعى الدول الخمس للحد من تحكم البنك   ،النامية خارج حدود دول مجموعة البريكس

الدولي وصندوق النقد الدولي في مصائر بعض الدول النامية وخاصة تلك الدول ضعيفة 
 .التطور

 
 مصدر السابق.ال - 118
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في جمهورية    2013الخامس لدول تجمع بريكس عام    ومن المقرر أن يعقد المؤتمر 
 .جنوب أفريقيا

 مؤتمر القمة الخامس لدول مجموعة البريكس:  -

مدينة   انعقد مؤتمر القمة الخامس لرؤساء دول مجموعة بريكس في
من شهر  27و  26الساحلية في دولة جنوب أفريقيا خالل الفترة  (Durban)ديربان

جدول أعماله، موضوع إنشاء صندوق جديد  ، وكان على رأس2013 مارس/ آذار
غرار البنك الدولي المعروف، وهو ما اتفق على إنشائه في  للتنمية البينية والدولية على

الصندوق هو استكمال  الهدف المعلن إلنشاء  .2012العام   اجتماعها األخير في نيودلهي
الرامية إلى دعم النمو   اإلقليمية،الجهود الدولية المتعددة األطراف والمؤسسات المالية 

والتنمية على المستوى العالمي، غير أن بعض المراقبين يرى أن الهدف الخفي من  
الحالية  إحداث الصندوق هو إنشاء مؤسسة دولية رديفة للمؤسسات االقتصادية الدولية
س هذه )مثل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي(، لتكون وسيلة تناف

وتعمل على تحرير العالم من تأثيراتها وقيودها. فهذه المؤسسات تسيطر  المؤسسات 
المتحدة بشكل أساسي، سواء في ما يتعلق بتحديد إداراتها أو سياساتها،  عليها الواليات 

عملية اتخاذ قراراتها، أو حتى منع توجيه مواردها في االتجاهات التي ال تخدم   أو بتوجيه
يركية، على الرغم من أنها من حيث المسمى والطبيعة مؤسسات دولية، األم  السياسة

 .الثالث  رأي كثير من المراقبين، إلى ضياع عقود من النمو على العالم وهذا ما أدى في
119 

 القمة الخامس لرؤساء دول مجموعة بريكس في لمؤتمر الجلسة االفتتاحية  في

جاكوب زوما كلمة رحب   أفريقيانوب  رئيس جمهورية ج  ألقى  ،2013مدينة ديربان آذار  

 
العدد مجلة الجيش لبنان  هل تعيد دول البريكس رسم مالمح النظام العالمي ؟متقاعد،  انظر، د. أحمد علو عميد - 119
 . 2013 آذار - 333
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يمثل   المؤتمرهذا    أن  ، مؤكداً األولى للمرة    أفريقيابالده وفى قارة    فيفيها بعقد هذه القمة  
االقتصادية والمالية والسياسية بين   الجوانب الكثير من  فيالتعاون قضايا فرصة لبحث 

لتعزيز التعاون بين   شاؤهاإنعائلة البريكس تم  إنوقال زوما  أفريقيا.دول التجمع وقارة 
 الدولي،عن تطلعه ليشمل هذا التعاون دعم النمو والتعاون    معرباً   ،فيها  األعضاءالدول  
ستركز هذه القمة على معالجة  .هذا التجمع يستهدف دعم التعاون العالمي أن ومؤكداً 

تسعى دول التجمع و طر التعاون بين دول التجمع والعالم، أ  العالم وتناقش  فيالمخاطر 
بين دول  لألعمالمجلس  إطالقتم كما  ،خالل الفترة المقبلة مالي احتياطي إنشاء إلى

 مفكري مجلس  وإطالق األعضاء،تخدم الدول  التيالمشروعات  إقامةالتجمع لضمان 
مختلفة  التحديات واجهة اللمالتعاون و على االبتكار  ة الدول األعضاءالبريكس لمساعد 

تهم القارة   التيمناقشة العديد من القضايا المؤتمر تم خالل و دول التجمع. في  فريدةالو 
وضرورة التركيز على تطوير البنية  األفريقيةومنها قضايا النمو والمشاركة  األفريقية 
االندماج لضمان  اإلصالحات تتعهد بالحفاظ على التي  األفريقيةلدول القارة  األساسية

 120  .قدراتها ب الثقة  وإعادة العالمي وتحقيق النمو االقتصاد  في
البريكس    الخامسة لتجمع  قمة ال  أمامكلمته    فيرئيس وزراء الهند مانموهان سينج    أكد 

  األمم للتحديات الجديدة على مستوى  التصديضرورة  ،2013مدينة ديربان آذار  في
كما  وإفريقيا،وضرورة تحقيق التعاون بين دول بريكس  الدوليالمتحدة وصندوق النقد 

ن تجمع البريكس أاقتناعه ب  والقرصنة االلكترونية مؤكداً   اإلرهاب ضرورة مواجهة    إلىدعا  
قمة   اتخذ رؤساء دول مجموعة بريكس فيو  السنوات المقبلة. فيكبر أسيكون له دور 

 121من القرارات أهمها:   مجموعة 2013أفريقيا آذار جنوب ديربان 
 .  ( بريكسال لالستثمار بدول تجمع ) االقتصاديإنشاء المجلس   عن عالناإل .1

 
 اليومي المصدر: األهرام  - 120
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 .تأسيس مجلس خبراء بريكس  .2
على دعم   إنشاء بنك بريكس لالستثمار برأسمال يسمح بأن يكون البنك قادراً  .3

 .دول القارة األفريقية فيمشروعات البنية األساسية 
يصل إلى مائة مليار دوالر من خالل صندوق تمويل   نقدي احتياطيتخصيص  .4

مشروعات  فيتحتاجها دول المجموعة والدول النامية  التيلدعم السيولة المالية 
 .التنمية

مجاالت البنوك وتحسين البنية األساسية   فيكما تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون  .5
 .أفريقيا في

مسيرتها في الدول مشاكل متعددة تؤثر  تعاني مجموعة دول البريكس كغيرها من
مستويات نموها، في  االقتصادية أثرت بشكل ملحوظ   االقتصادية ونموها المتوقع، فاألزمة

متوقًعا من نمو اقتصادي  كما أن بعض الدول األعضاء في التجمع لم يحقق ما كان
التخاطب  خالل العامين الماضيين، وهي أحيانًا ال تملك لغة مشتركة واحدة تسهل

كما يعاني بعضها  .ثانًيا والتعامل التجاري في ما بينها أواًل، ومع دول الخارج وأسواقه
يانًا  والدينية في مجتمعاتها تؤدي أح من مشاكل أمنية داخلية ناتجة عن التعددية االثنية

 .إلى اضطرابات موسمية تؤثر على النمو االقتصادي  والتنمية
منها على سبيل   في الوقت الراهن من مشاكل مختلفة البريكس يعاني تكتل كما 

الروسي   االقتصاد مكانها، فيما يرتبط    االقتصاديفي البرازيل تظل نسبة النمو  )    المثال:
ادرة على المنافسة في األسواق بشكل قوي بالمواد األولية في ظل غياب صناعة ق

العالمي ببطء شديد، في  االقتصاد على  االنفتاحالعالمية، أما الهند فتسير فيها عملية 
 االقتصاديبالوضع    الصيني الموجه نحو التصدير مرهوناً   االقتصاد حين يبقى مستقبل  

تكر تسمية في أوروبا والواليات المتحدة، وبالرغم من هذه الصعوبات يظل جيم أونيل، مب
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 .( في العالم  االقتصاديةأهم القوى  2050أن التكتل سيصبح في أفق  "بريك"، مقتنعاً 
122  

وبخاصة الواليات   أما التحديات القادمة من خارج دول التجمع تؤكد أن الدول الغربية
العالمي المالي  المتحدة لن تسّلم بسهولة موقعها المتقدم والمسيطر على النظام

واالقتصادي والسياسي والعسكري أو تتخلى عنه. ولعل في مواقف دول البريكس 
الغربية واألميركية، إرهاصات محاولة بناء نظام   المناقضة وغير المنسجمة مع التوجهات 
االعتراف بدور هذه الدول ومشاركتها في رسم   عالمي جديد متعدد األقطاب، يقوم على

النظام العالمي الجديد، وربما يقوم أيًضا  ات التي سيبنى عليها هذاالسياسات والتوجه
المتحدة واحترام الشعوب وحقوقها.  على إعادة االحترام للقانون الدولي واحترام ميثاق األمم

123 
تواجه الدول الخمس في بريكس تساؤالت مستمرة حول مدى قدرتها على توحيد 

ومن التحديات التي تواجه بريكس   لتباين أولوياتها.مواقفها بشأن قضايا دولية رئيسة نظرا  
ضرورة تسريع اإلصالحات، وتحقيق مهمة تدويل عمالتها المحلية. لذلك فإن تدعيم  
التعاون النقدي بمختلف المستويات يمثل حاجة مشتركة بين دول المجموعة لتدويل 

س، وتعددت لتشمل وقد تنوعت القضايا التي تتناولها اجتماعات بريك عمالتها المحلية.
التحديات الدولية متمثلة في اإلرهاب الدولي وتغير المناخ والغذاء وأمن الطاقة ومشاكل 

وساهمت ثالث قمم واجتماعات لوزراء الخارجية والمالية   التنمية واألزمة المالية العالمية.
بالرغم   والزراعة والصحة وقطاعات أخرى في تعزيز أواصر التعاون بين دول بريكس

 لهذه الدول.  تطلعات بالفرص االقتصادية والتحديات المشتركةالمن 

 
 (، موقع: البريكس قصة نجاح تكتبها دول ناهضة)  ، تقرير حولجيهان أبو اليزيد - 122

 http://www.businesstendersmag.com/ar 
 - 333العدد مجلة الجيش لبنان  هل تعيد دول البريكس رسم مالمح النظام العالمي؟متقاعد،  د. أحمد علو عميد - 123

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=34806 . 2013 آذار
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الصين وفي الدول الصناعية   االقتصاد العالمي وخاصة في بطء النمو في إن
هذه الدول سوف تشتري القليل من نظرائها وهي الدول الرائدة في  أنالمتقدمة يعني 

دول بريكس مجموعة  تحتل برامج  التصدير، كالبرازيل وماليزيا ومكسيكو وروسيا وتايوان.  
الدول الغربية.   وأكثر مما هي عليه في  هااهتماماتمن  للتنمية ومحاربة الفقر مرتبة أعلى  

  وهذه الدول تحاول تنويع اقتصاداتها وتتحدى األفكار الغامضة للعولمة.

تجديد آمال شعوب عديدة   يكذلك أشياء أخرى. كانت تعن  ي كانت نشأة البريكس تعن )   
نجرب أنماطا للتنمية ونمتحن    قدرتها على اختراق حواجز الفقر والتخلف. عشنا عقوداً   في

حصلنا عليه. بعضنا حصل على هذا االستقالل بشق األنفس  الذيحقيقة االستقالل 
حصل عليه كمنحة من الدول المستعمرة، فجاء   والبعض اآلخر وهو األكثر عدداً 

بإرادة الدول  ، وفى الغالب مرتبطاً و مقيداً أ معظم الحاالت مشروطاً  فياالستقالل 
العظمى. هذه الدول أعادت هيكلة الصيغة االستعمارية والتسلطية لتتواءم مع ظروف 

النخب من نظام الهيمنة. لذلك ساد االعتقاد بين عديد  فيالعصر، ولكن بدون التفريط  
شرايين العالم   فيكمجموعة دولية نشيطة سوف يدفع بدماء جديدة  أن وجود البريكس

 الرسميخرجت إلى الحيز  "    البريكس"   . اتضح فيما بعد، أو يتضح لنا اآلن، أنالنامي
أوسع شمل بدرجات متفاوتة شعوب  واقتصادي اجتماعي " حراك" وقت  فيوالمعلن 

رورا بأفريقيا والشرق األوسط ودول العديد من دول الجنوب، ابتداء من أمريكا الجنوبية م
 124 .( شرق أوروبا وانتهاء بآسيا

اقتصادية جديدة   "موديالت " نماذج  أمامسيفتح الطريق يبدو أن قيام تكتل البريكس 
في الماضي، ) تفرعت في عدة اتجاهات. اليوم ربما ال نماذج ألن مسارات النمو  أو

الدول الممتدة من   أمابان كنموذج، اليا إلىكانت النزعة لدى دول آسيا هي النظر 
، بينما جميع الدول تقريبًا اتخذت الواليات األوربي  االتحاد   إلىنظرت  ف البلقان    إلىالبلطيق  

 
 . 2012مارس  29الخميس ، صحيفة الشروق قمة للدول الصاعدةجميل مطر،  - 124
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قللت من مصداقية جميع هذه النماذج. آخر  2008عام  أزمةالمتحدة كنموذج. ولكن 
 اً التي الزالت تتميز كمنتج لمحطات الطاقة نموذج  يةجنوبال  طوكيو جعلت كوريا  أخطاء
منطقة في  تي كانت تتلهف في السابق للدخول  جاذبية من اليابان. الدول ال  أكثر  اً آسيوي

يك وبولندا وتركيا، بدأت تعيد حساباتها وهي ترى العديد من  تشاليورو مثل جمهورية ال
  إجماع لواليات المتحدة، بدا . وكما بالنسبة لأقدامهميكافحون للوقوف على  األعضاء

 أمراً   –وتحرير اقتصاداتها    اإلنفاقالذي دعا الدول الفقيرة لتقليص    –واشنطن للتسعينات  
يصعب تسويقه حينما نرى واشنطن ذاتها ال تستطيع القبول بخفض ما لديها من عجز 

 125  .( هائل
العشرين.  أن ينعكس نجاح البريكس أو فشلها على مستقبل تجربة قمةمن المتوقع 

 العالمي   االقتصاديهذه التجربة، مثل تجارب أخرى، كان الهدف منها تمديد عمر النظام  
نجاح  يأثمرته اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الثانية. بمعنى آخر سوف يعن  الذي

 العالمي  االقتصاديالنظام    فيوضع أسس تغيرات هيكلية جديدة    فيمجموعة البريكس  
( G 7السبعة الكبار )أدخلت على هذا النظام ومنها قمة    التي  يليةالتجم  سقوط التجارب 

حد  فيأن البريكس  يال يجوز أن نغفل حقيقة مهمة، وهو . ( G 20) قمة العشرينأو 
وهذا يعني له.  أو نقيضاً عنه  القائم، وليس بديالً  االقتصاديذاتها أحد إفرازات النظام 

ستطيع االنفصال عن النظام القائم أو االنقالب عليه رغم كل يال أن تكتل البريكس 
. أقصى الرأسمالي  النظام فيظل األزمة الراهنة  فياالنتقادات الموجهة له، وبخاصة 

ما يمكن أن تقوم به المجموعة هو أن تقود عملية تصحيح كبرى معتمدة على حالة 
إلمكانات المتصاعدة لدول ، وعلى االرأسمالي  اقتصادات الغرب  في  المستشري الضعف  

المجموعة وسمعتها كتكتل ينفذ سياسات تنموية واعدة ويقفز بشعوبه خطوات سريعة 
 126  .نحو التقدم بتكلفة غير باهظة  وواسعة

 
 .2012/كانون األول/1السبت  -شبكة النبأ المعلوماتية  - 125
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من الواضح أن دول البريكس تسعى حاليا إلى وضع نظام بديل لمواجهة القيود التي ) 
لدولي على آفاق نموها، بصفة خاصة يضعها الهيكل الحالي للنظام المالي والنقدي ا

هيمنة الدوالر األمريكي على نظم المدفوعات واالحتياطيات الدولية الذي ال يوجد لها 
بدائل مناسبة حاليا، فقد طالبت المجموعة بإصالح نظام التصويت في صندوق النقد 

ة أكبر الدولي الذي تهيمن عليه مجموعة قليلة من الدول، حيث تمتلك الواليات المتحد 
قوة تصويتية، ذلك أن ضمان السيطرة على المؤسسات االقتصادية الدولية يمنح الدول 
المسيطرة ميزة توجيه هذه المؤسسات لتحقيق مصالحها المباشرة بغض النظر عن  
مصالح الغير، وقد أكدت المجموعة في أكثر من موضع أن عملية اإلصالح تعد شرطا 

الصندوق. غير أن إصالح نظام التصويت ال بد أن   أساسيا للتأكد من شرعية وفاعلية 
توافق عليه الواليات المتحدة، وال شك أن أي عملية لإلصالح سترفض إذا ما كانت 
الصيغة المقترحة تخفف من هيمنتها على الصندوق، األمر الذي ينظر إليه على أنه  

ومن ثم فإن  خط أحمر في عمليات إصالح المؤسسات السياسية واالقتصادية الدولية، 
آمال دول العالم غير الغربي في احتمال حدوث إصالح جوهري لهذه المؤسسات يحدث 
قدرا من التوازن بين القوى الدولية الفاعلة في هذه المؤسسات، تصبح ضعيفة للغاية  

 127 (. نظرا للبطء الشديد لوتيرة اإلصالح في هذه المؤسسات 
أكثر مما تحتمل، بعد أن سادت   سالبريك تحميل مجموعة دول فيبالغ الكثيرون 

بريتون   اتفاقية بداية النهاية لعصر يبأن نشأتها تعن  لدى بعض االقتصاديين قناعة
أعقاب  فيوضعت الواليات المتحدة أسسه  الذي العالمي االقتصاديالنظام  أيوودز، 

  االقتصاديينلدى كثير من  ، بل وكان أمالً قيل أيضاً كما  .نهاية الحرب العالمية الثانية
أن تكون هذه المجموعة من الدول المؤشر األقوى على أن   ،المفكرين وعلماء السياسةو 

، وخاصة لدى جماعة  على وشك أن يكتمل االقتصادي الدوليالنظام  في جذرياً  تحوالً 

 
 هل تغّير دول البريكس قيادة االقتصاد العالمي؟، د. محمد إبراهيم السقا أ.  - 127

 http:// www.aleqt.com/2012/04/17/article_647816. 
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من    الثانيكما ظهر وتطور خالل النصف    الدولي غير المنصفالمتمردين على النظام  
 128  .العشرين القرن 

يشهد العالم تغيرات عميقة ومعقدة وكبيرة تتمثل في تقدم التعددية القطبية والعولمة 
االقتصادية وتزايد االعتماد المتبادل بين دول العالم. في ظل البيئة العالمية المتغيرة  

بذل على أعضاء المجتمع الدولي يتوجب والتهديدات والتحديات العالمية المتنوعة، 
االلتزام بقواعد القانون الدولي و . المستدامة من أجل تعزيز التعاون والتنمية الجهود 

وتعزيز الحوكمة االقتصادية العالمية ودفع الديمقراطية في العالقات   المعترف بها عالمياً 
الدولية ورفع صوت الدول الناشئة والنامية في الشؤون الدولية على أساس االحترام 

 . جماعياً  قرارالالمتبادل واتخاذ 
 
 
 
 
 
 
 

 القتصاد العالمي لالبريكس تكتل قيادة مقالة حول 
 أ.د. محمد إبراهيم السقابقلم 

 هل تغّير دول البريكس قيادة االقتصاد العالمي؟ 

والتي تمثل األحرف  BRICS  البريكس)يوما بعد يوم يتصاعد الدور الدولي لدول مجموعة 
األولى من أسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا( بشكل واضح، فدول البريكس 
هي أسرع دول العالم نموا حاليا وأقلها تأثرا بأزمته، ويعول على النمو في اقتصاديات هذه الدول األمل  

عد أن كانت مهمة الواليات المتحدة في في رفع مستويات النشاط االقتصادي العالمي بعد األزمة، ب
 

 ، المصدر السابق.جميل مطر - 128
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الدرجة األولى. لقد تزايد االهتمام العالمي بمجموعة البريكس بعد األزمة المالية العالمية، فأثناء األزمة 
واجهنا نمطين مهمين للنمو، األول هو نمو سالب وتدهور في أداء االقتصاديات التي كان يطلق عليها 

ات المفتاح لالقتصاد العالمي، والثاني وهو استمرار اقتصاديات الدول  من الناحية التقليدية اقتصادي
الناشئة، بصفة خاصة دول مجموعة البريكس، في تحقيق معدالت نمو مرتفع على الرغم من ظروف 

  .األزمة

إذا استمرت دول هذه المجموعة في تحقيق معدالت نموها وتوسعها الحالي، فستصبح أكبر قوة  
م، وفي غضون مدى زمني أقصر نسبيا مقارنة بتاريخ النمو االقتصادي للمجموعات اقتصادية في العال

االقتصادية التقليدية. فمن حيث الحجم يقطن مجموعة دول البريكس حوالي نصف سكان العالم، وهي 
من هذا المنطلق تمثل أكثر دول العالم كثافة من الناحية السكانية، األمر الذي يجعل منها أكبر أسواق 

عالم من حيث أعداد المستهلكين، ومن ثم فإنه من المتوقع مع استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد ال
من الدخل في هذه الدول إلى المستويات العالمية أن تصبح أيضا أكبر أسواقه االستهالكية، األمر 

ين حجم السوق الذي سيمنح هذه الدول فرصا أكبر للنمو. فمن المعلوم اقتصاديا أن هناك عالقة قوية ب
وفرص النمو االقتصادي الكامن، فكلما ازداد حجم السوق كلما ازدادت معدالت النمو بسبب توفر 
أسواق تصريف السلع المنتجة، ولذلك ينظر إلى أكثر دول العالم سكانا حاليا على أنها ستكون أكثرها 

ار األجنبي المباشر للتوجه  نموا من الناحية االقتصادية في المستقبل، وهناك دعوات حاليا لالستثم
  .نحو أكثر دول العالم سكانا

العالم اليوم يتابع من كثب الخطوات التي تتخذها دول مجموعة البريكس حاليا وما يصدر عن  
مؤتمراتها من قرارات وتوصيات في شأن المجموعة وفي الشأن الدولي. لعل من أهم القرارات التي 

يودلهي أن يتم إنشاء بنك لتنمية دول البريكس لتعبئة الموارد المالية  اتخذتها قمة البريكس األخيرة في ن
ألغراض تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة في هذه الدول، وكذلك لتقديم التمويل  

  .المناسب لغيرها من الدول الناشئة والنامية في العالم

لية متعددة األطراف والمؤسسات المالية الهدف المعلن إلنشاء البنك هو استكمال الجهود الدو 
اإلقليمية الرامية إلى دعم النمو والتنمية على المستوى العالمي، غير أن الهدف الخفي في رأي الكثير 
من المراقبين هو إنشاء مؤسسة دولية رديفة للمؤسسات االقتصادية الدولية الحالية، مثل البنك الدولي 

موعة من منافسة هذه المؤسسات من جانب، وتحرر العالم من تأثير وصندوق النقد الدولي لتمكن المج 
هذه المؤسسات التي تسيطر عليها الواليات المتحدة بشكل أساسي، سواء في تحديد إداراتها أو سياساتها 
أو توجيه عملية اتخاذ قراراتها، أو منع توجيه موارد هذه المؤسسات في االتجاهات التي ال تخدم  
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كية على الرغم من أنها من حيث المسمى والطبيعة مؤسسات دولية، أي أنه من  السياسة األمري
المفترض أنها تخدم العالم أساسا، وهو ما أدى، في رأي الكثير من المراقبين، إلى ضياع عقود من 

  .النمو على العالم الثالث

ية في الغرب الكثير القرار لقي صدى كبيرا على الصعيد العالمي، وأثارت القوى االقتصادية التقليد
من الشكوك حول قدرة المجموعة ومؤتمراتها وقراراتها على تحدي االحتكار الغربي وهيمنته على 
االقتصاد العالمي. فبعض المحللين يقلل من أهمية مثل هذه المؤسسات التي تنوي دول البريكس 

لعب أي دور دولي مماثل إنشاءها باعتبارها لن تتخطى المجال اإلقليمي، وأنها ليست مرشحة ألن ت
لذلك الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية الحالية، في رأيي أن مثل هذه النظرة تتجاهل القوة المالية  
الهائلة التي تتمتع بها هذه القوة االقتصادية الجديدة، باعتبارها صاحبة أكبر احتياطيات نقدية في 

أن توفر لمثل هذه المؤسسة الجديدة طاقة مالية  العالم، حيث إنها بهذه االحتياطيات الضخمة يمكن 
تتجاوز تلك المتوافرة للمؤسسات المالية الدولية الحالية، كما أنها بحكم طبيعتها كمؤسسات متعددة 
األطراف ستكون بعيدة عن التأثير األمريكي الذي طالما ثبت أنه غير عادل في توجيه المؤسسات 

  .االقتصادية الدولية متعددة األطراف

من الواضح أن دول البريكس تسعى حاليا إلى وضع نظام بديل لمواجهة القيود التي يضعها  
الهيكل الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي على آفاق نموها، بصفة خاصة هيمنة الدوالر األمريكي 

لبت المجموعة  على نظم المدفوعات واالحتياطيات الدولية الذي ال يوجد لها بدائل مناسبة حاليا، فقد طا
بإصالح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه مجموعة قليلة من الدول، حيث 
تمتلك الواليات المتحدة أكبر قوة تصويتية، ذلك أن ضمان السيطرة على المؤسسات االقتصادية الدولية  

رة بغض النظر عن مصالح  يمنح الدول المسيطرة ميزة توجيه هذه المؤسسات لتحقيق مصالحها المباش
الغير، وقد أكدت المجموعة في أكثر من موضع أن عملية اإلصالح تعد شرطا أساسيا للتأكد من 
شرعية وفاعلية الصندوق. غير أن إصالح نظام التصويت ال بد أن توافق عليه الواليات المتحدة، وال 

فف من هيمنتها على الصندوق، شك أن أي عملية لإلصالح سترفض إذا ما كانت الصيغة المقترحة تخ
األمر الذي ينظر إليه على أنه خط أحمر في عمليات إصالح المؤسسات السياسية واالقتصادية  
الدولية، ومن ثم فإن آمال دول العالم غير الغربي في احتمال حدوث إصالح جوهري لهذه المؤسسات 

سسات، تصبح ضعيفة للغاية نظرا للبطء يحدث قدرا من التوازن بين القوى الدولية الفاعلة في هذه المؤ 
  .الشديد لوتيرة اإلصالح في هذه المؤسسات
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وما تملكه من قوة سكانية ضاربة وناتج قومي يزيد عن خ مس الناتج   من المؤكد أن البريكس
العالمي، غير مرحب بها من القوى االقتصادية الكبرى في العالم، ألن في ذلك تهديد لهيمنة تلك القوى 
على المؤسسات االقتصادية الدولية، وأن الوضع االقتصادي الجديد لمجموعة البريكس ال يجعل هذه 

بأن تسمح لها القوى المسيطرة على المؤسسات الدولية بأن تبادر بإصالح هيكل تلك الدول تنتظر 
  .المؤسسات، وإنما قد تجاوز ذلك بالفعل إلى إنشاء نظم منافسة لها على المستوى اإلقليمي والدولي

الخالصة هي أن النظام االقتصادي العالمي الحالي يعيش مرحلة انتقالية، حيث تعيد دول 
رساء قواعد هذا النظام العالمي الجديد بعيدا عن إيقاع الالعبين التقليديين الذين أرسوا نظاما البريكس إ

عالميا غير عادل، لألسف الشديد، يكرس الستمرار الفجوة بين األغنياء والفقراء واتساع تلك الفجوة،  
البريكس أن   وال يسمح بأي دور يمكن أن تلعبه قوى صاعدة غيرها، ولكن هل تستطيع مجموعة دول 

تغير قيادة االقتصاد العالمي؟ اإلجابة هي أن قيادة االقتصاد العالمي ينتزعها من يمتلك أقوى قوة 
 .اقتصادية عالميا، وجميع المؤشرات المتاحة بين أيدينا تشير إلى أن هذه الدول في طريقها إلى ذلك

 .http:// www.aleqt.com/2012/04/17/article_647816المصدر: 
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 الفصل الرابع 
 والعربية  الدولية االقتصادية المنظمات

بين   االقتصاديةدفع العالقات  فيهام  كيانات تقوم بدور االقتصاديةالمنظمات 
وال  وتنظيم العالقات االقتصادية الدولية،  بصفة عامة، االقتصادي النمو الدول لتحقيق

 ما قد تكون ألطراف،وإن على الحكومات، االقتصاديةالمنظمات  فيتقتصر العضوية 
منظمة   فيهو الحال    كما  ،االقتصادي أو في مجال معينحقل  ال  فيأو لشركات عاملة  

أنشئت لوظيفة   التيوهناك أيضًا من المنظمات،  للنقل الجوى )إياتا(. الدولي االتحاد 
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رسم سياسات معينة تكون ملزمة أحيانًا    تمويلية إال أنها قد تتجاوز وظيفتها وتتحول إلى
 129.األعضاء في المنظمة  دوللل

بشكل وثيق مع شركاء التنمية بهدف التنسيق المستمر    المنظمات االقتصاديةعمل  ت
االقتصادي واإلنمائي. كما   وزيادة فاعلية العون   الدول  بينهم، لالستفادة المثلى من موارد 

مع وكاالت التنمية الثنائية والمتعددة األطراف من أجل تحقيق األهداف المنظمات  عمل  ت
مستوى حياة الناس، وتحقيق األمن  تحسين ب واإلسهامالمرجوة من تقديم هذا العون 

في الدول التي تحتاج  للمواطنين الصحيبتوفير الغذاء وتحسين المستوى  الغذائي
، عليم ومحو األمية، ومحاربة الفقرالخدمات الضرورية، ونشر التوتقديم  لمساعدتها

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق تنمية بشرية عملية  فيالمرأة  وزيادة مشاركة
 .في الدول الفقيرة الدخلمتوسط  فرص العمل، وزيادة  وإيجاد ومستدامة، 

عّدة آليات تعاون مع   االقتصادية وغير االقتصادية طّورت المنظمات الدولية
ات الحكومية والمجتمع المدني بشكٍل عام. وقد يّتخذ هذا التعاون أشكال متعّددة: المنظم

فيمكن أن يكون رسميًّا أو غير رسمّي؛ تشغيليًّا ومرّكز على العمل الميداني أو مرّكًزا 
 أكثر على وضع السياسات؛ الخ. 

أو تملك  تجدر اإلشارة إلى أّن معظم المنظمات الدولية قد اتخذت جنيف مقرًّا لها،
غير الحكومية الراغبة في العمل و مكتًبا دائًما فيها. ويتوّجب على المنظمات الحكومية 

مع األمم المتحّدة أو مع منظمات دولية أخرى، أن تحّدد نوع العالقات التي تسعى إليها. 
 وعليها أيًضا أن توجد تعاوًنا مفيًدا لها وللمنظمات الدولية. 

وزيادة فاعلية  الدول السـتفادة المثلى من موارد ا بهدف  المنظمات االقتصـاديةعمل ت
مع وكاالت التنمـية من أجل المنظـمات   هذه عـملاالقتصــــــــــــــادي واإلنـمائي. كـما ت العون 

مسـتوى حياة الناس، وتحقيق األمن تحسـين  ب  واإلسـهامالمرجوة   التنموية تحقيق األهداف
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الخدمات الضرورية، ونشر التعليم وتقديم    للمواطنين  الصحيوتحسين المستوى   الغذائي
التنمية االقتصــــــــــــــادية عملية   فيالمرأة   ، وزيادة مشــــــــــــــاركةومحو األمية، ومحاربة الفقر

ــتدامة،  ــرية ومســــ ــط  فرص العمل، وزيادة   وإيجاد واالجتماعية، وتحقيق تنمية بشــــ متوســــ
 .في الدول الفقيرة الدخل

 والبنك الدولي الدولي ق النقد تشكلت المنظمات االقتصادية الدولية مثل صندو 
اختيارية للدول  اقتصادية ، كتجمعات وغيرها ومنظمة التجارة العالمية لإلنشاء والتعمير

  درجة حاسمة منب ها عملية إدارة هذه المؤسسات وصناعة القرار فيوتتم األعضاء، 
 ءة جاالمنظمات االقتصاديتأسيس الكبرى. وبالتالي فإن الرأسمالية سيطرة الدول  خالل
، كالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية  عن مصالح الدول المهيمنة عليها اً معبر 

وبنيت المنظمات االقتصادية منذ البداية على أساس توافق الكبار في صنع القرارات 
 .و استبعاد من يرفض هذه القرارات ألفرضها على باقي دول العالم 

يجسد  دولياً  مؤسسياً  القتصادية الدولية إطاراً وهذا يجعل من المؤسسات المالية وا
، دون أن تنطوي عملية العالمي  يالكبرى حول النظام االقتصاد الرأسمالية  الدول  مصالح  

حقيقية، بل على توافق الدول الكبرى على ما يحقق   ديمقراطيةصياغة هذا النظام على  
 .مصالحها باألساس

قرب نهاية الحرب العالمية  مع    1944صندوق النقد والبنك الدولي عام  تأسيس  وكان  
من هو المنتصر ومن هو المهزوم فيها، وتحدد دورهما  الثانية وبعد أن أتضح تماماً 

وأسس عملهما على أساس معطيات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتطور هذا 
معسكرين الرأسمالي بزعامة الواليات الالدور على ضوء الحرب الباردة والصراع بين 

، ثم تعرض هذا الدور لتغيرات يالسوفيت االتحاد االشتراكي بزعامة و  يةاألمريكالمتحدة 
السوفيتي السابق، وانهيار   االتحاد وتفكك    بين المعسكرين  كبرى بعد انتهاء الحرب الباردة
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العالمية معبرة عن  االشتراكية في شرق أوروبا، بينما جاءت منظمة التجارة  األنظمة
 130  .تسعينات القرن العشرين مصالح الدول الرأسمالية الكبرى في

وفي النهاية فإن الدول العربية والدول النامية يجب أن تتعامل مع المنظمات  
االقتصادية الحكومية الدولية من منطلق تحقيق المصلحة الوطنية قبل كل شيء من  

هذه المصلحة ورفض ما يتعارض معها، ويجب خالل التفاوض وقبول ما يتالءم مع 
أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية والدول النامية لتعديل شروط االتفاقات 

تحقق مصالح مختلف دول العالم ل  ،االقتصادية الدولية بشكل يجعلها أكثر عدالة وتوازناً 
ن إلعادة صياغة التعاو ال بد من وليس مصالح الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة. و 

عن الحد األدنى من المصالح  دور المنظمات االقتصادية الدولية بحيث يكون معبراً 
من العمل بشكل دائم لخدمة الدول الرأسمالية المتقدمة. ويمكن    المشتركة لدول العالم بدالً 

خالل مجموعة عدم االنحياز من  ةت اقتصاديأن تعمل على بناء تكتال الناميةللدول 
وتكتل اآلسيان ومجموعة   ة الدول الثماني اإلسالمية ومنظمة الوحدة اإلفريقيةومجموع

االقتصادية للمنظمات  الهدف تعديل صياغة األطر الحاكمةو ، دول البريكس وغيرها
لمصالح الدول األعضاء على قدم المساواة  وتحقيقاً  وتوازناً  تصبح أكثر عدالً لالدولية 

 131  هذه الدول. قتصادات امع مراعاة التفاوت بين 

ل  وتظ يتزايد باستمرار، في ترسيخ العولمة  المنظمات الدولية االقتصاديةدور  يظل
التأثير الفعلي داخل في الدول النامية عاجزة عن التحرك والتأثير نتيجة عدم قدرتها 

المنظمات الدولية في    ضعف قدرتها التصويتيةالناجم عن  ية الدولية،  المنظمات االقتصاد 
 بفعل تبعيتها االقتصاديةمعولمة رغمًا عنها الدول النامية نفسها  تجد لذلك  االقتصادية.

 
 http://webcache.googleusercontent.comموقع:   - 130

 المصدر السابق. - 131
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 التفكك االجتماعي في تواجه مصيرها هي مضطرة أن وضية، و اوضعف قدرتها التف
 132 .والوطني واألمراض والمجاعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 الدولية االقتصادية المنظمات

من أهم المنظمات الدولية أو المنظمة الوحيدة تقريبًا التي  منظمة األمم المتحدة  تعد  
تتأّلف منظمة األمم المتحدة من  تشرف على العديد من المنظمات االقتصادية الدولية. و 

سّتة أجهزة رئيسية، وهي: الجمعية العامة، مجلس األمن، المجلس االقتصادي 
واالجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، األمانة العامة لألمم المتحدة. 

منظمة المنظمات اقتصادية التابعة لاألمم المتحدة العالقات الرسمية بين ميثاق نّظم ي
 

المنظمات الدولية ، المغرب، دور أكدال ،جامعة محمد الخامس ،العالقات الدولية في باحث ، محمد بوبوش - 132
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ITO5hLWفي ترسيخ العولمة.  االقتصادية
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، سنحاول في هذا المبحث مناقشة غير الحكوميةالحكومية و األمم المتحدة والمنظمات 
 أوضاع هذه المنظمات بشكل مختصر. 
 : (ECOSOC)المجلس االقتصادي واالجتماعي 

يشّكل المجلس االقتصادي واالجتماعي أحد األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة. ويعمل 
عمل األمم المتحدة والوكاالت والمؤسسات تحت سلطة الجمعية العامة بهدف تنسيق 

من لجان األمم المتحدة  اً المختّصة، االقتصادي واالجتماعي. يضّم هذا المجلس عدد 
 . يعقد اجتماعه الرئيسي في وغيرها  ومنها لجنة حقوق اإلنسان، ولجنة التنمية المستدامة

 .جنيف ونيويورك مناوبةً  مدينتي

 :(ILO) منظمة العمل الدولية
أيًضا باسم أمانتها العامة الدائمة: مكتب العمل الدولي،  عرف منظمة العمل الدوليةت  

كجزء من   1919منظمة في عام ال. تأسست وهي من المنظمات الدولية األكثر قدماً 
منظمة هيكلية فريدة ثالثية األطراف، تضّم  للعهد عصبة األمم. في معاهدة فرساي 

وعن اتحادات أصحاب األعمال، الذين يشاركون  الوطنية  العمال ممثلين عن نقابات 
بصفة شركاء متساوين، مع ممّثلين حكوميين، وذلك في أعمال األجهزة الحاكمة. تهدف 
المنظمة إلى تعزيز العدالة االجتماعية، وحّق العمل، والحقوق اإلنسانية المعترف بها 

لعمل، بشكل معاهدات المقاييس الدولية ل بصياغة منظمة العمل الدولية. تقوم دولّياً 
وتوصيات تهدف إلى وضع مواصفات دنيا للحقوق المتعّلقة بالعمل. كما تقّدم المنظمة 

 .مساعدة تقنية، وتدعم تنمية منظمات مستقّلة للعمال وأصحاب العمل

 : (WIPO)المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
عمال الفكر البشري المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى تشجيع استعمال أ  تهدف
معاهدة دولية تعنى بمختلف أوجه حماية الملكية الفكرية.   23تدير المنظمة و وحمايته. 

أّما مهّمتها الرئيسية، فهي وضع مقاييس دولية تتعّلق بقوانين الملكية الفكرية وممارساتها، 
ن  وتأمين خدمات تسجيل تسمح بحماية البراءات، والعالمات، واالختراعات. كما تؤمّ 
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توّسع و  .المنظمة الدولية للملكية الفكرية المساعدة التقنية والقانونية للبلدان النامية
المنظمة أنشطتها لتصل إلى مجموعات جديدة تعنى بالملكية الفكرية مثل: المؤسسات 

 .وغيرهمالصغيرة، والزارعين، والفنانين، 
 : (ITU) الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية االتحاد

منّظمة دولية تنّسق عمليات   الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية االتحاد  يعد 
 ،شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، من خالل وضع مقاييس ومشاركة األطياف 

بغية تعزيز تطوير تكنولوجيا االتصاالت والقضاء على التشويش المؤذي بين المحطات 
الدولي لالتصاالت  االتحاد ة إلى ذلك، يؤّمن اإلذاعية في مختلف البلدان. باإلضاف

 .السلكية والالسلكية مساعدة تقنية للبلدان النامية في مجال االتصاالت لسلكية والالسلكية 
 : (UNCTAD)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

كجهاز دائم من أجهزة الجمعية العامة    تأسس مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
م المتحدة، بهدف تعزيز التجارة الدولية والتنمية االقتصادية في البلدان النامية بشكل لألم

منتدى للنقاش، يهدف إلى وضع  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةويعد خاص. 
في منظمة  مهّماً  استراتيجيات وسياسات تنموية في اقتصاد دولي شامل. وأصبح مركزاً 

الشاملة المتعّلقة بالتجارة والتنمية، وللمسائل المتعّلقة في مجاالت األمم المتحدة للمعالجة  
 .المال، والتكنولوجيا، واالستثمارات، والتنمية المستدامة

 :(UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 
يشــــــــــــــّجع اســــــــــــــتعمـال البيـئة و إلى حمـاـية البيـئة.   يهـدف برـنامج األمم المتحـدة للبيـئة

المســــــــــــــتــدامــة من خالل تطوير أدوات بيئيــة وطنيــة ودوليــة، وتعزيز  ةتنميــ الالعــالميــة و 
 لخدمة المؤســــــســــــات لالســــــتعمال الحكيم للبيئة، وتســــــهيل تحويل التكنولوجيا والمعارف

  .لتنمية المستدامةا
 : (UNECE)لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
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ن اإلقليمية الخمسة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، واحدة من اللجاتعد 
دولة  50لمجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي. وتضّم هذه اللجنة أكثر من 

أوروبية أعضاء في منظمة األمم المتحدة. وتهدف إلى تسهيل التعاون وتبادل المعلومات 
 في مجاالت التجارة والبيئة والنقل. 

 : (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان 
المصدر الرئيس للتمويل الدولي للبرامج التي   األمم المتحدة للسكانيشّكل صندوق 

تتعّلق بالسكان والصحة اإلنجابية. ويتدّخل الصندوق في ثالثة مجاالت أساسية هي: 
تأمين الرعاية بالصحة اإلنجابية للجميع، وتعزيز استراتيجيات التنمية واإلسكان التي 

لى مشاكل اإلسكان والتنمية. باإلضافة إلى تسمح بتقوية القدرات، وتشجيع التوعية ع
وغيرها من   حكومات البلدان األكثر فقراً  ذلك، يساعد صندوق األمم المتحدة للسكان

 البلدان المعوزة، على وضع سياسات واستراتيجيات للتنمية المستدامة. 
 : (UNRISD) معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

البحث المتعّدد االختصاصات  ب  المتحدة لبحوث التنمية االجتماعيةمعهد األمم  يقوم  
كافة تشجيع  عن األبعاد االجتماعية للمشاكل الراهنة المتعلقة بالتنمية. ويحاول المعهد

لتنمية االجتماعية. كما يحاول من خالل بحوثه أن يحفز المتعلقة بااالختصاصات 
 .المشاكل األساسية للتنمية االجتماعيةحول الدائرة الحوار وأن يساهم في النقاشات 

برنامج بحث حول المجتمع المدني والتيارات االجتماعية" اعتراًفا  "وقد وضع المعهد  
منه بأهّمية منظمات المجتمع في عمل التنمية والحاجة إلى تعزيز المجتمع المدني 

تابع تطّور هذا عادًة. يشّجع هذا البرنامج مقاربة انتقادية لمفهوم المجتمع المدني، في
 المجتمع، ويحاول تحسين فهم أشكال مختلفة من التنظيم المحّلي. 

 :(UNIDO) اليونيدو – منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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إلى دعم جهود الدول األعضاء فيها    تهدف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
مواهب والمعلومات والتكنولوجيا  للتنمية الصناعية. فتقّدم العون في مجال المعرفة وال

 .بغية تشجيع الدوام الكامل، واقتصاد تنافسي، وحماية البيئة
تترّكز سياسة المنظمة على الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  
المتعّلقة بالصناعة. لقد أنشأت منظمة اليونيدو "برنامج شراكة تعّهدية" من أجل تشجيع  

كات الدولية المدعومة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، الشراكات مع الشر 
وغير  وتعزيزها. وتتضّمن هذه الشراكة المشاركة في أنشطة البرمجة، والتعاون التقني

 .ذلك

 : (UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والتعاون  في مجال المساعدة على التنمية   ينشط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

التقني. إّنه المنّسق األساسي للتعاون التقني للتنمية الذي يؤّمنه جهاز األمم المتحدة 
ويدعم الجهود الهادفة إلى معالجة الفقر،  بكامله. يشّجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يهدف البرنامج اإلنمائي إلى إرساء . كما وإدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الحاكمية
 .رات للتنمية البشرية المستدامة في البلدان الناميةقد 

 : ( UNIFEM)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
مساعدة مالية وتقنية للبرامج   يقّدم صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

. يكمن  االقتصاديواإلستراتيجيات التي تعّزز حقوق المرأة، ومشاركتها السياسية، وأمنها  
الجنسين،   بين  مساواة الفي تقوية    ألساسي لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة الهدف ا

 .وفي توعية الرأي العام في ما يتعّلق بمشاكل المرأة وهمومها

 :(WFP)  برنامج األغذية العالمي
وكالة األمم المتحدة األولى من حيث مكافحة    يشّكل برنامج األغذية العالمي

ؤّمن برنامجها "أغذية لمدى الحياة" مساعدة غذائية سريعة وفّعالة المجاعة في العالم. وي
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الالجئين والمهّجرين الذين يعيشون في حالة الطوارئ. يهدف  لماليين من الناس بما فيهم
برنامج األغذية العالمي، من خالل برامجه إلى استخدام المساعدة الغذائية كطب وقائي؛ 

 ."خالل برامجه "أغذية مقابل العمل ويشّجع االكتفاء الذاتي الغذائي من

 :(FAO) الفاو – منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
تهدف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إلى تخفيف وطأة الفقر والجوع، وذلك من  

رفع المستويات و ، وتحسين الغذاء، والصحة الغذائية. الزراعيةخالل تشجيع التنمية 
الزراعية، وتحسين الحالة المعيشية لسكان    اإلنتاجيةالغذائية والمستوى المعيشي، وزيادة  

 .اعدة التقنية وتقديم النصائح للحكومات وإتاحة المعلومات الريف، وذلك من خالل المس

 :  (IFAD) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
أنشئ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمكافحة الجوع والفقر الريفي. يمّول برامج  
 ومشاريع ترمي إلى تحسين األمن الغذائي والدخل في المناطق الريفية في البلدان النامية،

التنمية االجتماعية،  أيضاً وبشكل خاص في البلدان األقّل نموًّا. ويشّجع الصندوق 
الجنسين، وتوليد المداخيل، وتحسين التغذية، والبيئة المستدامة، والحاكمية بين  مساواة  الو 

 .الرشيدة

 : OFID)) صندوق األوبك للتنمية الدولية

عام  في  مؤسسة تمويل إنمائي متعددة األطرافكصندوق األوبك للتنمية الدولية  تأسس
.. O P E Cأوبك  المصدرة للبترولالدول الدول األعضاء في منظمة من قبل  1976

األوبك والبلدان النامية   منظمة وهو مكرس لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء في
وفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان  الصندوق بالمساعدة على تويقوم األخرى. 

النامية لتحقيق أهدافها اإلنمائية االقتصادية و االجتماعية. وجميع البلدان النامية غير 
األعضاء في األوبك هي، من حيث المبدأ، مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، 

   .وكذلك المؤسسات الدولية التي تفيد أنشطتها البلدان النامية
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 (:  I D B) البنك اإلسالمي للتنمية

البنك يهدف . 1975 في عامأسس البنك اإلسالمي للتنمية و بدأ ممارسة العمليات ت
 األعضاءالدول حفز التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي في  إلىاإلسالمي للتنمية 

عدد وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.    بشكل عام  وفي المجتمعات المسلمة  بشكل خاص 
 عضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.الدول األهي  دولة و   53الدول األعضاء يصل إلى  

 البنية التحتيةوخاصة في مجال تنمية التقديم القروض لمشاريع بالبنك اإلسالمي يقوم 
أس مال ، والمشاركة في ر االقتصادية المساعدات التقنية لدراسات الجدوى  وتقديم

 .  البيع بالتقسيطو المشاركة في األرباح و ، وتأجير المعدات لمشاريع المجدية مالياً ا

 : (IOM) المنظمة الدولية للهجرة
مساعدة للحكومات وللشركاء الدوليين اآلخرين في   تقّدم المنظمة الدولية للهجرة 

مجال الهجرة. وقد أصبحت هذه المنظمة واحدة من المنظمات اإلنسانية األكثر أهمية 
على الصعيد الدولي بفضل برامجها المتعّلقة بصحة المهاجرين، ودمج الالجئين  

المتحدة،   األمممنظمة  ال تنتمي هذه المنظمة إلى    .والمهّجرين والعودة إلى الحياة المدنية
المتحدة والمنظمات   األمملكّن ذلك ال يمنعها من إقامة عالقات عمل عن كثب مع أجهزة  

 غير الحكومية. 

 :(WTO) منظمة التجارة العالمية
إلى تنظيم التجارة الدولية. تعمل كمنتدى للمفاوضات   تهدف منظمة التجارة العالمية
آليات لتحّل الخالفات التجارية. تضّم المنظمة أيًضا التجارية المتعّددة الجوانب يقّدم 

االتفاقيات حول الجوانب المهّمة لحقوق الملكية الفكرية، واالتفاقية العامة حول تجارة 
والبنك  عن كثب مع صندوق النقد الدولي وتتعاون المنظمة  (AGCS). الخدمات 

 .التجاري العالمي النظامالدولي من أجل بلوغ تماسك اكبر في 

 W B (I.B.D  :) مجموعة البنك الدولي
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يعتبر البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إحدى المؤسسات الدولية التسعة التي تشكل  
  1944تأسس البنك الدولي في عام  والتمويل الدولية. اإلقراض العمود الفقري لعمليات 

وهو إحدى النتائج التي تمخض عنها مؤتمر برتن ووودز إضافة إلى مؤسسات أخرى  
يهدف البنك الدولي إلى تقديم القروض و  أنشأها المؤتمر مثل صندوق النقد الدولي.

تأمين  وخاصة  ،للدول األعضاء عن طريق تمويل المشروعات اإلنتاجية في تلك الدول
اتها من العمالت األجنبية عند إنشاء تلك المشروعات. ويقوم البنك الدولي بتمويل احتياج 
األساسية مثل الطرق والسكك الحديدية، االتصاالت السلكية البنية التحتية    مشاريع  جميع

تمويل المشاريع اإلنتاجية ومشاريع الخدمات كذلك  والالسلكية، ومرافق المياه والكهرباء و 
 في شتى المجاالت.

 : (IMF) صندوق النقد الدولي
استقرار سعر يعمل على  تشجيع التعاون النقدي الدولي و بالدولي    النقد يقوم صندوق  

الصرف، وتحفيز النمو االقتصادي ومستوى العمل، وتقديم مساعدة مالية مؤّقتة للبلدان  
لتسهيل التسويات في ميزان مدفوعاتها. يقّدم صندوق النقد الدولي مساعدة مالية وتقنية 

 .للدول األعضاء
اختيارية للدول  اقتصادية تشكلت المنظمات االقتصادية الدولية كتجمعات 

درجة حاسمة ب  هاعملية إدارة هذه المؤسسات وصناعة القرار فيوتسيطر على  عضاء،  األ
مصالح الدول يخدم المنظمات االقتصادية عمل هذه الكبرى. وبالتالي الرأسمالية الدول 

كالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية أكثر مما يخدم مصالح الدول   المهيمنة عليها 
ظمات االقتصادية منذ البداية على أساس توافق الكبار في صنع  ، وبنيت المنالنامية

 .و استبعاد من يرفض هذه القرارات أالقرارات لفرضها على باقي دول العالم 
كان هذا موجزًا حول أهم المنظمات االقتصادية الدولية، وسنقوم الحقًا بالحديث 

 والبنك الدولي  الدولي  قد مثل صندوق النمفصاًل عن المنظمات االقتصادية األكثر أهمية  
 وغيرها.   ومنظمة التجارة العالمية لإلنشاء والتعمير
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 المبحث الثاني 
 المنظمات االقتصادية العربية

بهدف التنسيق المستمر، لالستفادة المثلى من  العربية   المنظمات االقتصاديةعمل ت
 هذه عملاالقتصادي واإلنمائي العربي. كما ت وزيادة فاعلية العون العربية  الدول موارد

  واإلسهام المرجوة  التنموية مع وكاالت التنمية من أجل تحقيق األهدافالمنظمات 
  الصحيوتحسين المستوى  الغذائيمستوى حياة الناس، وتحقيق األمن تحسين ب

، وزيادة رالخدمات الضرورية، ونشر التعليم ومحو األمية، ومحاربة الفقوتقديم    للمواطنين
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق تنمية بشرية عملية  في المرأة  مشاركة

 .في الدول العربية الفقيرة الدخلمتوسط  فرص العمل، وزيادة  وإيجاد ومستدامة، 

من سمات النظام   أصبحت سمة أساسية ةعلى الرغم من أن التكتالت التجاري
العربية ال تملك تكتاًل اقتصاديًا فعااًل باستثناء منطقة   الدولزال  ت، ال  العالمياالقتصادي  

العالقات في    ا وقدرتها التنافسيةاألمر الذي يضعف موقعه  ، التجارة الحرة العربية الكبرى 
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التحول من منطقة التجارة  العمل على  الدول العربية    على  يتعينلذا  االقتصادية الدولية.  
جميع في  معدالت النمو االقتصادي ويتحسن اإلنتاج    تزداد ، لالجمركي  االتحاد الحرة إلى  

 رتفع القدرة المالية والتجاريةو شر ااالستثمار األجنبي المب معوقات والحد من القطاعات 
 133  .يةيصبح لها وزن اقتصادي مهم داخل المؤسسات االقتصادية الدوللللدول العربية 

 سنحاول فيما يلي استعراض أهم المنظمات االقتصادية العربية نشأتها أهدافها. 
  مجلس الوحدة االقتصادية تأسس  :العربية مجلس الوحدة االقتصادية -أواًل 

في دور انعقاده الرابع   االجتماعي العربي موافقة المجلس االقتصاديبناًء على  العربية
وهو  ، 4/1964/ 30تاريخ وباشر المجلس عمله ب 1957/ 3/6بتاريخ  85بقراره رقم 

 الجهاز المسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية و إخراجها إلى ارض الواقع.
ومنذ نشأة مجلس الوحدة االقتصادية العربية حتى اآلن قدم العديد من اإلنجازات التي 

إلى تطبيق اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية علي ارض الواقع لما تتميز به هذه   تهدف
اعتمدت، االتفاقية من صيغ و أساليب تستطيع تحقيق طموح المواطن العربي. حيث 

صيغة مرحلية متدرجة للوصول إلى هدف الوحدة االقتصادية العربية، وحددت لذلك 
لتي من شأنها الوصول إلى هذا الهدف وذلك من  األساليب واإلجراءات ا الوسائل و

 خالل:

 يصاء واإلرث.حق التملك واإل •

حرية اإلقامة والعمل واالستخدام وممارسة  و   ،حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال •
  االقتصادي.النشاط 

عقد االتفاقات التجارية واتفاقات واألجنبية. و حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية   •
 عات مع البلدان األخرى بصورة مشتركة. المدفو 

 
المنظمات الدولية ، المغرب، دور أكدال ، جامعة محمد الخامس ، العالقات الدولية في باحث ، بوشمحمد بو   - 133

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ITO5hLWفي ترسيخ العولمة.  االقتصادية
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  المدنية.حرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموانئ والمطارات  •

 الهيكل التنظيمي لمجلس الوحدة االقتصادية العربية:  
  العامة. األمانة . و مجلس الوحدة االقتصادية العربيةمن أجهزة المنظمة: وتتكون 

لجنة نواب الممثلين الدائمين كلجنة و  الدائمين كلجنة تحضيرية.لجنة نواب الممثلين و 
 اللجان الفنية. ، و اللجان الدائمةإضافة إلى  متابعة.
وهو الجهاز التشريعي لمجلس الوحدة االقتصادية العربية، ويمثل أعلى  المجلس:    -

ة األعضاء سلطة فنية ويتكون من وزراء االقتصاد أو التجارة أو المالية في الدول العربي
يتألف المجلس من ممثل دائم أو أكثر لكل من األطراف المتعاقدة، ويقوم وزراء االقتصاد 
أو المالية في الدول األعضاء بتعيين نواب للممثلين الدائمين بدرجات وظيفية ال تقل 

 عن درجة وكيل وزارة.
ورها في  وهى اللجان المنبثقة عن المجلس، ويتحدد د اللجان الدائمة والمؤقتة:  -

 التمهيد الفني، و إعداد الدراسات الضرورية التخاذ المجلس لقراراته.
 وهى الجهاز القائم على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .األمانة العامة:  -

 :  مجلس الوحدة االقتصادية العربيةل ورقة عمل
طرح مجلس الوحدة االقتصادية التاسع للجامعة العربية ورقة عمل على مؤتمر القمة 
العربية بعمان تشمل اقتراحات حول العمل االقتصادي العربي المشترك، تضمنت أربع  

 134استراتيجيات هي:   
التكامل االقتصادي العربي للفترة المقبلة البد من تحقيق مجموعة من    استراتيجية  -  1

هي استكمال منطقة التجارة الحرة العربية وإقامة اتحاد جمركي عربي   األهداف
وإقامة منطقة استثمارية عربية ومنطقة تكنولوجية عربية تتضمن برنامج شبكة  

 
 .االنترنت ريقمشيرة أبو غالي الشرق األوسط عن ط -  134
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البحث العلمي والتكنولوجيا العربية وبرنامج تحويل الدول العربية إلى منطقة  
 إلكترونية. 

تفعيل السوق العربية المشتركة عن طريق توسيع العضوية للدول غير   استراتيجية  -  2
األعضاء ودعوة الدول العربية لالنضمام إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة القائمة  
في نطاق اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية باعتبارها الهدف االستراتيجي للتكامل 

 االقتصادي العربي. 
جلس الوحدة االقتصادية العربية وصندوق النقد العربي لوضع آلية مع إمكانية تكليف م

 لتعويض الدول العربية األقل نموًا لسرعة اندماجها في مسيرة االقتصاد العربي. 
الثالثة من قرب  ستراتيجيةاالكيفية التعامل مع منظمة التجارة العالمية، وحذرت  - 3

وأهمية السعي الستكمال انضمام الدول موعد العمل باتفاقية منظمة التجارة العالمية  
 العربية إلى المنظمة وضرورة تقديم الدعم الفني للدول العربية. 

 دعم دور القطاع الخاص في التنمية والتكامل االقتصادي العربي. - 4
ضرورة إعداد برنامج تفصيلي يتضمن اآلليات الالزمة لتنمية   وتم التأكيد على

في المائة خالل خمس  20في المائة إلى  8.5ادتها من التجارة العربية البينية وزي
  .سنوات 
األطراف المتعاقدة على   كافة  تعمليجب أن  العربية تحقيق الوحدة االقتصاديةول

 اآلتي:  
والتشريع   لتعرفهاجعل بالدها منطقة جمركية واحدة تخضع إلدارة موحدة وتوحيد  •

توحيد سياسة االستيراد والتصدير ، و واألنظمة الجمركية المطبقة في كل منها
  والترانزيت.توحيد أنظمة النقل بها، و واألنظمة المتعلقة 

تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم   •
وتوظيف رؤوس األموال األخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات 
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والرسوم على المكلفين   يبي الضر  االزدواجتالفي و  بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
 من رعايا الدول المتعاقدة.

ة المتعلقة بالزراعة والصناعة الداخلية وتوحيد التشريع االقتصادي  ستنسيق السيا •
ة والمهن  بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البالد المتعاقدة في الزراعة والصناع

 شروطًا متكافئة.  
   االجتماعي.تنسيق تشريع العمل والضمان  •
تنسيق السياسات النقدية والمالية واألنظمة المتعلقة بها في بلدان األطراف   •

  بها.المتعاقدة تمهيدًا لتوحيد النقد 
   اإلحصائية.توحيد أساليب التصنيف والتبويب  •

  المذكورة أعاله، لتحقيق األهداف  مةالز اتخاذ أية إجراءات وتقوم الدول األعضاء ب 
مكن التجاوز عند مبدأ التوحيد في حاالت وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الم  ومن

 االقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه االتفاقية. 
ويضم مجلس الوحدة االقتصادية العربية في عضويته عشرة دول عربية فقط من  

، جمهورية السودان و الهاشمية، المملكة األردنية عضاء في الجامعة هي: الدول األ
، دولة فلسطين و ،  جمهورية العراقو ،  جمهورية الصومال الديمقراطيةو ،  جمهورية السودانو 
، جمهورية مصر العربيةو العظمى، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية و 
  اليمنية.الجمهورية و الموريتانية، الجمهورية اإلسالمية و 

 المنظمة العربية للتنميةتأسست  :الزراعية المنظمة العربية للتنمية -ثانيًا 

 2635موافقة مجلس جامعة الدول العربية على االتفاقية بقراره رقم استنادًا ل الزراعية
  وباشرت عملها في عام . 11/3/1970في دور انعقاده الثالث والخمسين بتاريخ 

كافة الدول أعضاء جامعة الدول العربية باستثناء جمهورية ي عضويتها  . وتضم ف1972
  - ب ، الجمعية العمومية -أ من أجهزة المنظمة وتتكون ية اإلسالمية. االتحاد القمر 

 .اإلدارة العامة -ج ، المجلس التنفيذي
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تهدف المنظمة إلى مساعدة الدول العربية في تنمية وتطوير أداء القطاع الزراعي  
إضافة إلى المساهمة في تحقيق التكامل والتنسيق الزراعي في المجاالت اإلنتاجية 
والتسويقية وتوفير مستلزمات اإلنتاج، وهي تعمل بشكل خاص على تحقيق األهداف 

 اآلتية:
تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي وتحسين وسائل وطرق   •

 استثمارها على أسس سليمة. 
 تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية.  •
التعاون مع الدول األعضاء و إعداد المشروعات التنفيذية في فروع الزراعة وتنفيذها.   •

 لتي تمولها مؤسسات التمويل اإلنمائي.  في سبيل تنفيذ المشروعات ا
رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية وبلوغ التكامل الزراعي المنشود  •

 بين الدول العربية. 
 دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطوير القطاع الزراعي والعمل على حلها.  •

قضايا التنمية الزراعية العربية وتقديم    عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة لمناقشة •
 مقترحات إليجاد الحلول لمعوقاته. 

 دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والمساهمة في تنفيذها واإلشراف عليها.   •

 النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي.  •

في مختلف المجاالت   إعداد برامج التنمية البشرية وإقامة الدورات التدريبية  •
 االقتصادية والفنية واالجتماعية.  

رصد وتحليل المتغيرات الفنية واالقتصادية واالجتماعية السائدة في المنطقة العربية،  •
الزراعة  في ن اإلقليمية والدولية ا ات المتغيرات التي تشهدها الساحتوكذلك انعكاس

 العربية. 

 الزراعية المستدامة.   التنمية  للحفاظ على  تدريب المزارعين على نطاق الدول العربية •
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تأسست  (:  OAPECالمصدرة للبترول ) أوابك منظمة األقطار العربية -ثالثًا 

وباشرت عملها   ، 9/1/1968تاريخ  ب (   المصدرة للبترول ) أوابك منظمة األقطار العربية 
دولة اإلمارات : اآلتية. وتضم المنظمة في عضويتها الدول العربية 1968 في عام

المملكة و ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو ، دولة البحرينو ، العربية المتحدة
دولة و ، دولة قطرو ، جمهورية العراقو ، الجمهورية العربية السوريةو ، العربية السعودية

جمهورية مصر و ، العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمىالجماهيرية و ، الكويت 
يضم وزراء النفط في الدول األعضاء   مجلس وزراءمن    أجهزة المنظمةوتتكون  العربية.  

 . قضائيةالهيئة وال عامةالمانة للمنظمة واأل تنفيذيالمكتب وال
  الرئيسة:األهداف  -

في مختلف أوجه  ل األعضاءفيما بين الدو  الهدف الرئيس للمنظمة هو التعاون 
وتحقيق أوثق العالقات فيما بينهم في هذا  ،النشاط االقتصادي في صناعة البترول

المشروعة في  ءعضاالدول األوتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح  ،المجال
وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق  ،هذه الصناعة منفردين ومجتمعين

وتوفير الظروف المالئمة لرأس المال والخبرة  ،بشروط عادلة ومعقولةاستهالكه 
المنظمة   تقوم ولتحقيق هذه األهداف للمستثمرين في صناعة البترول األعضاء. 

 : اآلتية اإلجراءاتب
o   .تنسيق السياسات االقتصادية البترولية ألعضائها 
o   األعضاء إلى الحد الذي يمكن    الدولالتوفيق بين األنظمة القانونية المعمول بها في

 المنظمة من ممارسة نشاطها. 

o  مساعدة األعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل
  ذلك.لمواطني األعضاء في أقطار األعضاء التي تتوفر فيه إمكانيات 

o ل ما تعترضهم من مشكالت في صناعة البترول. تعاون األعضاء في ح 
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o من موارد األعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة   االستفادة
في أوجه النشاط في صناعة البترول التي يقوم بها جميع األعضاء أو من يرغب  

 . منهم

كمنظمة متخصصة   العربية منظمة العملتأسست  :العربية منظمة العمل -رابعًا 
أن   بعد  .1965، في عام في إطار جامعة الدول العربية تعني بشؤون العمل والعمال

وافق المؤتمر األول لوزراء العمل والشؤون االجتماعية العرب الذي عقد في بغداد في 
. وباشرت على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية 12/1/1965

كما وافق مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده . 21/3/1965عملها بتاريخ  
على الميثاق العربي   3/1965/ 21بتاريخ  2102الثالث واألربعين بموجب قراره رقم 

 فيكافة الدول األعضاء وتضم في عضويتها  للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
 سالمية.  ية اإلاالتحاد جامعة الدول العربية باستثناء: جمهورية القمر 

تطبق المنظمة مبدأ التمثيل الثالثي الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب و 
  - أ من  أجهزة المنظمةوتتكون  األعمال والعمال مع الحكومات في أنشطة المنظمة.

  .مكتب العمل العربي - ج. مجلس اإلدارة -ب  المؤتمر العام.
 تهدف منظمة العمل العربية إلى ما يلي: و 
 تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي.  .1
   .تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية .2
تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول  .3

 األعضاء. 
 السعي إلى تطوير تشريعات العمل في الدول األعضاء والعمل على توحيدها.   .4
 العمـل على تحسين ظروف وشروط العمل في الدول األعضاء بما يحقق:   .5
o  .تامين وسائل السالمة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل مالئمة 
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o   توسيع قاعدة التأمينات االجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف األنشطة
 االقتصادية. 

o   .توفير الخدمات االجتماعية للعمال وتحسين مستواها 
o   تقنين الحد األدنى لألجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات االقتصادية

 واالجتماعية.  
o   .تنمية عالقات العمل 
o .توفير الحماية الالزمة للمرأة العاملة واإلحداث 

  المنظمة العربية للتنميةتأسست : اإلدارية المنظمة العربية للتنمية -خامسًا 
دور  في 1754جامعة الدول العربية على االتفاقية بقراره رقم موافقة مجلس ب اإلدارية

. 1/1/1969تاريخ ، وباشرت عملها ب1/4/1961انعقاده الخامس والثالثين بتاريخ 
وتضم    عامةالمديرية  وال  عموميةال  والجمعيةتنفيذي  المجلس  من ال  أجهزة المنظمـةوتتكون  

 الدول العربية باستثناء: جمهورية جيبوتي كافة الدول األعضاء في جامعة  في عضويتها  
للمنظمة اإلسهام في تحقيق التنمية    الرئيسالهدف  و ية اإلسالمية.  االتحاد جمهورية القمر  و 

تعمل المنظمة على تحقيق  و   .اإلدارية في الدول العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة 
 :  اآلتيةاألهداف 

بما ينسجم مع   هاوتطوير  قومية للتنمية اإلدارية في الدول العربية استراتيجيةوضع  -1
 استراتيجيات التنمية القومية الشاملة. 

تنمية اإلنسان العربي وتحرير قدراته اإلبداعية لتمكينه من اإلسهام في عملية   -2
 التنمية. 

 إثراء الفكر اإلداري العربي والممارسة اإلدارية العربية.  -3

 رب اإلدارية المتميزة المعاصرة.  دراسة ونشر التجا -4

إبراز الدور الهام والفعال لإلدارة في تحقيق وتسريع عملية التنمية االقتصادية  -5
 واالجتماعية العربية.  
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اعتبار التطوير اإلداري عملية مستمرة بما يمكن اإلدارة العامة من مواكبة التغيرات   -6
 .  االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها الدول العربية

 اإلسهام في مواجهة التحديات اإلدارية العربية القائمة والمستقبلية.   -7

االهتمام بالتنمية اإلدارية في الدول العربية األكثر احتياجًا بما يساعد على تقليص  -8
 الفجوة التنموية بين الدول العربية.  

ة في مساعدة الدول العربية، التي تجد صعوبة في استخدام اللغة العربية في اإلدار  -9
 جهودها لتعريب المصطلحات والمفاهيم والنماذج اإلدارية.

تم : المناطق الجافة واألراضي القاحلة ـ أكساد المركز العربي لدراسات -سادسًا 
  بتاريخ (  أكساد  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ) تأسيس

في دمشق بالجمهورية العربية السورية. وهو منظمة عربية متخصصة  3/9/1968
تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود القومية لتطوير البحث 
العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو  

وتطوير وتوطين التقانات الزراعية  يمكن من االستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل
 الحديثة بغية زيادة اإلنتاج الزراعي في هذه المناطق.  

يشرف على عمل أكساد جمعية عمومية تتألف من وزراء الزراعة العرب األعضاء  
في المركز، ومجلس تنفيذي منتخب يتألف من سبعة ممثلين عن سبع دول عربية، 

إدارة دراسات األراضي  تخصصة، وهي:ويتوزع العمل فيه على عدة إدارات م
واستعماالت المياه، الدراسات المائية، دراسات الثروة الحيوانية، دراسات الثروة النباتية،  

 االقتصاد والتخطيط، المالية واإلدارية. 

افة  تتجسد مهام أكساد في مواجهة التحدي الذي تفرضه البيئات الجافة وشبه الج
من خالل توفير المعطيات العلمية والتطبيقية والتقنيات  ذات األنظمة الزراعية الهشة

المتقدمة إنتاجًا واقتباسًا وتطويرًا بما يمكن من التنفيذ الواسع لمهام التنمية الزراعية  
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ويضم   في المناطق الجافة. المتجددةواالجتماعية واالستعمال األمثل للموارد الطبيعية 
الجمهورية  و ، المملكة األردنية الهاشمية: اآلتيةالمركز في عضويته الدول العربية 

، المملكة العربية السعوديةو  ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو  ،التونسية
، جمهورية الصومال الديمقراطية و  ،الجمهورية العربية السوريةو  ،جمهورية السودانو 
الجمهورية  و ، ميةية اإلسالاالتحاد جمهورية القمر و  ،دولة فلسطينو  ،جمهورية العراقو 

جمهورية مصر و  ،الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمىو  ،اللبنانية
 الجمهورية اليمنية. و  ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةو  ،المملكة المغربيةو  ،العربية

ج ـ اإلدارة  ب ـ المجلس التنفيذي. أ ـ الجمعية العمومية. :المركز منأجهزة وتتكون 
 العامة. 

بمسؤولية كبيرة فيما يتعلق باستنباط أصناف جديدة من  ( أكساد )  المركز يضطلع
الحبوب عالية اإلنتاجية تحت أحوال الجفاف وتعميمها، وتوفير المصادر الوراثية  
الموثوقة من األشجار المثمرة، والمحاصيل الرعوية، وسالالت الثروة الحيوانية المالئمة 

الجافة العربية، وتحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استعمالها، واإلدارة   للبيئة 
السليمة الستعماالت المياه المالحة والعادمة والمعالجة في الزراعة، والحفاظ على البيئة  
والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، وإعادة إحياء المناطق المتصحرة، وإنشاء قواعد 

 رد المياه واألراضي فضاًل عن الثروتين النباتية والحيوانية.  معلومات لموا

يجري أكساد بحوثه ودراساته واختباراته في محطاته البحثية المنتشرة في سورية وفي  
مراكز البحوث بالدول العربية، ويربط بين نتائج البحوث والدراسات وبين تطبيقها ونشرها 

راكمها خالل مسيرته الطويلة والسمعة  عل نطاق واسع. إن الخيرات المتميزة التي
بها في الوطن العربي جعلت منه بيت خبرة على المستويين اإلقليمي   حظي المرموقة التي  

 والدولي. 
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ومراكز البحوث الزراعية   تعمم نتائج البحوث والدراسات من خالل التعاون بين أكساد 
العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية، وكذلك من خالل المؤتمرات العلمية والدورات 
التدريبية التي ينظمها في مراكزه التدريبية التي أحدثها، بدءًا من الدورات الجماعية طويلة 

ارير والنشرات األمد إلى فرص التدريب لألفراد، إضافة إلى عقد حلقات عمل وإصدار التق
العلمية المتخصصة. واعتمد أكساد التعاون الفني كإحدى الوسائل الفعالة في تنظيم  
برامجه وأنشطته من خالل إقامته صالت وروابط وثيقة مع العديد من المنظمات والهيئات 

  المركز   يقومو   العربية والدولية ومراكز البحث العلمي في العديد من دول العالم المتقدم.  
 :  اآلتيةبالبحوث والدراسات والتدريب في المجاالت  ( أكساد) 

 حصر وتقييم إمكانات وخصائص الموارد الطبيعية الزراعية.   •

يتها وتحديد األشكال  م نالزراعية من التدهور والتلوث وتحماية الموارد الطبيعية  •
 والبدائل المثلى إلعادة تأهيل واستثمار المناطق المتدهورة. 

وتطويع التقانات الزراعية المالئمة بيئيًا والمجدية اقتصاديًا والمقبولة توليد ونقل  •
 اجتماعيًا بالتعاون مع مراكز البحث واإلرشاد الزراعي في الدول العربية. 

 حصر وتقييم الخصائص واالجتماعية واالقتصادية للسكان في المناطق اإلنتاجية،   •

 توى معيشتهم.  وتحديد سبل ووسائل رفع كفاءتهم اإلنتاجية ومس •

 التنمية المتكاملة والمستدامة لمناطق محددة.  •

 تطوير الكفاءة اإلنتاجية لألنواع والسالالت النباتية والحيوانية ومصادر تغذيتها.   •

 تفعيل دور المرأة الريفية ومشاركتها في عملية التنمية الزراعية.   •

 عمل المركز العربي. رفع كفاءة األطر الفنية الزراعية العربية في مختلف مجاالت  •

مراقبة التصحر ومكافحته وإعادة تأهيل المناطق المتصحرة، ومتابعة تنفيذ االتفاقية   •
الدولية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، والتنسيق مع الدول والمنظمات  

 العربية في هذا المجال.
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 مجلس الوحدة االقتصادية 
  الربيع محمد محمد  / السفير سعادة العام:األمين  -
 جمهورية مصر العربية  -المقر الدائم: القاهرة  -
 -  لدور الرابعا - النيل كورنيششارع  1113 -القاهرة  / ( محمد فريد1العنـــــوان: ص.ب ) -

   202- 5754090فاكس:  -   202  -  5755321:   هاتف -مبنى الحزب الوطني .  
 اإلنترنت: شبكة الموقع على caeu@idsc.net.eg البريد اإلليكتروني: -

 www.caeu.org.eg  

 
 
 
 
 

 الفصل الخامس 
   مؤسسات العـون اإلنمائي

ومؤسسات العون اإلنمائي  صندوق النقد العربي -المبحث األول 
 :العربية

 :صندوق النقد العربي -أواًل 
 الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي. •

 .أهداف صندوق النقد العربي  •
 .صندوق النقد العربي وسائل تحقيق أهداف •
 .موارد صندوق النقد العربي •
 . "اإلقراض استخدام الموارد " •
 .دور الصندوق في تطوير أسواق المال العربية •

http://www.caeu.org.eg/
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 . دور الصندوق في تعزيز التبادل التجاري العربي •
 ات العون اإلنمائي العربية:مؤسس -ثانيًا 

 .مزايا شروط العون اإلنمائي العربي •
 .شروط العون اإلنمائي العربي عيوب  •
 .التوزيع القطاعي للقروض  •
 . أنواع مؤسسات التمويل اإلنمائي •
  :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  •

o ظبي للتنمية صندوق أبو . 

o  االقتصادية للتنمية الكويتيالصندوق . 

o الصندوق السعودي للتنمية. 

 .التهويل المغرض بشأن الثراء العربي •
 الدولي: صندوق النقد و  التعميرلإلنشاء و  الدوليالبنك  - المبحث الثاني

 : (IBRD) لإلنشاء و التعمير الدوليالبنك  •

o  الدولي.للبنك  التنظيميالهيكل  
 الدولي:صندوق النقد  •
o  الدوليأهداف صندوق النقد. 
o  لدول األعضاء.لصندوق النقد الدولي مساعدات 

o  النقد الدولي صندوق في سمات اإلقراض. 
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 الفصل الخامس 
   ون اإلنمائيمؤسسات الع

تحتاج عملية التنمية االقتصادية االجتماعية في الدول العربية إلى قيام هذه الدول 
مواردها الطبيعية االستغالل األمثل، وأول ما باستثمارات كبيرة تمكنها من استغالل 

تحتاج إليه هو بناء الهياكل األساسية لالقتصاد الوطني للدخول في مرحلة االنطالق 
والنمو المستمر، والقيام بمثل هذه االستثمارات األساسية يحتاج إلى تمويل وبشروط 

بدأ عملية االنطالق ميسرة أفضل بكثير مما هو سائد في األسواق المالية الدولية، وت
ببناء مشاريع إنتاجية كبيرة وهي أيضًا تحتاج إلى تمويل ضخم آلجال طويلة، وال تستطيع 
األسواق المالية الدولية التقليدية أن توفر األموال الالزمة باألسعار والشروط التي يمكن  

ة العربية في للدول العربية القبول بها واالستفادة منها، وهنا يأتي دور المؤسسات المالي
دعم وتمويل عملية التنمية االقتصادية االجتماعية في الدول العربية الفقيرة وذلك بتوفير 
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األموال الالزمة لبناء المشاريع اإلنمائية في مختلف القطاعات والعمل على توازن طرفي 
  135  ميزان المدفوعات.

نوع جديد من العالقات لقد أدى وجود فوائض مالية لدى الدول العربية إلى ظهور 
االقتصادية لم يكن مألوفًا من قبل، ويتمثل هذا النوع الجديد من العالقات في قيام بعض 
الدول النامية الغنية )النفطية( بتقديم المساعدات المالية للدول النامية الفقيرة عن طريق 

ية االقتصادية القروض والمنح لمساعدتها في تأمين األموال الالزمة لتمويل عملية التنم 
االجتماعية وسد العجز في موازين المدفوعات لهذه الدول. وأنشأت الدول العربية 
األعضاء في منظمة األوبك مؤسسات مالية لإلشراف على هذه المساعدات وتنظيمها 
من أجل تحقيق األهداف التي تقدم من أجلها. كما وتسهم الدول العربية النفطية في 

سات التمويلية الدولية مثل صندوق األوبك للتنمية اإلسالمي معظم الصناديق والمؤس
   136  للتنمية وغيرها.

 المبحث األول
 العربية  مؤسسات العون اإلنمائيو  صندوق النقد العربي

مؤسسات العون اإلنمائي العربي من  و صندوق النقد العربي نشاط إن دراسة 
الشاملة، وذلك بسبب عدد من العوامل التي المواضيع الهامة في بحث قضايا التنمية 

فرضت نفسها على الساحة االقتصادية العربية والدولية، خالل العقدين الماضيين. ومن  
 هذه العوامل:

 تبني معظم الدول العربية خطط طموحة للتنمية االجتماعية االقتصادية.  •
جنبية لتمويل  ضرورة حشد وتوفير الموارد المالية العربية واستقطاب الموارد األ •

 عملية التنمية. 

 
 . 23أبو ظبي ص–، تحرير صندوق النقد العربي 1989التقرير االقتصادي العربي الموحد  - 135
 األولدراسة تحليلية، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد –شحاتة وروبرت مايرو ، معونات دول األوبك  إبراهيم - 136

 . 100/، ص1978العدد الرابع / 
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التقلبات الملحوظة في أسواق المال العالمية وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار   •
 الفائدة.

تزايد كلفة االقتراض الخارجي. مما دعا إلى ضرورة االعتماد على موارد التمويل  •
 المحلية.

إن طموحات اإلنماء االقتصادي العربي تستدعي حشد ما أمكن من موارد  …) 
محلية عربية وأجنبية. إلى أن تكاشف القيود على إمكانيات المؤسسات المالية  
المتخصصة من حيث صعوبة استقطاب الموارد المحلية واألجنبية. يجعل األهمية بمكان  

ت دعم مسيرتها المستقبلية  الوقوف على وضعها الحالي بهدف وضع تصور لمتطلبا
  137  (. يتسنى لها مواكبة مسيرة اإلنماء العربي ولربما المشاركة في زيادة هذه المسيرةل

 
 : صندوق النقد العربي -أواًل 

  1974وتعود فكرة إنشائه إلى عام  1976تأسس صندوق النقد العربي في عام 
عي دراسة إلى مجلس عندما قدم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتما 

المحافظين، توصي بتوسيع وتنسيق األسواق المالية العربية واستخدام الدينار العربي في 
 المعامالت الدولية.

واستجابة للقضايا التي طرحتها دراسة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  
توصياته   واالجتماعي قام مجلس الوحدة االقتصادية العربية بتحليل تلك الدراسة، وقدم

التي أوضحت أن الظروف االقتصادية والمالية في الدول العربية تتطلب إنشاء صندوق 
ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ما يقابل بنقد عربي يشكل إلى جانب الصندوق العر 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ووضعت الصيغة النهائية التفاقية صندوق النقد 

 
اإلنمائي القطرية في تمويل عمليات اإلنماء في الوطني العربي، مجلة محمد سعيد النابلسي، دور مؤسسات التمويل    -  137

 . 54ص 2ع 9، م 1983النفط والتعاون العربي، الكويت 
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. وبدأ العمل باالتفاقية  1976لرباط في المغرب في نيسان من عام  العربي في اجتماع ا
 . 1977في شباط من عام  

ورد في اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي، أن حكومات الدول العربية، رغبة  وقد 
منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل االقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية  

العربية، فقد اتفقت على إنشاء هيئة عربية تسمى "صندوق االقتصادية في جميع الدول 
النقد العربي". وتكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، كما يكون له حق التملك 
والتعاقد والتقاضي. وتقرر أن يكون مقر الصندوق في مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات 

عربية ذات شخصية اعتبارية العربية المتحدة، وبذلك تأسس صندوق النقد العربي كهيئة  
  138  .مستقلة

  الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي: -

تتكون إدارة الصندوق العليا من مجلس المحافظين وهو بمثابة الجمعية العمومية  
 لصندوق، ومجلس المديرين التنفيذيين برئاسة المدير العام رئيس المجلس.  

المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين إضافة  مجلس المديرين التنفيذيين: 
ضاء في الصندوق وتستمر عضويتهم ثالث إلى سبعة أعضاء يمثلون الدول العربية األع

 . 30/06/2007 - 01/07/2004سنوات مثاًل 
اإلدارية، مستشار/مدير دائرة الشؤون  ،  الصندوق  مستشارالمستشارون ومدراء الدوائر:   

مدير ، المالية والحاسب اآللي مدير دائرة الشؤون االقتصادية، مدير معهد السياسات 
 مدير، و لةمكتب التدقيق الداخلي بالوكامدير إضافة إلى . االقتصادية والفنية الدائرة

 .العام رئيس مجلس اإلدارة مكتب المدير
 
 

 

 

 
 .6، ص1984إصدار الصندوق، أبو ظبي ، 1983/ 1977صندوق النقد العربي أهدافه وهيكله ومجاالت نشاطه  - 138

 الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي
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والعمل االقتصادي العربي المشترك، مطبعة محمد هاشم  –المصدر: الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات الدول العربية 

 . 224، ص  2008الكتبي، دمشق 

 

ففي السابع    على تأسيس صندوق النقد العربي. انقضت خمس وعشرون سنة 
بالتوقيع في مدينة الرباط  دولة عربية 21قامت  1976أبريل عام  والعشرين من نيسان

إنشاء الصندوق ليكون هيئة عربية مالية إقليمية   اتفاقيةبالمملكة المغربية على 
متخصصة تعكس رغبة الحكومات الموقعة في إرساء المقومات النقدية للتكامل 

 139 في جميع الدول العربية. االقتصاديةالعربي ودفع عجلة التنمية  االقتصادي
حدد صندوق النقد العربي من خالل التقرير االقتصادي العربي الموحد برنامجًا  
يهدف إلى تطوير دور وفعالية المعونات اإلنمائية العربية ليصبح آثارًا إيجابيًا وهامة في 

 
139--4CB4-6154-http://www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={55CD531A

8E0C-3FABC3795CE0 

 المدير العام 

 رئيس مجلس المديرين التنفيذيين

 المكاتب الدوائر  اللجان 

 الدائرة االقتصادية والنقدية

 االقتصادية  تمعهد السياسا

 دائرة االستثمارات

 دائرة الشؤون المالية والحاسب اآللي 

 دائرة اإلدارية 

 دائرة القانونية

 مكتب التدقيق الداخلي 

 مكتب المدير العام

 لجنة القروض 

 لجنة االستثمارات

 اللجنة اإلدارية 



233 

وير عملية التنمية الشاملة على مستوى الوطن العربي. كما حدد مجاالت متعددة للتط
 140  :نذكر منها

جعل المعونة العربية أكثر إيجابية في وضع ضوابط االستفادة من التمويل  -1
الخارجي خاصة فيما يتعلق باختيار نوع التقنية المالئمة بما يكفل استغالل ما 
هو متاح على المستوى المحلي واإلقليمي من خبرات وموارد طبيعية، وال شك في 

ر هذه الخبرات ورفع كفاءة استغالل الموارد المتاحة أن ذلك سوف يساهم في تطوي
 في المنطقة العربية مما يؤكد دور االتجاه إلى االعتماد على الذات تنمويًا. 

زيادة االهتمام بالمعونات الفنية جنبًا إلى جنب مع المعونات المالية خاصة في  - 2
ها ودعم األطر  مجاالت بناء وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، وتطوير كوادر 

المؤسسية القادرة على إدارة التنمية بكفاءة ودعم المؤسسات المتخصصة في  
مختلف مجاالت العلوم والتقنيات والمعرفة الفنية. ففي كثير من األحيان تؤدي 
المعونة الفنية إلى تكلفة تمويلية أقل للمشروعات بما يسهم على المدى الطويل  

 المترتبة على المساهمة في التمويل المادي للمشروع.إسهامًا يفوق إيجابيًا اآلثار  
زيادة توجيه المعونات إلنشاء وتطوير المشروع القومية المشتركة مما يعضد  -3

العالقات االقتصادية واالجتماعية البينية. ويشمل ذلك التركيب على مشروعات  
ربط البنى األساسية كالطرق واالتصاالت وكذلك المشروعات اإلنتاجية  

 االستثمارية المشتركة. و 
توسيع مجال استفادة المؤسسات اإلنمائية القطرية وكذلك أجهزة التخطيط والتنمية   -4

من خبرات المؤسسات التمويلية بما لتلك األخيرة من مدى جغرافي وقطاعي  
ذلك إيجاد القنوات الالزمة لحوار وتفاعل بين الجهات  إتمامأوسع. ويساعد في 
 ت المانحة.المستفيدة والمؤسسا

 
د. محمد العمادي، العوائد النفطية من خالل الصناديق العربية في تنمية العالم الثالث، مجلة النفط والتعاون العربي    -  140

 . 14ص 1983ت ، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، الكوي ع 9 م



234 

دعم البرمجة المسبقة للمشروعات المستفيدة وتنسيقها قطريًا وقوميًا بما يمكن   -5
المؤسسات التمويلية من وضع برامجها البحثية والتمويلية الالزمة وجدولة تنفيذها.  

 ويتطلب ذلك تعاونًا أكبر فيما بين الدول المستفيدة والمؤسسات المانحة. 
بقضية أولويات اختيار المشروعات التي وأن كان تحديدها  ربط المعونات الميسرة    - 6

أن ضمان الموضوعية واالختيار السليم   و من اختصاص الدول المستفيدة، إاله
لالستثمارات وتوجيهها ألكثر المشروعات جدوى اقتصاديًا واجتماعيًا، يعتبر ركنًا  

قيقي هو في  أساسيًا من أركان نجاح فعالية المعونات اإلنمائية. فدورها الح
المساهمة في إعادة هيكلة االقتصاد إنتاجيًا، وهي في ذلك تختلف عن المعونات 

 التي تتجه إلى دعم الموازنات العامة والموازين الخارجية.
إعطاء أهمية خاصة لعنصر التسيير في المعونات المقدمة للدول األقل دخاًل  - 7

ولشدة الحاجة إليها. وكذلك بسبب بالنظر لألهمية النسبية للمعونة في هذه البلدان  
اإلمكانات الواسعة للتنمية لصغر القاعدة اإلنتاجية في هذه البلدان، إضافة إلى  

 لديون من مصادر خاصة. اعبء المديونية الخارجية وخاصة أعباء خدمة 

استنباط صيغ جديدة مالئمة لألطراف ذات العالقة لوصول المعونات والتدفقات  -8
بشروط مناسبة إلى مؤسسات القطاع الخاص لتوسيع دوره في التنمية  المالية 

 االقتصادية واالجتماعية. 

تبسيط اإلجراءات لتحويل االلتزامات إلى مدفوعات والتخفيف من شروط المعونة  -9
بما يساهم في رفع درجة االستفادة. ومن جانب آخر، فإن البلدان المستفيدة يقع  

وارد الخارجية في إطار أهداف المخططات الوطنية  عليها عبء تطوير إدارة الم 
وتكييف السياسات االقتصادية الكلية المتصلة باألسعار والضرائب والتجارة  
الخارجية، إضافة إلى دقة متابعة المشروعات وإزالة عوائق تنفيذها وتخفيض  

 التكلفة كلما أمكن ذلك.
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بلورة رؤية مشتركة تطوير التنسيق بين المؤسسات التمويلية المانحة تجاه  -10
وأساليب موحـدة لدعـم برامج التمويل المشتركـة ألقطار عربيـة معينة في فترات 
محددة و/أو لقطاعات معينة تقتضيها المصلحة القومية، وكذلك لخلق حوار مع 
المستفيدين إلثراء جهود التنسيق من حيث مالءمتها لطبيعة احتياجات الدول 

ن شأنه أن يضمن مزيدًا من الحياد والتأثير اإليجابي  العربية وبما يوفر مدخاًل م
 لعمليات العون وتنسيقها. 

 
 
 
 

 ي اتفاقية صندوق النقد العربالدول األعضاء في 

 مؤسس  االنضمامتاريخ  الدولة

    27/12/1976 اإلمارات العربية المتحدة 

    27/12/1976 البحرين 

    27/12/1976 الجزائر 

    27/12/1976 مصر 

    27/12/1976 العراق  

    27/12/1976 األردن  

    27/12/1976 الكويت 

    27/12/1976 لبنان 

    27/12/1976 ليبيا 

    27/12/1976 المغرب  

    27/12/1976 موريتانيا 
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    27/12/1976 عمان 

    27/12/1976 قطر 

    27/12/1976 المملكة العربية السعودية  

    27/12/1976 السودان 

    27/12/1976 الصومال 

    27/12/1976 سوريا 

    27/12/1976 تونس 

    27/12/1976 اليمن 
 

 ي.صندوق النقد العرب   ةالمصدر : اتفاقي 

 
يهدف صندوق النقد العربي إلى اإلسهام في تحقيق   أهداف صندوق النقد العربي:

  141  :اآلتيةاألغراض 
 تصحيح االختالل في موازين مدفوعات الدول األعضاء. •
العمل على استقرار أسعار المصرف بين العمالت العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل   •

 الدول األعضاء. فيما بينها.، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين  
 إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.  •
تقديم المشورة فيما يتصل بالسياسات االستثمارية الخارجية للموارد التقنية للدول  •

األعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، 
 ويؤدي إلى تنميتها حينما يطلب منه ذلك.

 سواق المالية العربية.تطوير األ •

 
والعمل االقتصادي العربي المشترك، مطبعة محمد  –الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات الدول العربية  - 141

 . 228 – 206، ص 2008هاشم الكتبي، دمشق 
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دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى  •
 إنشاء عملة عربية موحدة.

تنسيق مواقف الدول األعضاء في مواجهة المشكالت النقدية واالقتصادية الدولية   •
الت النقدية  بما يحقق مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشك

 العالمية.
  . تسوية المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء بما يعزز حركة المبادالت التجارية •

142  
"وإذا أمعّنا النظر في أحوال الدول العربية في الوقت الحاضر، واستشرفنا ما يمكن  
أن يسهم به الصندوق في المستقبل القريب في تحسين تلك األحوال وتوجيهها، بما يتفق 
والطموحات واآلمال التي أوحت بفكرة إنشاء الصندوق منذ البداية، فإننا نجد أن حاجات 

سم بأولوية خاصة تنضوي تحت أربع مجموعات: أولها أنها بحاجة الدول العربية التي تت 
إلى ما يساند جهودها لعالج االختالالت االقتصادية التي تعيق مسيرة التنمية، وثانيها 
توثيق العالقات وزيادة الترابطات االقتصادية فيما بينها، وثالثها توفير المزيد من الوسائل 

ة مدخراتها على المستويين الوطني والعربي لدعم  والسبل التي يمكن من خاللها تعبئ
التنمية في إطار تكاملي، ورابعها تعزيز التعاون والتنسيق بين السياسات االقتصادية، 

  143 وعلى األخص فيما يتعلق بالتنسيق النقدي والمالي".
وفي سبيل تحقيق األهداف المذكور   صندوق النقد العربي:  وسائل تحقيق أهداف  -

تمد الصندوق وسائل عديدة ومتنوعة منها: تقديم التسهيالت االئتمانية القصيرة أعاله يع
والمتوسطة األجل للدول األعضاء بهدف مساعدتها في تمويل العجز الحاصل في 

 
 . 227 – 206المصدر السابق، ص ص  - 142

 . 13أبو ظبي ص 1989صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  - 143
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كما يقوم الصندوق بإصدار الكفاالت للصالح الدول األعضاء تعزيزًا   موازين مدفوعاتها.
 144 يل األخرى.والتمو  اإلقراض القتراضها من مؤسسات 

للدول األعضاء وتطوير التعاون   ةويعمل الصندوق على تنسيق السياسات النقدي
بين السلطات النقدية التجارية وتنميتها، وتشجيع حركة رؤوس األموال بين الدول 

كما يقوم الصندوق بعقد مشاورات دورية مع الدول األعضاء بشأن أحوالها  األعضاء.
تي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول االقتصادية والسياسات ال

  145  .المعنية
وقد نصت المادة السادسة في اتفاقية الصندوق على ضرورة التعاون فيما بين الدول 
األعضاء، وفيما بينها وبيـن الصندوق لتحقيـق أغراضـه وهذا يقتضي أن يقـوم كل عضو  

 بما يلي: 
على المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء وكذلك القيود اإلقالل من القيود )  –أ 

على انتقال رؤوس األموال وعوائدها فيما بينها، مع استهداف إزالة القيود المذكورة 
 .( كلية

العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات االقتصادية وال  )  -ب 
االقتصادي العربي ويساعد على تهيئة    سيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل

 من االتفاقية.  11ص  (. الظروف إلنشاء عملة عربية موحدة
ويعمل الصندوق على تقديم المعونات الفنية لألجهزة النقدية والمصرفية في الدول 
األعضاء بهدف التنسيق فيما بينها والوصول إلى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل 

 قتصادي العربي والوحدة االقتصادية العربية. تحقيق التكامل اال
العضوية في الصندوق مفتوحة لجميع الدول العربية التي تصادق على اتفاقية  

  1988الصندوق وقد بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على االتفاقية حتى نهاية عام 

 
 المادة الخامسة من اتفاقية الصندوق. - 144
 اتفاقية صندوق النقد العربي، المادة السادسة. - 145
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ول العربية  إحدى وعشرين دولة عربية، وهي تشمل الدول العربية األعضاء في جامعة الد 
 باستثناء جيبوتي. 

ويتعامل الصندوق كهيئة مستقلة مع الدول األعضاء بواسطة وزارة المالية والمصرف 
المركزي في كل منها أو أية هيئات مماثلة يحددها أعضاؤه، وللصندوق أن يطلب من  
الدول األعضاء تزويده بالبيانات واإلحصائيات الضرورية والالزمة للصندوق ليتمكن  

القيام بوظيفته وتحقيق أهدافه على الوجه األكمل. ويشمل ذلك تقديم التقارير والبيانات من  
 الدورية المتعلقة بالوضع االقتصادي والمالي للدول األعضاء.

تتكون موارد الصندوق من رأس المال،  موارد صندوق النقد العربي: -
وأية موارد أخرى  االحتياطيات، القروض والتسهيالت التي يحصل عليها الصندوق 

يقررها مجلس المحافظين. وجميع موارد الصندوق هي عمالت قابلة للتحويل ومقبولة 
 146  منه.
وقد نصت المادة الثانية عشرة من االتفاقية على أن يحدد رأسمال   رأس المال: -أ

( ستمائة مليون دينار عربي حسابي. 600.000.000الصندوق المصرح به بمقدار )
( خمسون ألف دينار 50000) السهم ( اثني عشر ألف سهم قيمة 12000يقسم إلى )

  147  .عربي حسابي
نحو   1988وقد بلغ رأس المال المكتتب به من كافة الدول العربية في نهاية عام 

 مليون دينار عربي حسابي.  334.40

 
والعمل االقتصادي العربي المشترك، مطبعة محمد   –الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات الدول العربية    -    146

 .215، ص 2008هاشم الكتبي، دمشق 

ث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي، يعادل الدينار العربي الحسابي ثال - 147
 وهي تعادل ثالثة دوالرات أمريكية تقريبًا.
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تقرر وفقًا التفاقية الصندوق المادة السادسة عشرة أن ينشئ   االحتياطيات: -ب
حتياطيًا عامًا أو احتياطيات خاصة من الدخل السنوي الصافي للصندوق الصندوق ا

 حسب ما يقرره ويحدده مجلس المحافظين. 
يحق للصندوق أن   القروض والتسهيالت التي يحصل عليها الصندوق: -ج

يقترض من الدول األعضاء ومن المؤسسات واألسواق المالية والنقدية العربية وغيرها  
عملياته، وله الحق أن يصدر سندات لهذا القرض، وال يجوز أن تتجاوز مديونية  لتمويل  

% مائتان بالمائة 200الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفاالت نسبة قدرها 
 من مجموع رأس المال المصرح به واالحتياطي العام.

موارده  يقوم صندوق النقد العربي باستثمار النشاط االستثماري للصندوق: -
المتأتية من رأسماله المدفوع أو االحتياطات التي تتراكم لديه، بفرض تنميتها وللحصول 

ويعتبر هذا النشاط  على عائد يساعد الصندوق على تغطية نفقاته وتعزيز احتياطياته.
االستثماري للصندوق مكماًل ألنشطته األخرى التي يقوم بها سعيًا لتحقيق أهدافه وإنجاز 

ولتحقيق ذلك يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازية، تتفق   فة والنهوض بها.مهامه كا
 وطبيعته كمؤسسة نقدية عربية وقد ب نيت هذه السياسة على المبادئ اآلتية: 

 سالمة االستثمارات المختارة.  •

 حرية تحويل العملة المستثمر بها.  •

صول إلى نقد سهولة األصول المستثمر بها، بما يتيح للصندوق تحويل هذه األ •
 عند االقتضاء. 

 تحقيق العائد األقصى المتاح في ضوء المبادئ الثالثة المذكورة أعاله.  •

ولتنفيذ السياسة االستثمارية هذه وضع الصندوق عدد من المعايير والمؤشرات 
 والضوابط التي تحمي استثمارات الصندوق من تقلبات أسعار الصرف.
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أهم الوظائف التي يقوم بها صندوق النقد  من  ":اإلقراضاستخدام الموارد " -
العربي، تقديم القروض للدول األعضاء وقد نصت المادة التاسعة عشرة على ما يلي: 
)يقدم الصندوق ألعضائه قروضًا قصيرة األجل أو متوسطة األجل لمدة ال تزيد عن  
سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة( وتخضع هذه القروض للشروط 

وعندما تتقدم دولة من الدول  ضاع المنصوص عليها في اتفاقية الصندوق.واألو 
األعضاء بطلب قرض من الصندوق، فإن الصندوق عند فحص طلبات االقتراض 
توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين  

 االعتبار العناصر اآلتية:

 يرسمها لقروضه ونشاطه المالي.   ظروف الصندوق المالية والبرامج التي .1

المالية   اوظروفه االعضو إلى القرض في ضوء احتياطاته الدولة مدى حاجة .2
 االقتصادية.

على  اقدرتهو  ،على الوفاء بالقرض في الميعاد المحدد الدولة طالبة االقتراض  قدرة  .3
هذه ل ا االقتراض من المؤسسات المالية المشابهة ومبلغ القروض المستحقة عليه

 لصندوق.للمؤسسات أو ا

 ، وفترة سداد المدفوع  االعضو من الصندوق منسوبًا إلى اكتتابه   الدولة  حجم اقتراض  .4
 القرض المطلوب.

 العربية. الدولالعضو مع بقية للدولة االقتصادية  مبادالت الدرجة نمو  .5

الدولية  اإلقراض مدى استنفاذ العضو لحقوقه التلقائية في االقتراض من مؤسسات  .6
 أو اإلقليمية المشابهة. 

لعضو استخدام موارد الصندوق لمواجهة نزوح رؤوس األموال ا للدولة ال يجوز
بكميات كبيرة وبصيغة مستمرة إال في الحاالت االستثنائية وفقًا لما يحدده مجلس المديرين  

  ىحصل عليها أحد تيين من معايير، كما ال يجوز أن يزيد مبلغ القروض التي التنفيذ 
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المدفوع. ويجب أن ال تزيد قيمة  ااألعضاء خالل سنة واحدة عن مثلي اكتتابهالدول 
القروض القائمة في ذمة أحد األعضاء في أي وقت عن ثالثة أمثال اكتتابه المدفوع. 

هذا الحد إلى أربعة أمثال االكتتاب المدفوع  ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة 
 بأغلبية ثالثة أرباع القوة التصويتية للدول األعضاء. 

أساس التسهيالت التي يقدمها الصندوق للعضو هو معالجة العجز في ميزان  
مع احتمال تطور العجز خالل   ،مدفوعات ذلك العضو خالل السنة السابقة لتقديم الطلب 

يهدف القرض في )  :لذلك نصت المادة الثانية والعشرون على ما يلي .الفترة المقبلة
األحوال العادية إلى تحويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات العضو بما ال يزيد عن  

ائد أما بالنسبة للفو  (. %( من اكتتابه المدفوع. ويقدم هذا القرض للعضو تلقائياً 75)
قروضًا وتسهيالت بفوائد وعموالت ميسرة   ءألعضاللدول اوالعموالت فإن الصندوق يقدم  

وموحدة. وتكون الفائدة على اقتراض العضو لتمويل جزء من العجز الكلي في ميزان  
مدفوعاته الناجم عن مبادالته التجارية مع الدول العربية أكثر تيسيرًا، وتستثنى من هذه 

 ة المبادالت النفطية. المعاملة التفضيلي
ويتم تحديد أسعار الفائدة والعموالت التي يطبقها الصندوق في عملياته من قبل  

مدة القرض ونوعه وحجمه وتكاليف موارده   في الحسبانمجلس المديرين التنفيذيين، آخذًا  
وأية اعتبارات مؤثرة في هذا الصدد، كما يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي 

ستحق عن التأخير في سداد القروض المستحقة. والجدول التالي يوضح لنا أسعار ت
 الفائدة التي يتقاضاها الصندوق.

 أسعار الفائدة التي يتقاضاها صندوق النقد العربي 
تسهيل تشجيع التبادل  القروض التلقائية السنـــة

 التجاري 
القروض العادية والممتدة 

 والتعويضية
 5.20 4.95 3.75 األولى السنة 

1 – 2 4.25 4.25 5.50 
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2 – 3 4.75 5.55 5.80 
3 – 4 - 5.85 6.10 
4 – 5 - - 6.40 
5 – 6 - - 6.70 
6 – 7 - - 7.00 

 .59، ص 1989صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  المصدر: 

 عالية  درجة تحقيق  خالله من  يتم  فائدة  أسعار  هيكل تطبيق على الصندوق  يعمل) 

 المشابهة، األخرى  والدولية اإلقليمية  المؤسسات  في  المتبعة  الممارسات  مع  االتساق  من 

 شروط في التيسير  بين  التوفيق  من  الممكن  القدر تحقيق  إلى نفسه  الوقت  في  سعيه  مع

 للدولة يكون  نظامين  وفق قروضه الصندوق  ويوفر.  المالي مركزه  وسالمة قروضه

  على يرتكز الذي ّوممالع الفائدة سعر نظام أولهما أحدهما، اختيار في الحق المقترضة
 وهو أساس، كمعدل أشهر ستة لمدة الخاصة السحب  حقوق  وحدة على  الفائدة  سعر

 لسعر النشط التثبيت  نظام  فهو ثانيهما،  أما  .شهر  كل  من  عمل  يوم  أول في  السائد  السعر

 السحب  تاريخ  في المسحوب  الدفعة مبلغ  على الفائدة سعر تثبيت  بموجبه  يتم الذي الفائدة

 على الفائدة  سعر  هو  النظام  هذا وفق تثبيته  يتم  الذي الفائدة وسعر  .الدفعة فترة  لكامل

 لسعر والمعادل شهر  كل من  عمل  يوم أول في  السائد  الخاصة السحب  حقوق  وحدة
 السحب  حقوق  وحدة على الفائدة سعر أي المعني، القرض  ألجل المتداول المقايضة

 السعر ذلك إلى  ويضاف  .المعني القرض  لفترة اآلجلة العملة سوق  في  المتوفر الخاصة

 148دوريًا (.   ومراجعته تحديده  يتم ثابتا هامشا 

  149 :ويقدم الصندوق لألعضاء عدة أنواع من القروض وهي
 القرض التلقائي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات في األحوال العادية.  •

 
 .9ص  2013. أبو ظبي 2012صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  - 148
 .منشورات الصندوق، أبو ظبي 1981-1977صندوق النقد العربي، أهدافه وهيكله ومجاالت نشاطه  - 149

 . 53، ص 1989المصدر صندوق النقد العربي ، التقرير السنوي        
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القرض العادي، فيما إذا فاقت حاجة العضو الحد المذكور في القرض التلقائي  •
 يمكن منحه قرضًا عاديًا لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع الدولة العضو. 

استخدام القرض التلقائي وفي   القرض الممتد: ويمكن منح هذا القرض بعد إتمام •
خلل هيكلي في اقتصاد  ن حال وجود عجز مزمن في ميزان المدفوعات ناتج ع

الدولة العضو طالبة االقتراض وتتحدد مقداره في ضوء حجم العجز في ميزان  
المدفوعات عن السنة التي يتم اإلقراض خاللها أو عن تلك السنة وسنوات تالية. 

% من اكتتاب العضو المدفوع بالعمالت 325قرض عن  ويجب أن ال يزيد حجم ال
 القابلة للتحويل.

القرض التعويضي: ويمنح هذا القرض لتمويل عجز طارئ في ميزان المدفوعات  •
ناتج عن هبوط في عائدات الصادرات من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة 

ج المحلي أو ارتفاع  الواردات من المنتجات الزراعية بسبب انخفاض مؤقت باإلنتا
 طارئ باألسعار العالمية لتلك المنتجات.  

مع الدولة العضو ويقدم الصندوق للدول األعضاء المشورة والنصح، كما يتفق 
برنامج وإجراءات محددة تهدف إلى إصالح الخلل في ميزان   ىطالب القرض عل

البرنامج موضوع   المدفوعات وتقليل العجز، ويتابع الصندوق بالتعاون مع العضو تنفيذ 
 االتفاق.

عانت وتعاني أسواق المال في   دور الصندوق في تطوير أسواق المال العربية:
بعض الدول العربية من قلة الموارد المالية الكافية لتمويل المشاريع التنموية، بينما 
اضطر البعض اآلخر إلى توجيه جانب كبير من الفوائض المالية إلى االستثمار في 

 مال األجنبية والعالمية وبخاصة أسواق أوروبا وأمريكا.أسواق ال
والسبب الرئيسي في توجه الفوائض المالية إلى األسواق العالمية هو قصور األسواق 
المالية العربية عن استيعاب الفوائض أو عدم توفر الحوافز والضمانات الضرورية 

ية وانفتاح بعضها على الجتالبها. لذلك من الضروري تطوير األسواق المالية العرب
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( إقليمية البعض اآلخر، بما يفسح السبيل في المستقبل إلى قيام سوق مالية عربية )
إن إنشاء سوق مال إقليمية عربية  موجودة يجري فيها التعامل باألدوات المالية العربية.

عة  ال يتم بمجد توفر الرغبة بذلك، أو بمجرد إصدار قرار، بل ال بد وأن تتوفر له مجمو 
 من الشروط المهيئة لذلك منها:

 وجود شركات مساهمة ذات ربحية إنتاجية.  •
 توفر الحجم الكافي من المدخرات المعروضة لالستثمار.  •
 وجود المؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة في تعبئة وتوظيف المدخرات. •
توفير الغرض االستثمارية وبلورتها على شكل مشروعات محددة ذات جدوى  •

 ية وربحية مجزية. اقتصاد 
 .لهذه المشروعات بشكل وافالترويج  •
التوسط بين المدخرين والمستثمرين لتحقيق التقاء العرض بالطلب في سوق المال  •

 العربية.
ابتكار األدوات االستثمارية المتنوعة وتطويرها لتأمين فاعلية السوق وضمان   •

 استمرار وتوسعه. 

ل دون تطوير األسواق المالية العربية  وبذلك نالحظ أن تحديد المعوقات التي تحو 
وانفتاحها على بعضها، واقتراح الخطوات العملية الواجب اتخاذها لتذليل هذه المعوقات 
هو السبيل الناجح لدعم الربط بين هذه األسواق وزيادة انفتاحها على بعضها. وهذا 

بية والقوانين  يتطلب أيضًا إعادة النظر في الهياكل المؤسسية لألسواق المالية العر 
التجارية والمالية وتشريعات اإلصدار لألدوات المالية، واإلجراءات النقدية والمصرفية، 

 . كافةً  والمحاسبية السائدة في الدول العربية
وضع صندوق النقد العربي برنامجًا لإلسهام في تطوير أسواق المال العربية  

الضروري لتحقيق التنسيق بين  والتنسيق والربط فيما بينها، ويرى الصندوق أنه من 
أسواق المال العربية وإيجاد الصالت والروابط بينها ال بد من أن تستوفي كل سوق 
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وطنية مقومات وجودها وال بد من تحقيق قدر من التشابه فيما بينها في تنظيم العمل 
 في األسواق المالية العربية. 

تنظيم العمل في األسواق المالية العربية العناصر  لالصندوق  استراتيجيةتتضمن 
  :اآلتية

تقديم الخبرات الفنية الالزمة لتطوير وتنمية األسواق المالية المحلية في كل بلد  •
 عربي لديه سوق مال حاليًا أو احتماالت لقيام مثل هذه السوق.

 عربية لألوراق المالية.  إقليميةتنشيط سوق  •
 المالية العربية. الربط بين األسواق  •
 تحسين المناخ االستثماري في الدول األعضاء.  •
يتم تدخل الصندوق لتطوير وتنمية األسواق المالية العربية ثم العمل على الربط   •

 بينها من خالل برامج المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق للدول األعضاء. 
المجال الدولي دعم وتطوير دور المصارف والمؤسسات المالية العربية في  •

 واإلقليمي.
كما يتضمن برنامج عمل الصندوق في هذا المجال إعداد نظام قانوني نموذجي  
لسوق مالية عربية، لتنظيم السوق وتحديد كيفية الرقابة عليها وتنظيم الجهات العاملة 
في نطاقها مثل الوسطاء وشركات األوراق المالية وضمان االكتتاب، وكذلك أدوات 

 السوق مثل األسهم والسندات وغيرها.  التعامل في
ولتحقيق هذه األهداف يعمل الصندوق على حصر األوضاع القانونية والتنظيمية  
المتعلقة بأسواق المال في الدول العربية وجمع البيانات االقتصادية واالجتماعية لهذه 

ة ( عن األسواق العربي Data Baseويسعى الصندوق إلنشاء قاعدة بيانات )  الدول.
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األعضاء بالصندوق. )ويعمل الصندوق على تكوين خبرة داخلية به يمكنها تنفيذ برامج  
  150 المعونة الفنية في المجاالت المتصلة بتطوير أسواق المال(.

لقد أولى صندوق النقد العربي  دور الصندوق في تعزيز التبادل التجاري العربي:
لتبادل التجاري بين الدول العربية انطالقًا منذ إنشائه اهتمامًا كبيرًا للعمل على تعزيز ا

 151  من طبيعة تكوينه وأهدافه األساسية، وقد نص على ذلك صراحة اتفاقية الصندوق.
( بالمائة من  7ما يزال حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ضئياًل، وال يتجاوز )

تطوير اإلمكانات  إجمالي التجارة العربية الخارجية في الوقت الراهن، وهذا يتطلب 
والوسائل الالزمة لالرتقاء بها وزيادة حجمها وهناك مجموعات من العوامل تساعد على 
ذلك وأهمها بروز طاقات إنتاجية وتصديرية كبيرة لمجموعة متنوعة من المنتجات في 
عدد من الدول العربية كثمرة لسياسات توسيع القاعدة االقتصادية وتنويع مصادر الدخل 

ام الموجه لقطاعات التصدير، وسياسات تنشيط القطاع الخاص، ضمن سياسات واالهتم
وبرامج التصحيح االقتصادي التي اتبعتها هذه الدول. كما أن تزايد النزعات الحمائية  

، كل والحواجز المقامة في وجه صادرات الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة
لى األسواق  العربية كمنفد طبيعي لتسويق لتفات إهذه المؤشرات تؤكد ضرورة اال

 المنتجات العربية.

ولزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ال بد من تحرير المبادالت التجارية 
من العوائق الجمركية وغير الجمركية، وال بد كذلك من تطوير خدمات التمويل والضمان  

سويق في الدول العربية وحيث أن تعزيز والنقل واإلعالم التجاري، وتحسين قنوات الت
التبادل التجاري بين الدول العربية وتطويره من األهداف األساسية لصندوق النقد العربي، 

 فقد كثف الصندوق نشاطه إليجاد الوسائل المناسبة إلنجاز هذه المهمة.
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)ولقد بذل الصندوق، منذ السنوات األولى إلنشائه وال يزال، الجهد على عدة محاور   
لوضع األسس التي يمكنه من خاللها المساهمة في هذا المجال، ويرى الصندوق أن  
تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتطلب جهودًا مكثفة ومشتركة من قبل جميع  

جته من جانب واحد كجانب التمويل مثاًل، دون مشاركة الجهات ذات العالقة، وأن معال
أو قيام الجهات األخرى المهتمة بتنمية هذا التبادل بدورها، لن يؤدي إلى النتيجة 

 .المرجوة(

وتركزت الجهود التي بذلها الصندوق في تطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول 
 العربية على محورين رئيسيين:

 أعدها ويعدها الصندوق حول التجارة البينية العربية.الدراسات التي  -1
الجهود التي يبذلها الصندوق للبحث عن الوسيلة المالئمة لتشجيع وتنمية   -2

 التبادل التجاري بين العرب. 
وقد أحدث الصندوق تسهيل مالي خاص للتبادل التجاري بين الدول العربية، هدفه 

الدول األعضاء في الصندوق، وفي سبيل ذلك، تدعيم وتنمية المبادالت التجارية بين 
يقوم الصندوق بتمويل كل أو بعض العجز الحاصل في الميزان التجاري لدولة عضو  
مع بقية الدول العربية. )وبموجب هذا التسهيل قدم الصندوق أحد عشر قرضًا، استفادت 

  152 .مليون دوالر(  250منه ثماني دول أعضاء، بلغ مقدارها  

ج تمويل التجارة العربية، الذي أقره مجلس محافظي صندوق النقد ويهدف برنام 
العربي في اجتماعه السنوي الثالث عشر، إلى تنمية التجارة بين الدول العربية وتحقيق 
أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي سبيل ذلك يسعى 

ن الدول العربية وتزين القدرة التنافسية للمصدر البرنامج إلى توفير التمويل للتجارة بي 
 العربي.
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الصندوق السنوي الثالث  خالل اجتماع مجلس محافظي  1989ام وقد تم في ع
عشر الذي عقد في عمان، إقرار النظام األساسي برنامج تمويل التجارة العربية، 

المصرح به،  مليون دوالر وهو ما يعادل نصف رأسمال البرنامج  250واالكتتاب بمبلغ 
ويعتبر إقرار المجلس للنظام األساسي بمثابة إشارة بالبدء للبرنامج للتحضير للمرحلة 
التالية المتعلقة بإنجاز المهام التي تمهد السبيل أمامه للشروع في عمليات تمويل التجارة 
العربية، حيث تنص المادة الرابعة واألربعون من النظام األساسي على أن يبدأ نفاذ 

برنامج وممارسة عملياته عند إقرار نظامه األساسي من قبل مجلس محافظي صندوق ال
  153 .النقد العربي

ويتم التعــامــل مع برنــامج تمويــل التجــارة العربيــة من خالل الوكــاالت الوطنيــة التي 
تعينها الدول العربية األعضـــــــاء لذلك الغرض، حيث يوفر البرنامج خطوط ائتمان لهذه  

ن خاللهـا بـإعـادة تمويـل االئتمـان الـذي تكون قـد قـدمتـه للمصـــــــــــــــدرين الوكـاالت تقوم م
والمســــــــــــــتوردين المتعــاملين في التجــارة العربيــة المؤهلــة للتمويــل من قبــل البرنــامج، إمــا 
مباشـــــــــرة، أو بطريق غير مباشـــــــــر عبر المؤســـــــــســـــــــات المصـــــــــرفية األخرى، وقد طلب 

ى البرنامج، وقد قامت الصــــــــــندوق من المحافظين تســــــــــمية الوكاالت الوطنية لدولهم لد 
وأوضـــــــح ،  بعض الدول العربية بتســـــــمية الوكاالت الوطنية التي ســـــــتمثلها لدى البرنامج

أن صــــــندوق النقد العربي يقدم معونة فنية لألجهزة النقدية   1989التقرير الســــــنوي لعام 
المصــــرفية في الدول العربية األعضــــاء. وتعتبر المعونة الفنية إحدى الوســــائل المتاحة 

ــادي العربي ودفع عجلة التنمية للصـــ  ــاء خطوات التكامل االقتصـ ــهام في إرسـ ندوق لإلسـ
 في الدول األعضاء والمعونة الفنية إلى:

 اإلسهام في إعداد الكوادر ورفع كفاءة العاملين في األجهزة النقدية والمالية العربية. •

 إقامة دورات تدريبية في موضوعات مالية ونقدية متخصصة.  •
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إعداد البيانات النقدية والمالية وإجراء التحليالت والمناقشات بهدف  تطوير أساليب  •
 المساعدة في رسم السياسات االقتصادية.

إقامة تعاون أوثق بين الصندوق واألجهزة النقدية والمالية والمصرفية في الدول  •
 األعضاء.

 استمرار االتصال وتبادل الخبرات فيما بين الدول األعضاء. •

مع الدول األعضاء، والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في  ويتعاون الصندوق 
تبادل الخبرات والمعونة الفنية وتنظيم الدورات التدريبية في مجال النقود والمصارف 

 واألجهزة المالية. 
ــربية واإلنكليزية، يقوم الصــندوق بإصــدار   التقرير الســنوي للصــندوق باللغتين العــــــــــــــ

ــًا ألهم   ــمن عرضـ ــتثمارات، يتضـ ــاط اإلقراض، واالسـ ــندوق وفي مقدمتها نشـ ــطة الصـ أنشـ
وأســــواق األوراق المالية العــــــــــــــــــربية والمعــــــــــــــــــونات الفنية، كما يتضــــمن نشــــاطات معهد 
السـياسـات االقتصـادية وملخصـًا لنشـاط أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية والتعاون 

ــربية واإلقليمية الدولية. ويحتوي التق رير على حزمة كاملة للبيانات مع المنظمات العـــــــــــــــ
المالية الموحدة للصندوق ومؤسسته التابعة برنامج تمويل التجارة العربية وتقرير مدقــقي 

 الحسابات المستقلين.
 : 2012 عام  خالل صندوق النقد العربي   نشاط

 حددتها التي المجاالت  في نشاطه وتوسيع تطوير النقد العربي على صندوق  يعمل

 على المستجدات التي طرأت  ظل في 2012 عام ذلك خالل إنشائه وعمل على اتفاقية

العربية خالل هذا  للدول االقتصادي ومن خالل تقييم األداء.  والدولي اإلقليمي الصعيدين
 نالحظ ما يلي:  العام

 السياسي االستقرار عدم بظروف العربية للدول االقتصادي األداء تأثر استمرار •

  المنطقة.  دول بها بعض  مرت  التي السياسية التحوالت  أعقاب  في واالقتصادي
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  السياحة. من العائدات  وانخفاض  اإلنتاج عجلة تباطؤ •
 المباشر.  األجنبي لالستثمار التدفقات الداخلة تراجع •
  اليورو. دول منطقة في االقتصادي بالركود  الدول هذه صادرات  تأثر •
   العربية. الدول لبعض  والخارجية الداخلية التوازنات  على التأثير السلبي •
 دولة من األداء تباين وإن التطورات  بتلك العربية االقتصادات  نمو معدالت  تأثر •

 .ألخرى 

اليورو   منطقة في السيادية الديون  أزمة بتداعيات  العالمي االقتصاد  تأثر واستمر
مما أثر بشكل سلبي  انكماش، إلى الدول اقتصادات تلك في الهش النمو تحول نتيجة
  .العربية للدول والتحويالت الخارجية السياحة وتدفق أداء الصادرات  على

 :  2012 النقد العربي خالل عام صندوق  التطورات، قام هذه ضوء وفي
 من لديه، المتاحة الموارد  به تسمح الذي السريع وبالقدر بالشكل المادي الدعم تقديم •

 برنامج يقدمه الذي خالل الدعم ومن للصندوق  المتعددة اضيةاالقر  النوافذ  خالل

   .العربية الدول في والمستوردين للمصدرين العربية التجارة تمويل
   .األعضاء الدول في والمؤسسية القدرات البشرية لتعزيز البرامج التدريبية تنفيذ  •
 للتغلب  المختلفة، المجاالت  في للدول األعضاء الالزم الفني والدعم المساعدة توفير •

    .تواجهها التي المشكالت االقتصادية على
 المشتركة المبادرات  خالل من  المركزية العربية للمصارف الالزم  الفني العون  تقديم •

 .الصلة ذات  الدولية المؤسسات  مع بالتعاون 

 المركزية البنوك محافظي مجلس أمانة  بمهام  االضطالع في الصندوق  واستمر •

   .العرب  المالية وزراء لمجلس الفنية العربية واألمانة النقد  ومؤسسات 

 ســبعة 2012 عام النقد العربي خالل صــندوق  قدم ،اإلقراضـي النشــاط مجال ) في 

ــابي، عربي دينار مليون  118نحو   بلغت  إجمالية بقيمة جديدة قروض   نحو تعادل حســـ
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 قرض  في 2012 خالل العام الممنوحة القروض  وتمثلت  .أمريكي دوالر مليون  545

 حسـابي،عربي   دينار مليون  7.4 نحو قيمته بلغت  الهاشـمية األردنية المملكة إلى تلقائي

ــين أمريكي، دوالر مليون  34 نحو تعادل  إطار في وذلك اليمن، جمهورية إلى وقرضــــ

 دينار مليون  45 بلغت  إجمالية وبقيمة العادي، والقرض  التعويضــــــــي من القرض  كل

 قروض  ثالثة إلى باإلضـافة هذا  .أمريكي دوالر مليون 208 نحو تعادل حسـابي، عربي

ــية، للجمهورية الصــــندوق  قدمها  .ح.ع.د  مليون  38 نحو قيمتها اإلجمالية بلغت  التونســ

 وقرض  قرض تلقائي في القروض  هذه وتمثلت  أمريكي، دوالر مليون  177 نحو تعادل

ــحيح تســـهيل إطار في وقرض  تعويضـــي ــرفي المالي القطاع في الهيكلي التصـ  .والمصـ

 قيمته بلغت  تعويضـــيا قرضـــا ، 2012 عام خالل المغربية، للمملكة قدم الصـــندوق  كما

 يرتفع وبـذلـك  .أمريكي دوالر مليون  127 تعــادل نحو  .ح.ع.د  مليون   27.4 نحو

 دينار مليار 1.6 إلى نحو األعضــــــــاء لدوله الصــــــــندوق  قدمها التي القروض  إجمالي

القروض   من اســـتفاد  وقد  . 2012 عام نهاية في دوالر مليار 7.2 تعادل حســـابي عربي
األعضــاء  الدول من دولة عشــر قرضــًا ألربع 160 عددها والبالغ الصــندوق  قدمها التي
 .)154 

  عمليات عديدة أهمها: النقد العربي لصندوق االستثماري  النشاط يشمل
 ومؤسسات  المركزية من المصارف الودائع  قبول نشاط في  الذاتية موارده توظيف  •

 أرصدة عالية مستوى  على الصندوق  حافظ  حيث  واستثمارها  العربية  والمالية  النقد 

 الصندوق.  في  األعضاء الدول ثقة  استمرار  ليعكس النشاط لهذا
 في المجمعة واألموال العربية،  التجارة تمويل برنامج أموال استثمارات  إدارة •

 العاملين  تقاعد  صندوق  وأموال المتخصصة العربية الموحد للمنظمات  الحساب 

   .األعضاء  الدول لصالح  محافظ السندات  إدارة إلى باإلضافة  بالصندوق،
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 وحققت  المستثمر  المال رأس في حماية أسهمت  محافظة استثمارية  سياسة  اتباع •

 المخاطر  من  متدنية  على نسب  المحافظة  مع  المستوى  على إيجابية  عوائد 

 .االستثمارية 

العربية   المركزية للمصارف الالزم الفني العون  تقديم النقد العربي صندوق  واصل
الصلة وفقًا لما   ذات  الدولية المؤسسات  مع بالتعاون  المشتركة  المبادرات  خالل  من

 155يلي: 
 والمملكة  قطر ودولة  الهاشمية األردنية  المملكة من  لكل الفنية  تقديم المشورة  •

 ومركزيات  االئتماني االستعالم نظم مبادرة تطوير صعيد  على وذلك المغربية

    .المخاطر
 فيما  المغربية والمملكة المتحدة العربية  دولة اإلمارات  من  لكل الفنية  المشورة  تقديم •

    .المضمون  اإلقراض  نظم  تطوير بمبادرة  يتعلق 
 العقاري  التمويل قطاع  تطوير  مبادرة  إطار في  الفنية المشورة  تقديم  الصندوق باشر   •

 المشورة  تقديم تم حيث  ،2012 عام خالل أطلقها الصندوق  والتي العربية الدول في

    .الهاشمية األردنية  المملكة إلى  المجال  هذا في

 األردنية والمملكة التونسية والجمهورية الكويت  دولة من لكل المشورة تقديم •

 ."العربية  الدول في  الدين أسواق تطوير" إطار مبادرة   في الهاشمية

 المال أسواق بأداء المتعلقة  المعلومات والبيانات  توفير في بنشاطه  الصندوق  استمر

 عن سنوي  إصدار تقرير  الفصلية النشرات  إصدار جانب  إلى العام  هذا وباشر   .العربية

على  بالعمل  الصندوق  كما استمر .األداء لهذا شامالً  تحليالً  يتضمن  األسواق هذه أداء
 المنظمات  مع والتنسيق بالتعاون الموحد،  العربي االقتصادي التقرير وإصدار إعداد 
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 للمجلس االقتصادي الدورية الوزارية االجتماعات  في . وشاركوالدولية واإلقليمية العربية

       واالجتماعي.

 المركزية الدولية والبنوك والمنظمات  المؤسسات  مع تعاونه الصندوق  واصل

 مبادرة  وتم إطالق  .المختلفة المالي القطاع  تطوير مبادرات  أنشطة إطار في العالمية،

العربية  الدول في العقاري  التمويل قطاع  لتطوير الدولي البنك مع الفني للتعاون  جديدة
 البنك مع تفاهم  على مذكرة بالتوقيع قام كذلك .ةالقائم  األخرى  المبادرات  إلى لتضاف

 أسواق في مجال المؤسستين  بين  التعاون  تعزيز إلى تهدف والتعمير، لإلنشاء األوروبي

 .التجارة وتمويل  المال

 الدوليين،  والبنك  النقد  لصندوق  الدورية  االجتماعات  فعاليات  في الصندوق  شارك كما

والعشرين،  األربعة مجموعة واجتماعات  التنمية لجنة اجتماعات  حضور تضمن  بما
 الدولي البنك  رئيس  من  كل  مع  العربية  للمجموعة  الوزارية  االجتماعات  في  والمشاركة

 لمبادرة  الوزاري  االجتماع  في المشاركة جانب  إلى الدولي، صندوق النقد  عام ومدير

 التسويات  بنك  مع  تعاونه  الصندوق  كما واصل  .التنمية أجل  من  للشراكة   "دوفييل"

 الخاصة الدولية االجتماعات  في  الدفع، وشارك لنظم الدولية واللجنة بازل ولجنة  الدولية

 التجارية  المبادالت  وتنمية  بتشجيع  المتواصل اهتمامه مجال وفي أخرى،  جهة ومن .بها

 تمويل لبرنامج  المتخصصة خدماته تقديم الصندوق في العربية، واستمر  الدول بين

 إلى باإلضافة والتدقيق الداخلي، واإلدارية  القانونية بالشؤون  ، والمتعلقةالعربية التجارة

 .االستثمارية محافظه  ومتابعة إدارة

 العدد  أصدر والدراسات حيث  والبحوث  بإصدار التقارير والنشرات  الصندوق  يقوم 

 بعرض  تهتم  والتي ،"العربية  للدول الخارجية  تنافسية التجارة  إحصاءات " نشرة  من األول

 العمل وأوراق الدراسات  من وعدد  .المختلفة  التنافسية مؤشرات  في العربية الدول موقف

 موضوع بينها  ومن  األعضاء  للدول االقتصادية المهمة الموضوعات  ببحث  اهتمت  التي
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 وتمويل للتمويل  فرص النفاذ  توسيع  وسبل الشامل النمو  ودعم  االقتصادي االستقرار

  المالي. واإلصالح السلعية الصادرات  وتنافسية العربية  التجارة 

 مؤسسات العون اإلنمائي العربية: -ثانيًا 
أهم المالمح التي تميز تجربة التعاون االقتصادي  أحد العون اإلنمائي العربي يعد 

ساعد العربي، ويتمثل هذا العون في القروض والمنح والهبات والمعونات الفنية التي ت
على تنمية الدول العربية التي تحتاج إلى هذا التمويل. ويقدم هذا التمويل من جانب 
صناديق التمويل العربية )قطرية أو متعددة األطراف(، أو بالتنسيق بين هذه الصناديق  

كانت بداية العون اإلنمائي العربي    العربية ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية غير عربية.
الطفرة التي حدثت في أسعار ئد الدول العربية من تصدير النفط نتيجة ارتفاع عوامع 

 النفط في السبعينيات وترتب عليها إنشاء المؤسسات والصناديق المقدمة لهذا العون. 
 دوالر( ) مليون  1970 – 2006العربي خالل الفترة   اإلنمائي العون 

 
  

االقتصادية في الدول العربية المقدمة تأثر حجم العون اإلنمائي العربية باألوضاع 
للمساعدات اإلنمائية، وخالل فترة الثمانينات تراجع حجم العون اإلنمائي العربي بسبب 

1539

6374 6548

3103 2686

1362

3164
2620

3586

المتوسط السنوي
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التطورات السلبية ألوضاع االقتصاد العالمي وبخاصة ما يتعلق بأسواق النفط لما لها 
لية العربية على ولم تقتصر المعونات الما من تأثير كبير على حجم العوائد النفطية.

تقديم القروض اإلنمائية التي تقدمها مؤسسات العون اإلنمائي العربي، بل بدأت الدول 
، بتقديم  1967العربية الغنية، بعد مؤتمر القمة العربي الرابع الذي عقد في الخرطوم 

دعم مالي في شكل منح لكل من مصر وسوريا واألردن. ولم يكن تقديم هذا الدعم  
طًا بتمويل مشروعات معينة أو خطة إنمائية محددة، وإنما قدم كدعم مباشر المالي مرتب

 للميزانية. 

 مزايا شروط العون اإلنمائي العربي: ومن أهم  
 انخفاض أسعار الفائدة، وطول فترتي السماح والسداد.  •
ارتفاع عنصر المنحة في القروض المقدمة في إطار هذا التمويل، حيث توضح   •

% بالنسبة لقروض 40البيانات أن عنصر المنحة في هذه القروض يبلغ حوالي 
 % في إطار العون العربي الثنائي.  70مؤسسات العون اإلنمائي العربي، وحوالي  

التي تحصل على هذا عدم وجود شروط من جانب الصناديق العربية تلزم الدول   •
التمويل بشراء واردات من جهات معينة، أو بإسناد تنفيذ المشروع المقدم له  
التمويل لشركات معينة، ولكن في الغالب يترك لهذه الدول الحرية في ذلك، وهو 
عكس ما هو معمول به في القروض التي تحصل عليها الدول العربية من جهات  

 أجنبية أخرى. 

تعلقة بحق األطراف المقدمة لهذا التمويل في التدخل في عدم وجود شروط م •
السياسات االقتصادية للدول المتلقية لهذا التمويل كما يحدث في حالة الصندوق 

 والبنك الدوليين. 

بدأت الدول العربية المصدرة للنفط بتقديم المساعدات المالية للدول النامية مع بداية 
أخذت تحقق فائضًا ماليًا. وبلغت قيمة التدفقات العقد السادس من هذا القرن، عندما 
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المالية من الدول العربية المصدرة للنفط من معونات مالية للدول النامية في عام  
/ مبلغ 1973/ مليون دوالر. ووصلت هذه المعونات في عام / 393/ حوالي /1970/
  2006- 1970  / مليون دوالر. وقد بلغ حجم العون اإلنمائي العربي خالل الفترة2108/

المساعدات العربية  وبذلك بلغت القيمة التراكمية إلجمالي  مليار دوالر. 127حوالي 
المقدمة من الدول العربية الغنية إلى الدول النامية    اإلنمائية الميسرة )صافي السحب(  

مليار دوالر، استخدمت في مختلف  /129200حوالي / /2005- 1970خالل الفترة /
 الدول النامية التي تفتقر لوسائل التمويل أثناء عملية التنمية الشاملة.المجاالت لمساعدة  

156  
ومع بداية السبعينات من هذا القرن بدأت الدول العربية المصدرة للنفط بتخصيص  

النامية األخرى، وفي عام   العربية جزء من الفوائض المالية التي تملكها لمعاونة الدول
 .  /2005- 1970على مستوى خالل الفترة / / وصلت هذه المعونة إلى أ 1980/

 دوالر( ) مليون  1970 – 2006العربي خالل الفترة   اإلنمائي العون 

 اإلنمائي إجمالي العون  السنوي  المتوسط الفترة 
 العربي

1970-74 1539 7675 
1975-79 6374 31870 
1980-84 6548 32740 
1985-89 3103 15515 
1990-94 2686 13430 
1995-99 1362 6810 
2000-04 3164 15820 
2005-06 2620 5240 

 
 .401، تحرير صندوق النفط العربي، أبو ظبي ص2006التقرير االقتصادي العربي الموحد  - 156
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2006 1970- 3586 129100 
 ، تحرير صندوق النفط العربي، أبو ظبي.2006التقرير االقتصادي العربي الموحد  المصدر:

وتختلف المعونات المالية التي تقدمها الدول العربية المصدرة للنفط للدول النامية  
األخرى عن المعونات التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة من حيث المصدر 
واألهداف، إذ يمثل العون المالي الذي تقدمه دول األوبك لبقية دول العالم الثالث انتقااًل  

ى دول نامية أخرى، ومصدر هذه األموال من مورد طبيعي للموارد من دول نامية إل
ناضب وليس من مورد صناعي متجدد وترتبط المعونات التي تقدمها الدول الرأسمالية 

 للدول التي تقدم هذه المعونات.  استراتيجيةو بأهداف سياسية 
 2005للعمليات التمويلية حسب مجموعات الدول المستفيدة خالل عام التوزيع القطاعي 

 

 
"اتجهت قروض مؤسسات التمويل العربية إلى  التوزيع القطاعي للقروض: -
خصص لقطاعات المواصالت والطاقة والمياه   ز على قطاعات البنية األساسية إذ التركي
% للنقل واالتصاالت، 24.1% للطاقة، 28.2بالمائة من إجمالي االلتزامات )  57
بالمائة والزراعة والثروة   16.5% للمياه والمجاري(. وكانت حصة الصناعة والتعدين  4.7

,  النقل واالتصاالت
42.3

الكهرباء والنفط )الطاقة 

19.6; (والغاز

المياه والصرف 

6.9; الصحي

الزراعة والثروة 

5.4; الحيوانية

الصناعة 

2.4; والتعدين

,  قطاعات أخرى
23.4
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وعات بالمائة، وخصص لألغراض المختلفة التي تشمل موازين المدف 16الحيوانية 
  157  .بالمائة( 1.5وخدمات الصحة والتعليم والتدريب 

 
 
 
 
 

 2005للعمليات التمويلية حسب مجموعات الدول المستفيدة خالل عام التوزيع القطاعي 
 مجموع المساعدات  البيـــــــان

 مليون دوالر 
حصص  

 القطاعات % 
 حصة الدول العربية 

 مليون دوالر 
 960.6 42.3 1658.9 النقل واالتصاالت 

ــاء والنفط  ــة )الكهربــ ــاقــ الطــ
 والغاز(

769.7 19.6 655.8 

 137.2 6.9 271.4 والصرف الصحي المياه 
 41.4 5.4 213.4 والثروة الحيوانية  الزراعة

 84.5 2.4 92.3 عة والتعدين االصن 
 499.2 23.4 916.3 قطاعات أخرى 

 2378.7 100.0 3922.0 المجموع 

 . 216، المصدر السابق 2006 االقتصادي العربي الموحدالتقرير  :المصدر 

األطراف بارتفاع   الثنائية منها أومتعددة لمساعدات اإلنمائية العربية سواءتتميز ا
عنصر المنحة في مجموع قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية، وقد تصل أحيانًا إلى 

% من إجمالي القروض. لذلك يعد العون اإلنمائي العربي من مصادر التمويل 50حدود  

 
 . 275التقرير االقتصادي العربي الموحد، المصدر السابق ص - 157
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المهمة والمتميزة للدول المستفيدة العربية منها وغير العربية. ويعود ذلك لعدة أسباب 
 أهمها: 

ميز العون اإلنمائي العربي بشروط مالية وقانونية ميسرة مع ارتفاع عنصر المنح  ت •
 في عملياته. 

عدم تقيد القروض المقدمة في إطار العون اإلنمائي العربي بشروط التوريد أو   •
  ه اتباع التنفيذ من قبل مؤسسات الجهة المانحة. كما ال يصاحبها تدخل فيما يتعين  

 ة واجتماعية. من سياسات اقتصادية ومالي 
نظرًا لكونها مساعدات من دول نامية إلى دول نامية أخرى )جنوب /جنوب( فهي  •

 ال ترتبط بعالقات سابقة وال تهدف إلى االستغالل المباشر أو غير المباشر. 
مؤسسة التمويل اإلنمائي هي المؤسسة التي   أنواع مؤسسات التمويل اإلنمائي: -

التمويل اإلنمائي المتوسط أو الطويل األجل سواء كانت عامة يغلب على طبيعة عملها  
نالحظ وجود ثالثة أنواع من   إلى جانب صندوق النقد العربي  أو خاصة الملكية، 

 مؤسسات التمويل اإلنمائي في الدول العربية:

أنشأت معظم الدول العربية، كل دولة  مؤسسات التمويل اإلنمائي القطرية: -1
و أكثر، للتمويل اإلنمائي، سواء من قبل القطاع العام أو القطاع  على حدة، مؤسسة، أ

الخاص أو القطاع المشترك، ووصل عدد هذه المؤسسات في مختلف أنحاء الوطن  
 مؤسسة متخصصة. 68حوالي إلى   1980العربي في عام 

 ، مؤسسة  15دولة عربية    21بحيث بلغ عدد مؤسسات تمويل االئتمان العقاري في  
، ثم مؤسسات التنمية الصناعية وعددها 10سسات التنمية الزراعية وعددها  يليها مؤ   158
والباقي هو عبارة عن مؤسسات )مصارف( تنمية متعددة األغراض، كما وتشمل  9

اإليداع والتسليف واالدخار واإلنماء التعاوني. إن هذا العدد، بطبيعة األمر، ليس هو  

 
 العربية باستثناء قطر، إذ ال يوجد بها أية مؤسسة .كافة الدول  - 158
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لمتخصص. فتونس ولبنان واألردن المؤشر الصحيح النتشار التمويل اإلنمائي ا
والسعودية والمغرب، على سبيل المثال، تستحوذ على عدد من مؤسسات التمويل 
المتخصص يجاوز الخمسة لكل منها إال أن بعض الدول العربية األخرى، قد يتوفر 

ويتسع نشاط   159 .لديها عدد أقل من المؤسسات ولكن بحجم ومقدرة تمويلية أكبر
اإلنمائي القطرية ليشمل كافة القطاعات، الزراعة، الصناعة، السكن  مؤسسات التمويل 

والعقارات، السياحة، والصناعات الحرفية، وكذلك القطاع التعاوني والخدمات االجتماعية 
 والفردية للمواطنين. 

إضافة إلى مؤسسات التمويل اإلنمائي الوطنية، وهي التي تهتم بتمويل المشاريع  
ن الدول العربية، دون أن يكون لها أية نشاطات خارج حدود الدولة التنموية داخل دولة م

، أنشأت بعض الدول العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة ةالواحد 
للبترول عددًا من الصناديق ومؤسسات العون اإلنمائي بهدف مساعدة الدول النامية  

أسستها بعض الدول العربية منفردة الصناديق القطرية التي . )العربية وغير العربية(
  160 لمساعدة الدول العربية وهي:

 (. 1962الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ) •
 (. 1974صندوق أبو ظبي لإلنماء االقتصادي العربي ) •
 (.1975الصندوق السعودي للتنمية ) •
 (. 1978الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ) •
 (.1973الخارجي ) المصرف الليبي  •

انبثقت فكرة التنسيق بين مؤسسات العون اإلنمائي العربي وشركاء التنمية  
عندما استشعرت هذه الصناديق ضرورة التشاور بهدف  1974االستراتيجيين في عام 

 
محمد سعيد النابلسي، دور مؤسسات التمويل اإلنمائي القطرية في تمويل عمليات اإلنماء في الوطن العربي، مجلة   -  159

 . 56ص 2ع 9، م 1983النفط والتعاون العربي، الكويت 

أنها المؤسسة التي يغلب على هو  ئع لمؤسسة التمويل اإلنمائي  ن المفهوم الشاإيقول األستاذ محمد سعيد النابلسي:    -  160
 ل سواء كانت عامة أو خاصة الملكية.جطبيعة عملها التمويل اإلنمائي المتوسط أو الطويل األ
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االستفادة المثلى من مواردها وتحسين فاعلية العون الذي تقدمه. وتعد مؤسسات التنمية  
لمصدر األساسي لدعم الدول العربية، حيث تقوم منذ تأسيسها في العربية واإلقليمية ا

بالتنسيق بين ثماني مؤسسات تمويل عربية مستقلة لهذا الغرض. وتعمل  1974العام 
باستمرار وبشكل دوؤب لتضمن توفير التمويل الالزم للمشاريع التنموية بشكل مدروس 

 وفعال. 
درتها على تمويل مشاريع كبيرة  قوقد تميزت مجموعة العون اإلنمائي العربي ب

تستطيع أي مؤسسة بمفردها تمويلها. وواصلت مؤسسات مجموعة التنسيق تقديم  ال
المساعدة للدول العربية كجزء من إيمانها الكامل والقوي في مواضيع التنمية وأهميتها. 
وهذه المؤسسات التي كانت تعمل كل على حدة من أجل تعزيز التنمية لدى جيرانها، 

وذلك لتحقيق المزيد من   1975لت تعمل تحت راية أمانة مجموعة التنسيق في عام ظ
الفعالية بالعمل معا بدال من العمل كل على حدة. وتهتدي المجموعة بعدة أهداف في 

 سبيل بلوغ غايات مشتركة لدى المؤسسات األعضاء فيها. 
 تسعى إلى تحسين نوعية العيش في الدول العربية و العالم النامي،   •
 التخفيف من حدة الفقر في الدول العربية و العالم النامي.  •

وتضم مجموعة التنسيق حاليا ثماني مؤسسات منها خمس متعددة األطراف وهي: 
ق العربي  الصندو و صندوق األوبك للتنمية الدولية )اوفيد(، و البنك اإلسالمي للتنمية، 

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا و لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية )األجفند(، وثالث 
مؤسسات وطنية وهي: صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية والصندوق 

 ية العربية. الكويتي للتنمية االقتصاد 
تعمل مؤسسات العون اإلنمائي العربي بشكل وثيق مع شركاء التنمية االستراتيجيين  
في الدول العربة بهدف التنسيق المستمر، لالستفادة المثلى من الموارد المتوفرة لديهم  
ولزيادة فاعلية العون اإلنمائي. بما في ذلك وكاالت التنمية الثنائية والمتعددة األطراف، 
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أجل تحقيق األهداف المرجوة من تقديم هذا العون واإلسهام في االرتقاء بمستوى  من 
معيشة الناس، وتحقيق األمن الغذائي لهم بتوفير الغذاء وتحسين المستوى الصحي، 
ونشر التعليم ومحو األمية، ومحاربة الفقر وإشراك المرأة بصورة أفضل في عملية التنمية  

قيق تنمية بشرية متطورة ومستدامة، وإيجاد فرص العمل، االقتصادية واالجتماعية، وتح
   معيشة المواطن. وزيادة الدخل ورفع مستوى 

، وهي التي قامت لتهتم بعملية تمويل  اإلقليميةمؤسسات التمويل اإلنمائي  -2
المشاريع التنموية في مختلف أرجاء الوطن العربي وخارج حدود الدولة الذي تنتسب 

يوجد بعض المؤسسات اإلنمائية العربية التي يتعدى نشاطها حدود المؤسسة، كما    اإليه
 الدول العربية ليشمل بعض الدول النامية في آسيا وأفريقيا. وهذا المؤسسات هي:

 (.1968الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )  •
 (.1976صندوق النقد العربي ) •
 (.1974)  أفريقياالبنك العربي للتنمية االقتصادية في  •
 (. 1975البنك اإلسالمي للتنمية ) •
 صندوق األوبك للتنمية.  •

 صندوق األوبك للتنمية الدولية:

صندوق األوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة األطراف تتشارك 
ملكيتها الدول األعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول. أسس صندوق األوبك 

ن بلدان الجنوب، وهو مكرس لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء تعبيرا عن التضامن بي
. 1976في األوبك و البلدان النامية األخرى. بدأ الصندوق عملياته في أغسطس/آب 

ويسعى الصندوق لتقديم المساعدة وتوفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية  
ماعية. وجميع البلدان النامية غير األعضاء لتحقيق أهدافها اإلنمائية االقتصادية واالجت

في األوبك هي، من حيث المبدأ، مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك 
 المؤسسات الدولية التي تفيد بأنشطتها البلدان النامية.
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 البنك اإلسالمي للتنمية: 

و بدأ ممارسة العمليات في 1975أسس البنك اإلسالمي للتنمية في أبريل 
. ويهدف البنك اإلسالمي للتنمية إلى تحفيز التنمية   1975توبر/تشرين األول أك

االقتصادية والتقدم االجتماعي في الدول األعضاء والمجتمعات المسلمة وفقا لمبادئ 
بلدًا هي الدول األعضاء في  53 الشريعة اإلسالمية. ويضم البنك في عضويته حالياً 

بنك اإلسالمي بتقديم القروض لمشاريع تنمية البنية  منظمة المؤتمر اإلسالمي. ويقوم ال 
التحتية والمساعدات التقنية لدراسات الجدوى، والمشاركة في رأس المال المشاريع المجدية  
ماليا، واعتمادات رأس المال لمؤسسات التمويل اإلنمائي الوطنية، وتأجير المعدات 

لمال المساهم. وتجدر اإلشارة هنا المشاركة في األرباح البيع بالتقسيط اعتمادات رأس ا
إلى مشاركة بعض الجهات غير العربية في كل من البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق 

%( بينما تصل 70األوبك للتنمية. وتبلغ المساهمة العربية في رأس مال األولى حوالي )
 %( في صندوق األوبك.50إلى حوالي )

وبك على عائدات النفط كمصدر  تعتمد الدول العربية األعضاء في منظمة األ
رئيسي لدخلها، وحرصت هذه الدول على دعم ومواصلة مسيرة المساعدات التي تقدمها 
للدول النامية العربية وغير العربية. لقد مرت فترة ازدادت فيها األهمية التي تعلقها 

ل، المؤسسات اإلنمائية على التمويل المشترك للمشروعات. ولقد نشطت مؤسسات التموي 
 بخاصة العربية منها في المساهمة بتمويل عملية التنمية الدول النامية.

  :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

ــادي واالجتمـاعي هيـئة مـالـية إقليمـية عربـية  الصـــــــــــــــندوق العربي لإلنمـاء االقتصــــــــــــ
. 1974دولــة عــربيــة. باشر الصندوق نشاطه في عام    21مستقلة، يضم فــــي عضويتــه  

ــادي واالجتماعي  ــهام في تمويل مشـــروعات اإلنماء االقتصـ ــندوق إلى اإلسـ ويهدف الصـ
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االقتصـادية وتقديم قروض بشـروط ميسـرة في الدول العربية عن طريق تمويل المشـاريع  
ــادية  ــلية للمشــــــروعات االقتصــــ للحكومات والهيئات والمؤســــــســــــات العامة، ومنح األفضــــ
الحيوية في الدول العربية ، وتمويل مشـــــــــــــاريع القطاع الخاص في الدول األعضـــــــــــــاء، 
وإنشــــــــــــــاء وإدارة صـــــــــــــــناديق خـاصــــــــــــــة تـهدف إلى تحقيق أغراض معيـنة تتفق وأغراض 

ي ويتم تمويلها من موارده وأية موارد أخرى، وتشــــــجيع توظيف األموال الصــــــندوق العرب
ــر بما يكفل تطوير وتنمية االقتصـــــــاد  ــر أو غير مباشـــــ العامة والخاصـــــــة بطريق مباشـــــ

 العربي، وتوفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية. 

 :ظبي للتنمية صندوق أبو

كمؤسسة حكومية مستقلة. بدأ  1971يوليو/تموز  15أسس صندوق أبو ظبي في 
. أهم أهداف صندوق أبو ظبي هي تقديم  1974ممارسة أعماله في سبتمبر/أيلول 

المعونة االقتصادية إلى البلدان لدعم تنميتها االقتصادية، وذلك بتقديم القروض أو  
مختلف مجاالت المشاركة في رأس مال المشاريع وتوفير الخبرة و المساعدة التقنية في 

التنمية االقتصادية. أو أي أنشطة أو خدمات قد تلزم لتحقيق أغراض الصندوق. ويقوم  
استثمار السيولة النقدية ات مالية داعمة ألغراض الصندوق و الصندوق بإنشاء مؤسس

المتوفرة في مشاريع  إنتاجية. توفير الخبرة و المساعدة التقنية في مختلف مجاالت 
   دية. التنمية االقتصا

 :االقتصادية للتنمية الكويتيالصندوق 

تأسس الصندوق الكويتي كمؤسسة حكومية لتقديم المساعدات للدول العربية والدول 
، 1961ديسمبر/ كانون األول    31النامية لتنمية اقتصادياتها، و قد أنشئ الصندوق في  

هو مساعدة   . والهدف من إنشاء الصندوق 1962وبدأ ممارسة نشاطاته في مارس/آذار  
الدول العربية و كافة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض الالزمة 
لتنفيذ برامج التنمية فيها وذلك من خالل تقديم العون االقتصادي في كافة أشكاله. تشمل 
أنشطة الصندوق تقديم القروض و الضمانات و المنح، باإلضافة إلى تقديم خدمات 
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نية، و المشاركة في رأس مال المؤسسات اإلنمائية، و تمثيل دولة الكويت المساعدة التق
 في المنظمات اإلقليمية والدولية.

 :الصندوق السعودي للتنمية

، لتقديم المعونة الثنائية إلى  1974سبتمبر/ أيلول    1تأسس الصندوق السعودي في  
. ويقدم الصندوق 1975الدول النامية األخرى. و بدأ ممارسة نشاطه في مارس/آذار 

قروضًا ميسرة وغير مشروطة إلى الدول النامية، بهدف مساعدتها على تنفيذ خططها 
اإلنمائية، وعلى إعادة هيكلة اقتصادها عند الضرورة. ويشدد الصندوق تشديدًا خاصًا 

 . على المشاريع التي تعزز محاربة الفقر في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً 

 ج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية: برنام

برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية مؤسسة تنموية إقليمية  
، بمبادرة من سبعة من قادة دول الخليج العربي )البحرين، العراق 1980أنشئت عام 

ل عضويته و تسهم في ميزانيته. ،الكويت ،ع مان، قطر، السعودية واإلمارات(، التي تشكّ 
ويعنى البرنامج بدعم جهود تحقيق التنمية البشرية المستدامة الموجهة للفئات األكثر 
احتياجًا في الدول النامية، خاصة النساء واألطفال دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس 

ة والجمعيات أو العقيدة أو االنتماء السياسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات اإلنمائي
األهلية والجهات العاملة في هذا المجال. وتركزت المشاريع التي مولها البرنامج في 
قطاعات التعليم والصحة والتدريب والبناء المؤسسي للتنظيمات العاملة في مجاالت 

 التنمية البشرية 

حدث في منتصف العقد السابع من القرن  التهويل المغرض بشأن الثراء العربي:
العشرين، وبعد ارتفاع أسعار النفط. تهويل مغرض بشأن الثراء العربي المتولد من  
العائدات التي كانت تحصل عليها الدول العربية النفطية لقاء تصدير النفط. وحاولت 

األموال  وسائل اإلعالم الغربية التهويل والتهويش في هذا الموضوع لدرجة، تم تصوير 
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العربية النفطية على أنها الغول الذي سبب الكساد االقتصادي في أوروبا، وهدد مواطني  
الدول الغربية بالشتاء البارد. ليس هذا فحسب بل ظهرت حملة لمحاربة األموال النفطية  
وإمكانية استثمارها في الدول الصناعية المتقدمة وخاصة أوروبا الغربية والواليات المتحدة 

مريكية. والحقيقة غير ذلك، ونستطيع أن توضح هذه الحملة الظالمة ضد الدول األ
العربية، من خالل المقارنة بين الناتج المحلي للدول العربية، ورقم مبيعات بعض 

وهي  -ثراء– الشركات الكبرى في الدول الصناعية. "فظهر أن أكبر الدول العربية 
يقل عن مبيعات سنة واحدة لشركة جنرال  السعودية، كان ناتجها المحلي اإلجمالي

  161.  موتورز، بأكثر من ألفي مليون دوالر لصالح الشركة

 شروط العون اإلنمائي العربي:  ومن أهم عيوب
 :في إطار ما يطالب به صندوق النقد الدوليتقديم التمويل  - 1

تحرص دائما المؤسسات المقدمة للعون اإلنمائي العربي على تقديم تمويلها  
وتسهيالتها للدول في إطار ما يقرره صندوق النقد الدولي وفي إطار ما يطالب به من  
سياسات اقتصادية تصحيحية في الدول المدينة، وكان هذا الحرص من تلك المؤسسات 

في إطار العمل على تعزيز العمل  أكبر من حرصها على إتمام عمليات اإلقراض 
االقتصادي العربي المشترك ودفع التكامل االقتصادي إلى األمام. ويمكن التدليل على 
ذلك بالوقوف على أهم المجاالت التي أوالها العون اإلنمائي العربي أهمية في قروضه 

رامج مكافحة للدول العربية، فقد تركزت عمليات التمويل على مشاريع التنمية البشرية وب 
الفقر واآلثار االجتماعية الناجمة عن برامج اإلصالح االقتصادي التي تتبناها الدول 
العربية في إطار توجهاتها إلعادة جدولة الديون مع الصندوق والبنك الدوليين، كما 
اهتمت عمليات التمويل بإقراض صناديق التنمية االجتماعية في الدول العربية التي 

 
د. محمود الحمصي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  - 161

 . 49ص، 1984
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في إطار برامج اإلصالح االقتصادي وفي ظل ما يعرف "بشبكات األمان  أنشئت أساسا  
االجتماعي"، وأيضا تم تمويل برامج الصناعات الصغيرة وبرامج البنية األساسية في 
الريف العربي وهي كلها مجاالت يهتم بها الصندوق والبنك الدوليان، وقد لوحظ التنسيق 

مجال في إطار ما عرف "بمجموعة التنسيق بين الصناديق العربية المقرضة في هذا ال
العربية" التي تضم صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والصندوق 
السعودي للتنمية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والصندوق الكويتي 

إفريقيا والبنك للتنمية االقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في 
 اإلسالمي للتنمية. 

عدم اقتصار التعاون والتنسيق في مجال اإلقراض بين صناديق التنمية العربية على 
التنسيق في إطار مجموعة التنسيق العربية السابق اإلشارة إليها فقط، بل تعدى هذا 

يلية الدائنة، ليشمل مؤسسات التمويل الدولية الدائنة والحكومات األجنبية ومؤسساتها التمو 
وهو ما يعني أن الصناديق العربية تأخذ بشروط االستدانة التي تفرضها هذه المؤسسات 
الدولية عند قيامها بعمليات تمويل مشترك للدول العربية التي تطلب القروض من هذه 

 المؤسسات.

ويكفي أن نشير هنا إلى أن إجمالي عمليات التمويل المشترك بين الصندوق العربي  
نماء االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات التمويل العربية الوطنية واإلقليمية الدولية لإل

مليار دوالر، بلغ نصيب الصناديق  17.4بلغ حوالي  2000- 1974في الفترة من 
%، وبلغت حصة مؤسسات التمويل الدولية )البنك الدولي والصندوق 53.5العربية منها  

%، في حين بلغت 17نك األفريقي للتنمية( حوالي الدولي للتنمية الزراعية إيفاد والب
 %. 21.5حصة الحكومات األجنبية ومؤسساتها التمويلية الدائنة 

 : موافقة سياسات الدول العربية الممولة  - 2
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خضوع القروض والتسهيالت التي تقدمها الصناديق العربية لما يمكن أن نطلق  
شروط سياسية في المقام األول، وذلك   عليه "مبدأ الثواب والعقاب"، وهو أمر يستند إلى

بمعنى أن التسهيالت التي تقدمها هذه الصناديق استخدمت في الغالب لمكافأة أو معاقبة  
الدول العربية المتلقية لهذه التسهيالت على مواقفها السياسية من القضايا التي تهم الدول 

 الممولة لهذه الصناديق. وقد يؤكد صحة ذلك أمران: 

طرة الدول الممولة على عمليات التمويل التي تقدمها هذه الصناديق  : سياألول
 وبعيدا عن إشراف أو توجيه مؤسسات العمل العربي المشترك.

: ما يمكن أن يوضحه تطور نصيب بعض الدول العربية من هذه التسهيالت الثاني
. وعلى سبيل المثال يالحظ أن  2002حتى عام  1973والقروض في الفترة من عام 

% من إجمالي عمليات 1.1نصيب دولة مثل مصر من تمويل هذه الصناديق لم يتجاوز  
هذه الصناديق عقب إبرام مصر التفاقية السالم مع إسرائيل، في حين بلغ نصيب سوريا 

  1990%، ولكن بداية من عام 26.1%، واألردن حوالي 27.1في ذلك الوقت حوالي 
نية حصلت مصر على نصيب األسد حيث وبعد الموقف المصري من حرب الخليج الثا

%، في حين بلغ نصيب سوريا  39.5حوالي  1999/ 1990بلغت حصتها في الفترة 
%، هذا إلى جانب قيام دول الخليج بالتنازل عن ديونها لدى مصر 6.2%، واألردن  4.7

 مليارات دوالر عقب حرب الخليج الثانية. 6.2التي بلغت حوالي 

ون في إطار العون اإلنمائي العربي تتم ما بين مانح  ولذلك يمكن القول إن الدي
ومتلق وليس في إطار أسرة عربية واحدة، فرغم ما تتسم به من شروط ميسرة مقارنة  
بغيرها من الديون فإنها ال تخلو من شروط، وفي بعض األحوال تتبنى شروط الصندوق 

الذي تلعبه صناديق  والبنك الدوليين، ولكن رغم ذلك فإنه ال يجب التقليل من الدور
 التمويل العربية في دعم برامج التنمية في معظم البلدان العربية. 



270 

 في المانحة  العربية الدول من  المقدمة  الميسرة  اإلنمائية  المساعدات  إجمالي يقدر

العربي   اإلنمائي العون  نسبة متوسط ارتفع  دوالر، وقد  مليار 3.3 حوالي  2006 عام 
 المائة  في  0.5 إلى  للعون  المقدمة الرئيسية  العربية  للدول اإلجمالي  القومي  الناتج  إلى

 من  أقل بقي أنه إال ،2005عام  في المائة في0.3 بنسبة  مقارنة  2006 عام في

 إلى كبير منه  جزء في ذلك ويعزى   2003-1999 الفترة  خالل المسجلة  مستوياته

 إجمالي  حجم  زيادة من بكثير أسرع  بوتيرة اإلجمالي  القومي الناتج  حجم  ارتفاع  استمرار

 تشهده الذي الكبير االقتصادي النشاط توسع ضوء في اإلنمائية العربية، المساعدات 

 الرئيسية المانحة العربية الدول
قدمت الدول العربية الغنية بالنفط إلى الدول العربية والدول النامية األخرى وعن  

مليار   100للمساعدات، قروض ومساعدات تنموية تزيد عن طريق الصناديق العربية 
مليار دوالر. وكانت  84. وكان نصيب الدول العربية حوالي 1987دوالر حتى عام 

مساهمة الصندوق السعودي والصندوق الكويتي من أكبر المساهمات حيث وصلت 
حصلت % في إجمالي القروض التي  44نسبة مجموع المساعدات المقدمة منهما حوالي  

عليها الدول النامية. وتم استخدام هذه المساعدات والقروض في الدول النامية لبناء  
وتطوير الهياكل األساسية )الطاقة، المياه، النقل، المواصالت( ثم في الصناعة وتلتها  

  162 .الزراعة
ويتميز العون اإلنمائي العربي بشروطه الميسرة، وبخاصة ما يتعلق بانخفاض سعر  

أو طول فترة السماح والسداد بالمقارنة مع الشروط التجارية السائدة في السوق  الفائدة
المالية العالمية. وهذا يتيح للجهة المستفيدة إمكانية استغالل وإدارة تلك الموارد وبتكلفة 

 أقل ومرونة أكبر تتفق وخطط التنمية الوطنية.

 
انظر، د. عبد اإلله أبو عياش، الفوائض المالية والواقع االستثماري في الوطن العربي مجلة الوحدة االقتصادية  - 162

 . 87م، ص 1986العربية، العدد الثالث 
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المتعددة التي يمر خاللها  وتعتبر الصناديق العربية للعون اإلنمائي إحدى القنوات 
العون اإلنمائي الدول العربية الفقيرة والدول النامية األخرى، ويمر هذا العون من خالل 
مؤسسات دولية، بالرغم من االختالف بين أهداف المعونات التي تقدمها الصناديق 

به ولم يكون الدور الذي قامت  العربية وأهداف المعونات التي يقدمها البنك الدولي.
مؤسسات التمويل العربية قاصرًا على تلبية االحتياجات التمويلية لمشاريع التنمية في 
الدول العربية بل امتد ليشمل المساهمة في تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية غير 

 العربية.
 

 
 المبحث الثاني 

  التعميرلإلنشاء و  الدوليالبنك 
 الدوليصندوق النقد و 

توجد   الدوليساحة التمويل  في  وصندوق النقد الدولي، الدوليالبنك إلى جانب 
 اختالفمع    الدوليتعمل على نسق البنك    ،مصادر رسمية أخرى للتمويل الطويل األجل

، وبنك التنمية  اإلفريقيالشروط وطبيعة الدول المنتمية إليها، مثل بنك التنمية  في
تتميز و  ،ومصادر تمويل قطرية أيضاً  االقتصاديلإلنماء  العربيوالصندوق  اآلسيوي 

يتميز به البنك  الذي الدولييختلف عن الطابع  أو قطري  إقليمي هذه المصادر بطابع 
 .لإلنشاء والتعميرالدولي 

 : (IBRD) لإلنشاء و التعمير الدوليالبنك  -أواًل 
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 1944في عام  تأسس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

أوروبا على االنتعاش من آثار الحرب العالمية  لمساعدة 
إحدى المؤسسات الخمس التي   الثانية، ويعتبر هذا البنك

يمثل ذراع البنك الدولي ، و مجموعة البنك الدولي تتألف منها
 ( )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية 

أجل  المتمتعة باألهلية االئتمانية من الذي يعمل مع البلدان المتوسطة الدخل واألشد فقرًا  
تعزيز النمو المستدام والمنصف الذي يؤدي إلى خلق الوظائف وفرص العمل، والحد 

 .تفشي الفقر، ومعالجة القضايا ذات األهمية اإلقليمية والعالمية من

  التنمية تحقيق  من اجل تشجيع الحّد من الفقر و   والتعمير  لإلنشاءأنشئ البنك الدولي  
حكومات الدول األعضاء وتعزيز االستثمارات تقديم القروض لة، من خالل مداالمست

ت التقنية، امساعد ال. ويدعم البنك الدولي، و وتطوير السياسات االقتصاديةاالقتصادية 
البنك الدولي عدد كبير من البرامج التي ترمي إلى الحّد من الفقر وتحسين  ويتوفر لدى  

 .ناميةالشروط المعيشية في البلدان ال
 بعد الحرب  الدوليظروف المجتمع ب ترتبط تسمية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

أسفرت عن وجود مجموعة من الدول قد أصابها التدمير الشديد  التي العالمية الثانية،
أمريكا   فيمجموعة أخرى من الدول في  االقتصاديو ظروف التخلف  الحرب، أثناء

تقوم    تعنى بتقديم قروض أو  ظل غياب مراكز تمويل عالمية  في  الالتينية وأسيا وأفريقيا،
كنتيجة التفاقيات و  .تنمية هذه البالد  فيبتمويل مشاريع للدول الفقيرة بهدف المساعدة 

ومنظمة التجارة  الدوليالبنك و حيث تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي  ،بريتون وودز
  األمريكية  عقد في بريتون وودز بوالية نيوهامبشير المتحدة أثناء مؤتمر لألمم العالمية،

اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون االقتصادي   حيث   1944عام  في  
يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات االقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث 

 .عشرينالكساد الكبير في الثالثينات من القرن ال
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مليار    10وبلغ رأسماله عند إنشاؤه    1946عام    في  الرسمينشاطه    الدوليبدأ البنك  
 فيلكل دولة حصة معينة  حيث تحدد  األعضاء،دوالر ويتكون من حصص الدول 

  النسبي لألرصدة االحتياطية لدى الدولة العضو وفى ضوء المركز  النسبيضوء الوزن 
ويقوم البنك بعمليات اإلقراض والتمويل   جارة الدولية.حركة الت  فيتشكله هذه الدولة    الذي

مجموعة تتكون  و  .  يضاً أ الفنية    فضاًل عن استعداده لتقديم الخبرة والمعونة  األجلالطويل  
منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير  البنك الدولي من خمس

 هي:   وتقليل الفاقة، باإلضافة إلى تشجيع وحماية االستثمار العالمي

م القروض إلى حكومات البلدان .  (IBRD)والتعمير  لإلنشاءالبنك الدولي   • الذي يقدِّّ
 .الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة باألهلية االئتمانية  متوسطة

م قروضًا دون فوائد )تسمى اعتمادات(  (IDA).  المؤسسة الدولية للتنمية • التي تقدِّّ
 .في العالم ومنحًا إلى حكومات أشد البلدان فقراً 

م قروضاً  التي(.  IFCة ) مؤسسة التمويل الدولي • ، ومساهمات في أسهم رأس تقدِّّ
 .البلدان النامية الخاص في  المال، ومساعدات فنية لحفز استثمار القطاع 

التي تتيح الضمانات ضد  (.  MIGA)  وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف •
المستثمرون في البلدان    الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية التي يواجهها

 .النامية 

م تسهيالت (.  ICSID)  المركز الدولي لتسوية المنازعات االستشارية • الذي يقدِّّ
 .االستثمار مصالحة والتحكيم في منازعات دولية من أجل ال
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 توزع عمليات اابنك الدولي حسب الدولة 

 
 

  
في مكافحة الفقر برغبة قوية وكفاءة مهنية لتحقيق   البنك الدوليتتمثل رسالة ) 

نتائج دائمة، ومساعدة الناس على مساعدة أنفسهم والحفاظ على بيئتهم عن طريق تقديم  
الموارد، وتبادل المعارف، وبناء القدرات، وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص، 

من البلدان األعضاء: وهما البنك   187ويتألف من مؤسستين إنمائيتين فريدتين تملكهما  
ولكل مؤسسة منهما دور مختلف  والمؤسسة الدولية للتنمية، الدولي لإلنشاء والتعمير

ولكنه تعاوني في النهوض بالرؤية المتمثلة في إقامة عولمة مستدامة وتشمل الجميع. 
طة الدخل ويهدف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى الحد من الفقر في البلدان المتوس

والبلدان الفقيرة المتمتعة باألهلية االئتمانية، في حين تركز المؤسسة الدولية للتنمية على 
 البلدان األشّد فقرًا.

وتقدم المؤسستان معًا قروضًا بأسعار فائدة منخفضة واعتمادات بدون فوائد ومنحًا 
: التعليم، إلى البلدان النامية لمجموعة عريضة من األغراض تشمل استثمارات في

والرعاية الصحية، واإلدارة العامة، والبنية األساسية، وتنمية القطاع المالي والقطاع  
الخاص، والزراعة، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية. ويقع مقر البنك الدولي، الذي تأسس 

http://geo.worldbank.org/
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، في واشنطن العاصمة، ويعمل لديه أكثر من عشرة آالف موظف في 1944في عام 
 163.  ( مكتب في مختلف أنحاء العالم 100أكثر من 

 :يلي  يقوم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بما ) 

تمولها جهات   مساندة احتياجات التنمية البشرية واالجتماعية طويلة األجل التي ال  •
  إقراض خاصة؛

المساندة في فترات   الحفاظ على القوة المالية للبلدان المقترضة من خالل تقديم •
  حينما يكون الفقراء أكثر تضررًا من جرائها؛األزمات 

االقتراض( لتشجيع   اللجوء إلى الرفع المالي )تدبير الموارد المالية عن طريق •
شبكة  اإلصالحات الرئيسية على صعيد السياسات والمؤسسات )مثل إصالحات 

  األمان أو ما يتعلق بمكافحة الفساد(؛

  س المال الخاص؛تهيئة بيئة استثمار مواتية لحفز توفير رأ •

الدولي لإلنشاء  تقديم المساندة المالية )في صورة منح ت قدم من صافي دخل البنك •
 . كافة والتعمير( في المجاالت البالغة األهمية لرفاهية الفقراء في البلدان

العالم فيها،   في المائة من فقراء  70حققت البلدان المتوسطة الدخل، حيث يعيش 
الماضيين وهي تقوم  إدارة االقتصاد وإدارة الحكم على مدى العقدين تحسينات هائلة في 

والمالية التي يتيحها البنك الدولي.  ، والفكرية،ستراتيجيةحاليًا بزيادة طلبها على الموارد اال
وارده ــــلإلنشاء والتعمير في كيفية تحسين إدارة م يـــويتمثل التحدي الماثل أمام البنك الدول

 164  .(ذه البلدان على أفضل وجهــات هـــباحتياج ن أجل الوفاءــمها مرق تقديـــوط
 توزيع القروض التي يقدمها البنك الدولي حسب القطاعات

 %النسبة  القطاع

 
163 - http://www.ecc.ae/ar/publications.aspx?_url=7 
164 

TUSARABIC/EXTIBRDARhttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOU

ABIC/0،،contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342،00.

html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0,,contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0,,contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0,,contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342,00.html
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 % 22 قطاع القانون والعدالة واإلدارة العامة
 %20 قطاع النقل

 %12 قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات
 %11 قطاع الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية األخرى 

 %8 قطاع التعليم
 %7 قطاع الزراعة وصيد األسماك والغابات

 %7 قطاع الطاقة والتعدين 
 %7 قطاع التمويل

 %5 قطاع الصناعة والتجارة
 %1 قطاع المعلومات واالتصاالت

 %100 المجموع
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0

, 

,contentMDK:21955842~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:3319423,00.html 
 

القروض التي يمنحها البنك  % من 22يالحظ من الجدول والشكل أعاله أن نسبة 
% لصالح 20الدولي مخصصة لصالح قطاع القانون والعدالة واإلدارة العامة، ونسبة 

% لصالح قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي والوقاية من  12قطاع النقل، ونسبة 
الصحية والخدمات االجتماعية األخرى، % لصالح قطاع الرعاية  11الفيضانات، ونسبة  

% لصاح قطاع التعليم، ثم تليها قطاع الزراعة وصيد األسماك والغابات وقطاع  8ونسبة  
 % لكل منها.   7الطاقة والتعدين وقطاع التمويل بنسبة  

 
 القروض التي يقدمها البنك الدولي حسب القطاعات % 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0


277 

 
 المصدر: الجدول السابق.

( للمقترضين النشطين  CASالمساعدة القطرية ) استراتيجية) يعد البنك الدولي  
المساعدة   استراتيجيةمن المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير. تنطلق  

  استراتيجية القطرية من رؤية البلد الخاصة بشأن سبل تنميتها، كما هو محدد في ورقة 
المساعدة القطرية،   استراتيجيةملية أخرى يملكها البلد. يتم وضع  الحد من الفقر أو أية ع

الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، بالتشاور مع سلطات البلد ومنظمات المجتمع 
المدني والشركاء اإلنمائيين وأصحاب المصالح اآلخرين. يكمن الغرض من وضع هذه 

دمه مجموعة البنك مرتبط في إطالق برنامج انتقائي للدعم الذي تق ستراتيجيةاال
البلد اإلنمائية ويقوم على المزية النسبية لمجموعة البنك في إطار أنشطة  استراتيجيةب

قطاع القانون والعدالة
%22; واإلدارة العامة

%20, قطاع النقل

قطاع إمدادات المياه 
والصرف الصحي 

والوقاية من 
%12, الفيضانات

ة قطاع الرعاية الصحي
والخدمات االجتماعية 

%11; األخرى

%8, قطاع التعليم

قطاع الزراعة 
وصيد 

األسماك 
;  والغابات

7%

قطاع الطاقة 
%7; والتعدين

%7; قطاع التمويل

قطاع الصناعة 
%5; والتجارة

قطاع المعلومات 

%1; واالتصاالت



278 

المانحين اآلخرين. كما يتم وضع استراتيجيات المساعدة القطرية بغية تعزيز التعاون  
 165(.  ركاء اإلنمائيين في إحدى البلدانوالتنسيق بين الش

اعدة القطرية تشخيصًا شاماًل لتحديات التنمية التي تواجه المس استراتيجيةتتضمن 
تحديد المجاالت الرئيسة   ستراتيجيةالدول الفقيرة، بما في ذلك حدوث. يتم بموجب هذه اال

التي يمكن أن يكون للمساعدات التي تقدمها مجموعة البنك من خاللها بالغ األثر فيما 
في اعتبارها    ستراتيجيةشخيص، تضع هذه االيتعلق بالحد من الفقر. وعند إجراء هذا الت

أداء حافظة البنك في الدولة وجدارة الدولة االئتمانية وحالة األطر المؤسسية والقدرة 
التنفيذية والحكم إلى جانب المسائل األخرى الشاملة والقطاعية. وبناء على هذا التقييم، 

لفني الذي ستقدمه المجموعة  يتم تحديد مستوى وتكوين الدعم المالي، االستشاري و/أو ا
المساعدة القطرية بصورة متزايدة على النتائج لتتبع تنفيذ  استراتيجيةللدولة. تركز 

برنامجها. كما أنها تتضمن إطارًا من األهداف والمؤشرات الواضحة لمراقبة أداء مجموعة  
 البنك والبلد لتحقيق النتائج المرجوة.

  الدولي:للبنك  التنظيميالهيكل 
  184األعضاء فيها، وعددها    هيالبنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدان  

وي مثل المساهمون من خالل مجلس المحافظين، وهم كبار   .عضوًا من المساهمين فيها
واضعي السياسات في البنك الدولي. وبصفة عامة، يكون المحافظون من وزراء المالية  

ويجتمعون مرة واحدة في السنة في االجتماعات  . لبلدان األعضاءأو وزراء التنمية في ا
وألن   .السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي

المحافظين ال يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في السنة، فإنهم يفوضون واجبات محددة 
مدراء تنفيذيين للدول  ويعين .مديرًا تنفيذيًا، يعملون في داخل البنك الدولي 24إلى 

أكبر وهم  ،والواليات المتحدة المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة فرنسا ، وهيالخمس
 

165- 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0،،content

MDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423،00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423,00.html
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بينما ت مثل البلدان األعضاء األخرى بتسعة عشر مديرًا  في البنك،  خمسة مساهمين
 .تنفيذياً 

  يين وهو ويتولى رئيس البنك الدولي، رئاسة اجتماعات مجلسي المديرين التنفيذ  •
مسؤول عن إدارة البنك الدولي بصفة عامة. وقد جرت العادة أن يكون رئيس البنك  

هي  تقوم ، والواليات المتحدة من مواطني أكبر المساهمين في البنك الدولي، وهي
حه. وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدتها خمس سنوات، قابلة يترشب

  للتجديد.
لون مجلسي المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي. وعادة المديرون التنفيذيون و يشك •

ما يجتمع المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع على األقل لإلشراف على عمل  
، الجديدة البنك الدولي، بما في ذلك اعتماد القروض والضمانات، والسياسات 

 .والتمويل والموازنة اإلدارية، وإستراتيجيات المساعدة القطرية، وقرارات اإلقراض 

، واإلدارة، وكبار  البنك  رئيسماله اليومية تحت قيادة وتوجيه  ويقوم البنك الدولي بأع •
الموظفين، ونواب الرئيس المعنيين بشؤون المناطق والقطاعات والشبكات 

 .والوظائف

 .ونواب الرئيس هم المديرون الرئيسيون في البنك الدولي •

وي عتبر البـنك اـلدولي مصــــــــــــــدرًا مهمّـًا لتـقديم المســــــــــــــاعـدات الـمالـية والفنـية للبـلدان ) 
ــائع لهـذه الكلمـة،   النـاميـة في جميع أنحـاء العـالم. وهو ليس بنكـًا بـالمعنى العـادي الشــــــــــــ

ــيتين  ــاســـــــ ــتين إنمائيتين أســـــــ ــســـــــ من البلدان   184ملكهما ي  والتيحيث تلعب اكبر مؤســـــــ
 والمؤســســة الدولية للتنمية (IBRD) نشــاء والتعميروهما البنك الدولي لإل  -األعضــاء  

(IDA) ال إن لكل مؤســـســـة منهما دورًا مختلف  دورًا كبيرًا تجاه الدول النامية. وبالرغم أ
ــة في  ــتويات المعيشـ ــين مسـ ــالة المتمثلة في تخفيض أعداد الفقراء وتحسـ ــاند للرسـ أنه مسـ

ــاء والتعمير عل ى البـلدان المتوســــــــــــــطـة اـلدخـل العـالم. فبينمـا يركز البـنك اـلدولي لإلنشــــــــــــ
والبلدان الفقيرة المتمتعة باألهلية االئتمانية، فإن المؤســـــــــســـــــــة الدولية للتنمية تركز على 



280 

ــًا بأســــعار فائدة منخفضــــة  ــّد فقرًا في العالم. وتقدم المؤســــســــتان معًا قروضــ البلدان األشــ
الصــــــــــحية والبنية   واعتمادات بدون فوائد ومنحًا للبلدان النامية ألغراض التعليم والرعاية

  166(.  األساسية واالتصاالت، فضاًل عن العديد من األغراض األخرى 
عضاء على تحقيق النتائج من خالل الدول األيساعد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

أدوات مالية مرنة وآنية ومعدة خصيصا وفقا لمختلف الظروف، وكذلك من خالل  تقديمه 
، تستطيع البلدان وحدة خدمات الخزانة والفنية والمشورة. ومن خاللالمعرفية  الخدمات 

األموال بشروط جيدة وبآجال  المتعاملة مع البنك الحصول على مبالغ أكبر من رؤوس 
األسواق المالية العالمية بصورة  استحقاق أطول وبطريقة أكثر قابلية لالستمرار مما تقدمه 

   .معتادة
البنك الدولي معني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا.   مجموعة  للتنمية جزء منالمؤسسة الدولية 

إلى تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، وذلك   1960وتهدف هذه المؤسسة التي تم إنشاؤها في عام  
 من خالل تقديم قروض )ت سّمى "اعتمادات( ومنح لبرامج تؤدي إلى: 

 زيادة النمو االقتصادي،  •
 المساواة،   وتخفيض عدم •
 وتحسين أوضاع الناس المعيشية.   •

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ليقوم بعمله كمؤسسة أعمال ذاتية  تم تأسيس 
االستدامة، وهو يقّدم القروض والمشورة للبلدان متوسطة الدخل والبلدان المتمتعة باألهلية  

ة الدولية للتنمية يشتركان  االئتمانية. علمًا بأن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسس
في جهاز الموظفين وفي المقر الرئيسي، وهما يقّيمان المشاريع وفق المعايير المتسمة 

 167 بالصرامة ذاتها.

 
 . 2007 - 04 - 26أخبار مصر،  نشر في التمويلي، الدولية ذات الطابع  االقتصاديةالمنظمات أمينة جاد،  - 166

167 - history.html-http://www.albankaldawli.org/ida/ida. 
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وتعد المؤسسة الدولية للتنمية من أكبر مصادر المساعدة للبلدان األشد فقرًا في  
مؤسسة هي أكبر مصدر واحد بلدًا منها يقع في أفريقيا. وال  40بلدًا،    82العالم وعددها  

لألموال من جهة مانحة لمشاريع الخدمات االجتماعية األساسية في تلك البلدان. وتحقق 
مليار   2.5العمليات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية تغييرًا إيجابيًا لما يبلغ مجموعه  

سة الدولية  وتقوم المؤس  شخص يعيش معظمهم على أقل من دوالرين أمريكيين في اليوم.
للتنمية بإقراض األموال بشروط ميّسرة. ويعني هذا أن سعر الفائدة على اعتمادات 
  المؤسسة هو إما الصفر أو سعر منخفض جدًا مع أجل سداد يمتد على فترة ما بين 

سنوات.  خمس إلى عشر سنة، شاماًل فترة سماح مدتها أربعين سنة و  خمس وعشرين
للبلدان التي تتعرض لمخاطر ارتفاع أعباء الديون إلى  كما تقّدم هذه المؤسسة م نحاً 

مستويات مرهقة. وإضافة إلى القروض الميّسرة والمنح، تقّدم المؤسسة الدولية للتنمية  
مبادرة تخفيف ديون البلدان   مستويات عالية من تخفيف أعباء الديون، وذلك من خالل

  MDRI(، ومبادرة تخفيض الديون متعددة األطراف )    HIPCالفقيرة المثقلة بالديون )  
) . 168 

 الدولي:صندوق النقد  -ثانيًا 
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة، 

للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد  1945معاهدة دولية في عام  أنشئ بموجب 
اصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع الصندوق في واشنطن الع العالمي. ويقع مقر
المؤسسة   وصندوق النقد الدولي هو .بلداً  184بعددهم البالغ  بلدان العالم تقريباً 

نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف  أي -في النظام النقدي الدولي  المركزية 
تبلورت فكرة  .المختلفة بين البلدان  العمالت الذي يسمح بإجراء المعامالت التجارية

إنشاء صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر بريتون وودز بوالية نيوهامبشير األمريكية بتاريخ  
عقدته األمم المتحدة. وكانت الحكومات األربع واألربعين الممثلة في  1944يوليو 

 
 انظر، المصدر السابق.  - 168
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  المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون االقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية
ألسعار العمالت والتي شكلت حلقة مفرغة ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثالثينات  

 169القرن الماضي.  

الحلفاء الرئيسية النظر في خطط دول انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بعد 
النظام إلى العالقات النقدية  النظر في النظام االقتصادي العالمي وإعادة  مختلفة إلعادة  

وضع ممثلو البلدان المشاركة اتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية   1945  عام  وفي    لية،الدو 
تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود لصندوق النقد الدولي هي 

فخرج  استقرار أسعار الصرف. ومراقبة الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات 
تختلف و   .بلدًا على اتفاقية تأسيسه  29ود عند توقيع  صندوق النقد الدولي إلى حيز الوج

يقوم  التينشأ صندوق النقد الدولي من أجلها عن الوظائف  التيالوظائف و األهداف 
 .خريكمل إحداها اآل ت كل منظمة وإن كان ،لإلنشاء والتعمير بها البنك الدولي

 موارد صندوق النقد الدولي:
صندوق النقد الدولي تأتي من الدول األعضاء في  المصدر الرئيس لموارد

الصندوق، وعلى األخص مدفوعاتها لسداد اشتراكات العضوية التي غالبًا ما تعكس 
في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيسان/إبريل . وحجم االقتصاد في كل بلد 

راض إلى ثالثة  ، تعهد قادة العالم بدعم وزيادة موارد الصندوق المستخدمة في اإلق2009
مليار دوالر.  750مليار دوالر إلى  250أضعاف حجمها الحالي، أي من حوالي 

على في االتفاقات الجديدة لالقتراض    وللوفاء بهذا التعهد، وافقت البلدان المشاركة حديثاً 
مليار دوالر، وهذا أصبح نافذا   570لتصل إلى حوالي    االتفاقات التوسع في قيمة هذه  

عقب استكمال إجراءات التصديق من المشاركين في  2011مارس /آذار 11منذ 
على مضاعفة موارد الصندوق المستمدة  2010االتفاقات. واتفق المحافظون في عام 

مليار دوالر أمريكي وإجراء عملية كبرى إلعادة   730من حصص العضوية لتبلغ حوالي  
 

 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htmانظر،   - 169
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يادة الحصص نافذة، المواءمة بين أنصبة حصص البلدان األعضاء. وعندما تصبح ز 
 NABيبدأ في المقابل تخفيض الموارد المتاحة من خالل "االتفاقات الجديدة لالقتراض" )

، أعلنت الدول األعضاء تعهدات إضافية لزيادة موارد الصندوق 2012(. وفي منتصف  
مليار دوالر أمريكي للمساهمة في تعزيز االستقرار االقتصادي والمالي  460بمبلغ 

 العالمي.
 الدول األعضاء صاحبة أكبر نسبة  في رأس مال في صندوق النقد الدولي % 

 نسبة مئوية  الدولة حصة الدولة 
 17.6 الواليات المتحدة األمريكية 

 6.5 اليابان
 6.2 ألمانيا
 5.1 فرنسا

 5.1 المملكة المتحدة
 3.36 ايطاليا

 3.3 المملكة العربية السعودية 
 3.02 كندا

 3.02 الصين
 2.8 روسيا

 
الدول األعضاء صاحبة أكبر  يتضح من البيانات الواردة في الجدول أعاله أن 

على القرارات والسياسات التي ينتهجها طر  تسي في رأس مال صندوق النقد الدولي    حصة
الصندوق، وبما ينسجم أحيانًا كثيرة مع مصالحها االقتصادية والسياسية. وتصل حصة 

% من رأس مال في صندوق النقد الدولي،  17.6الواليات المتحدة األمريكية إلى نسبة  
لدول العربية % ، ومن بين ا 6.2% ثم ألمانيا بنسبة  6.5تليها مباشرة اليابان بنسبة 
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%  3.3تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة بين الدول األعضاء بنسبة 
 من رأس مال في صندوق النقد الدولي.

 
 الدول األعضاء صاحبة أكبر نسبة  في رأس مال في صندوق النقد الدولي %

 
 

 :أهداف صندوق النقد الدولي
يهدف صندوق النقد الدولي إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي ألنه نظام ضروري 
لدعم النمو االقتصادي القابل لالستمرار، ورفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر. وقد 
تم مؤخرا توضيح صالحيات الصندوق وتحديثها لتشمل كل سياسات االقتصاد الكلي 

 170االستقرار العالمي.   والقطاع المالي المؤثرة على

 
يَمكِّن البلدان )ومواطنيها( من إجراء النظام النقدي الدولي هو نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي  -170

 المعامالت بينها.

الواليات المتحدة 
17.6, األمريكية

6.5, اليابان

6.2; ألمانيا

5.1; فرنسا

5.1; المملكة المتحدة

3.36; ايطاليا

المملكة العربية 
3.3; السعودية

3.02; كندا
3.02; الصين

2.8; روسيا
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 في النظام عن طريق تشجيع البلدان منع وقوع األزمات إلى الصندوق  ويسعى

يمكن أن يستفيد من موارده األعضاء و المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة،  
لمعالجة ما يتعرضون له من مشكالت في ميزان   الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت 

 .المدفوعات 
  :اآلتية تفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على أهدافه األساسية ال تنص المادة األولى 

171 

تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور   .1
 .والتآزر فيما يتعلق بالمشكالت النقدية الدولية

المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة إلغاء القيود ، و تيسير التجارة الدولية .2
 .نمو التجارة العالمية

 .  اإلسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي .3
تنمية الموارد اإلنتاجية لجميع البلدان األعضاء، على أن يكون ذلك من األهداف   .4

 .األساسية لسياستها االقتصادية

محافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين  تحقيق االستقرار في أسعار الصرف وال .5
 .البلدان األعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العمالت 

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما يتعلق بالمعامالت   .6
 .الجارية بين البلدان األعضاء

تًا  تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء، متيحًا لها استخدام موارده العامة مؤق .7
 بضمانات كافية، كي تتمكن من  

دون اللجوء إلى  الدول األعضاء تصحيح االختالالت في موازين مدفوعات  .8
 .إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي

 .تقصير مدة االختالل في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته .9

 
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#box3المصدر:  - 171
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 ول األعضاء أيالد  المصدر الرئيس لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات 
االنضمام إلى عضوية الصندوق أو   الدول حينرأس المال التي تسددها في الحصص 

 .في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص 
المتوازن   لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو األهداف القانونية  تتضمنو 

لقيم   الصرف، وتجنب التخفيض التنافسيفي التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار 
 العمالت، وإجراء تصحيح منظم الختالالت موازين المدفوعات التي تتعرض لها 

 :ولتحقيق هذه األهداف، يقوم الصندوق بما بلي   .البلدان

 التطورات والسياسات االقتصادية والمالية في البلدان األعضاء وعلى مراقبة •

 ألعضائه استنادًا إلى الخبرة رة بشأن السياساتالمشو  المستوى العالمي، وتقديم

 التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عامًا.  

 البلدان األعضاء التي تمر بمشكالت في موازين مدفوعاتها، ليس فقط إقراض •

إلمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضًا لدعم سياسات التصحيح واإلصالح الرامية  
  :أمثلة ذلك ما يلي مشكالتها األساسية. ومن إلى حل

البلدان   والتدريب في مجاالت خبرة الصندوق إلى حكومات  المساعدة الفنية تقديم •
  :األعضاء وبنوكها المركزية. ومن أمثلة ذلك ما يلي

الرئيسي ليس فقط لمناقشة السياسات  المحفلصندوق النقد الدولي  يعد 
لمناقشة القضايا المهمة الستقرار  وإنما أيضًا   االقتصادية الوطنية في سياق عالمي
هذه القضايا اختيار البلدان لترتيبات أسعار   النظام النقدي المالي الدولي. وتضم

الدولية المخلة باالستقرار، ووضع معايير   الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس األموال
يساعد صندوق النقد الدولي  . والمؤسسات  وقواعد معترف بها دوليًا للسياسات 

 :عن طريق ما يليالدول األعضاء 

استعراض التطورات المالية واالقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم   •
 .المشورة لألعضاء بشأن سياساتهم االقتصادية
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إقراض األعضاء بالعمالت الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل واإلصالح   •
 .ح مشكالت ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل لالستمرارالتي تستهدف تصحي

تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين   •
 . في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجاالت اختصاص الصندوق وخبراته

 :ومن أمثلة ذلك ما يلى 

o سارع الصندوق بمساعدة  1997-1998ي الفترة خالل األزمة المالية اآلسيوية ف ،
بليون دوالر أمريكي   21كوريا على تعزيز ما تملكه من احتياطيات، فتعهد بتقديم 

لمعاونتها في إصالح االقتصاد، وإعادة هيكلة القطاع المالي وقطاع الشركات،  
من   والتعافي من حالة الكساد. وفي خالل أربع سنوات، كانت كوريا قد حققت قدراً 

التعافي يسمح لها بسداد القروض مع القيام في نفس الوقت بإعادة بناء  
 .االحتياطيات 

o وافق الصندوق على قرض إضافي لكينيا قيمته  2000  تشرين الثاني/وفي أكتوبر ،
مليون دوالر أمريكي لمساعدتها في مواجهة آثار الجفاف الشديد، وذلك كجزء   52

مليون دوالر أمريكي بموجب تسهيل    193من قرض يقدم على ثالث سنوات بمقدار  
إقراض النمو والحد من الفقر الذي يوفره الصندوق للبلدان األعضاء، وهو برنامج 

 .ميسر أنشئ لخدمة البلدان منخفضة الدخل

o  السوفييتي، تدخل الصندوق لمساعدة دول البلطيق،  االتحاد في أعقاب انهيار
السوفييتي السابق في إنشاء نظم خزانة لبنوكها   االتحاد وروسيا وغيرها من بلدان 

د  المركزية كجزء من عملية التحول من نظم التخطيط المركزي إلى نظم االقتصا
 .القائم على السوق 

  :يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين األحوال السائدة عالميًا من خاللكما 

  التوسع المتوازن في التجارة العالمية،   •
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  تحقيق استقرار أسعار الصرف،   •

  تجنب التخفيض التنافسي لقيم العمالت،   •

 .المدفوعات  إجراء تصحيح منظم الختالالت موازين   •

ولما كان صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بأنشطة تنطوي  ) 
على الدخول في حوار نشط عن السياسات االقتصادية مع كل البلدان تقريبًا، فإنه يعد 
المحفل الرئيسي ليس فقط لمناقشة السياسات االقتصادية الوطنية في سياق عالمي وإنما 

مهمة الستقرار النظام النقدي المالي الدولي. وتضم هذه القضايا  أيضًا لمناقشة القضايا ال
اختيار البلدان لترتيبات أسعار الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس األموال الدولية المخلة 

 172 .( باالستقرار، ووضع معايير وقواعد معترف بها دوليًا للسياسات والمؤسسات 

وحفاظًا على االستقرار ومنعًا لحدوث أزمات في النظام النقدي الدولي،   في مجال الرقابة
يستعرض صندوق النقد الدولي ويراقب سياسات البلدان األعضاء والتطورات االقتصادية 
والمالية، على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، من خالل نظام رسمي يعرف 

ابة، يقدم الصندوق المشورة ألعضائه البالغ عددهم  ) وفي إطار أنشطة الرق  الرقابة.باسم  
بلدًا، مشجعًا على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز االستقرار االقتصادي والحد  188

من التعرض لألزمات االقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة. كذلك يقدم الصندوق 
قرير آفاق االقتصاد العالمي، تقييمًا منتظمًا للتطورات العالمية المحتملة من خالل ت 

ولتطورات األسواق المالية من خالل تقرير االستقرار المالي العالمي، ولتطورات الموارد 
العامة من خالل تقرير الراصد المالي إضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق 

 173االقتصاد اإلقليمي (. 

 :النقد الدولي سمات اإلقراض من صندوق 

 
 أمينة جاد، المصدر السابق. -  172

173 - http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm 
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األعضاء على معالجة   الدوللمساعدة  النقد الدولي القروض يقدم صندوق  •
االقتصادي القابل لالستمرار. ويتم إيداع النقد  مشكالت ميزان المدفوعات واستعادة النمو 

القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق،  األجنبي المقدم، الذي تتعين حدوده
الدولي وبالتالي إعطاء  من النقد  احتياطياته لدى البنك المركزي في البلد المعني لدعم

األعضاء   للدولصندوق النقد الدولي    وهذا يعني أن قروض دعم عام لميزان المدفوعات.  
  .محددةأنشطة  ال تقدم لتمويل مشاريع أو

أن البلد  بالسياسات، بمعنى مشروطةقروض صندوق النقد الدولي تبقى  •
وهذا  .ى تصحيح مشكلة ميزان المدفوعات المقترض البد أن يعتمد سياسات تعمل عل

تأجيل االختبارات بهدف المعني لقروض الصندوق  ضمان عدم استخدام البلد يعني 
والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ  الصعبة وإنشاء مزيد من الديون،

سياسة المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات ال المقترض. والبد أن يتفق البلد 
 يقوم الصندوق بصرف القروض على مراحل ترتبط بتنفيذ كما االقتصادية الالزمة. 

-2000السياسات. وخالل الفترة  المقررة على صعيد  ا اللتزاماته الدولة المقترضة
بجعلها أكثر تركيزًا على سياسات  - هذه الشرطية ترشيد ، عمل الصندوق على2001

تختاره البلدان من سياسات، مما يزيد  قل تدخاًل فيمااالقتصاد الكلي والقطاع المالي وأ
  .درجة فعاليتها  من شعور البلد بملكية برامج السياسات ويزيد من

مؤقتة؛ فحسب تسهيل اإلقراض المستخدم، يمكن أن تصرف  قروض الصندوق  •
على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات.  القروض 

سنوات للقروض قصيرة األجل )بموجب اتفاقات   5إلى    3.25السداد بين   وتتراوح فترة
ط األجل )بموجب االتفاقات سنوات للتمويل متوس  10إلى    4.5االئتماني( أو   االستعداد 

 (.الممدد 

على استحداث آلية توقع   2000ولكن المجلس التنفيذي وافق في نوفمبر   
أي في فترة   – ( Early Repayment Expectation )المبكر السداد 
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سنوات   7إلى    4.5التفاقات االستعداد االئتماني و   سنوات   4إلى    2.25تتراوح بين  
القروض المقدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض  لالتفاقات الممددة. أما فترة سداد 

 باسم تسهيل النمو والحد من الفقر بموجب تسهيل اإلقراض الميسر المعروف

(PRGF)   سنوات ونصف لسداد أصل  سنوات، مع فترة سماح طولها خمس  10فهي
 . القرض 

 
يقدم صندوق النقد الدولي مساعدات مالية للدول األعضاء بما يتيح لها الفرصة 
الكافية لتصحيح مشكالتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وتتعاون السلطات الوطنية تعاونًا  
وثيقًا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات المالية والنقدية بدعم تمويلي من  

الدعم المالي مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج.   الصندوق، على أن يكون استمرار
وفي تحرك مبكر لمواجهة األزمة االقتصادية العالمية التي وقعت مؤخرًا، بادر الصندوق 

على عملية إصالح  2009بتعزيز طاقة اإلقراض المتوافرة له ووافق في نيسان/إبريل 
مزيدًا من اإلصالحات في آب/أغسطس شاملة كبرى آلليات تقديم الدعم المالي، ثم اعتمد  

  174. 2011وكانون األول/ديسمبر  2010

 
174 - l/arabic/np/exr/facts/glancea.htmhttp://www.imf.org/externa 
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2000-1947مقترضاً من صندوق النقد الدولي خالل الفترة 12أكبر 
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 2000 – 1947مقترضًا من صندوق النقد الدولي خالل الفترة  12أكبر 

 
 حجم االقتراض الدولة 

 )مليار وحدة حقوق السحب الخاصة(
 18.00 المكسيك

 17.00 كوريا
 15.50 روسيا
 13.00 البرازيل 

 11.00 األرجنتين
 10.00 المملكة المتحدة

 9.10 الهند
 8.2 اندونيسيا

 5.10 الفلبين
 4.30 تايالند 

 4.10 تركيا
 4.00 الباكستان

 
 
 
 

 حقائق سريعة عن صندوق النقد الدولي
 

 دولة.  188الدول األعضاء:  •

 العاصمة واشنطن  :المقر •
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 مديرًا تنفيذيًا يمثلون بلدانًا أو مجموعات بلدان.    24المجلس التنفيذي:  •

 بلدًا.   144موظفا من   2503حوالي   :الموارد البشرية •

  (.2013آذار/مارس  14مليار دوالر أمريكي )  360 مجموع حصص العضوية: •

د بها أو المرصودة:  •  تريليون دوالر. الموارد اإلضافية المتعهه

مليار   166مليار دوالر، منها   226 (2013مارس:  آذار/  7القروض المرصودة )حسب بيانات   •
 دوالر لم ت سحب بعد(.   

اليونان والبرتغال  (:2013مارس آذار/ 7أكبر المقترضين )المبلغ المتفق عليه حسب بيانات  •
 وأيرلندا (.  

المكسيك  (:2013مارس آذار/ 7أكبر القروض الوقائية )المبلغ المتفق عليه حسب بيانات  •
 . اكولومبيوبولندا و 

نوقشت   2012مشاورة، وفي عام    122، نوقشت  2011في عام     :المشاورات في سياق الرقابة •
  .مشاورة 123

سنة   246تعادل   2012ق دمت مساعدات ميدانية في السنة المالية   :المساعدة الفنية •
 عمل/شخص.  

ر في عام   :الشفافية • % من تقارير خبراء الصندوق عن مشاورات المادة  91حوالي  2012ن شِّ
  (.2013مارس  20الرابعة والتقارير المرتبطة بالبرامج وتقارير السياسات ) حسب بيانات 

 
 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm :المصدر

 
 
 
 

 شعار صندوق النقد الدولي 

 
 مقالة
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 هو صندوق النقد الدولي  ما أدراكصندوق النقد الدولي وما 

، يتمثل في تكريس تبعية الدول الفقيرة والضعيفة  مشبوهاً  لعب صندوق النقد الدولي ومنذ نشأته دوراً 
للدول الغنية ذات التوجهات االستعمارية، بهدف دوام سيطرة تلك الدول على الدول الضعيفة، وتمكينها 

ار بثرواتها ومقدراتها، والحيلولة دون حصول أية نهضة حقيقية فيها . أما آلية العمل المتبعة من االستئث
لتحقيق ذلك، فتقوم على إغراء تلك الدول بالحصول على قروض بفوائد ميسرة ، تمكنها من دعم  

التي  اقتصادها ورفع مستوى معيشة األفراد فيها كما يّدعون، وعادة ما يتدخل الصندوق في الكيفية
ستنفق فيها تلك القروض، واستغاللها بأفضل طريقة ممكنة كما يزعمون، وهنا تبدأ الكارثة، حيث تنفق 
تلك األموال في مشاريع غير منتجة، عالوة على الفساد المالي المتأصل في أنظمة الحكم في تلك 

عن تسديد قيمة تلك ، حيث تعجز الدولة لما هو مفترض أصالً  الدول، فتكون النتيجة معاكسة تماماً 
القروض  ناهيك عن تسديد فوائدها، وهنا يعود صندوق النقد للتدخل مرة أخرى من أجل إعادة جدولة  
الديون، أو تمكين الدولة من الحصول على قروض إضافية، غير أن إعادة الجدولة أو القروض 

اقم األمور وتغرق الدولة  الجديدة تكون محكومة بشروط قاسية بخالف الشروط في المرة السابقة، فتتف
في مستنقع الديون، وتصبح قراراتها االقتصادية والسياسية على حد سواء مرهونة بإرادة صندوق النقد 

 الدولي والقائمين عليه. 
والمشاهد المحسوس، هو أنه حيثما تدخل صندوق النقد الدولي وحل خبراؤه، حل الخراب والفقر والبطالة  

لمستهدفة، وبعد غرقها في مستنقع الديون، تصبح جاهزة للمرحلة الثانية من والغالء، ذلك أن الدولة ا
عمل الصندوق والمتمثلة في جملة من اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل تلك الدولة، تتلخص في 
زيادة الضرائب على المواطنين ورفع أسعار السلع وعلى وجه الخصوص األساسية منها، ورفع الدعم  

السلع المدعومة كالخبز أو المحروقات وغيرها، إلى جانب إجراءات أخرى كتجميد    الحكومي عن بعض
 الرواتب أو تخفيضها، والحد من اإلنفاق على الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة. 

 http://webcache.googleusercontent.com/search بقلم نافذ الشاميالمصدر: 
IMF Member's Quotas and Voting Power، and IMF Governors 

 الدول العربية األعضاء في صندوق النقد الدولي وحصة كل منا في رأس المال والتصويت
Member QUOTA VOTES 

Millions 

of SDRs 

Percent  

of Total1 

Number2  Percent  

of Total1 

Algeria3  1،254.7  0.60  12 ،797 0.60 

Bahrain3  135.0 0.06 1،600 0.07 

Djibouti3  15.9 0.01 409 0.02 

Egypt  943.7 0.45 9،687 0.45 

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#1
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#2
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#1
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
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Iraq  504.0 0.24 5،290 0.25 

Jordan3  170.5 0.08 1،955 0.09 

Kuwait3  1،381.1 0.66 14 ،061 0.66 

Lebanon3  203.0 0.10 2،280 0.11 

Libya  1،123.7 0.53 11 ،487 0.54 

Mauritania3  64.4 0.03 894 0.04 

Morocco3  588.2 0.28 6،132 0.29 

Oman3  194.0 0.09 2،190 0.10 

Qatar3  263.8 0.13 2،888 0.13 

Saudi Arabia3  6،985.5 3.32 70 ،105 3.27 

Somalia  44.2 0.02 692 0.03 

Sudan  169.7 0.08 1،947 0.09 

Syrian Arab Republic  293.6 0.14 3،186 0.15 

Tunisia3  286.5 0.14 3،115 0.15 

United Arab Emirates3  611.7 0.29 6،367 0.30 

Yemen، Republic of 3  243.5 0.12 2،685 0.13 

United States3 37 ،149.3 17.67 371،743 17.33 

United Kingdom3 10 ،738.5 5.11 107،635 5.02 

Germany3 13 ،008.2 6.19 130،332 6.08 

China3 4،687.2 2.23 47 ،122 2.20 

Russia3 5،945.4  2.83  59 ،704  2.78 

TOTALS 

General Dept. and Special 

Drawing Rights Dept.  

210،251.4  100.05  2،144 ،854  100.005 

1At the present time all 182 members are participants in the Special Drawing Rights Department. 
2Voting power varies on certain matters pertaining to the General Department with use of the Fund's 

resources in that Department. 
3These countries have accepted the obligations of Article VIII, Sections 2, 3, and 4 of the Articles of 

Agreement. 
4The Democratic Republic of the Congo's voting rights were suspended effective June 2, 1994 pursuant 

to Article XXVI, Section 2(b) of the Articles of Agreement. 
5This figure may differ from the sum of the percentages shown for individual countries because of 

rounding.  

 ما هي وحدة حقوق السحب الخاصة؟ 

  1969 ، هي أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في عام(SDR) حقوق السحب الخاصة وحدة
عدم كفاية المخزون   بموجب التعديل األول التفاقية تأسيسه( نتيجة لقلق البلدان األعضاء من احتمال)

التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم  المتوقع في االحتياطيات الدولية لدعمالمتوفر آنذاك والنمو 
ودوالر الواليات المتحدة األمريكية، ولم يشأ األعضاء  األصول االحتياطية في ذلك الحين هي الذهب

على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز  أن تعتمد االحتياطيات العالمية

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#5
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#5
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 مدفوعات الواليات المتحدة، وهو األمر الذي كان مطلوبًا لتحقيق نمو مستمر في متواصل في ميزانال

يمكن   االحتياطيات بالدوالر األمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي
له   كما يمكن .لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان األعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة

 .إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة

 –الوجود المادي   التي تعرف أحيانًا باسم "الذهب الورقي" رغم تجردها من  –وحقوق السحب الخاصة  
حصصها. وقد خصص  يتم تخصيصها للبلدان األعضاء )في صورة قيود دفترية( كنسبة مئوية من

دوالر أمريكي(   بليون  29بليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  21.4الصندوق حتى اآلن 
  4.1تخصيص  عندما تم 1981للبلدان األعضاء، وكان آخر تخصيص هو الذي تم في عام 

الحين. ومنذ   بلدًا كانت هي أعضاء الصندوق في ذلك 141بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد 
الخاصة، وهو ما  ، لم ير األعضاء حاجة إلجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب1981عام 

، مع ازدياد عدد  1997 رجع في جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية. ولكن في سبتمبري
اقترح  – تلقت أي تخصيص بعد  التي تضمنت بلدانًا لم تكن قد –البلدان األعضاء في الصندوق 

  الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس
األعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص  باألغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات

بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على أن يتم توزيعها  21.4 لمرة واحدة "لتحقيق المساواة" بمقدار
األعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها  على نحو يرفع نسبة مخصصات كل

 .مشترك توى معياري لتصل إلى مس

بعضها  ويجوز للبلدان األعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعامالت مع
وحدة حقوق  حائزًا "مؤسسيًا" لحقوق السحب الخاصة، ومع الصندوق. كذلك فإن 16البعض، ومع 

صة كوحدة الخا  السحب الخاصة هي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب
 .واالتفاقات الدولية حساب أو كأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية

هي اليورو  وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يوميًا باستخدام سلة من أربع عمالت رئيسية
ت وحدة حقوق ، كان2001 والين الياباني والجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي. وفي أول أغسطس

المكونة للسلة كل خمس  دوالر أمريكي. وتجري مراجعة العمالت 1.26السحب الخاصة تساوي 
والتأكد من أن األوزان المحددة  سنوات لضمان تمثيلها للعمالت المستخدمة في المعامالت الدولية

  .والتجارية العالمية  للعمالت تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#box3المصدر: 
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 الفصل السادس 
 منظمة التجارة العالمية

 World Trade Organization 
إلى منظمة التجارة  االتفاقية العامة للتجارة والتعريفاتالتحول من  -المبحث األول 

 :العالمية
 . السبع مفاوضات الغات جوالت •
 .منظمة التجارة العالميةإعالن قيام  •
 .مؤتمرات منظمة التجارة العالمية •
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 وتحرير التجارة. لمنظمةلالنظام التجاري المتعدد أهم مزايا  •
 وهيكلها وشروط العضوية: أهداف منظمة التجارة العالمية -المبحث الثاني 

 .أهداف منظمة التجارة العالمية •
 عليها منظمة التجارة العالمية.المبادئ التي تقوم  •
 .مراكشالمنظمة العالمية للتجارة االتفاقيات التي أقرها مؤتمر  •
 .الهيكل التنظيمي للمنظمة •
 .شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية •
 حقائق وأوهام حول منظمة التجارة العالمية. •

 : ميةمنظمة التجارة العالالدول العربية األعضاء في  -المبحث الثالث 
 الخطوات العملية النضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية. •
 ومنظمة التجارة العالمية.النتائج االقتصادية النضمام سورية إلى اتفاقيات الغات  •
 الحقوق وااللتزامات. •
 تعظيم الفوائد وتقليل الخسائر. •
 .البلدان الناميةفي آثار اتفاقيات الغات  •

 

 
 

 
 
 
 
 



298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس 
 منظمة التجارة العالمية

 World Trade Organization 
بعـد انتهـاء الحرب العـالميـة الثـانيـة خرجـت أوروبـا منهكـة القوى وخســــــــــــــرت معظم 
ــافي، وبذلك  ــور والطرقات و المشـ ــانع والجسـ ــناعية ودمرت المعامل والمصـ مراكزها الصـ

ــناعية والت جارية، كما خســـــــــرت أوروبا خســـــــــرت البنية التحتية إلى جانب المراكز الصـــــــ
ــب  ــدت كل المكاســـــ ــالح الواليات المتحدة األمريكية التي حصـــــ ــتعمراتها لصـــــ معظم مســـــ
وتصــدت لقيادة العالم وظهر النظام العالمي الذي تســيطر عليه أمريكا منذ ذلك الوقت، 
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)إن قــدرنــا هو أمركــة  حتى أن الرئيس األمريكي روزفلــت صــــــــــــــرح بعــد الحرب قــائاًل:
مرحلــة تــاريخيــة جــديــدة أدت إلى ظهور اإلمبريــاليــة التي تعمــل من  وظهرت  (.العــالم

ــادـية والتجـارـية على مـقدرات الشــــــــــــــعوب ـبداًل من االحتالل  خالل الســــــــــــــيطرة االقتصــــــــــــ
الزعيم الهندي جواهر الل نهرو المرحلة قائاًل: ) ال تهتم  وصـــــــــــــفواالســـــــــــــتعمار، وقد 

إليها كما فعلت الدول األوروبية  الواليات المتحدة األمريكية بضم "استعمار" أحد البلدان
من قبـل، فكـل مـا يهمهـا هو الربح والســــــــــــــيطرة على ثروات البلـدان األخرى ومن خالل 
ذلك يكون من الســــهل جدًا الســــيطرة على شــــعوب هذه البلدان وعلى أراضــــيها دون أن 
تتكبد مصــــاعب إرســــال الجيوش لالحتالل وتحمل أعبائها المالية، وتصــــبح هذه البلدان 

لة اسميًا ولكنها غير مستقلة اقتصاديًا ألنها تقع في قبضة أصحاب البنوك ورجال مستق
 175. األعمال األمريكان (

ـبدأت الوالـيات المتحـدة األمريكـية إعـادة تنظيم العالـقات االقتصــــــــــــــادـية اـلدولـية على 
أســس تؤمن لها اســتمرار الســيطرة االقتصــادية والقيادة ودعت الواليات المتحدة إلى عقد 

ــم ) مؤتمر بريتون وودز مؤ  كان   Bretton  Woodsتمر دولي عرف فيما بعد باســــــــ
من أهم نـتائجـه ظهور مرحـلة جديدة في النظـام االقتصــــــــــــــادي الـعالمي تـهدف إلى إعادة 
بناء ما دمرته الحرب وبخاصـــــــة في أوروبا واليابان، خلق مناخ مالئم لتنشـــــــيط اإلنتاج 

مصــالح الشــركات متعدية الجنســية. وتأســس   والتبادل التجاري العالمي، تشــجيع وحماية
صــندوق النقد  -  األولى  اســتنادًا إلى معاهدة بريتون وودز مؤســســتان عالميتان هامتان:

( كمصـــــرف عالمي يشـــــرف على النظام النقدي العالمي ويضـــــع موارده   IMFالدولي )
 في متناول الدول األعضــــــاء لتمكينها من مواجهة العجز المؤقت أو قصــــــير األجل في

( يســـــــــــهم في تحويل   IBالبنك الدولي لإلنشـــــــــــاء والتعمير)  -  الثانية ميزان المدفوعات.
المشروعات اإلنمائية الصناعية والزراعية في الدول األعضاء ويسعى لدمج اقتصاديات 

 
 .  73ص 1991النظام المرابي العالمي، مجموعة مؤلفين، دار المستقبل دمشق  -  175
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اـلدول الـنامـية في النظـام االقتصــــــــــــــادي الـعالمي اـلذي تســــــــــــــيطر علـية الوالـيات المتحـدة 
 األمريكية وحلفائها .

ــاء والتعمير  ــندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشـــ  1945م  في عا  عملهمابدأ صـــ
معارضــــــــــة الكونغرس (   WTO )  وكان الســــــــــبب في عدم قيام منظمة التجارة العالمية

ــالح األمريكيين،   المنظمـة  األمريكي قـيام وـبداًل من في ذـلك الوـقت ألنهـا ال تخـدم مصــــــــــــ
 رفت باسملمتابعة شؤون التجارة الدولية ع    1947عام    في  تم تأسيس منظمة مؤقتةذلك 

اســــــم   ( وهي األحرف األولى من G A T T)الغات   والتعريفات االتفاقية العامة للتجارة  
 The General Agreement On Tariffs  and) االتفــاقيــات بــاللغــة اإلنكليزيــة

Trade .) 
جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموًا استثنائيًا في حجم  

االتفاقية    % سنويًا وساعدت 6التجارة العالمية. حيث زاد حجم صادرات البضائع بمتوسط  
ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر العامة للتجارة والتعرفات  

أدى إلى حدوث نمو غير مسبوق. ثم تطور هذا النظام من خالل جوالت من المفاوضات 
ات. التجارية تحت مظلة الغات، فقد تناولت الجوالت األولى بصفة أساسية خفض التعريف

وشملت المفاوضات التالية مواضيع أخرى مثل محاربة اإلغراق وغيرها. أدت الجولة 
إلى إنشاء منظمة   1994  عام   إلى  1986  عام   األخيرة )جولة االرغواي( التي امتدت من

 التجارة العالمية.
 المبحث األول

 الغات  االتفاقية العامة للتجارة والتعريفاتالتحول من 
 التجارة العالميةإلى منظمة 

تتضمن   األطرافاالتفاقية العامة للتجارة والتعرفات )الغات( هي اتفاقيات متعددة 
تحرير التجارة الدولية في السلع   إلى، تهدف  األعضاءحقوقا والتزامات متبادلة بين الدول  

 األمثلوتحقيق االستغالل  األعضاءوالخدمات من أجل زيادة الدخل القومي للدول 
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العالمية وحركة رأس المال   اإلنتاج تشجيع حركة  إلىللموارد المتاحة، كما تهدف 
 إلى الحواجز اإلدارية وخفض الرسوم الجمركية لتسهيل الوصول  وإزالةواالستثمارات، 

وأضحت هذه االتفاقية سارية . األسواق العالمية، وزيادة حجم التبادل التجاري العالمي 
  176. واتخذت مدينة جنيف في سويسرا مقرًا لها 1948المفعول منذ بداية عام  

 االتفاقية العامة للتجارة والتعرفات : وكان من أهم أهداف •
 تحرير التجارة الدولية . •
 التجاري بين مختلف الدول . إزالة العوائق أمام التبادل •
 حل المنازعات التجارية التي تحصل بين الدول عن طريق المفاوضات . •
 تهيئة المناخ لقيام المنظمة العالمية للتجارة . •

ــيير العالقات التجارية الدولية، يهدف  • وتشــــــكل اتفاقية ) الغات ( إطارًا قانونيًا لتســــ
لجمركيــة وغير الجمركيــة التي تحــد من إلى تحرير التجــارة الـدوليــة وإزالـة العوائق ا

 انسياب السلع بين الدول أو تعيق حركة التجارة الدولية .
شهدت االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ثماني جوالت تفاوض هي )جولة جنيف  

، 1960، جنيف/جولة ديلون 1956، جنيف 1951، انكلترا 1949، فرنسا 1947
، جنيف/ جولة أوروغواي 1973جنيف/جولة طوكيو ، 1964جنيف/ جولة كينيدي 

لالتفاقية العامة للتجارة ، وكان آخرها جولة األوروغواي والتي تعد بمثابة النهاية  (  1986
  1994مراكش المغرب في عام مؤتمر ، واستبدلت بمنظمة التجارة العالمية بوالتعرفات 

وزارية   ما عقدت عدة مؤتمرات ليتم االتفاق رسميًا على مولد منظمة التجارة العالمية ك 
. ولمنظمة التجارة العالمية نفس مبادئ اتفاقيات الغات والتزاماتها حيث تعمل للمنظمة

   177على تنظيم التجارة بين الدول األعضاء.  

 
قتصادات على اال منعكسات اتفاقية الفات اجتماع الخبراء العرب لدراسة إلىتقرير وفد الجمهورية العربية السورية  - 176

 .2،ص1994تموز  7ـ4القاهرة خالل الفترة  يالمنعقد فالعربية 
 . 2002مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، أيلول  - 177
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 : مفاوضات الغات السبع جوالت –ثانيًا 
خالل   الغات من خالل ســــبع جوالت تفاوضــــية متتالية  ات تم تطوير وتوســــيع اتفاقي

جولة )  الجولة األخيرة للغات   ( وقبل البدء في مفاوضــــات 1986  -  1947)  الســــنوات 
، خصـصـت جوالت المفاوضـات السـت األولى لبحث مسـألة تخفيض الرسـوم (  أورغواي

الجمركية على ســلع الصــناعات التحويلية التي تشــكل النســبة الكبرى من تصــدير الدول 
 178 الصناعية المتقدمة .

مفاوضــــــات األولى الجولة   تمخضــــــت :  (1947تأســــيس الغات ولى )الجولة األ -
ألف امتياز جمركي بتكلفة عشــرة مليارات دوالر من   45( عن    1947جنيف ســويســرا )

التجــارة، أي مــا يقــارب خمس إجمــالي إنتــاج العــالم في تلــك األيــام. كمــا وافقــت الــدول  
وجودة في مســـــــــودة دولة، على ضـــــــــرورة قبول بعض قواعد التجارة الم  23المشـــــــــاركة، 

ميثـاق منظمـة التجـارة اـلدولـية، ورأت ضــــــــــــــرورة إنجـاز هـذا األمر بســــــــــــــرعـة وعلى نحو 
ة تفاوضــــوا بشــــأنها. وعرفت هذه الصــــف  مشــــروط لحماية قيمة االمتيازات الجمركية التي

المشـتركة لقواعد التجارة واالمتيازات الجمركية في ما بعد باسـم الغات. وأصـبحت سـارية 
قيد   لال يزا، في حين كان ميثاق منظمة التجارة الدولية 1948الثاني    في يناير/ كانون 

للغات )األطراف   ةاألعضــاء المؤســســ  هي الدول  23الـــــــــــــــــ  التفاوض. وأصــبحت الدول
، 1949المتعـاقـدين(. وقـد تركزت المفـاوضــــــــــــــات خالل هـذه الجولـة وجوالت أنيســــــــــــــي 

ات الجمركيـــة التعرفـــ  تخفيض  ، حول1961، وديلون 1956، وجنيف 1951وتوركي 
 واإلجراءات الحدودية األخرى، وفي المقام األول بين الدول الصناعية.

تخفيض خمسـة   في الجولة الثانيةتم    :(1949فرنسـا   -أنيسـي  الجولة الثانية ) -
 آالف تعرفة جمركية على السلع الصناعية .
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تخفيض  في الجولـــة الثـــالثـــةتم  :(1951 إنكلترا –الجولــة الثــالثــة ) توركي  -
ــتوى التعرفة التي كانت عليه في عام 55تعرفة جمركية بما يعادل   7800 % من مســــــــــ
1948 . 

ــرا ا - ــويسـ ــة )  ،(1956لجولة الرابعة )جنيف سـ  :( 1961-1960 ديلون والخامسـ
ــةتم  وســــــــــــــمـيت الجوـلة  تخفيض عـدد كبير من التعرفـات  في الجوـلة الرابعـة والخـامســــــــــــ

الخامســة باســم جولة ديلون نســبة إلى وزير التجارة في الواليات المتحدة األمريكية الذي 
 مثل دولته فيها وكان له دور كبير في تحريك المفاوضات.

ــادســــة   :(1967-1964الجولة الســـادســـة )جنيف ســـويســـرا  - دعيت الجولة الســ
ريكية في ذلك الوقت جون كيندي نســـــــــبة إلى رئيس الواليات المتحدة األم بجولة كيندي

الـذي دعـا لعقـدهـا، وتم االتفـاق في نهـايتهـا على تخفيض التعرفـات الجمركيـة بنســــــــــــــبـة 
 % تدريجيًا على مدى خمس سنوات لعدد من السلع الصناعية .35

لمكافحة اإلغراق. لكنها فشــــــلت في االتفاق  تمخض عن جولة كنيدي اتفاق الغات 
على القضـــــــــــــــايـا الزراعيـة في أول محـاولـة للتفـاوض على التـدابير غير الجمركيـة، كمـا 
ــلت االتفاقات  رفضــــت االتفاقات األخرى غير الجمركية في الواليات المتحدة. كذلك فشــ

ع في الخـاص بالتوـســـــــــــــ   1962حول مـكافحـة اإلغراق وتـقدير الجـمارك، ألن قانون عام  
التجــارة لم يرد فيــه مــا يتعلق بــاإلجراءات غير الجمركيــة، ورفض الكونغرس األميركي 

 إقرار تشريع لالتفاقات.
عقدت الجولة الســابعة للمفاوضــات في طوكيو :  (1979-1973جولة طوكيو ) -

ودعيت باســــم جولة طوكيو وكانت   1979واســــتمرت حتى عام    1973اليابان في عام  
ــاركت فيها نحو من أهم جوالت المفا ــات التي عقدتها الغات حتى ذلك التاريخ شـــــــ وضـــــــ

دولة، وتوصــــــل المفاوضــــــون إلى اتفاق  يقضــــــي بتخفيض الرســــــوم الجمركية على   99
الســـلع الصـــناعية وعلى بعض الســـلع الزراعية في الدول التســـع المتقدمة صـــناعيًا وذلك  
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إلى نحو   1948م  %  عن مســتوى التعرفة الجمركية الذي كان مطبقًا في عا34بنســبة  
 179 .1979% في عام 4.7

ــلع  ــعار الســـ ــايا مثل ارتفاع أســـ ــون في هذه الجولة عددًا من القضـــ وناقش المفاوضـــ
والتعويضــات التي تطالب بها الدول النامية عن األضــرار التي ســتلحق بهذه   -الغذائية 

يئة الدول نتيجة لتحرير التجارة العالمية،كما ناقشـــــــــــوا موضـــــــــــوع حماية المســـــــــــتهلك والب
ــتيراد وتجارة اللحوم والحيوانات الحية واأللبان كذلك  ــماح باالســـ ــوع إجراءات الســـ وموضـــ
 موضـــوع اتخاذ إجراءات حماية ألغراض التنمية، وموضـــوع تحســـين آلية عمل الغات .

180 
جولة طوكيو محاولة جادة لتوســـــــيع وتحســـــــين نظام الغات، فقد صـــــــاغت أول  تعد 

ديم الدعم والرســـــــــــوم التعويضـــــــــــية والمشـــــــــــتريات مجموعة مبادئ غير جمركية إلدارة تق
الحكومية وتقييم الجمارك وتراخيص االســــــــتيراد والمســــــــتويات ورســــــــوم مكافحة اإلغراق 

 .وغيرها والطيران المدني ومنتجات األلبان واللحوم
في أورغواي وانتهت   الجولة الســـــــابعةبدأت الجولة الســـــابعة جولة األورغواي:  -

ــنو  ــته في األورغواي   -دل   -بدأت في مدينة يونتا  : ات في المغرب ودامت ثمان ســـ إســـ
ودعيت بجولة األورغواي نســـبة إلى الدولة التي اســـتضـــافت المؤتمر الوزاري الذي ضــم 

صــــــــــــــدر عنه اإلعالن عن بداية أهم جولة من  دول أعضــــــــــــــاء في اتفاقية الغات   105
 181 .جوالت مفاوضات الغات، وقد حدد اإلعالن المبادئ العامة للمفاوضات 

اعتمـدت نتـائج جولـة األوروغواي رســــــــــــــميـًا في اجتمـاع مراكش من جـانـب الـدول و 
 182: وأهم هذه النتائج 15/4/1994المشاركة في الجولة في 

 
 من هافانا إلى مراكش. –أساسيات  – منظمة التجارة العالميةانظر،   -  179
 1996الدكتور عدنان شوكت شومان، اتفاقية الغات الدولية الرابحون دوما والخاسرون دوما،دار المستقبل دمشق  -  180

 . 30ص 
 . 2001/ 10/ 27السبت الموافق المصدر، الجزيرة إنترنت   - 181
 . 2001/ 10/ 27  السبتالجزيرة نت  -  182
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المؤســــــســــــي لجميع االتفاقيات   اإلطارية لتكون المنظمة التجارية العالم إنشــــــاء  1-
التي أبرمـت خالل جولـة أوروغواي . ويمكن تلخيص المهـام التي كلفـت بهـا  المنظمـة 
في تســــــــــــــهيـل تنفيـذ وإدارة االتفـاقيـات المنبثقـة عن جولـة أوروغواي، واإلشــــــــــــــراف على 

ــامل وموحد لتســـوية ا لمنازعات، المفاوضـــات التجارية المتعددة األطراف، وإدارة نظام شـ
ــاء، والتعاون مع كل من  ــات التجارية في الدول األعضــــــــ ــياســــــــ وإدارة آلية مراجعة الســــــــ
ــياســــــــات التجارية  ــندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق انســــــــجام أكبر بين الســــــ صــــــ
والمالية الدولية. وقد تضــــمنت اتفاقية ونتائج جولة أوروغواي إدماج االتفاقيات الســــابقة 

 ى أو تعدل ضمن إطار الترتيبات الجديدة للمنظمة العالمية للتجارة.للغات التي لم تلغ
توســـــــــيع نطاق النظام التجاري متعدد األطراف بحيث أصـــــــــبح يشـــــــــمل تجارة  -  2

الخدمات والتجارة في المنتجات الزراعية والمنســوجات والمالبس، وهي جوانب لم يســبق 
ــات متعددة األطراف في الجوال ــملت القواعد التطرق إليها خالل المفاوضـ ت الســـابقة وشـ

الجــديــدة لهــذا النظــام أيضـــــــــــــــًا حقوق الملكيــة الفكريــة ذات الصــــــــــــــلــة بــالتجــارة، وتــدابير 
 االستثمارات المتعلقة بالتجارة.

توســـــــــيع وتعميق تحرير التجارة عن طريق إجراء تخفيضـــــــــات إضـــــــــافية في   - 3
كن رفعها إال من التعريفات الجمركية وتثبيت الرســوم الجمركية عند ســقوف معينة ال يم
 خالل التفاوض وااللتزام بالتعويض، وكذلك تخفيض القيود الجمركية.

تعزيز فعـاليـة القواعـد متعـددة األطراف في تســــــــــــــويـة المنـازعـات، إذ تم إدمـاج  - 4
جميع جواـنب وـتدابير تســــــــــــــوـية المـنازعـات في نظـام واحـد يعمـل تحـت جهـاز تســــــــــــــوـية 

 وضمانات في إطار متعدد األطراف.المنازعات، ويوفر هذا النظام عدة مزايا 
إيجاد آلية دائمة الســـــــتعراض الســـــــياســـــــات التجارية على نحو منظم لرصـــــــد  -  5

ومراقبة النظام التجاري متعدد األطراف والســــــــــــياســــــــــــات العامة التي تؤثر على النظام، 
ــة  بهــدف التــأكــد من تطبيق االتفــاقيــات النــاتجــة عن جولــة أوروغواي وعــدم معــارضـــــــــــــ

 رية لها.السياسات التجا
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كانت مفاوضات جولة أورغواي، التي تمخض عنها إنشاء منظمة التجارة العالمية، 
. فقد دامت أكثر من ســــــبع ســــــنوات بعد بدايتها في األطول واألصــــــعب واألكثر شــــــموالً 

دولة وانتهت في مراكش عام   125، وحضـــرتها  1986بونتا دل إســـتا في أورغواي عام  
في عدة مراحل على الفشــل، لذا حصــل تمديد  وكانت األصــعب ألنها أوشــكت   .1994

لها أكثر من مرة على أمل أن تنتهي الجولة باتفاق الفرقاء المتعاقدين. كما كانت جولة 
أورغواي األكثر شـموال واألوسـع نطاقا من كل الجوالت السـابقة، ألنها أدت إلى اتفاقات 

 183السلع والبضائع.  في مجاالت جديدة تعدت المجال التقليدي للغات أال وهو تجارة
في ما يتعلق بتجارة الخدمات وحماية حقوق الملكية  جرت مفاوضــــات صــــعبة جداً 

الفكريــة أدت إلى عقــد اتفــاقيتين جــديــدتين، همــا االتفــاق العــام لتجــارة الغــات واتفــاقيــة 
الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. كما أعيد إدخال قطاعات أخرجت قســـــــــــرا من 

ــات وجرى   ــجة والملبوســــــ توثيق القواعد المتعلقة الغات مثل قطاع الزراعة وقطاع األنســــــ
بـالـدعم ومكـافحـة اإلغراق. بـاإلضـــــــــــــــافـة إلى ذلـك، أدت جولـة أوروغواي إلى اتفـاقيـات 
ومقررات في مـا يخص تجـارة الســــــــــــــلع مثـل اتفـاقيـات الوقـايـة والتثمين الجمركي والقيود 
ــتثمار  الفنية أمام التجارة وتطبيق تدابير الصــــــــــــحة والصــــــــــــحة النباتية وإجراءات االســــــــــ

 التجارة وقواعد المنشـــــأ وإجراءات تراخيص االســـــتيراد والفحص قبل الشـــــحن.المتصـــــلة ب
وكـان من أبرز نـتائج هـذه الجوـلة قرار تزوـيد النظـام متعـدد األطراف بجهـاز أقوى وأكثر 
ــوية المنازعات  ــاء، فجاء اتفاق تســـــــــ كفاءة لحل المنازعات التجارية بين الدول األعضـــــــــ

زعـات التي تنشـــــــــــــــأ بموجـب اتفـاقـات جولـة الـذي يطرح إجراءات جـديـدة لتســــــــــــــويـة المنـا
ــارمة  ــابق بتوفير حدود زمنية صـــ ــين النظام الســـ ــأنه تحســـ أورغواي، وهذا االتفاق من شـــ

 للخطوات التي يتم معالجتها. 
كـان الهــدف العــام لجولـة أورغواي خفض التعرفـة الجمركيــة إلى الثلــث وإزالـة كثير 

%. 40لجمركيــة مـا يقرب من من الحواجز غير الجمركيــة. وبلغ آخر خفض للتعرفـة ا
 

 .ملخص البيان الختامي لجولة أورغواي  - 183
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لالقتصــــاد العالمي يصــــل إلى  وقدرت الواليات المتحدة أن جولة أورغواي ســــتوفر دعماً 
لقد شــــــكل برنامج العمل الذي وافق   ســــــتة تريليونات دوالر خالل العقد التالي النتهائها.

 15عليه الوزراء األســـــــــــــاس لجدول أعمال مفاوضـــــــــــــات جولة أورغواي التي شـــــــــــــملت 
 184: هي موضوعاً 

 التعرفات الجمركية.  •
 الحواجز غير الجمركية.  •
 منتجات الموارد الطبيعية.  •
 المنسوجات والملبوسات.  •
 الزراعة.  •
 المنتجات االستوائية.  •
 بنود الغات.  •
 قوانين جولة طوكيو.  •
 مكافحة اإلغراق.  •
 الدعم.  •
 الملكية الفكرية.  •
 إجراءات االستثمار.  •
 تسوية المنازعات.  •
 نظام الغات.  •
 الخدمات. •

إنشاء نظام تجارة متعدد األطراف قوي ونشط أصبح أكثر بالغات   اتفاقيات  أسهمت 
ــأتها من الواضـــح تجارية. المفاوضـــات  الخالل جوالت   تحرراً  أن اتفاقيات الغات منذ نشـ
كان هدفها األســـاســـي   1994وحتى اكتمال أبعادها في مؤتمر مراكش عام    1947عام  

 
 20المركز اللبناني للدراسات. الطبعة األولى  -الغات ومنظمة التجارة العالمية"، د. فادي على مكيما بين   - 184
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وقد أكدت الممارســــــــــات  ،الصــــــــــناعية وتأمين مصــــــــــالحهاتلبية حاجات الدول المتقدمة  
من تطبيق أحكـام   وتبين ـقة.الفعلـية لهـذه اـلدول عبر مســــــــــــــيرة الغـات الطويـلة هـذه الحقي

على الدول النامية أن تصـدر سـلعًا أكثر   ،اتفاقية الغات خالل العقود الخمسـة الماضـية
 185.من أجل أن تستورد سلعًا أقل فأقلفأكثر 

وإذا كانت الدول الصــــــــــــــناعية المتقدمة هي الرابحة دومًا من خالل تطبيق اتفاقات 
ــرة في  ــرة دومًا، لقد كانت الخاســـــ الغات فإن الدول النامية والدول األقل نموًا هي الخاســـــ
عالقاتها التجارية مع الدول المتقدمة صــناعيًا في عصــر االســتعمار وبقيت خاســرة في 

ا وحتى مع ظهور وتطبيق اتفـاقيـة الغـات ظلـت هي عصــــــــــــــر الحرب البـاردة ومـا بعـدهـ 
 186 الخاسرة .

 :منظمة التجارة العالميةإعالن قيام 
مصــــــــــــــــــادقتهم على اإلعالن النهـــــائي عـــــد أعلن الوزراء المجتمعون في مراكش ب

المتضـــــــــــــمن نتائج المفاوضـــــــــــــات التجارية متعددة األطراف واعتمادهم القرارات الوزارية 
( الغات ) لتعرفهة للتجارة واالعام  يةيمهدون لالنتقال من مرحلة االتفاقأنهم  المتصـــلة بها 

ــالفتها كان الهدف الرئيســــــــــي لمنظمة التجارة العالم إلى منظمة التجارة العالمية. ية وســــــــ
الغات تقليل الحواجز التجارية بقصــــــــد تشــــــــجيع التجارة، ومن ثم عقدت مؤتمرات دولية 
هامة بهدف خفض التعرفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وقد تكرســـــــــــــت معظم 

 جوالت الغات األولى لمواصلة عملية خفض التعرفات الجمركية. 
منظمـة قـائمـة، وـبدأت العمـل   1/1/1995أصــــــــــــــبحـت منظمـة التجـارة العـالميـة مـنذ 

ــاعها  ــوية أوضــــ الفعلي منذ هذا التاريخ. ومنحت المنظمة الدول النامية مهلة زمنية لتســــ
وإجراء اإلصــــــــــــــالحــــات الهيكليــــة بمــــا يتوافق مع األنظمــــة والقوانين التي تحكم عمـــل 

 
 دمشق . ، ملخص عن االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية )الغات( ،دراسة غرفة تجارة دمشق  -  185
مًا والخاسرون دومًا، دار المستقبل ـ دمشق الدكتور عدنان شوكت شومان، اتفاقية الجات الدولية الرابحون دو   -  186

1996 . 
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المؤســـــســـــي المشـــــترك لتيســـــير العالقات    اإلطارالمنظمة.وتعد المنظمة العالمية للتجارة  
 :اآلتيةارية الدولية، فهي تقوم بالمهام التج

اإلشــــــــــــــراف على تنفيـذ االتفـاقـات التجـاريـة متعـددة األطراف، التي تنظم العالقـات   •
دارة االتفاقيات المنبثقة عن جولة إالتجارية بين الدول األعضــــــاء. وتســــــهيل تنفيذ و 

 .أوروغواي 
 متعددة األطراف.متابعة المفاوضات الدولية لتحرير التجارة الدولية  •
فض المنازعات الدولية فيما يتعلق بالمعامالت التجارية وتســـــــــويتها وفق األســـــــــس  •

 التي حددتها اتفاقيات الغات.
ــجامها مع ما • ــات التجارية الدولية ومدى انســـــ ــياســـــ تم االتفاق عليه في   متابعة الســـــ

 مؤتمر مراكش.
دوق النقد الدولي كما تقوم المنظمة بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى كصـــــــــــن •

ــاء والتعمير والوكـاالت الـتابعـة لهمـا بهـدف تحقيق أكبر ـقدر  والبـنك اـلدولي لإلنشــــــــــــ
 ممكن من االنسجام والتوازن في وضع السياسات االقتصادية الدولية.

يتطابق الهيكل اإلداري للمنظمة العالمية للتجارة مع الهيكل اإلداري في المؤسسات 
إلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي. فيشتمل على مجلس الدولية مثل البنك الدولي ل

ــة  وزاري يجتمع مرتين أو ثالث مرات على األقل في الســـــــــنة، وهيئة عامة تهتم بدراســـــــ
الســـــياســـــات التجارية وتســـــوية الخالفات ومتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية الغات، وســـــكرتارية 

 لتصويت ولكل دولة صوت واحد.عامة يرأسها مدير عام.وتتخذ القرارات باالتفاق أو با
 : مؤتمرات منظمة التجارة العالمية -

، وتعتبر إحدى أهم 1995أنشــــــــــئت منظمة التجارة العالمية في يناير/كانون الثاني  
أنشـئت في القرن العشـرين، فهي تشـرف على حسـن تنفيذ   التيوأقوى المنظمات الدولية 

ــاء (، وهي آخر جولة وأهم الجوال1994-1986جولة أورغواي ) ت التي أدت إلى إنشـــــــ
ــة على  ــلت إلى نتائج إيجابية حول إلغاء القيود الكمية المفروضــــــ المنظمة، ألنها توصــــــ
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الواردات، ولم تقتصــــــــــر على تنظيم تجارة الســــــــــلع بل شــــــــــملت تجارة الخدمات وحقوق 
 187 الملكية الفكرية، كما أفرزت آليات جديدة تتعلق بفض المنازعات التجارية.

ــاء منظمــة التجــارة ويعتبر  المؤتمر الوزاري الــذي يتــألف من ممثلي جميع أعضـــــــــــــ
العـالمـية رأس الســــــــــــــلطـة في المنظمـة. ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كـل ســــــــــــــنتين على 

ديســــــــــــــمبر/كـانون األول   13-9األقـل، فقـد انعقـد مؤتمره في ســــــــــــــنغـافورة في الفترة من 
مايو/أيار   20-18ترة من . وانعقد المؤتمر الثاني في جنيف بســـــــــويســـــــــرا في الف1996
نوفمبر/   30. وانعقد الثالث في سياتل بالواليات المتحدة األميركية في الفترة من  1998

ــرين الثاني إلى  ــمبر/كانون األول   3تشـــــــــــ . ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر 1999ديســـــــــــ
نوفمبر/تشـــــــــــرين الثاني   13-9الوزاري الرابع في الدوحة عاصـــــــــــمة قطر في الفترة من 

منظمــــة غير حكوميــــة للمؤتمر الوزاري الرابع  647من المتوقع حضــــــــــــــور . و 2001
 .لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في الدوحة

اشــــــــــــترك في هذا المؤتمر :  1996المؤتمر الوزاري األول في ســــــــنغافورة عام  -
دولـة عضــــــــــــــوا في منظمـة   120وزراء التجـارة والخـارجيـة والمـاليـة، والزراعـة ألكثر من 

وكــان أول مؤتمر منــذ دخول المنظمــة حيز التنفيــذ في ينــاير/كــانون  العــالميــة. التجــارة
. وشــــــمل هذا المؤتمر اجتماعات قانونية وجلســــــات عمل ثنائية وجماعية 1995الثاني  

بين الدول األعضـــــاء. وناقشـــــت هذه االجتماعات والجلســـــات المســـــائل المتعلقة بجدول 
ــنتين   وكان  األوليين من نشـــاط وتنفيذ اتفاقات جولة أورغواي.أعمال المنظمة خالل السـ

على جدول أعمال المؤتمر الوزاري األول موضـوعات مطروحة كثيرة وصـل عددها إلى 
 بندا من أهمها: 20أكثر من 

 مشكلة الحقوق االجتماعية.  •

 النمو االقتصادي والتجاري.  •

 الفرص والتحديات التي تواجه دمج االقتصاد. •

 
 . 2001/ 10/ 27السبت الجزيرة نت  -  187
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 المركزية المعروفة دوليا.معايير العمالة  •

 مشكلة تهميش الدول الفقيرة.  •

 دور منظمة التجارة العالمية. •

 االتفاقات اإلقليمية. •

 القبول بالمنظمة.  •

 اتفاق تسوية المنازعات.  •

 تنفيذ اتفاقات المنظمة.  •

 القوانين والتشريعات. •

 الدول النامية. •

 الدول الفقيرة. •

 المنسوجات والمالبس. •

 التجارة والبيئة.  •

 مات والمفاوضات.الخد  •

 اتفاق تكنولوجيا المعلومات والمواد الصيدالنية.  •

 برنامج العمل وجدول األعمال الداخلي. •

 االستثمار والمنافسة.  •

 الشفافية في المشتريات الحكومية. •

 تسهيل التجارة.  •

 
 :اإلعالنات الوزارية الصادرة عن المؤتمر الوزاري األول

كمنتدى للتفاوض ومواصــــــلة تحرير التجارة ضــــــمن اإلعالن الوزاري لدعم المنظمة 
نظـام القواعـد المعمول ـبه في المنظمـة، وكـذـلك مراجعـة وتقييم الســـــــــــــــياســــــــــــــات التجـارـية 

 وخاصة من أجل:
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 تقييم تنفيذ التزاماتنا بموجب اتفاقات وقرارات منظمة التجارة العالمية.  •
 مراجعة المفاوضات المستمرة وجدول األعمال.  •
 في التجارة الدولية.  متابعة التطورات  •
 188 مواجهة تحديات االقتصاد العالمي المتطور. •

وكان الهدف األساسي منه مراجعة مدى تنفيذ الدول اللتزاماتها في إطار منظمة  
التجارة العالمية، وكذلك تقييم السياسات التجارية متعددة األطراف، وقد صدر عن هذا 

مي "إعالن سنغافورة" تضمن:  189  المؤتمر بيان س 
العمل على استكمال المفاوضات حول بعض المسائل التي لم يتم االنتهاء منها  .  1

 في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات.  
استمرار لجنة التجارة والبيئة في بحث المسائل المتعلقة بالترابط بين تحرير التجارة  .2

 والتنمية االقتصادية وحماية البيئة. 
م معايير العمل كأداة حماية، وتفويض منظمة العمل الدولية في رفض استخدا. 3

 بحث هذا الموضوع. 
 إعطاء أولوية للتنفيذ الجاد التفاقات منظمة التجارة العالمية.  . 4
 وضع عدد من اإلجراءات الخاصة بتوفير معاملة تفضيلية للدول األقل نمًوا. . 5
إنشاء مجموعات عمل لدراسة عدد من الموضوعات التي اقترحت الدول المتقدمة .  6

منظمة  بدء التفاوض حولها؛ بهدف التوصل إلى اتفاقات متعددة األطراف في إطار
ول النامية على فكرة بدء التفاوض حول تلك نظًرا العتراض الد   التجارة العالمية بشأنها.

الموضوعات، وكلفت مجموعات العمل ببحث مدى ارتباطها بالتجارة ومدى مناسبة  
تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية، وشملت الموضوعات: التجارة واالستثمار، 

 التجارة والمنافسة، الشفافية في المشتريات الحكومية، تسهيل التجارة. 

 
 اإلعالن الوزاري الخاص بالتوسع في تبادل منتجات تكنولوجيا المعلومات بين الدول األعضاء. - 188

  http://www.minshawi.com/other/harby.htm(، WTO، منظمة التجارة العالمية )محمد سليم الحربي - 189
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 : 1998المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف بسويسرا  -
تضمن  ،  سويسرا  بجنيف  1998أيار  مايو/في    للمنظمة  الوزاري الثاني قد المؤتمر  ع  

 : اآلتيةالموضوعات الرئيسة جدول أعمال المؤتمر 
 الموافقة على االتفاق الخاص بعمل المنظمة.  •
تصـــــــريح رئيس المجلس العام حول تقرير المجلس، وتصـــــــريح مدير عام المنظمة  •

حول التطورات في نظـام التجـارة اـلدوليـة ونتـائج ومتـابعـة االجتمـاع الخـاص ـباـلدول 
 الفقيرة. 

اســتعراض أنشــطة المنظمة ومناقشــات بين الوزراء حول تنفيذ اتفاقات المنظمة في  •
 االجتماع المغلق. 

ول والحكومات، ومناقشــــات الوزراء حول النشــــاطات المســــتقبلية بيانات رؤســــاء الد  •
 للمنظمة في االجتماع المغلق. 

 اإلجراءات المتخذة من قبل الوزراء.  •
 التالي. الوزاري تحديد زمان ومكان المؤتمر  •

ــادرة عن مؤتمر ــدر عن جنيف:   اإلعالـنات الوزارـية الصـــــــ المؤتمر الوزاري صــــــــــــ
اإلعالن الوزاري و ، نظـام التجـارة بين أكثر من دولتيناإلعالن الوزاري الخـاص ب، الـثاني

 :الخاص بالتجارة اإللكترونية العالمية
 اإلعالن الوزاري الخاص بنظام التجارة بين أكثر من دولتين: -

عــامــا في النمو  50يؤكــد هــذا اإلعالن على أهميــة مســـــــــــــــاهمــة هــذا النظــام خالل 
التجارة والتوســـــــــع فيها وتهيئة المناخ والتوظيف واالســـــــــتقرار من خالل تشـــــــــجيع تحرير  

المالئم للعالقات التجارية الدولية وفقا لألهداف المتضــــــــــــمنة في ديباجات االتفاق العام 
 حول التعريفات والتجارة واتفاق منظمة التجارة العالمية.

 اإلعالن الوزاري الخاص بالتجارة اإللكترونية العالمية: -
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جديدة للتجارة  ة اإللكترونية العالمية وفتحها آفاقاً يؤكد هذا اإلعالن على نمو التجار 
وحاجة الدول النامية لها على الصعيد االقتصادي والمالي والتنموي. كما يؤكد اإلعالن 
على ضــــرورة قيام المجلس العام بتقديم تقرير حول تقدم برنامج العمل ومواصــــلة الدول 

على أجهزة اإلرســــــــــال  األعضــــــــــاء في ممارســــــــــتها الحالية بعدم فرض رســــــــــوم جمركية
 اإللكترونية.

إعالن جنيف، والذي تضمن العديد من   المؤتمر الوزاري الثانيصدر عن  
 190الموضوعات أهمها:  

التأكيد على االلتزام األمين بتنفيذ االتفاقات التي أسفرت عنها جولة "أورجواي"، .  1
فاقية على حدة؛ أخذًا في مع إجراء تقييم لذلك التنفيذ في المؤتمر الوزاري الثالث لكل ات

 االعتبار أهداف تلك االتفاقات. 
تكليف المجلس العام بالمنظمة ) وهو الجهاز الذي يقوم بإدارة أعمال المنظمة  . 2

في فترة ما بين المؤتمرات الوزارية ( بتنفيذ برنامج عمل لإلعداد لالجتماع الوزاري 
 الثالث، وتضمن هذا البرنامج: 

وضات المتفق مسبًقا على إجرائها في اتفاقات جولة أورجواي  االمفإعداد برنامج  •
 والمتعلقة بالزراعة والخدمات. 

إعداد التوصيات المتعلقة بالموضوعات التي تضمنها إعالن سنغافورة، وهي   •
 االستثمار والشفافية في المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة.  

رحها الدول األعضاء للتفاوض  إعداد التوصيات بشأن أي موضوعات جديدة تقت •
 بشأنها. 

كما صدر عن مؤتمر "جنيف" إعالن مستقل يتعلق بالتجارة في الخدمات،  .3
تضمن قيام المنظمة بإعداد برامج عمل لدراسة هذا الموضوع كنشاط مستجد من أنشطة 

 منظمة التجارة العالمية. 
 

  /other/harby.htmhttp://www.minshawi.com(، WTO، منظمة التجارة العالمية )محمد سليم الحربي - 190
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الوزاري الثالث في ســــــــــــياتل عقد المؤتمر :  المؤتمر الوزاري الثالث في ســــــــياتل -
أهم الموضــوعات . وكانت 1999كانون األول ات المتحدة األميركية في ديســمبر/بالوالي

 المطروحة أمام المؤتمر:
 مسألة تطبيق اتفاقيات جولة أورغواي.  •
 المناقصات الحكومية.  •
 التجارة اإللكترونية.  •
  تمديد فترات السماح الممنوحة للدول النامية. •
 معايير العمل والتجارة.  •
 . المعاملة التفضيلية للدول األقل نمواً  •
 البيئة والتجارة.  •
  (.(Genetically Modified Organismsالكائنات المحورة وراثيا  •
 التجارة واالستثمار.  •
 الزراعة.  •
 الخدمات.   •
 المنافسة والتجارة.  •
 .(Trade Facilitation)تسهيل التجارة  •

لعل هذا المؤتمر هو أشهر أعمال المنظمة ومؤتمراتها؛ بسبب الفشل في إصدار  
بيان أو إعالن عن المؤتمر يعبر عن اتفاق األعضاء على أجندة عمل موحدة تجمع 
رغبات المشاركين، كما أثيرت خالفات بين الدول المتقدمة على طبيعة الموضوعات 

جتمع المدني التي ساهمت بدور فاعل في المطروحة، وأيًضا الدور البارز لمنظمات الم
فشل المؤتمر. ويرجع عدم إمكان التوصل إلى اتفاق حول اإلعالن الذي كان يتعين  

 191صدوره عن المؤتمر للعديد من األسباب أهمها: 
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 أسباب موضوعية: 
فشل المفاوضون في جنيف في التوصل إلى اتفاق حول مشروع إعالن يرفع إلى   •

 ن أقل قدر من نقاط الخالف.  المؤتمر الوزاري يتضم
 مثل:صعوبة وتعقيد الموضوعات المطروحة، ووجود خالفات شديدة حولها،  •

 موضوع الزراعة، والموضوعات الجديدة، ومسائل التنفيذ. 
عدم توافر اإلرادة السياسية لدى األطراف الرئيسية المشاركة لتقديم تنازالت،  •

 والوصول إلى حلول توفيقية. 
 لنامية بعدم القدرة على تحمل مزيد من االلتزامات اإلضافية. إحساس الدول ا •

 األسباب التنظيمية: 
المالبسات التي أحاطت بالمؤتمر، خاصة المظاهرات التي عرقلت عقد المؤتمر   •

في يومه األول، وإحساس بعض الدول بأن الدولة المضيفة قد حاولت استخدام  
لق بموضوعات معايير البيئة  ذلك كوسيلة للضغط على مختلف الوفود فيما يتع

 ومعايير العمل.  
المالحظات على إدارة المؤتمر، واألسلوب الذي جرى به تنظيم العمل، والذي ترتب  •

عليه غياب عنصر الشفافية، وعدم إتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار بالنسبة  
 لمعظم الوفود، خاصة الدول النامية.  

 مر مع حجم وطبيعة الموضوعات المطروحة. عدم تناسب المدة الزمنية للمؤت •
 وجهت للمؤتمرات الوزارية انتقادات كثيرة متعلقة بسير عمل المنظمة أهمها:

o  .تملي المنظمة سياساتها على حكومات الدول األعضاء 
o  .ال وزن للدول الصغيرة في المنظمة 
o  .المنظمة وسيلة في يد مجموعات الضغط العالمية 
o  على االنضمام إليها. الدول الضعيفة مجبرة 
o  .المنظمة غير ديمقراطية في اتخاذ قراراتها 
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على   -  تحت آلية الضـــــــغط والتهديد و اإلغراء  -) ترى البلدان النامية أنها وقعت 
ميالد منظمـة التجـارة العـالميـة في مراكش. لكن هـذه اآلليـة تعتبر طريقـا غير ســـــــــــــــالـك 

القرارات على الوـفاق هي ذريعـة ـلدى اـلدول المتقـدمـة. وكـذـلك اآللـية المعتمـدة في اتخـاذ 
فهذه األخيرة على ســــــبيل المثال لم تف بوعودها للدول النامية في األورغواي. كما أنها 
ــالح الدول النامية تحت ذريعة أنه ليس هناك توافق في اآلراء وحتى  ــتجب لمصـــــ لم تســـــ

ــاكل جمة في التنفيذ. ولهذا أدانت الدول  في االتفاقيات التي تم التوقيع عليها هناك مشـــ
النامية عملية تسيير مؤتمر سياتل والنهج غير الديمقراطي المتبع فيه وأعربت عن عدم 

  192(. ا سيتم فيه من نتائج يومهاموافقتها على م
يوافقون   ) األعضاء وغير األعضاء في المنظمة ( ال يمكن اإلدعاء بأن الجميع

 لقيام المنظمة   التجارة العالمية. ولعل هذا هو أحد أهم األسباب منظمة  اتفاقيات  على كل  
  واالختالفات بين الدول في األمور المتعلقة بالتجارة   اآلراءمنتدى يتم فيه تداول  التي تعد  

النظام    هذا  أن  يدعنال    ،لمنظمةلالنظام التجاري المتعدد  وخاصة في موضوع    .العالمية
ك لما كانت هناك حاجة لمزيد من المفاوضات خال من العيوب فإن كان األمر كذل

ويرى المدافعون  مراجعة القواعد الموضوعة لتطويره وتحسينه باستمرار. و والمباحثات 
وتحرير  لمنظمةلالنظام التجاري المتعدد أهم مزايا أن من  منظمة التجارة العالمية عن 

 التجارة:
 ويعززه.   العالمي السالم وتحرير التجارة لمنظمةليدعم النظام التجاري المتعدد  .1
 بطريقة بّناءة.   التجارية النظام التجاري تجري معالجة النزاعات في ظل هذا  .2
 جعل الحياة أيسر للجميع.  لإرساء األسس والقواعد  إلىالنظام  يؤدي .3
 تكاليف الحياة.  إلى تخفيض نظام التجارة األكثر تحررًا يؤدي  .4
 الحصول على نطاق الخيارات فييوّسع نظام التجارة األكثر تحررًا من  .5

 ونوعياتها.  وتحسين المنتجات  
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 الدخل. إلى تزايد التجارة الحّرة تؤدي  .6
 تحّفز التجارة الحّرة النمو االقتصادي.  .7
 الحياة أجدى وأنفع.   تصبح وجود قواعد وأسس للتجارةبفضل  .8
 يحمي نظام التجارة الحّرة الحكومات من وجود التحّزب والتجمعات.  .9

 نظام التجارة الحّرة على وجود حكومات قوّية. يساعد   .10

وقعت الدولة الفقيرة في حلقة مفرغة فهي تحتاج إلى استثمار أجنبي إال أن  بالنتيجة  
أن الدول الفقيرة تحتاج كما  باستطاعتها تقديم القليل فقط لجذب مثل هذا االستثمار. 

وحة يمكن لبضاعتها أن  تحتاج إلى أسواق مفتو إلى التصدير من أجل كسر هذه الحلقة  
و أخرى  جمركية تنافس فيها. ولكن صادرات الدول الفقيرة تواجه حواجز هائلة، حواجز 

 سكرتير عام األمم المتحدة كوفي عنان جولة تنموية جديدةهنا دعا ، غير جمركية
سوف تمنح الجولة الجديدة ) . منظمة التجارة العالميةللمفاوضات التجارية تحت مظلة 

من المفاوضات الفرصة إلتاحة الوصول لكل هذه األسواق، و يجب علينا أيضًا الرجوع  
 155إلى األرقام التي تّبين أنه طبقًا إلحدى الدراسات، سوف تكسب الدول النامية 

بليون دوالر في العام من تحرير التجارة اإلضافي، وهذا أكثر من ثالثة أضعاف مبلغ 
هناك أيضًا  بليون دوالر الذي تحصل عليه سنويًا من المساعدات الخارجية. 43 الـ

الحجة االقتصادية، فإذا خففنا ثلث الحواجز للتجارة في الزراعة والتصنيع والخدمات فإن  
بليون دوالر في االقتصاد العالمي طبقًا إلحدى الدراسات من   613ذلك سوف يضخ 

 االقتصاد كندا إلى  اقتصاد بحجم  اقتصاد  إلضافة جامعة ميتشجان. يكون هذا مكافئاً 
العالمي. وإذا أزلنا حواجز التجارة بالكامل فإن ذلك سيضخ في االقتصاد العالمي مبلغ  

 االقتصاد تريليون دوالر تقريبًا وهذا مكافئ إلضافة ضعف اقتصاد الصين إلى  1.9
ن الدعم المالي لمنظمة منظور آخر، أن يكـو   االقتصاديةالعالمي. إلعطاء وجهة النظر  
( الكلي GDP( بالدوالر ثلثي الناتج المحلي )OECDالتعـاون االقتصادي والتنمية )

ألفريقيا. فكر في مكاسب االقتصاد العالمي إذا تم إزالة هذا الدعم المالي. يريد السيد 
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بليون دوالر لمحاربة مرض نقص المناعة البشري المسبب لإليدز، و  10عنان مبلغ 
يومًا من ذلك الدعم المالي محسوبًا بالدوالر. كذلك ال يمكننا    12هذا المبلغ مجرد    يمثل

إهمال حقيقة أن االقتصاد العالمي يبدو بالتأكيد غير متوطد في الحاضر. ال توجد 
من تقوية نظام   االقتصاديطريقة أفضل لمواجهة وحل المشاكل المسببة لبطء النمو 

 193 .( ل جولة مفاوضات جديدةالتجارة متعددة األطراف من خال
الذي تدعو إليه منظمة التجارة   يتم تهميش بعض الدول األفقر في النظام التجاري 

لذلك النظام التجاري. عدم تطبيق هذا  ، ولكن هذا الموقف لن يتغير إذا اخترناالعالمية
  االقتصادية إلى تحديث بحيث تعكس الحقيقة  هذا النظام تحتاج بعض القوانين في

ويمكن تغييرها    ،كل قوانين النظام التجاري هي نتاج المفاوضات الماضيةمع أن    لحالية،ا
من خالل مفاوضات إضافية. يريد األعضاء رؤية قوة دفع مستمرة للمفاوضات في 
الزراعة والخدمات، و هذا يمكن أن يحدث في إطار منظمة التجارة العالمية فهي تتيح  

  .فاوض للت مجااًل لتبادل أوسع و أكبر
لكن منتجات الدول النامية تواجه عوائق تحول   ،رئيس للتنميةالمحرك  الالتجارة  تعد  

أمام  فتح أسواق الدول الغنية  يرى المحللون أن دون دخولها أسواق الدول الغنية. و 
ماليين البشر خارج دائرة الفقر، وتكون الطريقة إخراج    من  منتجات الدول النامية، يمكننا

النمو  فلتحقيق هذا االنفتاح لألسواق هي بدء جولة جديدة من المفاوضات.    األكثر فاعلية
، من خالل التجارة يساعد على الوصول إلى أهداف إعالن األمم المتحدة لأللفية الجديدة

وتخفيض عدد  ،اإليدز انتشاروإيقاف  ،بخفض الفقر إلى النصف وخاصة ما يتعلق
وضمان أن يتاح لجميع   ،للشرب إلى النصفالذين ال يتاح لهم ماء صالح السكان 

  .2015األطفال التعليم األساسي بحلول عام 
 
 

 
193 - http://www.wtoarab.org/news.aspx?id=6&lang=ar 
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 المبحث الثاني 
  أهداف منظمة التجارة العالمية

 وهيكلها وشروط العضوية
نتيجـة قرار اـلدول الكبرى وضــــــــــــــع ومنظمـة التجـارة العـالمـية الغـات  اتـفاقـيات  جـاءت 

أســــس متينة لنظام عالمي جديد بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت الخطوط العريضــــة 
ــي والثاني  ــياسـ ــيين، األول سـ ــاسـ ــاء محورين أسـ ــي بإنشـ لذلك النظام العالمي الجديد تقضـ
اقتصــــــــــــادي، ففي المحور الســــــــــــياســــــــــــي أنشــــــــــــئت منظمة األمم المتحدة، وفي المحور 

ــادي أ ــئت اتفاقية الغات وأخذت تلعب دور منظمةاالقتصـــــــــــ بحكم   التجارة العالمية  نشـــــــــــ
 .ومنظمات اقتصادية أخرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الواقع

تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد منتدى للتشـاور بين الدول األعضـاء حول 
آليات لفض المنازعات التي تنشــــــــــأ وضــــــــــع  المشــــــــــكالت التي تواجه التجارة العالمية، و 
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وال بد من اإلشــارة بينهم، إضــافة إلى تقديم المســاعدات الفنية والمالية للدول األعضــاء.  
 194أهداف منظمة التجارة العالمية: قبل الحديث عن  التفصيالت بعض إلى  

من أهم وظـائف : منـتدى للمـفاوضــــــــــات التجـارـية منظمـة التجـارة العـالمـية  - 1
ــبه منتدى أو ناد يتباحث األعضـــــــاء فيه في منظمة التجا رة العالمية جمع الدول في شـــــ

شـــــــتى األمور التجارية ويتفاوضـــــــون ضـــــــمن جوالت متعددة األطراف، فمن جهة تؤمن 
اجتمـاعـات اللجـان الفرعيـة الـدوريـة في المنظمـة فرصـــــــــــــــة للقـاءات الـدائمـة بين ممثلي 

ة ومواكبة التطورات في شــؤون األعضــاء وتتيح المجال أمامهم لمناقشــة المشــاكل المهم
منظمة التجارة. ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العالمية تجمع الدول األعضــــاء في 
جوالت محادثات منظمة بشــأن عالقاتهم التجارية المســتقبلية. وقد ورثت منظمة التجارة 

ــلفها "الغات". وتهدف كذ  ــات الدورية متعددة األطراف عن ســــ لك  العالمية فكرة المفاوضــــ
 إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير ودخول األسواق في القطاعات المعنية.

تســــــــــــــعى منظمة التجارة :  تحقيق التنميةل منظمة التجارة العالميةتســـــــــعى   -  2
العالمية إلى رفع مســـــــــتوى المعيشـــــــــة للدول األعضـــــــــاء والمســـــــــاهمة في تحقيق التنمية 

 يزيد عدد أعضــــــائها في المنظمة عناالقتصــــــادية لجميع الدول وبخاصــــــة النامية التي 
% من جملة األعضــاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصــاد الســوق. وتمنح 75

ــماح أطول من تلك  المنظمة الدول النامية معاملة تفضــــيلية خاصــــة، فتعطيها فترات ســ
ها. التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها مســاعدات تقنية والتزامات أقل تشــددا من غير 

 وتعفى الدول األقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

أنيط بمنظمة التجارة : مراقبة اتفاقية أورغوايب  منظمة التجارة العالميةتقوم      -  3
ــاتي  ــسـ ــير أعمالها إلى إطار مؤسـ ــن سـ العالمية تنفيذ اتفاقية أورغواي، والتي تحتاج لحسـ

 ونية على خالف الغات.سليم وفعال من الناحية القان
 

، الجزيرة نت 2000فادي علي مكي، بين الغات ومنظمة التجارة العالمية، المركز اللبناني للدراسات، عام  د.   -  194
 . 2001/ 10/ 27السبت 
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لم تكن : حل المنازعات بين الدول األعضاء منظمة التجارة العالميةتحاول      -  4
آلية الغات كافية لفض المنازعات بين الدول األعضـــاء التي قد تنشـــأ بســـبب االختالف 
ــبب المشـــــاكل  ــعبها وبســـ حول تفســـــير أحكام واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرتها وتشـــ

ــين عاماً التي عانت من ــاء   ها على مدى الخمسـ ــروري إنشـ ــية، لذلك كان من الضـ الماضـ
 آلية فعالة وذات قوة رادعة، تمثلت هذه اآللية في منظمة التجارة العالمية.

:  إيجاد آلية تواصل بين الدول األعضاءإلى   منظمة التجارة العالميةتسعى      -  5
بين الدول، خاصــــة مع تعدد تلعب الشــــفافية دورا مهما في تســــهيل المعامالت التجارية  

التشـــــــريعات وتنوع القطاعات التجارية واالبتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة 
التجارة العالمية على الدول األعضـــــــاء إخطار غيرها بالتشـــــــريعات التجارية وغيرها من 

ــؤون التجارة الدولية. كما تلعب االتف اقية األنظمة واألحكام ذات العالقة والتأثير على شــ
الخاصـــة بمراجعة الســـياســـات التجارية للدول األعضـــاء بشـــكل دوري دورا مهما في هذا 
المجال، فهي تتيح فرصــــــــــة للدول األعضــــــــــاء لالطالع على النظام التجاري لكل دولة 
على حدة ومناقشـــــــــــة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قد تتعارض مع االلتزامات التي 

 تفرضها اتفاقيات المنظمة.
 : أهداف منظمة التجارة العالمية - أوالً 

إضافة إلى ما ورد أعاله فإن الهدف الرئيس للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة  
الدولية، القضاء على المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، وإزالة كافة 
القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول. أما 

 195: تبدو كما يليف  ظمة التجارة العالميةمنل الرئيسةاألهداف 
فالمستهلك والمنتج كالهما يعلم   إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسالم: .1

إمكان التمتع بضمان اإلمداد المستمر بالسلع، مع ضمان اختيار أوسع من  
المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك 

 
  http://www.minshawi.com/other/harby.htm(، WTOمنظمة التجارة العالمية )، محمد سليم الحربي - 195
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من المنتجين والمصدرين أن األسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما  يضمن كل 
 لهم.

يتم بصورة  نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسالم ومسؤول بصورة أكبر:  .2
نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول األعضاء ويتم  

االعتراض بخصوص   التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول األعضاء.و يتم
الخالفات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية  
حيث يتم التركيز على تفسير االتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات  
التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخالفات إلى نزاعات 

ة. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية  سياسية أو عسكري
 يزيل أيضًا الحواجز األخرى بين األفراد والدول.

 م مختلف مستويات المعيشة والتنمية. ماية المناسبة للسوق الدولي ليالئتوفير الح .3
القتصاديه في تخصص  دولي للتجارة يعتمد على الكفاءة ا إيجاد وضع تنافسي  .4

 الموارد.
 حقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.ت .5
 السعي نحو تحقيق مستويات التوظف )التشغيل كامل( للدول األعضاء.  .6
 تنشيط الطلب الفعال.  .7
 رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.   .8
 االستغالل األمثل للموارد االقتصادية العالمية.  .9

 تشجيع حركة اإلنتاج ورؤوس األموال واالستثمارات.  .10
 سهولة الوصول لألسواق ومصادر الموارد األولية. .11
 خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية. .12
 إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية.  .13
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الهدف األساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة  
 وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:  بسالسلة وبصورة متوقعة وبحرية.

 إدارة االتفاقيات الخاصة بالتجارة.   •
 التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. •
 فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.  •
 يات القومية المتعلقة بالتجارة.  مراجعة السياس  •
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خالل   •

 المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. 

وجود تشـــــــــريعات قانونية ثابتة وعادلة ضـــــــــروري لقيام مشـــــــــاريع تجارية يالحظ أن 
ــتثمار العالمي يعول بشـــــكل ك ــتقرار ضـــــخمة عبر الحدود، فاالســـ بير على الثبات واالســـ

ــ "توقع المسار"، وتحاول المنظمة تأمين ذلك، فعلى سبيل المثال  وهو ما يعبر عنه بــــــــــــ
تحاول إيجاد ســــــــقف للتعريفة الجمركية، من خالل إلزام الدول األعضــــــــاء بقواعد معينة 

 في التجارة تكون معروفة للجميع.
 العالمية:  المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة -ثانيًا 

 196تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها: 
عـدم التمييز بين اـلدول األعضــــــــــــــاء في المنظـمة، أو منح مـبدأ ـعدم التمييز:    .1

رعاية خاصـــــــــة إلحدى الدول على حســـــــــاب الدول األخرى. بحيث تتســـــــــاوى كل الدول  
األعضـــاء في اتفاقيات الغات في ظروف المنافســـة باألســـواق الدولية، فأي ميزة تجارية 

  .اءباقي الدول األعض -دون مطالبة  -يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها 
ـــفافـية:   .2 جمركيـة وليس على القيود الكمـية االعتمـاد على التعريفـة المـبدأ الشـــــــ

التي تفتقر إلى الشــفافية (. على الدول التي يتحتم عليها حماية الصــناعة الوطنية، أو )

 
 ، المصدر السابق.محمد سليم الحربي - 196
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عالج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لســــــياســــــة األســــــعار والتعريفة الجمركية مع 
 االبتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص )حصص االستيراد(. 

ارة العــالميــة هي اإلطــار اعتبــار منظمــة التجــ مبـدأ المفـاوضــــــــــات التجـاريـة:   .3
 التفاوضي المناسب لتنفيذ األحكام أو تسوية المنازعات التجارية بين الدول. 

ــيليـة:  .4 منح الــدول النــاميــة عالقــات تجــاريــة  مبـدأ المعـاملـة التجـاريـة التفضـــــــ
تفضـــــــيلية مع الدول المتقدمة، بهدف دعم التنمية االقتصـــــــادية في الدول النامية وزيادة 

 لعمالت األجنبية. حصيلتها من ا
قيـام الـدول األعضــــــــــــــاء بـاالتفـاقيـة بتحرير التجـارة الـدوليـة من مـبدأ التـبادلـية:   .5

القيود أو تخفيضـــــــــها، ولكن في إطار مفاوضـــــــــات متعددة األطراف تقوم على أســـــــــاس 
التـبادلـية؛ أي كـل تخفيف في الحواجز الجمركـية أو غير الجمركـية ـلدوـلة مـا، ال ـبد وأن 

عـادل في القيمـة من الجـاـنب اآلخر حتى تتعـادل الفواـئد التي تحصــــــــــــــل يـقابـله تخفيف م
عليها كل دولة وما تصــل إليه المفاوضــات في هذا الصــدد، ويصــبح ملزًما لكل الدول، 

  وال يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إال بمفاوضات جديدة.
مؤتمر  أقر مراكش:في المنظمـة العـالميـة للتجـارة االتفـاقيـات التي أقرهـا مؤتمر 

العـدـيد من االتـفاقـيات ـكدلـيل عـمل   المنظمـة العـالمـية للتجـارةمراكش اـلذي أعلن عن قـيام  
 للمنظمة أهمها:

 .إنشاء المنظمة العالمية للتجارة اتفاقية •
 تفســــــــــــــير وـتأوـيل بنود االتـفاقـية(  1994االتـفاقـية العـامـة للتعرـفات والتجـارة )الغـات  •

 .االتفاقيةكول مراكش الملحق بهذه وبروتو 

االتفـاقيـة الزراعيـة، التي تنص على إنشـــــــــــــــاء نظـام للتجـارة في المنتجـات الزراعيـة  •
 .منصف وعادل ومستند إلى قوى السوق 

 اتفاقية تحرير تجارة المنسوجات والمالبس . •
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ــبة  • اتفاقية الوقاية، إمكانية اتخاذ بعض الدول األعضـــــــــــــاء إجراءات وقائية بالنســـــــــــ
عن تدفق كبير للواردات   جضــرر ناتي حال حدوث لســلعة حصــينة منتجة محليًا ف

 من هذه السلعة.

اتفاقية منع ســــــــياســــــــات اإلغراق، إدخال ســــــــلعة إلى بلد ما لبيعها بأقل من قيمتها  •
ــافة مبلغ معقول مقابل تكاليف  ــدر مع إضـــ ــوق المحلية للبلد المصـــ العادية في الســـ

 النقل والشحن والتسويق والتصريف والمصاريف األخرى 

ــمنة حماية بعض القطاعات أو   اتفاقية • ــية . والمتضــــــــ الدعم واإلجراءات التعويضــــــــ
جزء من اإلنتـــاج الوطني الـــذي يمكن أن يكون مهـــددًا بزيـــادات غير متوقعـــة في 

 الواردات ويمكن أن تنتج عنه آثار خطيرة على االقتصاد الوطني .
 رة .تنظيمية وفنية تتعلق اتفاقية بشأن إجراءات االستثمار المتصلة بالتجا •
 مجموعة االتفاقيات حول شؤون السلع. •

إلى جـاـنب هـذه االتـفاقـيات تم توقيع اتـفاقـيات أخرى حول النظـام الـعالمي للتجـارة في 
 الخدمات وحماية الملكية الفكرية منها :

اتـفاقـية التجـارة في قطـاع الخـدمـات   تتضــــــــــــــمناتـفاقـية التـجارة في قـطاع الـخدـمات: 
 : أساسيةعناصر  أربعة)الجاتس( 

العامة والقواعد التي تحكم التجارة في جميع قطاع  والمبادئكافة المفاهيم   األولـــــــــ 
 الخدمات .

ـــــــــــــــــ الثاني كافة االلتزامات المحددة التي تقدمت بها كل دولة موقعه على االتفاقية 
 . األجانب المتعلقة بفتح أسواقها أمام موردي الخدمات 

في سبيل   األطرافالقانوني الستمرار المفاوضات التجارية متعددة   اإلطارـــ الثالث 
 توسيع نطاق تجارة الخدمات بصورة تدريجية. 

ويشمل   ،صائص القطاعية للخدمات والقرارات الوزارية الملحقة باالتفاقيةـ الرابع الخ
مثل الخدمات المصــــــرفية والمالية  والتأمين   األنشــــــطةقطاع الخدمات أنواعًا عديدة من  
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والتســـــــويق  واالتصـــــــاالت الســـــــلكية والالســـــــلكية والنقل البري والبحري والجوي والشـــــــحن
ــتثمار واإلنتا ــتشـــارات ودراســـات االسـ وتأمين العمالة ، ج والتوزيع والترويج والدعايةواالسـ

الخــدمــات، إلى جــانــب  المــاهرة والعــاديــة والبحوث العلميــة ونقــل التكنولوجيــا وغيرهــا من
 .لمالية واتفاقية خدمات االتصاالت هذه االتفاقية هناك اتفاقية الخدمات ا

ث بلغ إيرادها وت عد الواليات المتحدة األمريكية من أهم الدول المصدرة للخدمات حي
ــكل عام تلتزم الدول األعضــــاء   .1992مليار دوالر في عام    162الي من ذلك حو  وبشــ

: في اتـفاقـية التجـارة في قطـاع الخـدمات بمجموعة من االلتزامات يمكن إيجـازها كـما يلي
197  
الرد على االســـتفســـارات وتقديم المعلومات عن أي قوانين أو لوائح أو ممارســـات  -  1

 مجاالت الخدمات التي تشملها االتفاقية . إدارية بخصوص 
إنشـــــــــــاء الضـــــــــــوابط التي تكفل قيام شـــــــــــروط األهلية والمقاييس الفنية وإجراءات  -  2

الترخيص على أســـــاس معايير موضـــــوعية وواضـــــحة، وأن ال تكون متشـــــددة أكثر 
مما هو ضـــــــــــروري لتأمين نوعية الخدمات المعنية، وال تشـــــــــــكل في حد ذاتها قيدًا 

 الخدمات .على توريد 
االمتنـاع عن فرض القيود على التحويالت والمـدفوعـات الـدوليـة النـاشــــــــــــــئـة عن  - 3

 المعامالت الجارية المتعلقة بالتزاماتها المحددة .
أو الخبرة المعترف بها المتبادل بالتراخيص والتعليم و/وضــــــع التدابير لالعتراف   -  4

 .جانب عضو مامن 
ات على أســاس االحتكار الفردي وم بتوريد الخدمالتأكد من أن الشــركات التي تق -  5

احتكار القلة ال تسـيء اسـتخدام قوتها السـوقية إلبطال أي التزامات محددة ذات أو 
 صلة باألنشطة التي تقع خارج نطاق الحقوق التي تنفرد بها .

 
 . 1996، صندوق النقد العربي، أبو ظبي 1995التقرير االقتصادي العربي الموحد  -  197
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اتخاذ التدابير من أجل حماية األخالق العامة والنظام والصـــــــحة واألمن وحماية  -  6
 المستهلك والخصوصية الشخصية .

ــمى  ــكالن ما يسـ ــب هذه االتفاقية يشـ ــوق والمعاملة الوطنية. حسـ ومع أن دخول السـ
ـبااللتزامـات المحـددة التي ال تســــــــــــــري إال على الخـدمـات المـدرجـة في جـداول أو برامج 

 األعضاء، إال أن االتفاقية تنص على ستة أنواع من القيود على دخول السوق:

 خدمات المسموح به .عدد موردي ال •

 قيمة المعامالت أو الموجودات . •

 الكمية الكلية لنتاج الخدمات المعنية . •

 األشخاص الطبيعيين الذين يمكن استخدامهم . •

نوع الكيان القانوني الذي ســـــــــيســـــــــمح لمورد الخدمة بأن يقدمها من خالله ) كأن  •
 تكون هناك  مثاًل فروع للقيام بالعمل المصرفي ( . 
س المال األجنبي، بمعنى النســـــــبة المئوية القصـــــــوى للحيازة األجنبية مشـــــــاركة رأ •
 أو القيمة المطلقة لالستثمار األجنبي . لألسهم، 

في الخدمات  والتعرفات  من الخصــــائص الهامة المميزة لالتفاقية العامة للتجارة    
ــها  ــاســ ) الغات ( أن مبادئ الدولة األولى بالرعاية والمعاملة الوطنية التي تقوم على أســ

اتفاقية الخدمات )غاتس(، إذا أن المجاالت التي يشملها مبدأ الدولة  من    هي أقل شموالً 
ــلبية،  ــاس قائمة سـ ــاء هذه االتفاقية تكون على أسـ ــو من أعضـ األولى بالرعاية لكل عضـ
أي أن االتفاقية تســــري على كافة الخدمات فيما عدا الخدمات التي يحددها كل عضـــو 

ما المجاالت التي شــــــــــملها مبدأ المعاملة الوطنية فتقوم على أســــــــــاس في تلك القائمة، أ
ــروطة أي أنها ال تســــــــري إال على القطاعات التي ترد في جدول أو  قائمة إيجابية مشــــــ
برنامج البلد، وحينئذ ال تســـــــــــري إال إذا لم تكن التدابير القائمة مســـــــــــتثناة من ذلك ومن 

دثت نظامًا جديدًا غير موجود في أنها اســـــــــــتح خصـــــــــــائص هذه االتفاقية الجديدة كذلك
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اتفاقية الغات، وهو التزام دخول السوق، الذي يتحدد مداه بواسطة قائمة إيجابية يعدهـــــا 
 ويقدمـهـا كل عضو في االتفاقية بشأن الخدمات التي سيتم فتح أسواقها .

الملكيـة تهـدف اتفـاقيـة حمـايـة حقوق  :الملكـية الفكرـية حقوق  اتـفاقـية حمـاـية - 2
 -الفكرية إلى التوفيق بين عنصــــــــــرين هامين في حياة أي مجتمع متضــــــــــاربين: األول  

حماية حقوق مبدعي الفكر والعلم والتكنولوجيا عن طريق تقييد شـــروط النشـــر ألغراض 
الســــماح بالوصــــول المفتوح إلى التقدم العلمي والتقانة واالســــتفادة من   -تجارية. الثاني  

 ثماره.
لتجـارة العـالميـة قـد ركزت على حقوق حمـايـة الملكيـة الفكريـة، وتم وكـانـت منظمـة ا

ــد الخالفـات في جوـلة  التوضــــــــــــــع على اتفـاقيـة حمـاـية الملكيـة الفكريـة التي أـثارت أشــــــــــــ
األورغواي، وتشــــــــــــدد االتفاقية على حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدع، ثم وضــــــــــــعت 

لكن الســــــــــــــؤال: هـل  الفكريـة بـالتجـارة. معيـارًا عـالميـًا قـاباًل لإلنقـاذ يربطـه حقوق الملكيـة
 تحقق اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية مصلحة البلدان النامية ؟

إن اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصـــــــــــلة بالتجارة يفيد البلدان المتقدمة 
تكنولوجيًا، ويلحق الضــــــــــرر بالبلدان النامية. )فمن المقدر أن البلدان المصــــــــــنعة لديها 

% من جميع 90% من جميع براءات االختراع، وأن الشــــــــــــــركــات العــالميــة لــديهــا 97
براءات اختراع التكنولوجيا والمنتجات. أما البلدان النامية فإن ما يمكن أن تكســــــــــــبه من 
الحماية األقوى لبراءات االختراع الناجمة عن االتفاق قليل ألن قدرتها في مجال البحث 

مليات البحث والتطوير الســــــــــــــتنباط دواء جديد تقدر والتطوير ضــــــــــــــئيلة. إذ يقدر أن ع
مليون دوالر تقريـبًا، ولكن مـا من بـلد   200مليون دوالر و   150تكلفتهـا بمـا يتراوح بين 

مليون دوالر. وال يوجد   400من البلدان النامية لديه حجم مبيعات صـيدالنية يبلغ حتى  
ت عمليـات البحـث والتطوير دلـيل كبير حتى اآلن على أن حمـايـة براءات االختراع حفز 

في البلدان الفقيرة أو لصـــــــالحها، أو أنها حتى تتيح إمكانية ذلك. وهناك أســـــــئلة أيضــــــًا 
بشـــــأن توافق اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصـــــلة بالتجارة مع قانون حقوق 
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ــان. والعهد الدولي ال ــان واالتفاقات البيئية. فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـ خاص اإلنســـ
بـالحقوق االقتصـــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة والثقـافيـة والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المـدنيـة 
ــياســـــــية. تعترف جميعها بحق اإلنســـــــان في المشـــــــاركة في التقدم العملي وتتطلب  والســـــ
اتـفاقـية التنوع البيولوجي من الموقعين عليهـا حمـاـية وتعزيز حقوق المجتمعـات المحلـية، 

ــكان األ ــتخدامهم للموارد البيولوجية والنظم المعرفية. والمزارعين، والســــــ ــليين في اســــــ صــــــ
وتتطلب أيضــــــــــًا تقاســــــــــمًا منصــــــــــفًا للفوائد التي تجني من االســــــــــتخدام التجاري للموارد 

  198البيولوجية للمجتمعات المحلية ولمعارفها المحلية(. 
ففي مجال الرعاية الصــحية في البلدان النامية على ســبيل المثال نالحظ أن أحكام 
اتفاقية حماية الملكية الفكرية تقيد ســــــــــياســــــــــات عامة كثيرة كانت تعزز وتوســــــــــع نطاق 
ــتبعد القوانين الوطنية إنتاج األدوية والمواد  ــحية. حيث تســـ ــول على الرعاية الصـــ الحصـــ

اع المنتجات )بحيث تســــمح ببراءات التجهيز فقط(، الصــــيدالنية في حماية براءات اختر 
ــعة  ــة األدوية غير الخاضــــــ ــناعة األدوية محليًا وبخاصــــــ ــجيع صــــــ وذلك يهدف إلى تشــــــ
للعالمات التجارية، وهذا يؤدي إلى توفير األدوية بتكاليف أقل وبيعها بأســعار أقل. أما 

يـــة اتفـــاقيـــة حمـــااالنتقـــال من براءات التجهيز إلى براءات المنتجـــات التي تنص عليـــه 
ــركات   التجارة العالمية،  حقوق الملكية الفكرية في منظمة ــيؤدي إلى توقف إنتاج الشــــ ســــ

المحلية لنســـــــــــخ من األدوية المهمة والتي قد تنقذ الحياة مثل أدوية الســـــــــــرطان وتنقص 
المناعة وغير ذلك، كان المواطن في البلدان النامية يحصـــــل عليها بأســـــعار منخفضـــــة 

 199تناسب دخله. 

ومن الضــــــــــــــروري إدخـال أحكـام جـديـدة في اتفـاقيـة حمـايـة حقوق الملكيـة الفكريـة، 
تشــــــكل ضــــــمانات أقوى لحماية معارض الســــــكان في البلدان النامية وبخاصــــــة المعرفة  

 
198   -  See،Dutfield Grahan ،Intellectual Property Rights ،Trade and Biodiversity ،World  Conservation  

Union،      Earthscan Publications. London 2000.     

199  -  See،Correa Charles ،Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory Licenes: Option  

for Developing countries، South Center، Geneva 1999.  



331 

ــات وطنية  ــياســــــ التقليدية الموجودة لدى المجتمعات المحلية منذ قرون. وهذا يتطلب ســــــ
 لنظام االقتصادي العالمي الجديد.أقوى لحماية مصالح المجتمع في إطار حقائق ا

تضــــــــــــــمنـت هـذه االتفـاقيـة اإلجراءات الالزمـة لحمـايـة الملكيـة الفكريـة واالختراعـات 
والمحافظة عليها وتســــــــوية المنازعات حولها  والترتيبات المرحلية للتطبيق، كما تضــــــــع 
قواعد مكافحة الغش الصـــــــــــــناعي وعمليات ســـــــــــــرقة التكنولوجيا والتقليد وتحديد مقاييس 
ومواصـــفات دقيقة لحماية الحقوق وآليات التطبيق وفترة ونطاق اســـتعمال حقوق الملكية 

ولمنع المنــازعــات  ،الفكريــة. وتحــدد مقــاييس لحمــايــة الملكيــة الفكريــة، وآليــات لتطبيقهــا
 ،والتأشـــــــــيرات الجغرافية ،والعالمات التجارية ،وهذا يشـــــــــمل حقوق النشـــــــــر  .وتســـــــــويتها

تصاميم الدوائر المتكاملة  ،البراءات  ،ذلك األزياء واأللبسةبما في   ،التصاميم الصناعية
فان المقاييس  ،والمعلومات غير المكشـــــــــوفة. وفي مجال البراءات، على ســـــــــبيل المثال

بمـا فيهـا الصــــــــــــــيـدـلة لمـدة  ،اـلدنيـا تمنح الحمـايـة للبراءات في جميع الحقول التكنولوجيـة
 .عشرين سنة 

 ؟ة الفكرية إلى اتفاقيات الغات لكيـ لماذا أضيفت اتفاقية حماية الم
ــ ما هي اإليجابيات التي تحققها المنشـغلة أسـاسـًا   للدول العربية أو للدول النامية  ـــــــــــــ

 في تأمين الغذاء لمواطنيها ؟
ــ هل بإمكان الدول العربية والدول النامية حماية حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها ؟ 

قوق وطرقها ؟ وهل لديها الوســــائل التي وكيف يمكنها التحقق من التعدي على هذه الح
 تمكنها من ذلك ؟

إن الـدول الصــــــــــــــنـاعيـة المتقـدمـة قـادرة على التـأكـد من التعـدي على حقوق الملكـية 
ــات المؤهلة لذلكالفكرية لمواطنيها ــســــــــ الشــــــــــركات الكبرى متعدية . ، وهي تملك المؤســــــــ

حماية حقوق على ســـــــــــــبيل المثال تنص اتفاقية حماية حقوق الملكية على  .الجنســـــــــــــية
ــل إلى نحو ــب اإللكترونية التي من المقترح أن تصـ ــحاب   50البرامج والحواسـ ــنة ألصـ سـ

إن تطبيق االتفاقية الخاصـــة  .الصـــور المتحركة واختراعات الشـــركات باختالف أنواعها
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ــهم في زيادة التكاليف المترتبة على الدول العربية والدول  بالملكية الفكرية البد وأن يســــــــ
ــادية المختلفة  ،النامية ــاطات االقتصــــــــ ــة فيما يتعلق بالنشــــــــ أو ما يتعلق بنقل  ،وبخاصــــــــ

 .ولوجيا في مجال الصناعة والزراعةالتكن
غير إن    ،وقعتهاو تباحثت بشأنها الحكومات    يات االتفاق   هذهوكان رأي المدافعين أن  

الخدمات  ي في األساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدم هاالغرض من
إلى تحقيق مصلحة األمر الذي يؤدي  ،والمصدرين والمستوردين إلدارة أعمالهم بنجاح

  .منظمة التجارة العالميةفي  ورفاهية شعوب الدول األعضاء

 الهيكل التنظيمي للمنظمة: -ثالثًا 
منظمـة التجـارة العـالمـية منظمـة دولـية تعنى بتنظيم التجـارة بين اـلدول األعضــــــــــــــاء، 
وتشـكل منتدى للمفاوضـات متعددة األطراف. وقد أنيط بها بشـكل أسـاسـي مهمة تطبيق 

ــاط منظمة التجارة العالمية جهاز يتكون من مؤتمر و اتفاقية أورغواي.   يشـــــرف على نشـــ
ومن أهم لجانها وهياكلها  لس عام ومجالس متخصــصــة، ولجان وســكرتارية.وزاري ومج

 200 التنفيذية:

بســــــــــــــلطــة اتخــاذ القرارات المتعلقــة  المؤتمر الوزاري ويتمتع  :المؤتمر الوزاري  - 1
 باتفاقيات تحرير التجارة بما في ذلك قيود بنود االتفاقية. 

ــاء،  الدول يتألف من ممثلي جميع   ــتوى وزيراألعضــــــــ ــتوى وزراء   بمســــــــ )على مســــــــ
وهو أعلى ســــــلطة في المنظمة التجارة الخارجية(، ويجتمع مرة على األقل كل ســــــنتين،  

ذ اإلجراءات والقرارات الالزمـــة لتيســــــــــــــير جميع ويشــــــــــــــرف على تنفيـــذ مهـــامهـــا، واتخـــا
) ويكون للمؤتمر الوزاري ســــــــــــلطة اتخاذ القرارات   االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف.

ــاـئل التي ينص عليهـا أي من االتـفاـقات التجـارـية متعـددة األطراف إذا  في جميع المســــــــــــ
 

ومنظمة التجارة العالمية، لبنان أمام االستحقاق، المركز اللبناني للدراسات،   دكتور فادي علي مكي، ما بين الغاتال  -  200
 . 2001/ 10/ 27السبت ، المصدر: الجزيرة إنترنت 48-47، ص 2000الطبعة األولى عام 
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مشـار إليها في هذه طلب ذلك أحد األعضـاء، وفًقا للمقتضـيات الخاصـة بصـنع القرار ال
 201االتفاقية وفي اتفاق التجارة متعدد األطراف ذي الصلة (. 

في سـنغافورة، وانعقد   1996كانون األول لمؤتمر الوزاري األول في ديسـمبر/انعقد ا
ات ، والثالث في ســـــــياتل بالوالي 1998المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف في مايو/ أيار  

في الدوحة   المؤتمر الوزاري الرابعو ،  1999كانون األول ديسـمبر/المتحدة األميركية في 
 .2001تشرين ثاني عاصمة قطر في نوفمبر/

وهي هيئـة داخـل المنظمـة يقوم المـدير العـام للمنظمـة بتعيين : األـماـنة الـعاـمة - 2
ا لألنظمــة التي يعتمــدهــا المجلس  موظفيهــا وتحــديــد واجبــاتهم وشــــــــــــــروط خــدمتهم وفقــً

مكــاتــب األمــانــة العــامــة لمنظمــة التجــارة العــالميــة في جنيف فقط ولــديهــا توجــد  الوزاري.
ويرأســـــــها المدير العام. وبما أن األعضـــــــاء فقط هم الذين يتخذون   موظفا نظامياً  601

القرارات، فال توجد لألمانة ســـــــــــــلطة اتخاذ القرار. وتتمثل واجباتها الرئيســـــــــــــة في تزويد 
المختلفة، وتوفير المســـــــــــــاعدة الفنية للبلدان  اإلســـــــــــــناد الفني والمهني للمجالس واللجان

النــاميــة، ومراقبــة وتحليــل التطورات في التجــارة العــالميــة، وتوفير المعلومــات للجمهور 
ــكال  ــا بعض أشـــــ ــائل اإلعالم، وتنظيم المؤتمرات الوزارية. كما توفر األمانة أيضـــــ ووســـــ

ــورة للح ــوية النزاعات وتقدم المشـ ــاعدة القانونية في عملية تسـ كومات الراغبة في أن المسـ
 تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
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 الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية

 المجلس الوزاري 

 المجلس العام 

اجتماع المجلس العام كهيئة تسوية  

 نزاعات

 اللجان بشأن: 

 التجارة والبيئة

 التجارة والتنمية
اللجنة الفرعية بشأن الدول 

 األقل نموا  

 اتفاقيات التجارة اإلقليمية

القيود على ميزان 

 المدفوعات

 الميزانية والتمويل واإلدارة 

 

 

 

 هيئة االستئناف

 هيئة خبراء تسوية النزاعات  

  اجتتتمتتاع التمتجتلتس التعتتام

الستتياستتات  كهيئة مراجعة 

 التجارية

 القبولالجهات العاملة على 

 مجلس التجارة في الخدمات 

 مجلس التجارة في السلع

 لجنة مفاوضات التجارة 

متجتلتس التنتوامتي التمتتتعتلتقتتة 

بتتالتجتتارة من مقوم الملكيتتة 
 الفكرية

 اللجان بشأن: 

 الوصول إلى األسوام

 الزراعة

 إجراءات الصحة والصحة النباتية

 العوائق الفنية أمام التجارة

 المعونات واإلجراءات التعويضية

 ممارسة قواعد محاربة اإلغرام

 قواعد المنشأ

 إجراءات الحماية

 ترخيص االستيراد

 األمانة العامة 
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ويتألف من ممثلين عن جميع الدول األعضـــــــاء، ويجتمع تســـــــع : المجلس العام -
ــنة على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويقوم المجلس العام بمهام  مرات في الســـــــــ

ويقوم بوضع القواعد التنظيمية المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته.  
ة. كما يتولى مســــــــــئولية وضــــــــــع واللوائح اإلجرائية الخاصــــــــــة به وبعمل اللجان المختلف

الترتيبات الالزمة مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى والتي تضــــــــطلع بمســــــــئوليات 
يقوم المجلس بمراجعة ومتابعة متداخلة مع تلك الخاصــــة بمنظمة التجارة العالمية. كما 

طة الســياســة التجارية للدول األعضــاء. وهو الجهاز الذي يقوم بتســوية المنازعات المرتب
له جميع المجالس الرئيســــــــية واللجان   وتخضــــــــع  باالتفاقيات التجارية وشــــــــروط تنفيذها.

 الفرعية ومجموعات العمل.

وهو أحد األجهزة الرئيســــية التي تشــــمل واليته كافة  جهاز تســـوية المنازعات: -  4
 مجاالت السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل. 

 المجموعات العاملة على: 

 العالقة بين التجارة واالستثمار 

 التنافسية

 الحكوميةالشفافية في التدابير 
 التجارة والديون والتمويل 

 التجارة ونقل التقانة
 هيئة مراقبة المنسوجات 

 المجالس المتخصصة
 الرئيسية

 السكرتارية مجموعات العمل
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وهي المنوطة بمراجعة السـياسـات التجارية  آلية مواجهة الـسياـسات التجارية: -  5
الدولية للدول األعضـاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص االتفاق، وتتراوح بين عامين 

 للدول المتقدمة، وأربعة أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول األقل نمًوا. 
وهي عبارة عن ثالثة مجالس يتخصــــص   :الرئيســـية  المجالس المتخصـــصـــة -  6

 .كل منهما في مهمة محددة
ويحتوي على عدة لجان، منها : مجلس لشــــــؤون التجارة الدولية في الســــــلع •

ــوجات ولجنة الممارســـــات   اللجنة الزراعية ولجنة اإلجراءات  الوقائية ولجنة مراقبة المنســـ
  ضد اإلغراق.

ــؤون التجارة الدولية في الخدمات • ــرف على عدة مجموعات : مجلس لشــ ويشــــ
 منها مجموعة المفاوضات حول االتصاالت ولجنة تجارة الخدمات المصرفية. 

وق ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحق:   مجلس لشؤون حماية الملكية الفكرية •
 الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة.

وتعمل هذه المجالس تحت إشــــــــراف المجلس العام وتقوم بكافة المهام التي تحددها 
وتكون   االتـفاقـيات الخـاصــــــــــــــة بـكل مجلس وـكذـلك المـهام التي يحـددهـا المجلس األعلى.

 عضوية هذه المجالس مفتوحة لجميع األعضاء التي ترغب بالمشاركة بها.
ــة و على  ــرف على تطبيق االتفاقيات الخاصــــ كل مجلس من هذه المجالس أن يشــــ

ـبه، وعضــــــــــــــوـية هـذه المجـالس، التي تعـقد عـند الضــــــــــــــرورة، مفتوحـة أمـام ممثلي اـلدول 
 األعضاء بالمنظمة. 

لقـد قرر المؤتمر الوزاري إنشـــــــــــــــاء عـدد من اللجـان الفرعيـة  اللجـان الفرعـية: - 7
 وهي:
 راسة تأثير التجارة على البيئة. وتعنى بد لجنة التجارة والبيئة:  •
 . التي تهتم بالعالم الثالث وباألخص الدول األقل نمواً لجنة التجارة والتنمية:  •
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وتقدم االسـتشـارات لجنة القيود المفروضـة ألهداف ترتبط بميزان المدفوعات:  •
 بالقيود التي ترد على التجارة ألهداف ترتبط بميزان المدفوعات. 

 وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة.لجنة الميزانية والمالية واإلدارة:  •
وتقوم هـذه اللجـان بـكاـفة المهـمات التي حـددتـها لـها االتـفاقـيات التي تم التوقيع عليها 

ــة االتفاقيات متعددة األ طراف. كما تقوم بكافة المهمات اإلضــــــــافية التي يعهد وبخاصــــــ
إليها بها المجلس العام. وقد أقر المؤتمر الوزاري إمكانية إنشاء لجان فرعية أخرى كلما 
ــوية اللجان الفرعية مفتوحة لكل من يرغب من الدول  دعت الحاجة لذلك. وتكون عضــــــ

 األعضاء.
وتتضـــمن جميع الموظفين في المنظمة إضـــافة إلى المدير العام  الســكرتارية: -  8

ــلطاته وصـــــالحياته. وال الذي يعينه المؤتمر الوزاري ويحدد  يجوز للمدير العام أو  له ســـ
الموظفين أن يقبلوا في معرض قيـامهم بواجبـاتهم أي تعليمـات من أي حكومـة أو جهـة 

 خارج المنظمة.
لترشيحات لعضوية المنظمة، إضافة إلى وتختص بدراسة ا:  مجموعات العمل  -  9

 202 مجموعة العالقة بين التجارة واالستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.
 : شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية -ثالثًا 

دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا   146تضــم منظمة التجارة العالمية في عضــويتها  
لالنضـــمام إلى المنظمة،  دولعدة العدد في غضـــون الســـنوات القادمة، حيث تتفاوض  

ــوية في المنظمة. وتشـــترط المنظمة الدولية   بطلب   تقدمتلم   دولعدد من الوهناك   للعضـ
 عدة شروط على الدول الراغبة في االنضمام إليها منها:

 مركية. تقديم تنازالت للتعرفات الج •
 الموافقة على مجموعة من االلتزامات في قطاع الخدمات.  •

 
 . 2001/ 10/ 27السبت الجزيرة نت  العالم اإلسالمي ومنظمة التجارة العالمية،  ، دكتور صباح نعوشال - 202
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 االلتزام بسائر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.  •
 هذه الشروط بشيء من التفصيل.. 

تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة :  تقديم تنازالت للتعرفات الجمركية -  1
نازالت يحتوي على تعرفات جمركية تشـــــــكل الراغبة في االنضـــــــمام إليها تقديم جدول للت

 التزامات ال يمكن رفعها من حيث المبدأ إال في حاالت خاصة. 
ــتتبعها في : تقديم التزامات في الخدمات -  2 تقدم الدولة جدوال بااللتزامات التي سـ

قطـاع الخـدمـات يشــــــــــــــتمـل على قـائمـة بـالحواجز والشــــــــــــــروط التي تعترض القطـاعـات 
 خدماتية ووضع جدول زمني إلزالتها. والنشاطات المهنية ال

تتعهد الدولة الراغبة في االنضمام : االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية  -  3
إلى منظمـة التجـارة العـالمـية ـبالتوقيع على بروتوكول انضــــــــــــــمـام يشــــــــــــــمـل الموافـقة على 

المنـاقصـــــــــــــــات مـا عـدا اتفـاقيـة   تطبيق والتزام جميع اتفـاقيـات منظمـة التجـارة العـالميـة )
(، أي عليهـا أن   الحكوميـة واتفـاقيـة الطـائرات المـدنيـة فـإنهمـا من االتفـاقيـات االختيـاريـة

توافق على اتفـــاقيـــات جولــة أورغواي. أي أنــه ال ســــــــــــــبيـــل أمــام الــدولــة لالختيـــار بين 
االتفاقيات بعكس ما كان ســـــــــائدا أيام الغات وخاصـــــــــة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع 

 على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.  معظم الدول النامية

يتم قبول دولة ما في عضـــــوية المنظمة باعتماد :  إجراءات التقديم والقبول -رابعًا 
 :وهما إحدى طريقتين أو الجمع بينهما

ــة للنظر في الطريقة األولى • ــصـــ : تتلقى الدولة المعنية رســـــائل من لجنة مخصـــ
طلبات العضـوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصـناعية الكبرى، إضـافة 
إلى أهم الدول ذات العالقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتسـاب عضـوية المنظمة. 

 فيضا في تعرفاتها الجمركية. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخ
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: تتقدم الدولة الراغبة في العضــــــــــــوية بنفســــــــــــها بقائمة تشــــــــــــمل الطريقة الثانية •
 للتفاوض. تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساساً 

وفي بعض األحيـــان تتبع الطريقتـــان معـــا فتتقـــدم الـــدولـــة المعنيـــة بقـــائمـــة لتخفيض 
ــه تتلقى ـقائمـة من اللجـنة المشــــــــــــــكـلة للنظر في  التعرـفات الجمركـية، وفي الوـقت نفســــــــــــ

 العضوية بقائمة بالتخفيضات المطلوبة. 

ــتناد إلى مبدأ توافق  ــها باالســ يتم اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية ومجالســ
( . وهو يعني أن القرار اتخــذ بــدون أن يعترض عليــه بشــــــــــــــكــل Consensusاآلراء )

الجلســــــــة التي نوقش فيها. وفي حال عدم رســــــــمي أي من األعضــــــــاء الحاضــــــــرين في 
التوصل إلى قرار بتوافق اآلراء في المسألة المعروضة يتم اللجوء إلى التصويت، ولكل 
عضــــــــــــو في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجالس واللجان التابعة لها صــــــــــــوت واحد. 

ــة المناقشـــات. ــبية ألصـــوات الحضـــور في جلسـ أما  وتتخذ القرارات عندئذ باألغلبية النسـ
في موضــــــــــــــوع فض المـنازعـات الـبد من حصــــــــــــــول أي اقترح على أغلبيـة ثالثـة أربـاع 

 203 أصوات الحاضرين على األقل.
ــروط التي يتم االتفاق عليها بين  ــمام إلى اتفاقية الغات بالشـــ يحق ألي دولة االنضـــ
ــمام إلى منظمة التجارة العالمية القبول الكلي)مبدأ  الدولة وبين المنظمة، ويعني االنضـــــــ

الشــــــمولية( بجميع االتفاقيات التجارية والبروتوكوالت والمالحق. ويتخذ المؤتمر الوزاري 
قرار قبول العضـــــوية بأغلبية ثلثي األعضـــــاء. كما ويحق ألي عضـــــو أن ينســـــحب من 
منظمــة التجــارة العــالميــة، وهــذا يعني االنســــــــــــــحــاب من أحكــام جميع االتفــاقيــات ويتم 

ــتة أشــــــهر من تا ريخ تلقي مدير عام المنظمة إخطارا كتابيًا االنســــــحاب بعد مضــــــي ســــ
لم يعد االنضــــــــمام إلى المنظمة لعالمية  ينص على طلب االنســــــــحاب للدولة العضــــــــو.

 
203 - W T O  Annual Report 2013, overview of WTO activities in 2012 and early 2013. 
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للتجارة ) الغات( ســهاًل كما كان في الســابق بل أصــبح خاضــعًا إلجراءات ومفاوضــات 
  وهي: هااتباعطويلة يجب على أي دولة ترغب باالنضمام إلى االتفاقية 

م بطلــب رســــــــــــــمي إلى األمــانــة العــامــة للمنظمــة في جنيف ويرفق بــه الوثــائق التقــد 
 204: اآلتية

دراســـــــة عن أوضـــــــاع البلد االقتصـــــــادية وســـــــياســـــــاتها في مجال التجارة الخارجية  •
 وسياسات الدعم الممنوح للمنتجين أو المصدرين.

 األنظمة الجمركية وأنظمة االستيراد والتصدير المعمول بها. •

 الجمركية للسلع والخدمات.جداول التعرفه  •

تقوم األـماـنة الـعاـمة للمنظـمة ـبإعالم اـلدول األعضــــــــــــــاء في المنظـمة ولهم عالـقات  •
ــاورات بشــــــــكل ثنائي وتحت  تجارية مع الدول الطالبة العضــــــــوية. بهدف عقد مشــــــ

يشكل مجلس المنظمة فريق عمل مهمته دراسة وتحليل السياسات   إشراف المنظمة
 ه الدولة.االقتصادية والتجارية لهذ 

تجري مفاوضــات االنضــمام عل مســارين األول المشــاورات الثنائية والثاني فريق  •
 عمل المنظمة.

يجمع فريق العمل نتائج مفاوضــــــات المســــــارين ويقدم تقريرا إلى مجلس المنظمة  •
 ويتخذ المجلس الوزاري قرار قبول أو عدم قبول العضو.

األصـــــــــوات يمكن لممثل الدولة إذا حصـــــــــل طالب االنضـــــــــمام على موافقة ثلثي   •
طالبة العضـوية أن يوقع على بروتوكول االنضـمام. ويصـبح االنضـمام نافذًا بعد 

يومًا من تاريخ التوقيع. ويتم بعد ذلك تصــــــــــديق البروتوكول من الســــــــــلطات   30
 الدستورية في الدولة طالبة العضوية.

 
 1996دمشق    ،دار المستقبل  ، اتفاقية الجات الدولية الرابحون دومًا والخاسرون دوماً   ،الدكتور عدنان شوكت شومان  - 204
 . 167ص
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ــيا ــمام إعادة النظر في الســ ــادية ويطلب عادة من الدولة طالبة االنضــ ــات االقتصــ ســ
واإلنمائية لتتفق مع أحكام الغات، كذلك إعادة النظر في هيكلية المؤســســات المصــرفية 
والنقدية واعتماد نظام الجودة والمواصــــفات العالمية والرقابة في عملية اإلنتاج. تحســــين 
المناخ االســــــــــــتثماري، تطوير البنية اإلنتاجية، دعم وتشــــــــــــجيع القطاع الخاص، تحرير 

 د الوطني من القيود واإلجراءات غير المالئمة لالستثمار.االقتصا

 طبيعة الشروط التي تطرحها:
هناك عدة شروط تطرحها منظمة التجارة العالمية للدول التي تود االنضمام إليها  

 وتتمثل هذه الشروط في:
: حيث تلتزم الدول الراغبة في االنضمام إلى المنظمة  التعريفة الجمركية -

بالتعريفات الجمركية التي تحددها المنظمة وذلك من خالل االتفاق المبرم، وال يمكن  
 أبدًا تغيير ذلك االتفاق فيما يخص التعريفات الجمركية إال في حاالت خاصة محددة.

: بالنسبة للخدمات، فالدول الراغبة باالنضمام ملزمة بتقديم جدول الخدمات -
 ة جميع القيود المفروضة على الخدمات. يتضمن اإلطار الزمني الالزم إلزال

االلتزام باتفاقيات المنظمة: فعلى كل دولة ترغب في االنضمام أن توقع على   -
 بروتوكول خاص بتطبيق جميع االتفاقات المبرمة مع المنظمة.

 حقائق وأوهام حول منظمة التجارة العالمية: 

تجسيد للعولمة على  إن منظمة التجارة العالمية  محمد سليم الحربييرى الباحث 
 205المستوى المؤسساتي. ويقدم لنا بعض األوهام والحقائق حول هذه المنظمة. 

 أوهام حول منظمة التجارة العالمية: -أ

 
  http://www.minshawi.com/other/harby.htm(، WTO، منظمة التجارة العالمية )محمد سليم الحربي - 205
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فمن الوهم أن نتصور أن االنفتاح األعمى على اقتصاد السوق والتبادل الحر  •
 واالندماج في العولمة الغربية هو دليل على تخطينا عتبة الحداثة. 

ومن األوهام أيضا مقولة إن الصادرات جيدة والواردات سيئة فهذه الفكرة مضللة  •
 وليست مطلقة. 

ل التجاري سيؤدي إلى تغيرات سريعة على المدى ومن الوهم اعتبار أن تحرير التباد   •
 القصير.  

ومن الوهم أيضا بعض األخطاء التي تقع فيها بعض الدول، إذ تروج لتحرير التجارة  •
واالستثمار على أنها آليات لخلق الوظائف. ففتح األسواق ال يعني المزيد من  

 الوظائف بل وظائف أفضل ومردود أكبر. 
ن التصنيع هو وحده المهم. فالخدمات وخصوصا قطاعات ومن الوهم اعتبار أ •

الخدمات المالية واالتصاالت والمعلوماتيه والصحة والخدمة المتخصصة لها  
 مردودات أكبر من وظائف التصنيع.  

 حقائق حول منظمة التجارة العالمية:  -ب
لتكنولوجي الحقيقة األولى تكمن في القدرة على استيعاب ما يوفره التقدم العلمي وا  •

 الحديث استيعابًا مجتمعيًا حضاريًا ال تقنيًا.  
والحقيقة الثانية أن على منظمة التجارة العالمية ومن خالل أعضائها أن يعملوا على  •

التوفيق بين مقتضيات العصرنة والتحديث والنجاعة واإلنتاجية ومراعاة ما تفرضه  
 الحريات. الحاجة إلى العدالة االجتماعية واحترام الحقوق و 

والحقيقة الثالثة أن ميالد منظمة التجارة العالمية وما رافقها من تحرير التبادل  •
التجاري، أدى إلى اتساع الفجوة التي تفصل بين األغنياء والفقراء سواء داخل الدولة 

األوروبي، أو  االتحاد الواحدة كما هو الحال للواليات المتحدة األميركية واليابان و 
 لشمال ودول الجنوب. بين دول ا
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والحقيقة الرابعة أن الدول النامية رضخت لضغوط الدول المتقدمة ووقعت على  •
اتفاقيات األورغواي في ظروف من االنكسار واالنحدار وتحت الوعود التي قدمت 

 لها إال أن هذه الدول النامية لم تحصل على ما وعدت به. 
ظمة التجارة العالمية بحاجة لمزيد من والحقيقة الخامسة أن آلية القرار في من •

الديمقراطية، وأن لألقطاب االقتصادية الثالثة الكبرى تأثيرًا كبيرًا بالمقارنة مع  
 األعضاء اآلخرين. 

والحقيقة السادسة أن على الدول المتقدمة تنفيذ التزاماتها المحددة في جولة    •
 األورغواي تجاه الدول النامية. 

. ولكسب الرهانات والحقيقة السابعة أن االنضمام إلى المنظمة يكاد يكون حتمياً   •
فإن على الدول النامية االستعداد على المستوى الوطني الداخلي لمواجهة التحديات 

 واإلعداد الجيد للخبراء لكسب المفاوضات. 
الحد األدنى من  والحقيقة الثامنة تؤكد أن مستقبل المنظمة العالمية للتجارة مرهون ب •

 العدل و اإلنصاف والقبول بالتعددية. 

 265مليارًا إلى   162تؤكد الدراسات أن الدول األكثر فقرًا في العالم تخسر ما بين  
ــدير نتيجـة لتطبيق اتـفاقـيات دورة األورغواي، في حين  ملـيار دوالر من عـاـئدات التصــــــــــــ

نتيجـة الزـيادة في تكلـفة ـفاتورة  ملـيارا  292ملـيارا و  145ـتدفع  هـذه اـلدول مـا يتراوح بين  
الغـذاء. األمر اـلذي يؤدي إلى زـيادة تهميشــــــــــــــهـا في االقتصــــــــــــــاد العـالمي، ويعمق عـدم 
العدالة مما ينعكس سلبًا على الشرائح االجتماعية متدنية الدخل. وهناك مؤشرات أخرى 

ت خطيرة على المستوى االجتماعي تتمثل في تركيز الثروة لدى عدد محدود من الشركا
شـركة عمالقة من هذا الصـنف تتصـدر قائمة هذه   200عابرة الحدود والقارات إذ توجد 

ــاط االقتصــــــــادي العالمي لكنها مع ذلك ال  ــة ربع النشــــــ ــركات تقوم بتنفيذ وممارســــــ الشــــــ
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% من القوى العاملة مما يدل على أن النظام الرأسمالي ال يعير   0.075تستخدم سوى  
 206في فلسفته االقتصادية.  أي اهتمام إليجاد فرص عمل جديدة

أن إنشاء المنظمة العالمية   1994ات الغات في مؤتمر مراكش أكد إعالن اتفاقي 
للتجارة يعد مرحلة تاريخية جديدة للتعاون االقتصادي العالمي يستجيب للرغبة العامة 
في العمل ضمن إطار نظام تجاري متعدد األطراف أكثر عداًل وانفتاحًا يخدم رفاهية 

وب ورخاءها. وقد أكد الوزراء في إعالن قيام المنظمة العالمية للتجارة العزم على الشع
مقاومة الضغوط الحمائية بكل أنواعها، والقواعد المتينة التي وضعت في إطار جولة 
األوروغواي ستؤدي حتمًا إلى إشاعة مناخ تجاري عالمي أكثر انفتاحًا. وأكد اإلعالن  

العزم على العمل لتحقيق انسجام أكبر على المستوى   عن اختتام جولة األوروغواي
العالمي للسياسات المتبعة في المجاالت التجارية والنقدية والمالية من خالل التعاون بين  

لقد  المنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.
بالمقارنة مع كل المفاوضات التجارية    كانت المشاركة في جولة األوروغواي أكثر كثافة

متعددة األطراف السابقة وبخاصة مشاركة البلدان النامية التي اضطلعت بدور جد نشط 
 أثناء المفاوضات. وهذا يوفر الجو المناسب إلقامة شراكه تجارية أكثر توازنًا واندماجًا.

ت مهمة لإلصالح هذا وقد تم خالل الفترة التي جرت فيها المفاوضات تطبيق إجراءا
االقتصادي والتحرير الذاتي للتجارة في عدد من البلدان النامية والبلدان التي كانت تعتمد 

 207 االقتصاد الموجه )المخطط(.
 هي أن:منظمة ال حول األفكار الخاطئةأن  التجارة العالميةيرى المدافعون عن منظمة 

 السياسات على الحكومات.  يمنظمة التجارة العالمية تمل
 كان المقابل.  أياً منظمة التجارة العالمية تعمل على تحرر التجارة 

 الصحة واألمان. و  البيئةو  المصالح التجارية تغلب على التطور
 على فرص التوظف وتزيد من حدة الفقر.  يمنظمة التجارة العالمية تقض

 
 ، المصدر السابق. محمد سليم الحربي - 206

األقتصادات العربية   إلى اجتماع الخبراء العرب لدراسة منعكسات اتفاقية الفات على تقرير وفد الجمهورية العربية السورية  -  207
 .  1994تموز    7ـ  4المنعقد في القاهرة خالل الفترة 
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 جارة العالمية. الدول الصغيرة ال حول لها وال قوة في منظمة الت
 أداة في يد التحزبات والتجمعات واللوبي القوية.  هيمنظمة التجارة العالمية 

 لمنظمة التجارة العالمية.  االنضمامالدول األضعف مجبره على 

 منظمة التجارة العالمية منظمة غير ديمقراطية.
 

 العالمية التجارة منظمة معلومات حول

 سويسرا. جنيف،   :العالمية التجارة مقر منظمة

 .1995 الثاني كانون  1 العالمية: التجارة تأسيس منظمة

 (.1986 -1994األوروغواي )  مفاوضات جولة :بموجب العالمية التجارة أنشئت منظمة
 .2003 نيسان  أبريل لغاية) دولة  146العالمية: ) التجارة الدول األعضاء منظمة

 .2003 لعام  سويسري  فرنك مليون   155العالمية: التجارة ميزانية منظمة

 موظفًا.  560للمنظمة: العامة األمانة موظفي عدد

 بانتشباكدي. سوباتشي العام  المدير العالمية: التجارة رئيس منظمة

 :العالمية التجارة مهام منظمة

 العالمية. التجارة  بمنظمة الخاصة التجارة  اتفاقات إدارة .1

 التجارية. للمفاوضات منتدى .2

 التجارة. بشأن النزاعات حل .3

 الوطنية. التجارية السياسات مراقبة .4

 النامية. للبلدان والتدريب الفنية المساعدة  .5

 األخرى. الدولية المنظمات مع التعاون  .6

 المبحث الثالث 
 منظمة التجارة العالميةالدول العربية األعضاء في 

 الخاص  التجارة نظام ضـمن تكون  أن األفضـل لها من أنه دول العالم معظم تشـعر 

 خارج هذا النظام. والســــــــــــبب في ذلك المبادئ تكون  أن على بمنظمة التجارة العالمية
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 والشـفافية. ومن خالل االنضـمام التمييز عدم مثل مبدأ العالمية لمنظمة التجارة الرئيسـة

التجارة  يمنحها نظام التي بالمزايا األعضــاء،العالمية تســتفيد كافة الدول  التجارة لمنظمة
ــاء لكافة هذا ــم منظمة التجارة العالمية و   المنظمة. في األعضـــــــ ــو 146تضـــــــ من   اً عضـــــــ

: مملكة البحرين، مملكة دولة  12 هيفأما الدول العربية األعضـاء  دول العالم، مختلف  
 ،دولــــة قطرو دولــــة الكويــــت، تونس، جيبوتي، جمهوريــــة مصــــــــــــــر العربيــــة،  المغرب،

ــمية،  و اإلمارات العربّية المّتحدة، و   موريتانيا،و  المملكة و ع مان، و المملكة األردنية الهاشـــــــــــ
 هي العالمية التجارة منظمة في مراقب  صــــفة لها التي العربية الدولو . العربية الســــعودية

ــودان، و : الجزائر، دول  6 نذكر العراق والجماهيرية العربية الليبية.  و اليمن، و   ،لبنانو الســ
كإحدى الدول العربية إلى   الخطوات العملية النضــــــــمام الجزائرهنا على ســــــــبيل المثال 

 208 :منظمة التجارة العالمية
كانت الجزائر  و  1964في عام العالقة بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية بدأت 

. لالتفاقيات   لم تكن لها رغبة في االنضماملكن  الغات،  اتفاقيات  من الدول المالحظة في  
لكنها قوبلت بالرفض  لالتفاقيات رغبتها في االنضمام  1987بينت الجزائر خالل عام 

الكلي الجزائر اعتماد اضحة في تلك الفترة وذلك في ظل بسبب غياب سياسة تجارية و 
 ت النفطية.  على الصادرا

أن درست المجموعة نظام التجارة للجزائر حيث أعد أول مشروع تقرير لها  سبق و 
حيث أرسل مشروع التقرير الذي تمت   2008و تمت مراجعته في سنة    2006في سنة  

سيتم توزيعه و  2012كانون األول  /مراجعته إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر
إضافة إلى  -اجتماع مجموعة العمل على دراسة سيعكف  .11 مرق بمناسبة الجولة

تطور سئلة اإلضافية ألعضاء المنظمة و على األ   أجوبة الجزائر  -مشروع التقرير المعدل

 
متوسطية،  -ياسمينة مرابطي، العالقات االقتصادية للجزائر مع االتحاد األوروبي وتطورها في ظل الشراكة األورو - 208

 . 2007ماجستير في االقتصاد، جامعة دمشق رسالة لنيل درجة 
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ضات الثنائية حول تعزيز الرسوم المفاو طابقة النظام التجاري الجزائري و عمليات م
 .االلتزامات الخصوصية حول تجارة الخدمات و 

ائر إلى االنتقال من اقتصاد موجه مركزي إلى اقتصاد أكثر الجز وحين توجهت 
عام  لمنظمة التجارة العالمية االنضمام طلب حرية وانفتاح، قامت مجددًا بتقديم مذكرة 

 وقد جرت المفاوضات وفق المراحل التالية: 1996

مذكرة لطلب االنضمام، و ملفًا كاماًل    1998عام  في  قدمت الجزائر    المرحلة األولى:
ر. إضافة إلى دراسة مفصلة حول الوضع  السياسات التجارية للجزائتتضمن اعدة مس

تلقى الوفد الجزائري و  ،مفاوضات متعددة األطرافوبدأت ال. االقتصادي في الجزائر
تجارة السلع  ،سؤال حول هيكلة االقتصاد الجزائري وتطوراته 300حوالي المفاوض 

 مات. تجارة الخد و  ،وتخفيض التعريفات الجمركية
،  بالنسبة لمفاوضات االنضمام للمنظمة مرحلة أكثر تقدماً وتعد  المرحلة الثانية:

وتم طرح مجموعة من  مع الشركاء التجاريين للجزائر، المفاوضات الثنائية من خالل 
اسة االقتصادية والتجارية وإمكانية تحسين األوضاع االقتصادية، يحول الس) األسئلة 

 عملية االستيراد ومكافحة اإلغراقالضريبي ونظام االستثمار والقيود الكمية لوحول النظام  
 . (وواقع المؤسسة الجزائرية

  استأنفت الجزائر المفاوضات الثنائية مع منظمة التجارة العالمية المرحلة الثالثة: 
ف بالسياسة االقتصادية للجزائر ومختل  وكانت األسئلة تتعلق ،بعد توقيع اتفاقية الشراكة

أعلنت و جوانب التجارة الخارجية، وقدمت الجزائر أجوبتها خالل الفترة المحددة لذلك، 
  قطاع   11من مجموع  )  استعدادها للدخول في المفاوضات الثنائية لست قطاعات خدمية  

 وهي المصارف والتأمين والسياحة واالتصاالت والنقل والبناء.  (
 القضايا التالية: وتركزت حول    ،2003ل  بدأت هذه المرحلة في أيلو   المرحلة الرابعة:

 .محادثات متعددة األطراف مرتبطة بالزراعة -

 .تأهيل اإلطار التشريعي المنظم للتجارة الخارجية -
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 المستجدات المتعلقة بمنع استيراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري. -

  مرحلة، تم آخر وكانت  2004بدأت في جنيف، تشرين األول المرحلة الخامسة: 
منظمة لرسميًا  الجزائر    انضمامليتم اإلعالن عن  عن نهاية المفاوضات،    اإلعالن  خاللها

 . في أول اجتماع وزاري  التجارة العالمية
ابان واستراليا  اليئية مع كل من الواليات المتحدة و مفاوضات ثنا الجزائر ستجري و ) 

  13ستتواصل المفاوضات مع  و بية.  كوريا الجنو زيالندا وتركيا و نيو و سلفادور والنرويج و 
تجدر اإلشارة أيضا إلى أن  و  .سجل مع أكثر من نصف هذه البلدان  أن تقدماً  علماً  بلداً 

تكملت مع كل من فنزويال وكوبا وسويسرا والبرازيل واألورغواي ستة اتفاقات ثنائية اس 
إلى منظمة   عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر  1995عام  منذ  واألرجنتين. و 

 أواخراجتماعين غير رسميين يعود أخرهما إلى  ستة اجتماعات رسمية و التجارة العالمية  
 209 (. 2012 آذار/مارس

أن   2013آذار )مارس(  19أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثالثاء 
العالمية ستسبق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عشرة بلدان أعضاء في منظمة التجارة 

عقد االجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة 
سلسلة من اللقاءات الثنائية  وأضاف أن )    .بجنيف  2013نيسان    /أبريل  5و المقرر يوم  

نيسان    /أفريل   3و   2و    1بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية ستجري أيام    10مع  
 210(.  ف من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات بجني 2013

  2013آذار )مارس(    19مصطفى بن بادة يوم الثالثاء  الجزائري  أعلن وزير التجارة  
أن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عشرة بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية  

ئر إلى ستسبق عقد االجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزا 
سلسلة من اللقاءات وأضاف أن )  .بجنيف  2013نيسان    /أبريل  5المنظمة و المقرر يوم  
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 /أفريل   3و   2و    1بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية ستجري أيام    10الثنائية مع  
 211(.  بجنيف من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات  2013نيسان  

 ومنظمة التجارة العالمية:النتائج االقتصادية النضمام سورية إلى اتفاقيات الغات 
كانت سورية ولبنان من الدول الثالث والعشرين التي أسست اتفاقية الغات في عام 

احتجاجًا على انضــمام   1951غير أن ســورية انســحبت من عضــويتها في عام    1947
ــرائيل إلى اتفاقية الغات. ميز بين نوعين من النتائج الناجمة عن تطبيق علينا أن ن إســـــــــ

اتفاقية الغات على االقتصــاد العالمي وبخاصــة اقتصــاديات الدول النامية واالقتصــادات 
 العربية ومنها االقتصاد السوري:

نتائج تعد بمثابة حقائق مؤكدة تتمثل في النتائج الفعلية لمفاوضـــــــــــات  النوع األول:
ــة مـا يتعلق بـ  ــات الجمركيـة بموجـب جـداول التعرـفة  جوالت الغـات وبخـاصــــــــــــ التخفيضــــــــــــ

 الوطنية وعروض الخدمات وما تضمنته من تعهدات.
نتــائج تتمثــل بــالتقــديرات المســــــــــــــتنبطــة وهي التي تتنــاول أثر تحرير  النوع الثـاني:

الــدخــل العــالمي وتــدفقــات التجــارة الــدوليــة، وهي التقــديرات التي تخضــــــــــــــع في التجــارة 
ن تضـــــــــــــمينها جميعًا في التقييم ألنها مؤثرات غير كمية لمؤثرات عديدة من غير الممك

 .ترتبط، بمستقبل أداء االقتصاد العالمي ومدى كفاءته بوجه عام 
من المتوقع أن يؤدي تنفيـذ اتفـاقيـات جولـة أوروجواي إلى زيـادة التبـادل التجـاري ) 

تعددة فاالتفاقيات م .والمســـــــاهمة في تحقيق معدالت نمو أعلى في االقتصـــــــاد العالمي  
األطراف لتجارة السـلع من شـأنها أن تؤدي إلى زيادة في الطاقات اإلنتاجية بسـبب إزالة 
أو تخفيض القيود الجمركـية وغير الجمركـية أـمام الواردات وأن تعزز ـقدرات اـلدول على 

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي فتح أسواق الدول المتقدمة   .المنافسة في األسواق العالمية  
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ــاس إلى إتاحة   ــدير على أســـ ــة أمام الدول النامية للتخصـــــص في اإلنتاج والتصـــ الفرصـــ
 212 (. الميزة النسبية

ــيع القاعدة اإلنتاجية وتطويرها وتحديثها،  ــتوردات يؤدي إلى توســــــــ إن تحرير المســــــــ
ويعمل على تخفيض تكاليف اإلنتاج وتحســـــــــين اإلنتاجية والنوعية لمنافســـــــــة المنتجات 

يد بالمعايير الدولية للجودة والمواصــــــفات وخاصــــــة نظام األجنبية، وعلى ســــــورية أن تتق
ــبح مقبواًل ومعترفًا به على النطاق الدولي.  9000إيزو   إن تطبيق ســـــــــــورية  الذي أصـــــــــ

التفاقيات الغات يدفع المنتجين الســوريين إلى اإلســراع في تطوير مشــروعاتهم اإلنتاجية 
ــادية االجتماعي ــينعكس إيجابًا على التنمية االقتصـــــــــ ــدير وهذا ســـــــــ ة وزيادة حجم التصـــــــــ

 وبالتالي زيادة الدخل القومي.
 الحقوق وااللتزامات: -أواًل 

ــورية إلى اتفاقيات الغات  ــمام سـ ــواق الخارجية  إن انضـ ــيمكنها من النفاذ إلى األسـ سـ
ويمكن لســـورية أن تســـتفيد  وبخاصـــة موضـــوع االســـتفادة من مبدأ الدولة األكثر رعاية .

من المساعدات الفنية وتدريب العناصر وحضور الدورات التدريبية التي تنظمها األمانة 
امها إلى الغات ســــيكون على ســــورية من خالل انضــــم  العامة للمنظمة العالمية للتجارة.

تخفيض أو إلغاء الرسـوم الجمركية مما سـيؤدي إلى انخفاض حصـيلة الرسـوم الجمركية 
كل ضــــررًا والضــــرائب على االســــتيراد. إن رفع الحماية عن الصــــناعة الوطنية ربما يشــــ 

على الصــــــناعة الســــــورية. وفي حال انضــــــمام ســــــورية   كبيرٍ   بالغًا يهدد بحدوث ضــــــررٍ 
 .لتزامات يقابلها حقوق وجب عليها االتفاقية الغات فانه يت

 
 وتتمثل بما يلي:االلتزامات  -

 االلتزام بالمبادئ العامة التفاقية الغات. -أ 

 
 . 1995نتائج جولة أوروغواي وأثارها على اقتصاديات الدول العربية، دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي   - 212
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ــة االتفاقيات التي تم التوقيع عليها  -ب  الموافقة على نتائج جولة االورغواي وبخاصـــ
 .اتفاقية(  28في مؤتمر الدار البيضاء وعددها )

ــة ما يتعلق بموضــــــــــوع تقديم    -ج  ــلع وبخاصــــــــ التزامات محددة في مجال تجارة الســــــــ
التثبيت الجمركي وهذا يتم بمفاوضــــــات ثنائية مع شــــــركاء ســــــورية التجاريين الذين 

 .على المبادالت التجارية الخارجية والتثبيت الجمركي  يطالبون بإزالة القيود 

ـبالقطـاعـات المطلوـبة فيـها دخول الخـدـمة  كـما تلتزم ســــــــــــــورـية في مجـال الخـدـمات   -د 
 األجنبية إلى السوق السورية.

 ـ الحقوق :
حق الســلعة أو الخدمة الســورية من الدخول إلى األســواق الدولية بأفضــل معاملة       

من حيث تطبيق التعرفة الجمركية للواردات وفقًا لتعرفة الغات المنخفضـة، تتمتع السـلع 
د لإلجراءات التعريفية من أســـــــــــواق الدول األخرى وبخاصــــــــــة الســـــــــــورية باإللغاء المتزاي

ــتيراد، تعرفة متغيرة وعلى المفاوض الســـــــــوري في   .الحصـــــــــص الكمية، تراخيص االســـــــ
ــك بالتوازن بين االلتزامات والحقوق المترتبة  ــمام إلى اتفاقية الغات التمســـــ مجال االنضـــــ

 ما يلي: اتباعبعلى ذلك 

د مـا على الســــــــــــــلع المطلوب حمـايتهـا أو التي فرض تعرفـة جمركيـة مرتفعـة إلى حـ  -أ 
 .تشكل موردًا لخزينة الدولة

 .لحدود العليا من التعرفة الحاليةاستخدام أسلوب التثبيت الجمركي في ا -ب 

وضـع برنامج زمني يمنح سـورية إمكانية ترتيب األوضـاع االقتصـادية  والمنتجات   -ج 
 .السورية مع المستجدات في ظل الغات 
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 فوائد وتقليل الخسائر:تعظيم ال -
سورية االقتصادية لم تكن ثابتة، بل مرت بمراحل متعددة   استراتيجيةيمكن القول إن  

وتغيرت استراتيجيات التنمية تبعًا للتغيرات التي طرأت على النظام االقتصادي. وما زال 
موضع التغيير مطروحًا من قبل بعض االقتصاديين. وفي وضع كهذا تبدأ األفكار 

تلفة بالظهور وهو أمر مفيد للوصول إلى وضع خطة صحيحة وواضحة للتنمية المخ
االقتصادية، هذا المصطلح الذي تراجع العمل بموجبه من أجل تحقيق التنمية في الكثير 
من األدبيات االقتصادية في العالم، ليحل محله الحديث عن العولمة والخصخصة 

اقتصادية وإدارية للدخول إلى المنظمة. ويبقى   وتحرير التجارة العالمية والقيام بإصالحات 
الحديث في هذا اإلطار ناقصًا إذا لم يتضمن أهم ما تحتاجه سورية وهو التنمية  

، والتي تفرضها اتفاقات مراكش بشكل مبطن لتستفيد االجتماعية المستدامة االقتصادية
 الدول من عضويتها. 

للطريق الذي تريد سورية أن تسلكه، ال  ال بد أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة 
أن تظل تتخذ إجراءات مرحلية هنا وهناك تنوب عن الخوض في جوهر مشكالتها  
االقتصادية. ولن ينتهي الجدل حول انضمامها إلى المنظمة إال بانتهاء الجدل حول 
توجهها وهويتها االقتصادية وإجراء دراسات تفصيلية تحدد الطريق الصحيح لتحقيق 

افها االقتصادية المرجوة وتحدد فيما إذا كانت منسجمة مع أهداف المنظمة ثم اإلجابة أهد 
عن السؤال المركزي المتعلق باالنضمام أو عدمه، وما الفائدة من ذلك، وبأي شروط 
سيكون االنضمام، وما الثمن، وماذا تريد من المنظمة ليكون االنضمام لصالح  

 استراتيجيتها التنموية.

يشير إلى قلة   التجارة العالمية  منظمةلقطاعي آلثار انضمام سورية إلى  ل اإن التحلي
حجم الفوائد في الوضع الراهن لها ولالتفاقات. أما في المستقبل، فسيتوقف حجم الفوائد 
والخسائر على الموقع الذي تخطه لنفسها على الخريطة االقتصادية العالمية والتغييرات 

وبعد كل هذا ال بد من تذّكر أن عملية انضمام   لمختلفة.التي ستطرأ على االتفاقات ا 
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 سورية وغيرها إلى المنظمة ليست عملية من طرف واحد هو الدولة الراغبة باالنضمام.
أما بشأن الطرف األول: المنظمة فليس االنضمام بالسهولة التي نتوقع. فحتى لو اتخذت 

تقل عن سنتين أو أكثر لتصبح عضوًا سورية قرار االنضمام اليوم فقد تحتاج إلى فترة ال  
كاماًل في المنظمة، بسبب اإلجراءات المعقدة أحيانًا، وأثر الدور السياسي فيما يتم إحرازه 

 من تقدم أحيانًا أخرى.  

النقطة المهمة التي كان قد أشار إليها السيد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية د. 
في حال أرادت سورية   -ضرورة االنضمام  محمد العمادي في أوائل التسعينات، وهي 

قبل انتهاء جولة األوروغواي والتوقيع على االتفاقيات الناجمة عن تلك  -ذلك 
المفاوضات، وإال أصبح الوقت متأخرًا. فقبل انتهاء جولة األورغواي كان لدى الدول 

بقي في  المتعاقدة بعض المرونة في مجال التزاماتها، فالتزام عدد من الدول النامية
الحدود الدنيا الالزمة. وكان من الممكن لدولة صغيرة اقتصاديًا مثل سورية أن تجد 
لنفسها مكانًا في خضم المفاوضات الجارية بين عمالقة تجاريين، وربما استطاعت أن  
تحصل على بعض التنازالت من شركائها التجاريين في زحمة التفاوض، وتتقدم بحدود 

زمة الستمرار عضويتها في الغات، خصوصًا وأنه في فترة ما قبل دنيا من التنازالت الال
كان التوقيع على عدد من االتفاقيات اختياريًا، ولم   1994التوقيع على اتفاقية مراكش 

يكن االنضمام إلى كل االتفاقيات ملزمًا لكل الدول )باستثناء االتفاقات الجمعية(، وأصبح  
قبل انتهاء جولة األوروغواي وذلك للمطالبة بما االنضمام أكثر صعوبة مما كان عليه 

يسمى "أجرة االنضمام" التي تحد من قدرة الدولة الراغبة باالنضمام على المناورة 
 والتفاوض. 

بهدف تعظيم الفوائد التي تحصـــــل عليها ســـــورية من انضـــــمامها إلى اتفاقية الغات  
ــائر النــاجمــة عن ذلــك إلى أدنى درجــة  من الممكن تقــديم وتقليــل األضــــــــــــــرار والخســـــــــــــ

 :اآلتيةالمقترحات 
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وما ترتبه من حقوق والتزامات، مع إمكانية االستفادة من   دراسة اتفاقية الغات  -
مع معرفة كاملة بكل اتفاق من  . المرونة الممنوحة للدول النامية في جانب االلتزامات 

 اتفاقات المنظمة وتحليل معمق للقوانين واألنظمة الوطنية وانسجامها معها.  
االنضمام إلى المنظمة  بهدف  القيام بدراسة مفصلة لألهداف األساسية للتفاوض  -

وسياساتها االقتصادية   على تحليـل مفصل الستراتيجياتها تعتمد  العالمية للتجارة،
وانسجامها مع التزامات المنظمة. كما يجب أن تشمل تحديد دور التجارة الخارجية  
وإسهامها في التنمية حاليًا ومستقباًل، وتحديد القطاعات الم نافسة عالميًا في االقتصاد 

لوطني التي يمكن أن تزيد من إمكانيات التصدير، وتحديد مدى الحاجة إلى حماية  ا
 القطاعات الهامة "اجتماعيًا" والصناعات الوليدة. 

يجب بناء إجماع سياسي بين كل الفئات داخل الدولة الراغبة في االنضمام فيما   -
ين بصـــــــورة تجعلها يتعلق بالمســـــــائل التي ســـــــتحتاج إلى تعديل كبير في القرارات والقوان

غير و وضــــــــــــــرورة تعــاون األجهزة الحكوميــة  منســــــــــــــجمــة مع التزامــاتهــا تجــاه المنظمــة.
الحكومية في تحديد معوقات التصـــدير للســـوق الدولي بحيث يكون مالئمًا مع الظروف 

 .الجديدة يكون اإلنتاج السوري في إطار الظروف الجديدة
فصلة وصحيحة منذ البداية في مذكرة من المهم جدًا تقديم كافة الوثائق الالزمة م  -

قد تؤخر  طلب االنضمام لتجنب سوء الفهم واألسئلة اإلضافية غير الضرورية التي
ث مع بعض الدول التي رغبت باالنضمام فتعرضت ألسئلة  عملية االنضمام. كما حد 

عدم وضوحها، أو استخدام مفردات غير صحيحة  حول: غموض بعض األجوبة، أو 
 213 .أو غير مألوفة

 
213 -  UNCTAD Secretariat : "Countries in Accession to the WTO. Main Issues Involved" ، 

Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries ،Vol. : 16 ، no : 3-4  ،  ،األونكتاد
"االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية العملية والقضايا"، ندوة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقيات جولة 

 أوروغواي . رانيه الرفاعي المصدر السابق.
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أهميـة تبـادل الخبرات مع الـدول العربيـة األخرى األعضـــــــــــــــاء في اتفـاقيـة الغـات، أو  -
 .الدول التي في طريقها لالنضمام 

ــكرتارية الغات   - ــاعدات فنية في هذا المجال للدول النامية  كما أن ســـ يمكنها تقديم مســـ
 بما فيها سورية وفقًا لما تحدده من طلبات. 

يجب تخصيص جهود كبيرة لوضع آلية حكومية لدعم مفاوضات االنضمام، تكون   -
لها السلطة الكافية لتنسيق هذه العملية بين الوكاالت الحكومية المختلفة، وبينها وبين  

القانونية والتجارية. وسينجم عن هذه اآللية تشكيل فريق تفاوض عالي  المؤسسات 
الكفاءة قادر على التعامل مع المشكالت المتعلقة، ومنها مشكالت تقنية و"لوجستية"  
مثل ضرورة معالجة عدد كبير من الوثائق، وترجمتها، وترجمة القوانين المحلية ذات 

 لمنظمة.  االتي تعتمدها الصلة إلى اللغات الرسمية 
ـ المالية ـ الصناعة ـ السياحة( )االقتصاد  تشكيل لجنة من األجهزة الحكومية المعنية -

والغرف الصناعية والتجارية وتنظيمات القطاع الخاص لدراسة السلبيات واإليجابيات  
 : اآلتيةالناجمة عن االنضمام أو عدم االنضمام إلى اتفاقية الغات واعتبار الحقائق 

ة حق تقديم طلب االنضــــمام إلى الغات )حيث ال يشــــكل ذلك أي التزام انه لســــوري -أ
على ســـــــــــورية( قبل قبول عضـــــــــــويتها التي ال يتوقع أن تكون قبل عامين أو أكثر 
وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ماذا يريد األطراف الشركاء التجاريين من السوق 

 السوري.  
 وع نظرًا للتشدد المتوقع في المستقبل فيأهمية النظرة المستقبلية في هذا الموض  -ب   

 قبول أعضاء جدد وزيادة االلتزامات الواقعة عليهم.           
ارتباط قرار االنضمام أو عدمه بالسياسات االقتصادية لسورية من حيث تشجيع   -ج  

ــدير مع  ــوق المحلي فقط، أم انه إنتاج للتصـــ ــيكون اإلنتاج للســـ ــتثمار وهل ســـ االســـ
 .صدير في مجال التنمية والتشغيل أهمية قطاع الت
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تكلفة عدم االنضــــمام يمكن حســــابها مقدمًا من حيث حق   وفقًا للتجربة العملية فان
الدول األخرى في التمييز في غير صــــالح الســــلعة أو الخدمة الســــورية باتخاذ إجراءات 

أما تكلفة االنضــــــمام  .ال حدود لها في شــــــأن التعريفة الجمركية أو القيود غير التعريفة  
ــورية من األطراف األخرى ) ــتقدم إلى ســــــــ تخفيض  فإنها متوقفة على الطلبات التي ســــــــ

ــدء  .تثبيــــت جمركي ...جمركي  ــد بــ ــة( وال يتحقق ذلــــك إال بعــ ــة قيود غير تعريفــ إزالــ
ــالح  ــتمرار أو التوقف والتأجيل وفقًا للمصــــ ــمام التي يمكن فيها االســــ مفاوضــــــات االنضــــ

 الوطنية. 

نضـــمام إلى اتفاقيات ال تملك خيار االنضـــمام أو عدم اال  أو أي دولة نامية  ســـورية
دولة    146لتجارة العالمية ومؤســســاتها التي أصــبحت تضــم أكثر من  امنظمة  الغات أو 

إلى   ها% من التجارة العالمية. كما أن عدم انضـــــــــــمام95وتســـــــــــيطر على ما يزيد عن  
ــة أن النظام الدولي الجديد الذي ظهر االتفاق لن يحول دون تأثرها بأحكامها،   وبخاصـــــ

ســــــــــــــيمثــل الجوانــب التجــاريــة المتعلقــة بحمــايــة الملكيــة الفكريــة  1995مع بــدايــة عــام 
)وبخاصـة التكنولوجيا( وتجارة الخدمات )سـياحة، نقل، مصـارف، اتصـاالت، اسـتشـارات 

الـذكر أن الجـدير بـ  وغيرهـا( وكـذلـك الجوانـب التجـاريـة المتعلقـة بـاالســــــــــــــتثمـار والتنميـة.
ــمام إلى  ــورية تقدمت بطلب االنضـــــــــــ ، لكن 2001منذ عام    لتجارة العالميةامنظمة  ســـــــــــ

 .2012المنظمة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة حتى عام 

 :آثار اتفاقيات الغات على البلدان النامية -
وحتى اكتمال أبعادها في   1947من الواضـــح بأن اتفاقيات الغات منذ نشـــأتها عام  

كان هدفها األساسي تلبية حاجات الدول المتقدمة الصناعية   1994  مؤتمر مراكش عام
وتأمين مصـالحها، وقد أكدت الممارسـات الفعلية لهذه الدول عبر مسـيرة الغات الطويلة 
هــذه الحقيقــة .. وقــد ظهر من تطبيق أحكــام اتفــاقيــة الغــات خالل العقود الخمســــــــــــــــة 
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ثر فأكثر من أجل أن تسـتورد سـلعًا الماضـية بأنه على الدول النامية أن تصـدر سـلعًا أك
 214 أقل فأقل .

قد يؤدي إلى نتائج مدمرة على اقتصـــاديات الدول النامية،  إن تطبيق اتفاقية الغات 
وتشــير بعض التحليالت إلى أن اســتخدام أنظمة متطورة للري مثاًل إلنتاج كميات كبيرة 
من الســـــــــلع الزراعية بأعداد أقل من األيدي العاملة هي نظرية يقود تطبيقها في البلدان 

ين ســــــــــيفقدون عملهم نتيجة لذلك  النامية إلى نتائج خاطئة، لســــــــــبب بســــــــــيط هو أن الذ 
خلل سكاني  سيهاجرون إلى المدن حيث سيعيشون في المناطق الفقيرة مما سيؤدي إلى

ويقدر عدد الذين يعيشــــــــــون في المناطق الزراعية في الدول   .وعدم اســــــــــتقرار اجتماعي
النــاميــة بــأكثر من ثالثــة مليــارات فرد، وإن أي نجــاح التفــاقيــات الغــات بفرض طرائق 

ــيؤدي إلى فقدان حوالي زراعي ــتخدم التقانة العالية ســـ ــكان   2ة حديثة وتســـ مليار من الســـ
ــيجبر عدد كبير منهم  ــينتقل عدد كبير من هؤالء العاملين إلى المدن، وســــــ عملهم، وســــــ

ــين هو تأكيد لذلك إذ أن حوالي   100على الهجرة الجماعية، وما يحدث اآلن في الصــــ
م الطرق الحديثة والتقانة في الزراعة مليون صـــــــيني هجروا أراضـــــــيهم بســـــــبب اســـــــتخدا

 215 وبدؤوا البحث عن عمل آخر في أنحاء البالد .
وحتى اكتمال أبعادها في   1947من الواضـــح بأن اتفاقيات الغات منذ نشـــأتها عام  

كان هدفها األساسي تلبية حاجات الدول المتقدمة الصناعية   1994مؤتمر مراكش عام  
غات الطويلة مارسـات الفعلية لهذه الدول عبر مسـيرة المصـالحها، وقد أكدت الم  وتأمين

ــية   .هذه الحقيقة ــة الماضـ وقد ظهر من تطبيق أحكام اتفاقية الغات خالل العقود الخمسـ
من أجل أن تســــــتورد ســــــلعًا أقل بأنه على الدول النامية أن تصــــــدر ســــــلعًا أكثر فأكثر 

العــالميــة إقــامــة تجمعــات واعتقــد أن على الــذين يطــالبون بــإطالق حريــة التجــارة  .فــأقــل
ومنـاطق إقليميـة اقتصـــــــــــــــاديـة في بـدايـة األمر كمـا يحـدث اآلن في أمريكـا الالتينيـة أو 

 
 رية )الغات( دمشق .دراسة غرفة تجارة دمشق، ملخص عن االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجا  -  214
 .  1997/ 25/8صحيفة البعث ملف االثنين حول اتفاقية الغات العدد الصادر بتاريخ   -  215
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جنوب شــــــــــــــرق آســـــــــــــــيا، وأن تكون مـثل هـذه التجمـعات منطلـقًا لعـقد اتـفاقـيات ثـنائـية مع 
الحفــاظ على حريــة انتقــال التكنولوجيــا ورأس المــال من منطقــة إلى أخرى ومن تجمع 

 216 آخر.اقتصادي إلى 

وإذا كانت الدول الصـــــــــــــــناعـية المتـقدمة هي الرابحـة دومًا من خالل تطبيق اتـفاقات 
ــرة في  ــرة دومًا، لقد كانت الخاســـــ الغات فإن الدول النامية والدول األقل نموًا هي الخاســـــ
عالقاتها التجارية مع الدول المتقدمة صــناعيًا في عصــر االســتعمار وبقيت خاســرة في 

ومـا بعـدهـا وحتى مع ظهور وتطبيق اتفـاقيـة الغـات ظلـت هي عصــــــــــــــر الحرب البـاردة 
ــرة . إن تطبيق اتفاقية الغات قد يؤدي إلى نتائج مدمرة على اقتصــــاديات الدول ف الخاســ

النامية، وتشــــــــــــير بعض التحليالت إلى أن اســــــــــــتخدام أنظمة متطورة للري مثاًل إلنتاج 
لعاملة هي نظرية يقود تطبيقها كميات كبيرة من السلع الزراعية بأعداد أقل من األيدي ا

في البلدان النامية إلى نتائج خاطئة، لســبب بســيط هو أن الذين ســيفقدون عملهم نتيجة 
لذلك ســيهاجرون إلى المدن حيث ســيعيشــون في المناطق الفقيرة مما ســيؤدي إلى خلل 

 سكاني وعدم استقرار اجتماعي .

لدول النامية بأكثر من ثالثة ويقدر عدد الذين يعيشـــــــون في المناطق الزراعية في ا
ملـيارات فرد، وإن أي نجـاح التفـاقيـات الغـات بفرض طرائق زراعـية حـديثـة وتســــــــــــــتخـدم 

مليار من الســـــــكان عملهم، وســـــــينتقل عدد   2التقانة العالية ســـــــيؤدي إلى فقدان حوالي 
 كبير من هؤالء العاملين

ــيجبر عدد كبير منهم على الهجرة الجماعية، وما  اآلن في يحدث إلى المدن، وســــــــ
ــين هو تأكيد لذلك إذ  ــيهم بســـــــــبب   100ن حوالي إالصـــــــ ــيني هجروا أراضـــــــ مليون صـــــــ

اســــــــــــــتخـدام الطرق الحـديـثة والتـقاـنة في الزراعـة وـبدؤوا البحـث عن عمـل آخر في أنحـاء 
 البالد .
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ولتجنب نتائج مأســــــاوية مثل هذه، البد من تجنب ســــــياســــــات تجارية جديدة تعتمد 
إلطالق حرية التجارة على مســـــــتوى العالم، وهذا ال يعني   على األســـــــواق الحرة كمقدمة

إغالق األســــــــــــــواق العـالميـة بوجـه التجـارة من منطقـة إلى أخرى . بـل على العكس فتح 
إمكـانيـات عقـد اتفـاقيـات ثنـائيـة بين هـذه األقـاليم .ليس من الســــــــــــــهـل على أي بلـد فتح 

عن المنافع التي يمكن  أسـواقه أمام كل أنواع البضـائع من البلدان األخرى بغض النظر
أن يجنيها هذا البلد أو ذاك أو عن األضـــــــــــــرار التي يمكن أن يلحقها مثل هذا االنفتاح 
بـاقتصـــــــــــــــاديـات البلـدان النـاميـة وتـدمير فرص العمـل فيهـا والتي ســــــــــــــتؤدي أحيـانـًا إلى 

 اضطرابات اجتماعية وإشاعة عدم االستقرار في البلد .

انية نتيجة تالقي مصـــالح الدول الصـــناعية لقد كانت جوالت مفاوضـــات الغات الثم
- الكبرى المتقدمة، ومع ذلك ظهرت خالفات وتناقضـات بين األطراف الرئيسـية )أوروبا

اليـابـان( منـذ االجتمـاعـات األولى في الجوالت كـافـة. وتفـاقمـت هـذه الخالفـات -أمريكـا 
ــاخنة بين الواليات المتحدة  ــادية ســـــــــــ حتى طفت على الســـــــــــــطح وأنذرت بحرب اقتصـــــــــــ
األمريكيــة من جهــة وبين المجموعــة األوربيــة من جهــة أخرى. وكــانــت الخالفــات تــدور 
حول مســــــألتين رئيســــــيتين: األولى حول مســــــألة الســــــلع الزراعية والثانية مســــــألة اإلبداع 
ــمعي والبصــــري  ــوع تحديد تجارة اإلنتاج الفني والســ الفكري والفني. وقد أدى طرح موضــ

ة في أوروبا نظمها المخرجون الســــــــينمائيون إلى حدوث مظاهرات واحتجاجات صــــــــاخب
والســـبب في ذلك هو   والتلفزيونيون والفنانون وكتاب الســـيناريو وأصـــحاب برامج الفيديو.

بأن إقرار مثل هذه االتفاقية يعني الســـــيطرة األمريكية والوصـــــاية على هؤالء    رو أن شـــــع
 الثقافة واإلبداع الفني في أوروبة والعالم.

ــوع   ــارب أما موضــ ــبابه إلى تضــ ــلع الزراعية فتعود أســ الخالف في تحرير تجارة الســ
يتبع ســــــــياســــــــة  المصــــــــالح حيث أن كال الطرفين ) الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا(

خاصــــــة لحماية المنتجين الزراعيين الوطنيين. فقد طالبت أمريكا من أوروبا أن تخفض 
لمدة عشـــــــرة أعوام. ورفضـــــــت الدول   % تدريجياً   70دعمها للمنتجين الزراعيين بنســـــــبة  
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األوربية هذا الطلب رفضـًا باتًا ألنه يتعارض مع سـياسـتها الزراعية واالجتماعية ويضـر 
ــبة عالية من الناخبين تختلف من ــكلون نسـ ــالح مزارعيها الذين يشـ دولة إلى أخرى   بمصـ

د . ونظرًا للفرق الكبير في وجهات النظر حول هذا الموضوع فق%  40% إلى   20من  
تدخلت األمانة العامة للغات واستخدمت عددًا كبيرًا من الوسطاء لتقريب وجهات النظر 

توصــــــــــل المفاوضــــــــــون إلى تســــــــــوية الخالفات بين الواليات المتحدة   1992وفي نهاية  
ــة فيمـا يتعلق بتجـارة الســــــــــــــلع التجـاريـة  األمريكيـة ومجموعـة الـدول األوروبيـة وبخـاصــــــــــــ

 واإلبداع الفني والفكري.

إلى منظمة   1947حولت اتفاقية الغات التي تأســــــــــســــــــــت كهيئة مؤقتة عام  وهكذا ت
مراقبة دائمة تســـــــــمى المنظمة العالمية للتجارة. وأصـــــــــبحت تتســـــــــاوى في وضـــــــــعها مع 
صـــــــــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشـــــــــــاء والتعمير. وهكذا اســـــــــــتطاعت الواليات 

كتملت عناصــــــر النظام العالمي المتحدة األمريكية أن تشــــــكل إدارة اقتصــــــادية للعالم. وا
  217. الذي يخدم اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية وحلفائه

حق الـدول النــاميــة في التنميــة، وحـث كـافـة  أقرت الوثيقــة الختــاميــة التفــاقيــة الغــات 
ــاء على مراعــاة ظروف التنميــة في هــذه الــدول، واحتيــاجــاتهــا المــاليــة  الــدول األعضـــــــــــــ
والتجارية، إال أن ذلك ال يغير من حقيقة أن كافة االمتيازات التي حصلت عليها الدول 

زام الدول النامية تيســـــــير الت إلى النامية في االتفاقات ككل، إنما يهدف في المقام األول
بأحكام االتفاقية في إطار تحرير التجارة الدولية مع ضمان عدم إخاللها بحقوق البلدان 
األخرى األعضـــــاء خاصـــــة والحديث عن تجارة دولية حرة أمر ال يتحقق دون مشـــــاركة 
ــلع  ــناعية المتقدمة من السـ ــة لمنتجات الدول الصـ ــوق الرئيسـ الدول النامية، التي تعد السـ

وكان من الضــــروري إتاحة  .ت ومصــــدرًا رئيســــًا للمواد الخام ومصــــادر الطاقة والخدما
ــاركـة،   ذـلك عن طريق منح اـلدول النـاميـة بعض التســــــــــــــهيالت التي تمكنهـا من المشــــــــــــ
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وتمثلت هذه التســـهيالت بصـــورة حوافز مؤقتة للدول النامية تســـاعدها على إعادة هيكله 
ارية الوطنية لتتالءم مع الفكر الجديد اقتصــــــاداتها وتعديل تشــــــريعاتها وســــــياســــــاتها التج

 .لتحرير التجارة الدولية بمفهومه الشامل 

ــيترتب عليه إومع ذلك، ف ن من المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي ســــــــــ
ــيتفاوت من  مكاســـب وتكاليف، وان توزيع هذه المكاســـب والتكاليف بين الدول النامية سـ

وبصــــــــورة عامة، فمن المتوقع أن تكون   .قتصــــــــاداتهاى اســــــــتنادًا إلى طبيعة ادولة ألخر 
ــادية الممكنة هي تلك ال ــى المكاســـب االقتصـ ــتحصـــل على أقصـ تي تتميز الدول التي سـ

ــادي متحرر وذ  ــاب الدول التي تنتهج نظامًا  يبنظام اقتصـــــــــ توجه خارجي، على حســـــــــ
ســــواق اقتصــــاديًا مغلقًا والتي تعتمد على األفضــــليات التجارية لوصــــول صــــادراتها إلى أ

 .الدول المتقدمة، وكذلك تلك التي تعتمد على االستيراد لتوفير احتياجاتها من األغذية 

ــتطاعت   اتخذتها التي اإلجراءات  بعض  بنجاح تتحدى أن بعض الدول النامية اســـ

 النزاع تســــــوية باســــــتفادتها من إجراءات  النزاعات التجارية تســــــوية البلدان المتقدمة عند 

 العالمية التجارة إلى منظمة الدول تلك ولوال انضــمام  .التجارة العالمية بمنظمة الخاصــة

 للبلدان ويتاح  .قوة األكثر شــــــــركائها التجاريين ولن تســــــــتطيع مواجهة ضــــــــعيفة لبقيت 

 العالمية العديدة التجارة منظمة اتفاقيات  في األحكام لتطبيق الوقت  من مزيدا النامية

 .األحكام  من العديد  من االســتثناءات  تتضــمن خاصــة معاملة نموا األقل البلدان وتتلقى.
 بموجــب  عــادة بهــا يســــــــــــــمح ال بــإجراءات  القيــام التنميــة احتيــاجــات  تبرر أن ويمكن

 .معينة معونات  الحكومات  تقدم أن على سبيل المثال االتفاقات،
ة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتدهور القاعدة الذهبية ســعى قادة العالم، خاصـ 

ــرة في الحرب إلى إعادة تنظيم العالم تفاديًا للوقوع باألزمات وتم االتفاق  الدول المنتصـــــــ
صـــــــــــــــندوق النقـد اـلدولي والبـنك اـلدولي ومنظمـة التجـارة العـالمـية(  :على إقـامـة )الـثالوث 

ــندوق النقد الدولي  ــاء كل من صـــــــ ــتثمار والتجارة. وتم إنشـــــــ والذي دعائمه المال واالســـــــ
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ضـافة إلى االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة بداًل عن منظمة التجارة والبنك الدولي باإل
العـالمـية، التي تم رفضــــــــــــــهـا من قـبل مجلس الشــــــــــــــيوخ األمريكي واـلدول التي تتعـارض 
مصــــــــالحها االقتصــــــــادية مع قيام المنظمة. وكان الهدف من االتفاقية العامة للتعريفات 

ــهيل العملية التجارية مابين ــات حول   والتجارة هو تســـــــ الدول وذلك من خالل المفاوضـــــــ
ــيلية  ــافة إلى تخفيض االتفاقيات التفضـ تخفيض الرســـوم الجمركية ونظام الحصـــص إضـ

 218والحد من الحواجز غير الجمركية. 

المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية  هي منظمة التجارة العالمية 
 مهمة المنظمة األساسية ضمان انسياب التجارة وتبقى . الدولالمعنية بالتجارة ما بين 

المستهلك والمنتج التمتع  من حق ف بأكبر قدر من السالسة واليسر والحرية.  العالمية
ع من المنتجات تامة الصنع بضمان اإلمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوس 

خدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين  و ومكوناتها وموادها الخام 
 أن األسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.  

 

 

 

 

 

 
 -ياسمينة مرابطي، العالقات االقتصادية للجزائر مع االتحاد األوروبي وتطورها في ظل الشراكة األوروانظر،  - 218
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 العضوية تاريخ                               العالمية التجارة منظمة في العربية الدول

 ٢٠٠٠ أبريل/نيسان ١١ األردن                                       .1
 ١٩٩٦ أبريل / نيسان ١٠ المتحدة العربية اإلمارات .2
 ١٩٩٥ يناير /الثاني كانون  ١ البحرين مملكة .3
 ١٩٩٥ مارس / آذار ٢٩ تونس .4
 ١٩٩٥ مايو/أيار ٣١ جيبوتي .5
 ٢٠٠٠ نوفمبر /الثاني تشرين ٩ عمان  سلطنة .6
 ١٩٩٦ يناير /الثاني كانون  ١٣ قطر                                           .7
 ١٩٩٥ يناير /الثاني كانون  ١ الكويت                                     .8
 ١٩٩٥ يونيو /حزيران ٣٠ مصر  .9

 ١٩٩٥ مايو / أيار ٣١                                     موريتانيا .10
 ١٩٩٥ يناير /الثاني كانون ١ المغرب                                      .11
 ٢٠٠٥ ديسمبر /األول كانون  ١١ السعودية               العربية المملكة .12

 
 العالمية التجارة منظمة مراقب في صفة  لها التي الدول العربية

 العمل  مجموعة إنشاء تاريخ مراقب صفة لها التي الدول العربية
 ١٩٨٧ يونيو /حزيران ١٧  الجزائر

 ١٩٩٤ توبرأك /األول تشرين ٢٥ السودان 
 ١٩٩٩ أبريل /نيسان ١٤ لبنان
 ٢٠٠٠ يوليو / تموز ١٧ اليمن

 ٢٠٠٤ ديسمبر /األول كانون  ١٣ العراق
 ٢٠٠٤ يوليو /تموز ٢٧ الليبية العربية الجماهيرية
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 الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية  

 2001 ربمفنو  13  الصين الشعبية

 2000سبتمبر  8            ألبانيا

 1996نوفمبر  23          انجوال

 1995يناير   1   وباربودا إنتيجوا

 1995  يناير  1        األرجنتين

 1995  يناير  1          استراليا

 1995  يناير   1           النمسا

 1995  يناير  1          البحرين

 1995  يناير  1        بنجالديش

 1995  يناير  1       الباربادوس

 1995  يناير  1            بلجيكا

 1995  يناير  1              بليز

 1996فبراير  22             بنين

 1995سبتمبر  12          بوليفيا

 1995مايو   31         بوتسوانا

 1995  يناير  1          البرازيل

 1995  يناير  1دار السالم بروناي

 1996ديسمبر  1           بلغاريا

 1995  يونيو 3      فاسو بوركينا

 1995يوليو   23         بوروندي

 1995ديسمبر  13      الكاميرون 

 1995    يناير  1            كندا

 1995مايو   31  الوسطى أفريقيا

 1996أكتوبر  19            تشاد

 1995  يناير  1            تشيلي

 1995إبريل  30          لومبياكو

 1997مارس  27         الكونغو

 1995  يناير  1        كوستاريكا

 1995  يناير  1      ديفوار كوت

 2000نوفمبر  30كرواتيا

 1995إبريل   20كوبا

 1995يوليو   30قبرص

 1995  يناير  1التشيك

 1997  يناير  1ديمقراطية الكونغو

 1995  يناير  1الدنمرك

 1995مايو   31جيبوتي

 1995  يناير  1دومينكا

 1995 مارس  9الدومينيكان

 1996يناير   21اإلكوادور

 1995يونيو   30مصر

 1995مايو   7السلفادور

 1999نوفمبر  13استونيا

 1995يناير   1األوروبي االتحاد

 1996يناير   14فيجي

 1995  يناير  1فنلندا

 1995  يناير  1فرنسا

 1995  يناير  1الجابون 

 1996أكتوبر    23جامبيا 

 2000يونيو  14جورجيا

 1995  يناير  1ألمانيا

 1995  يناير  1غانا

 1995يناير   1اليونان

 1996فبراير   22    جرينادا

 1995يوليو   21جواتيماال

 1995مايو   31بيساو غينيا

 1995أكتوبر   25      غينيا

 1995يناير 1 جويانا

 1996يناير  30هايتي

 1995يناير   1هندوراس

 1995يناير   1الصين-كونج هونج

 1995يناير   1النمسا

 1995يناير   1أيسلندا

 1995يناير   1الهند

 1995يناير   1اندونيسيا

 1995يناير   1ايرلندا

 1995أبريل  21إسرائيل

 1995يناير   1إيطاليا

 1995مارس  9جاميكا

 2000إبريل  11األردن

 1995يناير   1اليابان

 1995يناير   1كينيا

 1995يناير   1كوريا جمهورية

 1995يناير   1الكويت

 1999فبراير  10قرغيزيا

 1999فبراير  10التفيا

 1995مايو  31ليسوتو

 1995سبتمبر  1ليختششتاين

 2001مايو  31ليتوانيا

 1995يناير  1لكسمبورج

 1995يناير  1الصين -ماكاو

 1995نوفمبر  17مدغشقر

 1995مايو  31ماالوي 

 1995يناير  1ماليزيا

 1995مايو  31المالديف

 1995مايو  31مالي

 1995يناير  1مالطا

 1995مايو  31موريتانيا

 1995يناير  1موريشيوس

 1995يناير  1المكسيك

 1997يناير  29منغوليا

 1995يناير  1المغرب

 1995أغسطس 26موزنبيق    

 1995يناير  1ميانمار

 1995يناير  1ناميبيا

 1995يناير  1        هولندا

 1995يناير  1نيوزيلندا

 1995سبتمبر  3نيكارجوا

 1996ديسمبر  13      النيجر

 1995يناير  1نيجيريا

 1995يناير  1النرويج

 2000نوفمبر 9عمان سلطنة

 1995يناير  1باكستان

 1997سبتمبر  6بنما

 1996يونيو  9باباو نيوغينيا

 1995يناير  1باراجواي

 1995يناير  1بيرو

 1995يناير  1الفلبين

 1995يناير  1بولندا

 1995يناير  1البرتغال

 1996يناير  13قطر

 1995يناير  1رومانيا

 1996مايو  22رواندا

 1996فبراير 21  كيتس ونيفيس

 1995يناير  1لوتشيا سانتا

 1995يناير  1 والجرينادين فنسنت

 1995يناير  1السنغال
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 1995يوليو  23سيراليون 

 1995يناير  1سنغافورة

 1995يناير  1السلوفاك جمهورية

 1995يوليو  30سلوفينيا

 1996يوليو  26السلومون  جزر

1995يناير  1أفريقيا جنوب

  

 1995يناير  1اسبانيا

 1995يناير  1سريالنكا

 1995يناير  1سورينام

 1995يناير  1سوازيالند

 1995يناير  1السويد

 1995يوليو  1سويسرا

 1995يناير  1تنـزانيا

 1995يناير  1تايالند

 1995مايو  31توجو

 1995مارس  1وتوباجو ترينداد

 1995مارس  29تونس

 1995مارس  26تركيا

 1995يناير  1أوغندا

 1995يناير  1المتحدة المملكة

 1995يناير  1المتحدة الواليات

 1995يناير  1أوروجواي

 1995يناير  1فنزويال

 1995يناير  1زامبيا

 1995مارس  5زمبابوي 

 1996أبريل  10 األمارات
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   المنظمات الدولية التي تتمتع بصفة مراقب للجمعية العمومية
 :في منظمة التجارة العالمية

 المتحدة األمم

 المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( األمم مؤتمر

 الدولي  النقد صندوق 

 الدولي  البنك

 والزراعة )الفاو(  األغذية منظمة

 للملكية الفكرية )الويبو( العالمية المنظمة

 االقتصادي والتنمية التعاون  منظمة

 :في منظمة التجارة العالميةون المراقبالدول األعضاء 
 الجزائر .1

 اندورا .2

 أرمينيا .3

 أذربيجان .4

 البهاما .5

 البيضاء روسيا .6

 بوتان .7

 والهرسك البوسنة .8

 كمبوديا .9

 األخضر الرأس .10

  أثيوبيا .11

 يوغسالفيا سابقا مقدونيا، جمهورية .12

 )الفاتيكان( .13

 كازاخستان  .14

 الديمقراطية الشعبية الوس جمهورية .15

 لبنان .16

 مالدوفيا .17

 نيبال .18

 االتحادية روسيا .19

 ساموا .20

 والبرنسيب ساوتوم .21

 السعودية .22

 سيشل .23

 السودان .24

 الصينية تايبية .25

 تونجا .26

 أوكرانيا .27

 أوزبكستان .28

 فانواتو .29

 فيتنام .30

 اليمن .31

االتحادية يوغسالفيا جمهورية .32
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 المراجع العلمية:

 الكتب:  -
دراسة تحليلية، مجلة النفط والتعاون   –إبراهيم شحاتة وروبرت مايرو ، معونات دول األوبك  •

 . /1978األول العدد الرابع /العربي، المجلد  
إحسان هاني سمارة، التكامل االقتصادي العربي المحددات واآلفاق، ندوة التكامل االقتصادي   •

، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية االقتصادية و االجتماعية.  1989العربي، الخرطوم 
 تونس.

الخارجية في االقتصاد األردني،  العموش، آثار العولمة على قطاع التجارة احمد سليمان علي  •
 . 2002أطروحة دكتوراه في االقتصاد مقدمة إلى الجامعة المستنصرية، بغداد، 

أسامة المجدوب، العولمة واإلقليمية: مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية   •
 .2000اللبنانية، القاهرة 

 الدولية ذات الطابع التمويلي،  نشر في أخبار مصر. أمينة جاد، المنظمات االقتصادية  •

 . 2007أيمن رفعت، التكتالت االقتصادية في عصر العولمة، مؤسسة األهرام بالقاهرة  •

ماذا تصورات القطاع الخاص تجاه االحتياجات الواقعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  •
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، بعد القيود الجمركية؟ األمانة العامة لالتحاد  

 .2008دراسة أعدتها السيدة مي دمشقية سرحال، بيروت شباط )فبراير( 

التكامل االقتصادي العربي، أوراق ومناقشات الندوة التي نظمتها رابطة المعاهد والمراكز العربية  •
  15-13تصادية واالجتماعية، الخرطوم للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومجلس األبحاث االق

 ، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، تونس.1989شباط 
، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية 1989التكامل االقتصادي العربي، ندوة، الخرطوم  •

 .1989االقتصادية و االجتماعية تونس 
 . ر حول ) البريكس قصة نجاح تكتبها دول ناهضة (جيهان أبو اليزيد، تقري •
حميد الجميلي، استشراف مستقبل االقتصاد العربي في ظل المتغيرات الدولية، سلسلة المائدة   •

 .  1997، منشورات بيت الحكمة، تموز 2 –الحرة 
تحرير العرب والتحديات االقتصادية العالمية، مؤسسة عبد الحميد شومان،  خالد الوزني،د.  •

 .   1999مان ع
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د. عبد اإلله أبو عياش، الفوائض المالية والواقع االستثماري في الوطن العربي مجلة الوحدة   •
 .1986االقتصادية العربية، العدد الثالث  

د. علي جالل حسين و د. احمد سليمان علي العموش، التكتالت االقتصادية الكبرى و مسيرة  •
 التبعية والتكامل العربي.

،  2000كي، بين الغات ومنظمة التجارة العالمية، المركز اللبناني للدراسات، عام  د. فادي علي م •
 .27/10/2001الجزيرة نت السبت 

 . 2012أبريل/نيسان     29أسباب النشوء وآفاق التطور،  .. د. كمال النقيب، مجموعة دول بريكس   •
 قيادة االقتصاد العالمي؟ د. محمد إبراهيم السقا، هل تغّير دول البريكس •
 .1983محمد السعيد القاق، التنظيم الدولي، الدار الجامعية بيروت  د. •
محمد طلعت الغنيمي، الجامعة العربية، دراسة قانونية وسياسية منشأة المعارف اإلسكندرية   د. •

1974 . 
د. محمود الحمصي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية، مركز دراسات الوحدة   •

 .1983العربية، بيروت 
 . 1999أيلول  585د د. محمود عبد الفضيل، مصر ورياح العولمة، كتاب الهالل العد •
الدكتور صباح نعوش، العالم اإلسالمي ومنظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت السبت  •

27/10/2001. 
الدكتور عدنان شوكت شومان، اتفاقية الجات الدولية الرابحون دومًا والخاسرون دومًا، دار   •

 .1996المستقبل ـ دمشق 
والعمل االقتصادي العربي  –لدول العربية الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، اقتصادات ا •

 .2008المشترك، مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق 
الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري، عولمة االقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول   •

 .2008العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 

بل مجموعة دول بريكس، مجلة الشؤون  (، تاريخ ومستق Ruchir Sharmaروتشير شارما ) •
 .2012العدد الصادر في نوفمبر/ديسمبر Foreign Affairsالخارجية 

 .  1999سليمان المنذري، السوق العربية المشتركة في عصر العولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة  •

، إصدار الصندوق، أبو  1977/1983صندوق النقد العربي أهدافه وهيكله ومجاالت نشاطه  •
 .1984ي ظب
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منتدى الفكر العربي،  فتح هللا ولعلو، تحديات عولمة االقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية، •
 . 1996عمان، 

فالح خلف الربيعي، التكتالت االقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، موقع الحوار المتمدن،   •
 . 12/6/2008تاريخ  3210العدد 

  االتحاد قاسم احمد األحمد، التعاون االقتصادي والسياسي بين المملكة األردنية الهاشمية و  •
 .  1998األوربي، المعهد الدبلوماسي األردني، عمان 

كمال غالي، ميثاق جامعة الدول العربية، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي، القاهرة  •
 وما بعدها.  36ص1948

 . 10العمالق القادم على مهل، صحيفة المسيرة العدد ..محمد الحامدي، تكتل دول البريكس  •

العالقات الدولية، جامعة محمد الخامس، أكدال، المغرب، دور   في محمد بوبوش، باحث •
المنظمات الدولية االقتصادية في ترسيخ العولمة. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ITO5hLW 
محمد سعيد النابلسي، دور مؤسسات التمويل اإلنمائي القطرية في تمويل عمليات اإلنماء في   •

 .2ع 9، م  1983ربي، مجلة النفط والتعاون العربي، الكويت الوطني الع
ــة  • ــيـــــــ ــمـــــــ ــعـــــــــالـــــــ ــجـــــــــارة الـــــــ ــتـــــــ ــة الـــــــ ــمـــــــ ــظـــــــ ــنـــــــ ــي، مـــــــ ــحـــــــــربـــــــ ــيـــــــــم الـــــــ ــمـــــــــد ســـــــــــــــــــــــلـــــــ ــحـــــــ مـــــــ

(WTO ،) http://www.minshawi.com/other/harby.htm 
محمد لبيب شقير، الوحدة االقتصادية العربية، تجاربها و توقعاتها، مركز دراسات الوحدة العربية،  •

 .1009ص  1986بيروت 
ملف المستقبالت العربية البديلة، جامعة األمم المتحدة، منتدى العالم الثالث، مكتب الشرق  •

 .1986القاهرة تشرين األول   2عدد األوسط، ال
نتائج جولة أوروغواي وأثارها على اقتصاديات الدول العربية، دراسة صادرة عن صندوق النقد   •

 .1995العربي 
  .، الصين تعلن مطالبها2009ديد العشرين تتطلع إلى العقد الج نزيرة االفندي، قمة  •

 .1991النظام المرابي العالمي، مجموعة مؤلفين، دار المستقبل دمشق  •
 آذار - 333العدد مجلة الجيش لبنان  هل تعيد دول البريكس رسم مالمح النظام العالمي؟ •

2013.  
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السياسية واالقتصادية،   قيقي في األهدافالهيثم صالح، أسئلة كثيرة حول تجانس المجموعة الح •
 نقاًل عن الغارديان الفرنسية.   قمة بريكس.. نظام عالمي جديد أم محاولة استبدال أقطاب؟

األوروبي وتطورها في ظل الشراكة   االتحادياسمينة مرابطي، العالقات االقتصادية للجزائر مع  •
 .2007متوسطية، رسالة لنيل درجة ماجستير في االقتصاد، جامعة دمشق  -األورو

يوسف الصائغ، االقتصاد العربي على عتبة القرن الحادي والعشرين، مجلة بحوث اقتصادية   •
 . 1996عربية، العدد السادس، خريف، 

 مجالت:الصحف و ال -
 . 2/6/1997، تاريخ 1482د األهرام االقتصادي، العد •

 . 30/9/2009تاريخ  126األهرام االقتصادي، العدد  •

  .األهرام اليومي •

http://digital.ahram.org.eg/checkpart.aspx?Serial=1231750&part=2. 

 .2012مارس   29الخميس جميل مطر، قمة للدول الصاعدة، صحيفة الشروق  •
 حسب ما ذكرته مجلة إيكونوميست البريطانية، مواقع إلكترونية. •

االقتصادية العربية: المسار سعيد عبد الخالق محمود، العالقات   د.متقاعد،  د. أحمد علو عميد •
 و المصير، مجلة شؤون عربية العدد.

عبد العال الصكبان، نحو تنظيم جديد إلدارة العالقات االقتصادية العربية الجديدة، مجلس   د. •
 . 1982كانون األول   46المستقبل العربي العدد 

مجلة   العالم الثالث،  د. محمد العمادي، العوائد النفطية من خالل الصناديق العربية في تنمية •
 .1983 ع ، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت 9النفط والتعاون العربي م 

رويترز، توماسو بادوا شيوبا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي األوروبي في مقابلة   •
 - 07صحافية 

 .  2001-02تاريخ  39219سعد الدين وهبه، أبحاث في خدمة اسرائيل، جريدة األهرام العدد    •

  ترجمة إبراهيم أحمد.، اللوموند ، عن2001 12 20البعث   صحيفة  •
 .  25/8/1997صحيفة البعث ملف االثنين حول اتفاقية الغات العدد الصادر بتاريخ  •
 . 26/6/1997تاريخ  6846صحيفة تشرين العدد  •
 . 8/12/1994عن الهيرالد تريبيون، جريدة تشرين  •
 . 1990، أيلول 63عربية ( العدد مجلة ) شؤون  •

http://digital.ahram.org.eg/checkpart.aspx?Serial=1231750&part=2
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 . ، مقالة للمؤلف220العدد  1988مجلة أخبار البترول و الصناعة، أبو ظبي، نوفمبر   •

 . 2002مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، أيلول  •

 .    2013آذار )مارس(  19وكالة األنباء الجزائرية، الثالثاء  •
 تقارير: التفاقيات و اال -
 .  53، ص 1989صندوق النقد العربي ، التقرير السنوي  •
 اتفاقية صندوق النقد العربي، المادة السادسة.   •
 . 23أبو ظبي ص–، تحرير صندوق النقد العربي 1989التقرير االقتصادي العربي الموحد  •
 .1996، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي 1995قرير االقتصادي العربي الموحد الت •
تقرير الدورة الثانية و الثالثون لمؤتمر غرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبالد العربية،   •

 المصدر  

تقرير وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع الخبراء العرب لدراسة منعكسات اتفاقية الفات  •
 على  

الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  •
 .1996بي للتخطيط بالكويت، الكويت المعهد العر 

 ، مصدر سابق.  1989السنوي صندوق النقد العربي، التقرير  •
 . 2013. أبو ظبي 2012صندوق النقد العربي، التقرير السنوي  •
منشورات الصندوق، أبو  1981-1977صندوق النقد العربي، أهدافه وهيكله ومجاالت نشاطه  •

 ظبي.
 ملخص البيان الختامي لجولة أورغواي.  •
، صحيفة الشعب اليومية أون  النص الكامل إلعالن سانيا لالجتماع الثالث لقادة دول بريكس •

 الين، تصدر  

 .   2011نيسان  18عن وزارة الخارجية الصينية،   •
جامعة الدول العربية،  1العمل االقتصادي العربي المشترك، وثائق اقتصادية رقم  استراتيجية •

 تونس 

• 1982. 
 األعضاء. اإلعالن الوزاري الخاص بالتوسع في تبادل منتجات تكنولوجيا المعلومات بين الدول   •
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اإلعالن عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، صادر عن جامعة الدول العربية،  •
 موقع الجامعة  

 . 10-4بيروت ص  1981كانون الثاني  55االقتصاد العربي العدد الثاني  •
الدراسة المقدمة من األمانة العامة التحاد الغرف العربية، إلى الدورة الثانية و الثالثين لمؤتمر  •

 غرف  

 .1992أيار   8_  5التجارة و الصناعة و الزراعة للبالد العربية، الرباط  •
 دراسة غرفة تجارة دمشق، ملخص عن االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية )الغات(،  •

 .دمشق
النص الكامل إلعالن سانيا لالجتماع الثالث لقادة دول بريكس، صحيفة الشعب اليومية أون   •

 الين، تصدر  

 .   2011نيسان  18عن وزارة الخارجية الصينية،  •
 من هافانا إلى مراكش. –أساسيات  –منظمة التجارة العالمية  •
وقع الصادر عن جامعة الدول العربية، مقواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  •

 .الجامعة على شبكة االنترنت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع باللغة اإلنكليزية:  



373 

 

• Correa Charles، Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory 

Licenes: Option for Developing countries، South Center، Geneva 1999.  
• Dutfield Grahan، Intellectual Property Rights، Trade and Biodiversity، 

World  Conservation Union، Earthscan Publications. London 2000.  
• The EU has the privileges and obligations of membership but does not 

host/chair summits. It is represented by the Commission and Council 

Presidents. 967 .EU and the G8 .European Commission.   
• UNCTAD Secretariat : "Countries in Accession to the WTO. Main Issues 

Involved"، Journal of Economic Cooperation Among Islamic 

Countries،Vol. 16 ، no : 3-4 . 

• W T O  Annual Report 2013, overview of WTO activities in 2012 and early 2013. 

 مواقع الكترونية: 
• http:// www.aleqt.com/2012/04/17/article_647816. 
• http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1738000/1738912.stm. 
• http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXT

ABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0،،contentMDK:21587044~menuP

K:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342،00.html 
• http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJ

ECTSARA/0،،contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSite

PK:3319423،00.html 
• http://webcache.googleusercontent.com 

• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:ww

w.enamaroc.co 
• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ITO5hLW 
• http://www.albankaldawli.org/ida/ida-history.html. 
• http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2002/1/1-1-1.htm 
• http://www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={55CD531A-6154-

4CB4-8E0C-3FABC3795CE0 

• http://www.aps.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%

A6%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9،92415.html 

• http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=110 
• http://www.businesstendersmag.com/ar 
• http://www.ecc.ae/ar/publications.aspx?_url=7 
• http://www.g20.org/G20/webapp/publicEN/aboutG20/pubEN_aboutG20.htm   

http://www.deljpn.ec.europa.eu/union/showpage_en_union.external.g8.php
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0,,contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0,,contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIBRDARABIC/0,,contentMDK:21587044~menuPK:4442413~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4442342,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250091~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:3319423,00.html
http://www.aps.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9,92415.html
http://www.aps.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9,92415.html
http://www.g20.org/G20/webapp/publicEN/aboutG20/pubEN_aboutG20.htm
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• http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm 
• http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm 
• http://www.vetogate.com/230009 . 
• http://www.wtoarab.org/news.aspx?id=6&lang=ar 

-http://www.aljazeera.net/economics/2002/1/1-1 1/1/2002 الجزيرة نت •

2.htm 
 ، صباح نعوش، باحث اقتصادي/ فرنسا، 1/1/2002الجزيرة نت  •
 .27/10/2001الجزيرة نت السبت  •
 . 27/10/2001الجزيرة نت، عن طريق االنترنت، السبت  •
-http://www.aljazeera.net/economics/2002/1/1، نقاًل عن رويتر، 1/1/2002الجزيرة نت •

1-6.htm 

-31/12/2001http://www.aljazeera.net/economics/2001/12/12الجزيرةنت •

31-5.htm. 
 .2012/كانون األول/1السبت  -شبكة النبأ المعلوماتية  •

 http://www.uae7.com/vb/t40293.htmlمعهد اإلمارات التعليمي.  •
موقع البرلمان األوروبي على شبكة اإلنترنت  •

http://www.europarl.europa.eu/portal/en. 

 http://ec.europa.eu/index_en.htm ة األوروبية على اإلنترنت،موقع المفوضي •

األوروبي  االتحادموقع مجلس  •
،http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=en . 

 

 
 
 
 
 
 

 المصطلحات العلمية باللغة األجنبية
- A - 

http://www.vetogate.com/230009
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 Apologetion تبريري

 Abstraction التجريد

 Applied economics االقتصاد التطبيقي

 Ability of management المقدرة اإلدارية 

 Agent middlemen الوسطاء الوكالء

 Agriculture co-operatives التعاون الزراعي

 Alliance ملف

 Analytical Method المنهج التحليلي

 Antagonism تناقض

 Annual Marketing Plan الخطة السنوية للتسويق

 Automatic Vending البيع اآللي

  Agrarian Cooperatives التعاونيات الزراعية

 Arrangements ترتيبات  

 Acceptance قبول 

 Account مساب

 Accumulation تراكم

 Administration إدارة ، مصلحة

 Aid, Economical Aid معونة ، معونة اقتصادية

 Allowances عالوات ، مكافآت

 Arab Common Market السوم العربية المشتركة

 Antagonistic اقتصاد

 Activity نشاط

- B - 

 Balance Sheet ميزانية

 Buying for cash الشراء نقدا  

 Profit أرباح

 Board of Directors مجلس إدارة

 Bottom- up - tope من القاعدة للقمة 

 Brokers السماسرة

 Bail كفالة

 Balance of Payment ميزان المدفوعات

  Book - keeping صك الدفاتر

 Boundary مدود

 Balance of Trade الميزان التجاري

 Bankruptcy إفالس

  Barter مقايضة

 Bourgeoisie البرجوازية
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- C - 

 Conservative محافظ

 Credit Inflation ينالتضخم اإلتما

 Capital audits Interposes المشروع الرأسمالي 

  Calculation مساب

 Capital Flight النظام الرأسمالي

 Class differentiation هروب رأس المال

 Collective ownership التمايز الطبقي

 Common interest ملكية جماعية

 Competition منافسة

 Consumers Cooperatives تعاونيات استهالكية

 Cooperation تعاون

 Cooperator عضو تعاوني

 Cooperative Movement الحركة التعاونية

 Cooperative republic جمهورية تعاونية  

 Cooperative economy اقتصاد تعاوني

 Cooperative Shop مخزن تعاوني  

 Cooperative associations جمعيات تعاونية  

 Cooperative Bank مصرف تعاوني

 Channels Distribution منافذ التوزيع  

 Concentration التركيز، 

  Consumer market سوم المستهلك

 Cargo بضاعة 

 Chamber of Commerce غرفة التجارة

 Clearing Agreement اتفاقية دفع

 Custom Duty الرسم الجمركي

  Class Struggle الصراع الطبقي

 Comparatives المقارنة

 Cost كلفة

 Colonial استعمارية

- D - 

 Data معلومات

 Debt قرض  -دين 

 Delivery Order أمر تسليم، إذن تسليم

 Division Labor تقسيم العمل

  Distribution Relations عالقات التوزيع

 Dialectical جدلي  -ديالكتيكي 
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 Deduction استنتاج

 Determinant مقرر

 Direct مباشر

 Depression كساد ، هبوط

 Distribution of Wealth توزيع الثروة 

  Domination  إخضاعسيطرة، 

 Dynamic Programming البرمجة الديناميكية  

 Discount خصم، تخفيض

 Duty, Duties رسم أو ضريبة، 

- E - 

 Economic Policy السياسة االقتصادية

 Economic Stat اإلمصاء االقتصادي

 Economic القوانين االقتصادية 

 Econometric االقتصاد القياسي

 Economic Activity نشاط اقتصادي

 Efficiency فعالية

 Emigration هجرة

 Equalization مساواة، تعادل

 Expansion توسع ، انتشار

 Expert خبير

 Extortion تصدير

 Entrance fees رسوم االنتساب

 Election انتخاب

 Exemptions and Favorites إعفاءات وامتيازات

 Exploitation استغالل

 Excessive متزايد

 Economic Process العملية االقتصادية

 Economic Relations العالقات االقتصادية

 Economic Base القاعدة االقتصادية

 Economic Theories النظريات االقتصادية

- F - 

 Facilities تسهيالت

 Factory مصنع

 Famine مجاعة

 Final Account الختاميالحساب 

  Financial مالي

 Firm شركة 
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 Fiscal year السنة المالية

 Foreign Debts ديون خارجية

 Free Zone المنطقة الحرة

 Freightage أجرة الشحن

 Fund صندوم

 Fixed Costs تكاليف ثابتة 

 Finance cooperative's تعاونيات التمويل

 Formation of Cooperative التعاونيةتأسيس 

 Feudalism اإلقطاع

 Forced Saving االدخار القسري

 Freedom مرية

 Final Consumer المستهلك األخير

- G - 

 Genocide جماعي

 Growth نمو "تنمية"

 General عام ، شامل

 General Purpose Cooperatives تعاونيات متعددة األغراض

 General union العام  االتحاد

 General assembly جمعية عامة 

 Goods سلع-بضائع 

 Grass Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي

 Gross National Product الناتج القومي اإلجمالي

 Guarantee كفالة

- H - 

 Human Action الفعل البشري

 Humanism اإلنسانية  

 Historical Materialism المادية التاريخية

 Historical School المدرسة التاريخية

 Home Trade التجارة الداخلية

 Housing Societies جمعيات سكنية 

 House Supply التمويل المنزلي

 High Limits for loan الحد األعلى للقرض

 House to House Selling البيع من منزل إلى منزل

- I - 

 Interventionism تدخلية 

 Imports امبريالية 
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 Information مستوردات

 Individualism معلومات  

 Interest on Capital الفردية

 Insurance الفائدة على رأس المال

 In Installment تأمين  

 Industrial Market السوم الصناعية

 Integration تكامل

 Investment Yield عائد االستثمار  

  Invigoration تنشيط، انتعاش

 Invoice فاتورة

 Inference استدالل 

 Induction استقراء

 Input-output المخرجات- المدخالت

 Ideology مصدر "إيديولوجيا"

- J - 

 Joint Property جماعي

 Joint-Stack Company شركة مساهمة

 Justice عدالة

 Law of Motion قانون الحركة

- L - 

 Logic منطق  

 Law of Supply and Demand قانون العرض والطلب

 Labor عمل

 Land Reform إصالح زراعي

 Large Scale Production اإلنتاج الواسع

 Living Conditions ظروف المعيشة

 Local associations جمعيات محلية

 Long - Range Planning التخطيط طويل األجل

 Line of Products خط اإلنتاج  

  Letter of credit (L/C) كتاب االعتماد

 Level مستوى

 Liberalization تحرير  

 Luxuries كماليات

- M - 

 Mercantilism ية )التجارية(نتلالميرك

 Marginalize Trend االتجاه الحدي
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 Marketing Cooperative جمعيات التسويق التعاونية

Associations 

 Middlemen الوسطاء 

 Motive of Joining a Cooperative دافع االنتساب للتعاونية

 Marginal Costs التكاليف الحدية

 Marginal utility Theory نظرية المنفعة الحدية

 Monopolistic Competition االمتكاريةالمنافسة 

 Market Price سعر السوم

 Mercantile تجاري

 Mutual Interests منافع متبادلة

 Mechanism of  Operation آلية العمل

 Mode Of Functioning أسلوب التشغيل

 Money Income الدخل النقدي

 Maximization استقصاء 

- N - 

 Nationalization تأميم  

 Net Profits صافي األرباح

 Neutrality مياد

 Negotiations مفاوضات

 Nullification إلغاء ، أبطال

 Needs الحاجات 

 Natural Recourses الموارد الطبيعية 

 Natural Economy االقتصاد الطبيعي

- O - 

 Organization تنظيم منظمة

 Order أمر ، طلب

 Objects of  Labour العملمواد 

 Oriel األصل

 Optimum األمثل

 Overdraft سحب على الكشوف

 Owner مالك 

 Over Time عمل إضافي

- P - 

 Premium مكافأة

 Paper Money العملة الورقية 

 Primitive community المشاعية البدائية
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 Political Economy االقتصاد السياسي

 Partition تجزئة

 Pay order إذن الصرف

 Pegging Prices تثبيت األسعار 

 Pension معاش التقاعد

 Per Capital للفرد الوامد

 Pledge رهن 

 Position Statement الوضع المالي

 Prepaid مدفوع

 Current Price السعر الجاري

 Priority أفضلية، أولوية

 Profit and loss ربح وخسارة

 Provisions مؤن

 Purchasing Power القوة الشرائية

 Proxy اإلنابة

 Public Relations العالقات العامة 

 Production Relations عالقات اإلنتاج

 Productive Forces قوى اإلنتاج  

 Peasant Economy االقتصاد الفالمي

 Principle مبدأ 

- Q - 

 Qualification of director مؤهالت المدير

 Quality الجودة 

 Quantitative Criteria المعايير الكمية

 Quantitative Factors العوامل الكمية

- R - 

 Renters نيطفيلي

 Royalist ملكية

 Premise Program برنامج إصالمي

 Rent ريع

 Redistributing of Income and إعادة توزيع الدخل والثروة

Wealth 

 Repeat Sales مبيعات متكررة

 Rationalization ترشيد

 Revolution ثورة  

 Reproduction إعادة اإلنتاج

 Reasoning التعقل
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 Reduction اختزال

  Renaissance نهضة "انبعاث"

 Raw Material مواد خام

 Rebate خصم، تخفيض

 Reconciliation مطابقة  

 Register of Commerce التجاريالسجل 

  Regulations أنظمة ، قوانين

 Responsibility مسؤولين

- S - 

 Socialists اشتراكيون

 Social Classes الطبقات االجتماعية 

 Social Labour العمل االجتماعي 

 Sabotage تخريب  

 Saving االدخار

 Sale in Credit البيع بالنسبة  

 Sheaf - Help تبادل المساعدة 

 Self - Supporting الدعم المتبادل

 Social unjust ظلم اجتماعي 

 Standard of Living مستوى المعيشة

 Surplus Value القيمة الزائدة

 Salary مرتب  

 Sample Without Commercial عينة بدون قيمة تجارية

Value 

  Sanction, Economic sanction عقوبة ، عقوبة اقتصادية 

 Satisfaction اكتفاء

 Shortage in Sales هبوط المبيعات  

 Spending ، صرفإنفام

 Sphere, Economic Sphere مجال، مجال اقتصادي

 Stock Corporation شركة مساهمة

 Stock sector مساهم

 Services الخدمات

 Society المجتمع

 Serfs  أقنان

 Superstructure الفوقيالبناء 

- T - 

 Theory of Cooperation نظرية التعاون

 Taxation ضرائب
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 Top Management اإلدارة العليا

 Trade Mark عالمة تجارية

 Transportation نقل

 Terms of Trade شروط التبادل التجاري

 Trade Policy التجاريةالسياسة 

 Transit عبور، مرور، ترانزيت

 Tools أدوات

 Technology التكنولوجيا

 The Economic Sconces العلوم االقتصادية

 Theory of Money النقودنظرية 

 Traditional تقليدي

- U - 

 Unemployment بطالة

 Underdevelopment تخلف

 Undertaking تعهد

 Unfavorable Trade Balance الميزان التجاريعجز 

- V - 

 Value قيمة

 vested interest مصالح مكتسبة

 Voluntary اختياري

 Vendee مزاد علني

 Variable Costs التكاليف المتغيرة

 Vulgar Economy االقتصاد الغوغائي

 Verification التدقيق

 Village Economy االقتصاد القروي

- W - 

 Wholesale Society جمعية االتجار بالجملة

 Wages أجور

 Working Days أيام العمل 

 World market price سعر السوم الدولي

 Welfare الرفاهية
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