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 هذه السلسلة
منذ فجر الوحدة، ومع اإلشارات االوىل إلعادة مجع شتات الوطن الواحد الذي 

طموحات الصغرية املشبوهة، منذ ذلك احلني واحلاجة إىل إصدار بعثرته األطماع وال
هذه السلسلة الفكرية تتزايد، ليس لكي يثبت املركز وجوده على خارطة الواقع 
فحسب وإمنا إللقاء الضوء على كثري من القضااي احليوية وإلطالع القارئ على ما 

 يستجد من إجنازات وقدرات إبداعية.
إن يتزامن انطالق األعداد األوىل يف هذه السلسلة يف العام وقد يكون فاال  حسنا  

األول من االلفية الثالثة أتكيدا  على ما للمنعطفات التارخيية من أتثري يف حياة 
 الشعوب، ويف حتريك وتنشيط أسباب التقدم الثقايف والعلمي، واحلضاري.

م يف رفع وعي وسوف حيرض املركز على ان تقدم هذه السلسلة الفكرية كل ما يسه
القارئ ابحملطات املهمة يف اترخيه البعيد والقريب. واطالعه على آخر املستجدات 

 ذات التأثري العميق على مستوى الوطن العريب.
 
 

 هيئة حترير                                                
 سلسلة "دراسات وأحباث"
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 د. حيىي صاحل حمسن
 
 

 البلدان النامية واألقل منوا   عوملة اقتصادات
 )تبعاهتا على الصناعة اليمنية(
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 اإلهداء
 
 

، الذين مازالوا يشعرون ابملسؤولية جتاه الوطن ، إىل األوفياء
 …ويبذلون ما يستطيعونه بتفان ونكران ذات 
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 قبل البدايــــة
 

أن آليات الكوكبة تعمل أساساً لصاحل الشـركات الكوكبيـة ، الـمس أاينابـا بصـدق  …" 
 متعدية اجلنسية .

كمـــا أن أكمـــر مـــن المـــ  تـــدرقات رأ  املـــاق تركـــز كـــنق أربعـــة عقـــود يف مـــا  كـــن أن 
ـــادق ، بـــع الـــدوق الســـبع الكبـــار ، وبـــ ذا الرتكـــز علـــى مســـتو  نســـميال اثســـتممار املتب

 )*( " .…اقتصاد العامل كلال كان أساساً لصاحل القو  المس حققتال 
 
أما موقعنـا كعـرب رـن  كـن هديـدض نث لـمن العـامل المالـجم ، وبـو لمـوع الـدوق  …" 

المس كضعت لفرتات خمتلفـة لنسـتعمار القـد  ، والـمس مل تعـرا  لتـان نث تنميـة  ز يـة 
ة ا ــــارم ، ما الــــت الغالبيــــة مــــن شــــعو ا تعــــي  يف مســــتو ت مشــــوبة ومو دــــة  دمــــ

 )*(". …متفاوتة من الفقر 

 

 نااعيل صربي عبد هللا
 

 

                                                           

)*( نااعيل صربي عبد هللا ، مقتطفات من : " العرب والعوملة "، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .362،366ص ص  م، 2000بريوت، 
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 تـقديـم 
يســــر  أن أقــــدم جلمدــــور القــــراء يف الــــوطن العــــرج بو ــــال عــــام ، ويف الــــيمن بو ــــال      

 كـــــاص ، بـــــذا الكتـــــاب القـــــيم حـــــوق قضـــــا  العوملـــــة وحـــــوق أكـــــرب رمو بـــــا املؤسســـــية 
ـــة اجلنســـيات  – ـــة ، و  –بعـــد الشـــركات متعدي حـــوق اآلاثر وبـــ  منظمـــة التجـــارة العاملي

الواقعــة واحملتملــة للعوملـــة وملــا ظدـــر هلــا مــن جتليـــات يف اتفاقيــات بـــذض املنظمــة ، وحـــوق 
املشـكنت الـمس يمريبــا انضـمام الـيمن وحصــوهلا علـى العضـوية الكاملــة يف بـذض املنظمــة 

م ( ، ومــا يســتو بال ذلــه مــن  بيــل 1999) بعــد أن أصــبحت عضــواً مراقبــاً يف أبريــل 
 وتعزيز لقدراتال التنارسية . لنقتصاد اليمين

ويرتكــز الكتــاب علــى قاعــدة معلومــات واســعة يف  صــيلال ملفدــوم العوملــة ويف عرلــال     
لو دــات النظــر املختلفــة حــوق بــذا املفدــوم ، ويف ســعيال لبيــان دور كــل مــن التطــورات 
 املولـــوعية ، ث ســـيما يف لـــاق التكنولو يـــا واملعلوماتيـــة واثتصـــاثت وحركـــة اثقتصـــاد
الرأاــان العــامل  ، والتطــورات الذاتيــة الــمس تصــنعدا احلكومــات اــا تفرلــال أو  تــارض أو 
تضـــطر نىل األكـــذ بــــال مـــن سياســـات وذلــــه حســـب ولـــعدا يف نظــــام تقســـيم العمــــل 

 الدون .
ومن حسنات بذا الكتاب ما أوثض من ابتمام كـاص لولـع الـدوق الناميـة واألقـل     

مليــة ، ومناقشــتال التفصــيلية  ملــا يطلــق عليــال املعاملــة التفضــيلية منــواً يف منظمــة التجــارة العا
هلذض الدوق يف اتفاقات النظام التجاري العامل  اجلديد الـذي تشـرا عليـال بـذض املنظمـة 
، وحبمـــال يف نمكانيـــة هســـع موقـــف بـــذض الـــدوق يف املفاولـــات التجاريـــة اجلاريـــة منـــذ 

 .م2001حة ري الرابع للمنظمة  لدو انتداء املؤمتر الو ا
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رلدــذا األمــر أخيــة كاصــة مــن  اويتــع . أوثخــا أن دوثً كمــرية صميــة وأقــل منــواً ث يتــورر 
لديدا العلم الكايف عمـا تتضـمنال أحكـام اثتفاقـات مـن معاملـة كاصـة لصـاحلدا ، ومـن 
مث ث تقبــل عــل اثســتفادة مندــا . واثنيدمــا أن البحــجم يف نطــاق بــذض املعاملــة ا اصــة 

روط الوا ــب توارربــا لنســتفادة مندــا تظدــر أن بــذا النطــاق لــيق ، وأن الشــروط والشــ
املطلوبــة لتنفيــذبا متشــددة . وبــو مــا يســتو ب يف  تقــديري لــيس رقــط توســيع نطــاق 
املعاملة املتميزة للدوق الناميـة واألقـل منـواً  وتيسـري شـروط اثسـتفادة مندـا ، بـل يتطلـب 

تمناءات وانضـوا دا هـت مبـدأ أعـم . وبـذا املبـدأ بـو كروم بذض املعاملة مـن دا ـرة اثسـ
مســــتو ت تطوربـــــا  وق يف منظمـــــة التجــــارة العامليــــة مـــــعلــــرورة تناســــب التزامـــــات الــــد

اثقتصادية واث تماعيـة ، حبيـجم تتصـاعد اثلتزامـات مـع ارتقـاء الدولـة لـدر ات أعلـى 
 على سلم التنمية . 

اجلـــادة ملســـألة عضـــوية الـــيمن يف منظمـــة ومـــن ايـــزات بـــذا الكتـــاب أيضـــاً املعاجلـــة     
التجارة العاملية ، ومناقشة مـد   بـل الـيمن هلـذض العضـوية ، ونبـرا ض ملـا يلـزم ا ـاذض مـن 
كطــــوات لــــيس رقــــط علــــى صــــعيد املؤسســــات والسياســــات واإل ــــراءات ، بــــل وعلــــى 

ذلـــه صـــعيد تعزيـــز القـــدرات اإلنتا يـــة وتطـــوير املـــزا  التنارســـية للمنتجـــات اليمنيـــة ، و 
لتفادي األلرار المس  كن أن تلحق  ثقتصاد اليمين من  راء عدم تـوارر اسـتعدادات  

 كارية ثنفتاحال وتعرلال لر ح املنارسة العاملية العاتية .
وقــــد أحســــن الكاتــــب صــــنعاً بتصــــميم اســــتطنع لــــرأي ر ــــاق األعمــــاق املشــــتغلع     

لتجـارة العامليـة ، وعـرت نتـا ح  لصناعة يف الـيمن حـوق مسـألة انضـمام الـيمن ملنظمـة ا
بـــذا اثســـتطنع يف الفصـــل المالـــجم مـــن الكتـــاب . ذلـــه أن تبعـــات اثنضـــمام هلـــذض 
املنظمــة مل تعــد قضــية مــن اكتصــاص احلكومــة وحــدبا ، بــل بــ  مــن اكتصــاص شــركاء 

 احلكومات والقطاع ا اص والقطاع األبل  .  –التنمية مجيعاً 
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ات منــاظرة آلراء ا ــرباء وآراء املمقفــع واملفكــرين وحبــذا لــو أتيحــت نتــا ح اســتطنع    
واملشـتغلع  لعمـل األبلـ  ، رقـد صـار للــرأي العـام علـى الصـعيد العـامل  دور مدــم ن اء 
العوملــة ون اء منظمــة التجــارة العامليــة وغريبــا مــن املنظمــات الفاعلــة يف نشــر ركــر العوملــة 

العـــام الـــوطين ، ث ســـيما يف البلـــدان وترســـيل آلياهتـــا . وقـــد آن األوان أن يكـــون للـــرأي 
الناميــة والبلـــدان األقـــل منــواً ، دور يعتـــد بـــال يف مســا ل اثنـــدمام يف النظـــام اثقتصـــادي 

 العامل  بو ال عام ، ويف مسألة اثلتحاق انظمة التجارة العاملية بو ال كاص .
حمسـن وبعد ، رإن بـذا الكتـاب عمـل علمـ   ـاد ، بـذق ريـال كاتبـال د. حيـىي صـاحل     

 دــداً كبــرياً ، وأورد ريــال مــن املعلومــات والتحلــينت واثســتنتا ات مــا  كــن أن يــروي 
الظمــأ املعـــريف لــد  مجدـــور واســع مـــن القــراء املدمـــومع بقضــا  العوملـــة والتنميــة العربيـــة 
 علـــــــــــى العمـــــــــــوم ، وقضـــــــــــا  تنميـــــــــــة الـــــــــــيمن يف  مـــــــــــن العوملـــــــــــة علـــــــــــى ا صـــــــــــوص . 

ح والتوصــيات الــمس توصــل نليدــا الكتــاب ، رــن شــه وأ ً كــان موقــف القــراء مــن النتــا 
أهنــم ســـيجدون ريدــا مـــادة كصــبة حلـــوار مولـــوع  حــوق املواقـــف املختلفــة مـــن قضـــا  
العوملــة والتنميــة الــمس مل تــزق قابلــة للمرا عــة ونعــادة النظــر ، وذلــه كنرــاً ملــا قــد يظنــال 

ريدــا قــد أغلــق الــبعم مــن أن بــذض القضــا  صــارت قضــا  حمســومة وأن  ب اث تدــاد 
 بصفة هنا ية .

 م2002أكتوبر  1القاهرة يف      

 د. إبراهيم العيسوي        
 املستشار مبعهد التخطيط القومي                

 م2020والباحث الرئيسي ملشروع مصر       
 مبنتدى العامل الثالث          
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 مقـدمة 
، برة مل تتبلور بعد كآلية ومنظومـة،  عتباربا ظاراً ما اق اجلدق حوق العوملة دا  

يف صـــياغات وأشـــكاق هنا يـــة ، رحـــر وقتنـــا احلالـــر ما الـــت تعكـــس اجتابـــات منظمـــة 
لـف املـدار  واثجتابــات حينـاً ، ورولـوية أحيـاصً أكـر  ، والنظـرة نليدــا تتـو ع علـى خمت

 .الفكرية
بفضــل المــورة العلميــة  ذبلــةلقــد أصــبحت التطــورات العامليــة تتســارع بصــورة م 
، وانتقلـــت الرأااليـــة كـــنق العقـــدين األكـــريين نىل طـــور  ديـــد وآرـــاق واســـعة والتقنيـــة

ردـ  تنتشـر  …تفوق ا ياق ، ليطلق عليدـا الـبعم تسـمية " الكونيـة " و " الكوكبـة " 
 ويتزايد امتدادبا دون حوا ز أو قيود نىل كل  وا  املعمورة ، نذ يتجال اثقتصـاد العـامل 
نىل تـــدويل كـــل شـــ ء ، كالـــعاً لقـــو  الســـوق وحـــدبا ، و تـــت الشـــركات العمنقـــة 
متعديــــة اجلنســــية بــــ  األداة الفاعلــــة والر يســــة يف عوملــــة األســــواق واقتصــــادات العــــامل ، 

 متجاو ة نطاق الدولة القومية وحدود سلطاهتا .
م حصــادبا نن الــدوق املديمنــة يف الشــماق املتقــدم تــزداد اــراًء وتقــدماً ، ويتعــاظ 

ومكاسبدا ، بينما يبحجم رقراء اجلنوب يف كضم شبكة معقدة وعريضة مـن العنقـات 
 التجاريـــــــــــة الدوليـــــــــــة عـــــــــــن المغـــــــــــرات واملخـــــــــــارم ، وعـــــــــــن نمكـــــــــــاصت  –اثقتصـــــــــــادية 

و " رــرص عادلــة " للتخفيــف مــن املخــاطر احملتملــة ، علــى أمــل النفــاذ عــرب اســتمناءات 
 ، كٌل حسب قدرات وبىن بلدانال . ونعاصت كاصة نىل انتزاع ما ُيسمح بال

 رالــــدوق الصــــناعية املتقدمــــة ، نتيجــــة ملــــا تتمتــــع بــــال منتجاهتــــا وكــــدماهتا مـــــن  
 ــودة ومواصـــفات عاليـــة تؤبلدـــا دكـــوق أســواق املنارســـة العامليـــة بمقـــة  واقتـــدار ، هقـــق 
بتحريـــر التجـــارة الدوليـــة الكمـــري مـــن الفوا ـــد املؤكـــدة ، مـــن حيـــجم   دة الطلـــب العـــامل  

لى منتجاهتا ، ومن مث   دة معدثت منو التجـارة والنمـو اثقتصـادي ، والتغلـب علـى ع
 املشكنت واأل مات الدورية .
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و ملقابل ، ث شه أبن دوق العامل المالجم ، والبلدان العربية ، والـيمن نحـدابا  
لـى ، ستوا ال نتيجة لتلـه التحـوثت العامليـة العديـد مـن اإلشـكاثت الـمس تـؤار سـلباً ع

صــادراهتا نىل األســواق ا ار يــة ، وعلــى األســواق احملليــة ، يف تــدرق الــواردات املختلفــة 
الغذا يـة )ومعظمدـا مسـتورد  –شاملًة السلع الصناعية والتكنولو ية ، والزراعية  …نليدا 

اخل . وبــو مــا يــنعكس حتمــاً  …صــاا للغــذاء( ، وجتــارة ا ــدمات واملنتجــات المقاريــة 
يف مـوا ين املـدروعات ، و  دة حـدة البطالـة وترا ـع معـدثت النمـو  علـى   دة العـبء

وغريبــا ، مــا مل تســتنفر ُ ــلا نمكاصهتــا وبرالدــا يف املوا دــة والتخفيــف  …اثقتصــادي 
 من آاثر عوملة كدذض .

 
 -ويف هذا السياق تتضمن الدراسة ، أربعة فصول : 

 
 ن حيـــجم نشـــأهتا ، ومفدومدـــا األوق مندـــا ، ركـــز علـــى اجلانـــب النظـــري للعوملـــة ، مـــ

اثقتصــادي ، وأدواهتــا وآليــات عملدــا ، وتصــاعد نفــوذ الشــركات متعديــة اجلنســية، 
مقابـل احنسـار دور الدولــة القوميـة ، وأاـر كــل ذلـه علـى البلــدان الناميـة واألقـل منــواً 

يف الفجــوة بــع  بتدمــي  أكمــر مــن نصــف ســكان العــامل ، واثتســاع املتزايــد حدتــال
 .را الأغنيا ال ورق

 
  ًأمـــا الفصـــل المـــا  ، رقـــد اســـتعرت أســـس النظـــام التجـــاري الـــدون اجلديـــد ، اـــمن

" ، اــــا ريدــــا أحكــــام املعاملــــة ا اصــــة  WTO تفاقيــــات منظمــــة التجــــارة العامليــــة " 
والتفضــيلية للبلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، واآلاثر احملتملــة املرتتبــة علــى انضــمام بــذض 

ـــــ مــــر  … WTOاألكــــرية نىل  ــــو اري الرابــــع ل يف الدوحــــة ، وصــــور  WTOوراً  ملــــؤمتر ال
 ا نرـــــــــــات املمـــــــــــارة الـــــــــــمس أبـــــــــــر ت تنـــــــــــاق  املصـــــــــــاحل اثقتصـــــــــــادية ريمـــــــــــا بـــــــــــع
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 " الكبـــــــــــار" ، وبامشـــــــــــية بلـــــــــــدان اجلنـــــــــــوب ، وارتقاربـــــــــــا للتحـــــــــــالف وتنســـــــــــيق  
 املواقف .

 

   دوريـة التجاريـة يف اجلم –يف حع مت  صي  الفصل المالجم للتطورات اثقتصـادية
اليمنيـــة الـــمس تصـــنف لـــمن البلـــدان األقـــل منـــواً ، وتعـــا  مـــن اكـــتنثت ومعوقـــات 
اقتصــــادية كبــــرية ، ولــــعف شــــديد يف بياكلدــــا وبنابــــا التحتيــــة ، وقاعــــدة صــــناعية 
صشــــ ة ، اثســــتممار ريدــــا لــــ يل وبامشــــ  ، ومنتجاهتــــا الوطنيــــة ُمكل فــــة ، وتفتقــــر 

ووسـا ل الـرتويح املطلوبـة للمنارسـة احملليـة ملستو ت اجلودة واملواصفات ، ولتقنيـات 
 …وا ار ية 

ورغــــم التعتــــيم الراــــ  " التقليــــدي " علــــى املعلومــــات والبيــــاصت املتعلقــــة بعمليــــات     
يف بـذا الشـأن  –، نث أنال قد مت اثعتماد  WTOتفاوت اجلدات الراية اليمنية مع 

راء ر ـــــاق األعمـــــاق علـــــى دراســـــة ميدانيـــــة هليليـــــة ثســـــتطنع و دـــــات نظـــــر وآ –
الصناعيع يف اليمن حوق رؤيـتدم لننضـمام نىل منظمـة التجـارة العامليـة، ولعمليـات 
التفــاوت اجلاريــة معدــا ، وتقيــيم املعوقــات اثقتصــادية ومســتو  األداء احلكــوم  ، 

 اخل .…واآلاثر احملتملة  لنسبة ملنتجاهتم ومشاريعدم الصناعية عامة 
بيعــة اإل ــراءات احلكوميــة للتكيــف اثقتصــادي واملؤسســ  اــا كمـا مت التطــرق نىل ط     

 وتطورات النظام اثقتصادي اجلديد . WTOيتوارق مع متطلبات 
 

  وانفرد الفصل الرابع ، علـى لـوء مـا تقـدم ،  ملـة مـن السياسـات العمليـة املقرتحـة
إلصــــنح البنيــــة املؤسســــية ، ومــــا  كــــن توكيــــال كــــنق عمليــــات التفــــاوت وهديــــد 

، والدور الذي يفرتت أن تضطلع بال كـل مـن الدولـة والقطـاع  WTOلتزامات مع اث
ا ـاص ،  لنسـبة لتنميــة الصـادرات وتعزيــز القـدرة التنارســية ، والسياسـات احلما يــة 

 اخل . …للصناعات الناش ة ، مع أخية التو ال حنو التكتنت اإلقليمية 
 



30 

 

 ت اإلحصـــا ية ، ومؤشـــرات ريمـــا احتـــو  اجلـــزء األكـــري علـــى ملحـــق كـــاص للبيـــاص
 التجاري للجمدورية اليمنية . –التطور اثقتصادي 

 
ــــة األكــــرية مســــميات وارــــدة لتــــزيع صــــورة العوملــــة  ــــت علينــــا يف اآلون لقــــد توال
والرتويح هلا يف حميط العامل المالجم ، كأن توصف املشاكل واملخاطر اثقتصادية املتوقعـة 

ونن كانـــت بعيـــدة  –تحـــد ت " ، ووصـــف الفوا ـــد للبلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً بــــ " ال
ـــــــــــــــــــــــــــــاق  ـــــــــــــــــــــــــــــة " اســـــــــــــــــــــــــــــتغنق الفـــــــــــــــــــــــــــــرص "  –املن ــــــــــــــــــــــــــــــ " الفـــــــــــــــــــــــــــــرص " وأخي  ب

و " تعظـــيم املنــــارع واملكاســــب " ، وبــــ  أساســــاً تنطبـــق و ملعــــىن احلــــريف للكلمــــة علــــى 
الشــركات العمنقـــة والـــدوق الصــناعية املتقدمـــة ولـــيس علـــى البلــدان الفقـــرية واألقـــل منـــواً 

 …عن تناوق الفرصة أو العمور عليدا العا زة حر 
كما كمر احلديجم النظـري عـن العوملـة ، وتكـاار املفـرطع يف التفـاؤق بكتـا هتم 
غري املولوعية املكرسة لسرد نجيابياهتا وروا دبا ، وكأهنا املنقذ اجلديد  لكل دوق العـامل 

ــــع در ــــات ومســــتو ت النمــــو ، رالكــــل يف ن ــــز ب ــــال ، دون متيي ــــال و نوب ظــــربم " ، مشال
 سيعظم من مكاسبال ومنارعال " !!!

ويف أرضل األحـواق " واقعيـًة " لتلـه الكتـا ت ، متـر التحلـينت مـرور الكـرام 
، وبصــورة ســطحية وانتقا يــة علــى بعــم التبعــات واآلاثر العامــة ، احملتمــل وقوعدــا علــى 

مـن " عنـق  البلدان الناميـة واألقـل منـواً ، ونقراهنـا حبلـوق ووصـفات منطيـة  ـابزة للخـروم
الز ا ـة " دون التعمـق والـتمعن يف الرتكـة المقيلـة املرتاكمـة عـرب قـرون طويلـة مـن عوامــل 
التخلـــف ، كـــالفقر واجلدـــل ، وشـــحة املـــوارد ، والفســـاد املتفشـــ  كالســـرطان ، ومشوليـــة 

ـــــــل حـــــــراك عـــــــومل  متســـــــارع ، تقـــــــودض أدوات متعـــــــددة األشـــــــكاق  …األنظمـــــــة  ، مقاب
   …واثجتابات 

، كفيلـة و ـدارة  -ومـا أكمربـا  –ألسباب ، وحـدبا أو مـع غريبـا رممل تله ا
علــى نحبــاط أيــة حماولــة ثنتشــاق بلــدان العــامل المالــجم مــن دوامــة املعــاصة . األمــر الــذي 
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تنبـــال نليـــال صـــراحًة ، بـــع احلـــع واآلكـــر ، العديـــد مـــن تقـــارير ودراســـات األمـــم املتحـــدة 
 …ومنظماهتا املتخصصة 

 
الدراســة ، نلــارة نوعيــة وواقعيــة لطبيعــة مــا توا دــال  علــى أمــل أن تشــكل بــذض

 …البلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، وملــا  كــن أن نفــف علــى الــيمن مــن املخــاطر احملتملــة 
 –وأن تزيد مساحة الرؤ  واملساخات املولوعية املسؤولة ، حوق املستقبل اثقتصـادي 

يــــة ، يــــتحكم ريدــــا اث تمــــاع  لســــكان اجلنــــوب ، يف ظــــل ظــــروا ومســــتجدات عامل
 …ويو ددا الكبار األقو ء 

 
 د . حيىي صاحل حمسن

   م2002مايو  –صنعاء   
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 الفصل األول

 إىل أين؟ …العوملة 
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 العوملة بني النشأة والسطوة * 
يـــر ح الكمـــري مـــن املفكـــرين أن ظـــابرة العوملـــة بـــ  ظـــابرة قد ـــة العدـــد وليســـت   

عناصر األساسية المس هملدا ركرة العوملة ، كـا د د العنقـات املتبادلـة حديمة ، رورقاً لل
بــــع األمــــم ممــــل تبــــادق الســـــلع وا ــــدمات ، أو يف انتقــــاق رؤو  األمــــواق أو انتشـــــار 

ــــــــر أمــــــــة بقــــــــيم وعــــــــادات غريبــــــــا مــــــــن األمــــــــم  ، …املعلومــــــــات واألركــــــــار ، أو يف  ا
 (1)كل بذض العناصر عرردا العامل منذ عدة قرون . 

 
ويف بــــذا اثجتــــاض  كــــن اعتبــــار الكشــــوا اجلغراريــــة أواكــــر القــــرن ا ــــامس عشــــر      

ومـــــا متخـــــم عنـــــال ، منـــــذ عـــــام  Mercontilismاملـــــيندي ، وظدـــــور مـــــذبب التجـــــاريع 
م تقريبـاً ، بدايـة أوليـة للرأااليـة التجاريـة ، وللعنقـات التجاريـة املنتظمـة داكــل 1500

جــاريع واهنيــار النظــام اإلقطــاع  الــذي كــان ينــتح الدولــة وبــع األمــم ، رمــع ظدــور الت
 ـدا هقيـق اثكتفـاء الـذاس رحسـب ، ومـع الكشـوا اجلغراريـة لـرأ  الر ـاء الصـاحل 
واألمــريكيتع وغريبـــا ، واكتشــاا الـــذبب يف النصــف الغـــرج للكــرة األرلـــية، وظدـــور 

 دة كبــرية يف ، كــل ذلــه قــد أد  نىل اتســاع نطــاق املنحــة الدوليــة ، ونىل    …النقــود 
تبــادق الســلع وا ــدمات ، وأســدم يف كلــق الدولــة القوميــة املوحــدة ، الــمس  تفــ  ريدــا 
املقاطعــات وتكــون كالــعة حلكــم شــخ  واحــد بــو امللــه أو األمــري ، ويف التشــجيع 

 على توسع الدوق القوية واستين دا للمقاطعات واملستعمرات .
 

املركنتليـة " ، كانـت تعـين قـوة الدولـة العسـكرية  نن الدولة القومية لد  التجاريع "     
والنفـــوذ القـــوي ، لتكفـــل نلغـــاء احلـــدود واحلـــوا ز بـــع املقاطعـــات ، وهقيـــق رـــا م  يف 
صــادراهتا مــن أ ــل القضــاء علــى املعوقــات والقيــود مــن لــرا ب ون وات ورســوم مــرور 

مقاطعـة ألكـر  ،  وغريبا ، المس كانت تعوق حرية التجارة الداكلية وانتقـاق السـلع مـن
ـــــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــــة ملنتجاهتـــــــــــــــــا احمللي ـــــــــــــــــة التجاري ـــــــــــــــــق سياســـــــــــــــــة احلماي  ومـــــــــــــــــن أ ـــــــــــــــــل تطبي
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بفـــــرت الرســـــوم اجلمركيــــــة علـــــى املنتجــــــات املســـــتوردة للحـــــد مــــــن الـــــواردات وتنشــــــيط 
الصـادرات، واــا يكفـل هقيــق رــا م يف امليـزان التجــاري ، و لتـان   دة حصــيلتدا مــن 

 الذبب والفضة .
 

يون بتوسيع مستعمرات الدولة وتوسيع نفوذبا من أ ل احلصـوق كما صد  التجار       
علــى املــواد األوليــة والعمــاق الن مــع لصــناعاهتم ، ولتكــون ســوقاً لتصــريف منتجــاهتم ، 
ودعــوا نىل تنظــيم املعــامنت التجاريــة لصــاحل الطبقــة املســيطرة وبــ  طبقــة التجــار ، مــن 

 املـــــــــــــــــوا ين حيـــــــــــــــــجم ســـــــــــــــــن القـــــــــــــــــوانع وصـــــــــــــــــه العملـــــــــــــــــة وتوحيـــــــــــــــــد املقـــــــــــــــــاييس و 
 واملكاييل .. اخل .

 
مل تكن املركنتلية نظاماً ركر ً ، ونمنا كانت يف املقام األوق نتام عقوق ر ـاق الدولـة     

ــــا ر حيندــــا  …وكبــــار املــــوظفع ور ــــاق املــــاق واألعمــــاق يف تلــــه األ م  ، وأصــــبح الت
صــــــر شخصــــــية مقبولــــــة ذات مكانــــــال ا تماعيــــــة رريعــــــة ، بعــــــد أن كــــــان متــــــوار ً يف الع

، نذ تزايــــد نفــــوذ التجــــار  عتبــــار أهنــــم يــــزودون الدولــــة  ملــــوارد  …اإلقطــــاع  ومدمــــنً 
 (2).اثقتصادية المس تدعم سلطتدا يف الداكل وا ارم ، وتعز  قوهتا 

 
تنبـأ مـاركس و ازلـز يف بياهنمـا  –منتصف القرن التاسع عشـر  –ويف مرحلة ثحقة      

 مـة للتوســع والبحـجم عــن املزيـد مــن األسـواق، وانفتــاح الشـيوع  ، حبا ـة الرأااليــة الدا
،  …العــامل علــى بعضــال الــبعم رتنــدمح خمتلــف األمــم يف اقتصــاد وســوق عامليــة واحــدة 

 -حيجم ورد يف بياهنما :
وبــدارع احلا ــة الدا مــة نىل أســواق  ديــدة ، تنطلــق البور وا يــة نىل مجيــع أحنــاء  …"  

وتتغلغـل يف كـل مكـان ، وتوطـد دعا مدـا يف كـل الكرة األرلية . رينبغ  هلا أن تـدكل 
 مكان وتقيم الصنت يف كل مكان .
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و ســتممار الســوق العامليــة تصــبو البور وا يــة اإلنتــام واثســتدنك يف كــل البلــدان       
بصبغة كواوبوليتية ، وتنـزع من الصناعة أساسدا الوطين ، رتنقرت الصناعات الوطنيـة 

واصــل انقرالــدا يومــاً بعــد يــوم ، وهــل حملدــا صــناعات  ديــدة التقليديــة القد ــة ، أو ت
يصبح ندكاهلا وتعميمدا مسألة حيوية لكل األمم املتمدنـة ، صـناعات مل تعـد تسـتعمل 
ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــــــاً املـــــــــــــــــــــواد األولي ـــــــــــــــــــــة وحســـــــــــــــــــــب ، ب ـــــــــــــــــــــة احمللي  املـــــــــــــــــــــواد األولي

رحسـب، اآلتية من أبعد مناطق العامل ، وث تستدله منتجاهتـا يف داكـل الـبند نفسـدا 
ــــــــــدثً عــــــــــن احلا ــــــــــات القد ــــــــــة الــــــــــمس  ــــــــــل أيضــــــــــاً يف مجيــــــــــع أحنــــــــــاء املعمــــــــــورة . وب  ب
كانــت تكفيدــا املنتجــات الوطنيــة ، تتولــد حا ــات  ديــدة تتطلــب لكفايتدــا منتجــات 
ـــــوطين الســـــابق  أقصـــــى األقطـــــار وخمتلـــــف املناكـــــات ، وبـــــدثً عـــــن اثنعـــــزاق احمللـــــ  وال

ملة ، وتصبــــح األمـــم متعلقــــة بعضدــــا واثكتفـــاء الـــذاس ، تقـــوم بـــع األمـــم صـــنت شـــا
          (3)".…ببعم يف كل امليادين 

 
أبن الرأااليــة بــ  دا مــاً نظــام عــامل  تنــتح ( 4)ومــن  دــة أكــر  يــر  اــري أمــع ،     

 لضــرورة اثســـتقطاب العــامل  أي التنـــاقم بــع املراكـــز واألطــراا ، وتقـــود  لتـــان نىل 
 مات  ديدة وغري حمدودة . تفكه النظام العامل  ونىل صدا

 ( 1914-1815رتوســـــــع الرأااليـــــــة مـــــــمنً كـــــــنق املرحلـــــــة " الربيطانيـــــــة " الطويلـــــــة )    
، متيــزت بــذض  1896و  1848كانـت تقــوم علــى ارتتـاح ســوق عامليــة كاصــة بـع ســنوات 

السوق  لتباين بع املراكز املصنعة واألطـراا غـري املصـنعة ، املسـتعمرة وشـبال املسـتعمرة 
واثنفتـــاح الـــذي قادتـــال اهليمنـــة الربيطانيـــة دكـــل أ مـــة مـــع هنايـــة تلـــه املرحلـــة بســـبب  ،

 اشتداد املنارسة من قبل أملانيا والوث ت املتحدة .
أعيــد بنــاء الســوق العامليــة هــت ةايــة وبيمنــة  1945كمــا يــر  أبنــال ابتــداء مــن عــام       

كري واإليــديولو   ويف منــاال الــوث ت املتحــدة يف منــاال مــن اثســتقطاب المنــا   العســ
، واعتــرب أن لــرورات العوملــة كانــت تعــرب عــن نفســدا يف رــرتة مــا بعــد  …احلــرب البــاردة 
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( يف أرــق مــزدوم ومتكامــل ، رفــ  الــدوق املتطــورة كــان يعتقــد أن 1970-1954احلــرب )
ـــع وقـــادر علـــى حمـــو  ــــزي قـــادر علـــى  مـــع منـــو غـــري حمـــدود لصـــاحل اجلمي التـــدكل الكين

نث أنـــال ابتـــداء مـــن عـــام  …الظرريـــة البنيويـــة وتقلـــي  البطالـــة نىل احلـــد األد  األ مـــات 
ولـــعت أ مـــة الرأااليـــة حـــداً هنا يـــاً ل وبـــام الكينــــزية وأوبـــام أيدلو يـــة التنميـــة ،  1970

وانطلق اهلجوم احملارظ لليربالية اجلديدة المس اكتزلت نفسدا نىل مسـتو  الـرتويح لعـنم  
 …كو  بو " السوق " 

ـــذ عـــام      ـــد بناؤبـــا من ـــدة " ، يف رأي اـــري أمـــع ، والـــمس أعي  1945نن " العوملـــة اجلدي
تــدكل اآلن مرحلــة  ديــدة وتتمتــع بســمات كاصــة متيزبــا بشــدة عــن املراحــل الســابقة، 
ردــ  تتميــز  كــرتاق متبــادق مملــجم األقطــاب )بــع الــوث ت املتحــدة واليــا ن واثهــاد 

ســابق لــال ، يعــرب عــن نفســال لــيس رقــط بتكميــف التبــادثت األوروج( ، وبــو اكــرتاق ث 
التجارية بع املراكز ولكن أيضاً ، وبشكل كاص ،  كرتاقـات متبادلـة لـرؤو  األمـواق 
، رالرأاـاق الــذي بقـ  لفــرتة طويلــة وطنيـاً ،  يــل اآلن نىل رقــدان بـذض الصــفة، ويصــعد 

 مكانال ، وبسرعة را قة ، رأااق عامل  مديمن .
  

ث شه أبن عوملة اليوم  تشـكل نقلـة نوعيـة با لـة يف  ريـل العنقـات والتحـوثت      
، ويف مسار التطور التارن  للمجتمعـات اإلنسـانية عامـًة ، حيـجم بـر  مصـطلح العوملـة 
بولوح كنق العقـد األكـري مـن القـرن العشـرين ، وكاصـة بعـد اهنيـار اثهـاد السـوريمس 

قـــت ولفـــرتة طويلـــة مســـاع  الغـــرب ، يف هريـــر وانـــدمام واملنظومـــة اثشـــرتاكية الـــمس أعا
اثقتصـــاد والســـوق العـــامل  مـــن كـــنق عمليـــات التكامـــل اثقتصـــادي والتجـــاري البيـــين 
للــدوق اثشــرتاكية والعديــد مــن الــدوق الناميــة األكــر  ذات التو ــال اثشــرتاك  ، ســواء 

ن المنا يـة ، ومـن لمن ما كان يسمى انظمة " الكوميكون " ، أو عرب عنقـات التعـاو 
 كنق نحجام الكمري من بلدان العامل المالجم عن نتباع هنح التطور الرأاان .
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ومـــا أن انتدـــت احلـــرب البـــاردة ، حـــر كضـــعت مجيـــع الـــدوق اثشـــرتاكية الســـابقة      
ومعدـــا معظـــم البلـــدان الناميـــة لـــربامح وسياســـات اإلصـــنح اثقتصـــادي هـــت نشـــراا 

دوق النقــد الــدون والبنــه الــدون ، ولتتســابق مجيعدــا علــى منظمــمس بريتــون وود  ، صــن
 ( .WTOهرير أسواقدا واثنضمام نىل منظمة التجارة العاملية )

 
 لقــــــد أصــــــبح العــــــامل بصــــــدد اــــــورة علميــــــة تقانيــــــة ومعلوماتيــــــة  بــــــارة تتســــــارع 
بـــو  ر عاليـــة غـــري معدـــودة ، مـــن شـــأهنا نحـــداث تطـــورات وتغـــريات  ذريـــة شـــاملة يف 

ـــ ـــة وحـــر العســـكرية خمتلـــف من وغريبـــا ،  …اح  احليـــاة اثقتصـــادية والسياســـية والمقاري
وتضــــاعفت عمليــــات اثســــتفادة مــــن كــــدمات " اثنرتنيــــت " أبرقــــام مدولــــة ، يُقـــــدر 

م  ، ليفـــتح اجملـــاق واســـعاً لنغـــرتاا مـــن حبـــر 2003جتاو بـــا املليـــار مشـــرتك حبلـــوق العـــام 
ـــــبعم  لولـــــع اث قتصـــــادي اجلديـــــد " اقتصـــــاد عصـــــر املعلومـــــات ، وبـــــو مـــــا أاـــــاض ال

 املعلومات " .
نن القفــــزات الكبــــرية الــــمس حيققدــــا التقــــدم العلمــــ  والتقــــا  ، وكاصــــة تكنولو يــــا      

 املعلومـــــــات واثتصـــــــاق منـــــــذ اناـــــــة عقـــــــود مضـــــــت ، قـــــــد شـــــــكلت عنصـــــــراً أساســـــــياً 
بــ   ومــؤاراً يف تطــور ظــابرة العوملــة واتســاع نطاقدــا ، وكانــت الشــركات متعديــة اجلنســية

ــــنعم اليــــوم دون غريبــــا بوســــا ل وأدوات نلــــارية  املمــــوق والــــدارع لتلــــه اإلزــــا ات ، لت
 و ديدة  ملزيد من املنارع والكسب املتعاظم .

راملنـــــارع حبســـــب نيفـــــازيلو  أ . كاثميتســـــيس ، أحـــــد  مســـــؤون صـــــندوق النقـــــد     
 البلــــدان الغنيــــة الــــدون ، مل تتــــو ع تو يعــــاً عــــادثً ، نذ تزايــــدت الفــــوارق يف الــــدكل بــــع

والبلدان الفقرية ، مملما تزايدت داكـل كمـري مـن البلـدان ، رمـن بـع سـكان العـامل اليـوم 
مليـار مـندم يعيشـون علـى  2.8مليارات نسمة مـا اق بنـاك حـواىل  6الذين يبلو عددبم 

مليار نسـمة علـى أقـل مـن دوثر واحـد يوميـاً ، مـا  1.2أقل من دوثرين يومياً ، ويعي  
 (4)نىل القلق البالو واستمرار العديد من املشاكل وحاثت الفقر املدقع . يدعو
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أبن أ ـزاء كبـرية مـن العـامل ث تشـارك بفعاليـة بعـد يف  (6)،وورقاً إلبرابيم العيسـوي       

عمليــــــات العوملــــــة ، وتكــــــاد القــــــو  الفاعلــــــة والنشــــــيطة يف العوملــــــة تنحصــــــر يف الــــــدوق 
 عشـــــــــــــر دوق صـــــــــــــاعدة يف آســـــــــــــيا وأمريكـــــــــــــا الصـــــــــــــناعية املتقدمـــــــــــــة ومعدـــــــــــــا حنـــــــــــــو 

، وأن العوملـــة ليســـت رقـــط نتــام تطـــورات تقانيـــة ومعلوماتيـــة واتصـــاثتية ، …النتينيــة 
 ونمنا نتام سياسات واكتيارات حكومات وشركات متعدية اجلنسيات .

 
نن العوملـــــة اثقتصــــــادية حســــــب رأي الكمــــــريين ، وحســــــب اتفاقــــــات منظمــــــة 

نتقا يــــــة نىل در ــــــة كبــــــرية ، رــــــدوق املركــــــز الرأاــــــان ، ( بــــــ  اWTOالتجــــــارة العامليــــــة )
والشــركات متعديــة اجلنســية ، بــ  مــن تــتحكم  ألســواق العامليــة وتســيطر علــى التجــارة 
الدولية ، وب  من تصيو تله اثتفاقيات المس ما الـت قاصـرة يف حـق البلـدان الناميـة ، 

ق الـــدوق الصـــناعية حـــع يُفـــرت عليدـــا رـــتح أســـواقدا ملنتجـــات وكـــدمات ورؤو  أمـــوا
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــة اجلنســـــــــــــــــــية ، يف حـــــــــــــــــــع ما ال ـــــــــــــــــــة متعدي  املتقدمـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــركاهتا العاملي

أسواق بذض األكرية تضع العوا ق املختلفة ، قانونية كانت أم ن را يـة ، أمـام صـادرات  
مـــن املنتجـــات الـــمس متتلـــه ريدـــا مـــزا  نســـبية ،   –وبـــ  حمـــدودة  –البلـــدان الناميـــة نليدـــا 

 منتجات النسيح واملنبس .كاملنتجات الزراعية ، و 
نن أســواق البلــدان الناميــة تُفــتح أمـــام انتقــاق رؤو  األمــواق الــمس يــذبب  انـــب        

كبــــري مندــــا يف املضــــار ت املاليــــة ، يف حــــع تــــررم الــــدوق الصــــناعية املتقدمــــة انتقــــاق 
العمالــة واألشــخاص الطبيعيـــع نليدــا ،بــل نهنـــا تــررم ومــن حيـــجم املبــدأ ندرام مناقشـــة 

، ويتم التشدد أيضاً على حصـوق  WTOبذض املواليع يف  داوق أعماق مؤمترات  ممل
ـــــــــــمس قـــــــــــد  ـــــــــــة ال ـــــــــــات ونتا ـــــــــــات اثبتكـــــــــــارات العلمي ـــــــــــى التقني ـــــــــــة عل ـــــــــــدان النامي  البل

اث تماعيـــة ، اســــتناداً نىل اتفاقيـــة ةايــــة  –تســـاعدبا يف عمليــــات التنميـــة اثقتصــــادية 
 حقوق امللكية الفكرية .      
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أيريــه توســان ، ر ــيس جلنــة نلغــاء ديــون العــامل المالــجم ، أبن العوملــة  وحســب رأي     
احلاليــــة انتقا يــــة  ــــداً ، وقا مــــة علــــى البحــــجم عــــن الــــربح ، وهقــــق حريــــة تنقــــل رؤو  

 (7)األمواق ، اا ريدا األمواق النامجة عن عمليات اجلر ة املنظمة )غسيل األمواق(.

عادلة ، تصنعدا وتو ددـا لصـاحلدا دوق املركـز وعلى ذله ، رالعوملة انتقا ية وغري      
الصــناعية املتقدمــة وشــركاهتا متعديــة اجلنســية ، ولــيس للبلــدان الناميــة مــن كيــار ســو  
التعــاي  معدــا ومــع تطوراهتــا للتخفيــف مــن األلــرار الــمس قــد تلحقدــا ، وحماولــة البحــجم 

كـــام اثتفاقـــات عـــن بـــع شـــبكة املصـــاحل املتضـــاربة والعنقـــات الدوليـــة املعقـــدة ، وبـــع ر 
 استمناءات ومعوصت هقق هلا شي اً اا تر وض .
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 املفهوم االقتصادي للعوملة * 

ث يو ـــد حـــر اآلن تعريـــٌف والـــٌح وحمـــدٌد للعوملـــة ، يتفـــق عليـــال اجلميـــع بســـبب    
تشــعباهتا وتعقيــداهتا ، لكوهنــا ما الــت تشــكل ظــابرة غــري مكتملــة املنمــح ، وامابــة 

 ية متواصلة ومتسارعة يف تطوراهتا ومشوليتدا .عمل
 

 ونن كـــــان بنـــــاك نمجـــــاٌع علـــــى اعتبـــــار العوملـــــة نتا ـــــاً طبيعيـــــاً للتطـــــور الرأاـــــان ،       
وأهنـا ترتكــز علــى األســا  اثقتصــادي لتشـمل آاثربــا وتبعاهتــا خمتلــف لــاثت ومنــاح  

، نث أن اآلراء حـوق املفدـوم اخل  …احلياة اثقتصادية واث تماعيـة والسياسـية والمقاريـة 
قــد  – لنظــر نىل أدواهتــا وآلياهتــا ونتا جدــا احلاليــة واملتوقعــة  –اثقتصــادي هلــذض الظــابرة 

 تباينت بتباين الرؤ  واملدار  الفكرية .
 

رممًن تلتق  الكمري مـن األدبيـات الغربيـة علـى تعريـف العوملـة أبهنـا "   دة در ـة        
ع اجملتمعــات اإلنســانية مــن كــنق عمليــات انتقــاق الســلع ورؤو  اثرتبــاط املتبــادق بــ

 (8)". …األمواق وتقنيات اإلنتام واملعلومات 
أسـتاذ اثقتصـاد النيجـريي ، علـى  S . Ibi Ajayiويقرتب من بذا املفدوم ، تعريف       

لعـامل ، " أهنا التفاعل والتكامل املتزايد بع أنشطة للمجتمعات اإلنسـانية يف كـل أحنـاء ا
 (9)كاصة األنشطة اثقتصادية " . 

كــــــذله مــــــا أوردض طــــــنق عرتيســــــ  ، أبن العوملــــــة : " بــــــ  اثقتصــــــادات العامليــــــة       
املفتوحة على بعضدا ، وب  أيديولو يا ومفابيم الليربالية اجلديدة المس تدعو نىل تعمـيم 

تا يـــة ، وبـــ  تعـــد اثقتصـــاد والتبـــادق احلـــر كنمـــوذم مر عـــ  ، ونىل قـــيم املنارســـة واإلن
 (10)العامل  لرراض و ملزيد من التقدم " 

رـري  العوملـة  (11)أما " يور ع شر ب " ر يس للس ندارة مؤسسة " كرايسلر " ،      
 -من كنق النقاط التالية :
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  العوملــة ليســت ســباقاً أو تنارســاً علــى األســواق رحســب ، ونمنــا علــى األســعار
دا مــاً بوظيفــة كدمــة الشــعب ، ويف ظــل دولــة القــانون،  أيضــاً ، رالرأااليــة تضــطلع

يعمـــل اقتصـــاد الســـوق علـــى تعزيـــز النظـــام الـــد قراط  الدســـتوري ، نلـــارة نىل أن 
ــــع مركزيــــة الســــلطة السياســــية واثقتصــــادية ، وتضــــمن تكــــارؤ الفــــرص  املنارســــة متن
ـــــــرب  دوربـــــــا كمحـــــــرك للتحـــــــوثت  ـــــــة األ ـــــــور والضـــــــمان اث تمـــــــاع  ، وي وعدال

 عيـــــة . وأن هقيــــــق الررابيـــــة املســــــتقبلية ســـــيتم مــــــن كـــــنق احلفــــــا  علــــــى اث تما
 انفتاح وهرير األسواق .

 
  العوملــة ث تنــتح كنرــات  ديــدة ، ردــ  مفتــاح لتحقيــق الســنم واثســتقرار يف

العـامل ، نذ يتحمـل ر ـاق األعمـاق املعـوملع مسـؤولية كلـق أسـس الررابيـة واحلفـا  
هقيق التقـدم التكنولـو   كدمـًة للمسـتقبل العـامل  على ررص العمل واملساخة يف 

. 
 

  العوملــة ث تعــين تـــدبور األولــاع اث تماعيــة ، والعكـــس صــحيح ، ردــ  تررـــع
 املســــتو ت املعيشــــية  ملقــــاييس العامليــــة ، وعلــــى النقــــيم اــــا تتكــــرر اإلشــــارة نليــــال 
ــــــــــة ، تؤكــــــــــد   أبن العوملــــــــــة تتســــــــــبب يف تقلــــــــــي  رــــــــــرص العمــــــــــل وتفشــــــــــ  البطال

 ادت نســــــبة التشــــــغيل يف دوق الســــــوق األوروبيــــــة  1970اءات أبنــــــال منــــــذ اإلحصــــــ
، وأن رــرص العمــل اجلديــدة يف الــدوق الصــناعية املتقدمــة قــد %37املشــرتكة حبــواىل 
 مليون ررصة كنق نفس الفرتة . 110بلغت حواىل 

كمـــا تزايــــد متوســــط دكـــل الفــــرد احلقيقــــ  يف دوق اثهـــاد األوروج كــــنق العقــــود 
أكمــر مــن متوســط الــز دة الســا دة يف بقيــة  % 10ألكــرية  بســرعة نســبتدا األربعــة ا

 الدوق األوروبية .



43 

 

  نن العوملـــة املاليـــة ث تســـبب األ مـــات ، بـــل تشـــكل عـــامنً حمفـــزاً لنســـتممارات
اثقتصــادية ، ولعمليــات الشــفارية والرقابــة الد قراطيــة ، نذ تبلــو يف الوقــت احلالــر 

سـاعة ، مـا يعـادق أو يزيـد  24سـواق املاليـة العامليـة كـل حجم األمواق املدورة يف األ
 شدور . 4عن قيمة التجارة العاملية كنق 

  أســـــــا  يف حلبـــــــة األســـــــواق ترا ـــــــع أخيـــــــة احتياطـــــــات املـــــــواد ا ـــــــام كمـــــــورد 
لتحــل حملدــا علــوم املعررــة الــن حمــدودة ، رعلــى امتــداد قــرن مــن الزمــان كــان العامليــة 

مرتبطـــاً  لـــنفط ،  بـــدءاً بــــ " روكفيلـــر " حـــر ســـلطان  معيـــار تصـــنيف أغنيـــاء العـــامل
بـــروصي ، أمــــا اآلن رقـــد تغــــري معيــــار التصـــنيف ليصــــبح اجلدـــد الــــذبين يف مقدمــــة 
املعــايري وليحتــل " بيــل  يــتس " مؤســس ومالــه "مــا يكــرو ســورت" مكانــة أغــىن 

 ر ل يف العامل .
 

 قـــات ، رـــإذا كـــان نن اـــورة  التقنيـــة يف اثتصـــاثت  لـــق أشـــكاثً  ديـــدة للعن
مليون شخ  ، رقـد  3مل يتجاو   1994عدد املستفيدين من شبكة اثنرتنيت عام 

مليــون ، ويتوقـع أن يصــل نىل مليــار مسـتخدم حبلــوق عــام  100نىل  1998تزايـد عــام 
م . وأن التوســع يف اثســتفادة مــن كــدمات اثنرتنيــت ســيفتح طرقــاً وأســواقاً  2003

  ديدة .
 احلكومــات الوطنيــة مــن ســلطاهتا ، ونمنــا تقــود نل شــراكة بــع  نن العوملــة ث هــرم

 اثقتصاد والسياسية .
 
 لقـــــد ركـــــزت تلـــــه اآلراء علـــــى تعزيـــــز در ـــــة اثرتبـــــاط بـــــع اجملتمعـــــات ، ُمد عيـــــة       

أبن هرير األسواق والتجارة ولربلة اثقتصادات العاملية وتكاملدا ستحقق النمو والتقـدم 
  العــامل  والررــاض اإلنســا  ، يف حــع أخلــت أو جتابلــت حالــة اثقتصــادي علــى املســتو 

الــــن تكــــارؤ يف أولــــاع الــــدوق ، واكــــتنا مســــتو ت التطــــور اثقتصــــادي والتقــــين ، 
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و لتــان اكــتنا حجــم ومــد  نمكــاصت هقيــق اثســتفادة أو الضــرر ألي مندــا ، نذ 
را أو أن مــــا حيققــــال أحــــد األطــــراا مــــن مكاســــب ثبــــد أن يكــــون علــــى حســــاب طــــ

، بــــل أن اآلراء الســــالفة  …أطـــراا أكــــر  ، ولـــو بشــــكل نســـي أو  ز ــــ  أو مرحلـــ  
يف مستو  اقتصـادي وتكنولـو    –مشالال و نوبال  –ارتكزت على ررلية أن دوق العامل 

متقــارب  كــن جلميعدــا اثغــرتاا مــن "كــريات العوملــة الــمس ث تنضــب "،  وبــو مــا ث 
 يؤيدض املنطق وث احلقا ق .

كمــا ولــعت تلــه اآلراء نصــب أعيندــا رقــط مصــاحل الكبــار مــن الــدوق الصــناعية       
املتقدمـــــة ، واقتصـــــرت رؤيتدـــــا للعوملــــــة  لنظـــــر نليدـــــا مـــــن كــــــنق املـــــزا  الـــــمس حققدــــــا 
وســـيحققدا العـــامل املتطـــور ، دون التعـــرت للمحـــاذير والتبعـــات الـــمس حتمـــاً ســـتوا ددا 

 دان الفقرية من سكان اجلنوب .البلدان النامية واألقل منواً ، وكاصة البل
أن العوملــــة  (12)رورقــــاً للمــــدير اإلقليمــــ  ملنظمــــة " اليونيــــدو " يف املنطقــــة العربيــــة ،      

ظابرة مولوعية وشاملة يف غاية التشـابه والتعقيـد وث كـن ردبـا ونبطاهلـا برغبـة ذاتيـة 
ع عمليـــة التقـــدم ، نمنـــا املطلـــوب بـــو ن ـــراء التكيـــف الـــن م لعمـــل آلياهتـــا اـــا يكفـــل درـــ

اإلنسا  ل مام وتقلي  األكطار النامجة عندا ، ثسيما ن اء التفاوت اثقتصادي بـع 
املنـــاطق املتقدمـــة واملتـــأكرة يف العـــامل ، والبحـــجم يف وســـا ل ونمكـــاصت توســـيع الفـــرص 

ــــمس تتيحدــــا بــــذض الظــــابرة  ــــة " والشــــركات  …الطيبــــة ال ، بعيــــداً عــــن اســــتغنق " األقلي
 إللرار اصاحل الشعوب األكر  واقارتدا ومكاسبدا الوطنية.العمنقة وا

ــــاك مــــن املفكــــرين الــــذين هلــــم رؤيــــة مغــــايرة للعوملــــة وينظــــرون نليدــــا        و ملقابــــل ، بن
، نذ يصــف عصــام الــزعيم العوملــة أبهنــا  علــت التنميــة املســتقلة …مــن الزاويــة األكــر  

ـــاك مســـتحيلة ، وأهنـــا عمليـــة صـــريورة وليســـت حالـــة نشـــأت أ و تنشـــأ غـــداً ، رلـــيس بن
اقتصــاد معــومل ونمنــا اقتصــاد يتجــال نىل العوملــة ، وأهنــا ظــابرة تناقضــيال هــاوق توحيــد العــامل 
وتؤدي نىل جتز تال يف نفس الوقت ، والوالح مندا بشدة بو التجز ة والتدمـي  ، ردـ  
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فعــل ث تتطــور ب –أيــة دولــة  –تشــق الوحــدة الوطنيــة بتزايــد و ــود لموعــات يف الدولــة 
العوملــــة ، رمــــمنً زــــد اجلــــزء املكســــيك  اجملــــاور للــــوث ت املتحــــدة يتفاعــــل مــــع العوملــــة 
ويســــتفيد ، بينمــــا اجلــــزء اجلنــــوج مندــــا يوا ــــال صــــعو ت التمويــــل والبعــــد عــــن الســــوق 
األمريكيــة وينحــو حنــو الفقــر املــدقع أكمــر وأكمــر ، كــذله املنــاطق الصــينية الــمس يزدبــر 

مرشحة لننفصاق ، كما أن  يوان وسنغارورة  كـن اعتبارخـا  ريدا اثستممار قد تكون 
 كظابرة ثنفصاق املناطق األكمر اخنراطاً يف العوملة .

أمـــا التدمـــي  ردـــو ظـــابرة بنيويـــة يف العوملـــة )التناقضـــية( ، ردـــ  تســـتممر يف أكمـــر      
وغـري املرحبـة  املناطق موا ة لنستممار والربح ، وتسـتنكف اثسـتممار يف املنـاطق الفقـرية

 (13)، ليزداد املزدبر ا دباراً واملتخلف  لفاً .
 

ويف بــــذا الســــياق يــــذكر منــــري احلمــــ  ، أبن احلريــــة اثقتصــــادية واثنفتــــاح علـــــى      
األســـواق ون الـــة احلـــدود ســـيكون يف الندايـــة هقيقـــاً ملصـــاحل الـــدوق الصـــناعية الكـــرب  ، 

  علـى املسـتو  العـامل  ، وأن عمليـة وسوا ينجم عنال املزيد من اثستقطاب والتدمـي
النفاذ نىل األسواق ولربلـة العنقـات اثقتصـادية علـى املسـتو  الـدون ، نمنـا تعـين نعـادة 
تقســيم العمــل الــدون مــرة أكــر  لصــاحل اقتصــادات الــدوق الصــناعية املتقدمــة ، كاصــة 
ــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــا اإلنتــــــــــــــــــــــــام ، ومؤسســــــــــــــــــــــــات التموي  وأهنــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــتحكم يف تكنولو ي

ا ل اثتصـــاق الفضـــا ية ، وأنظمـــة املعلوماتيـــة ، بـــل تعتمـــد أساســـاً علـــى الدوليـــة ، ووســـ
 املنظمـــــــــــات الدوليـــــــــــة الـــــــــــمنث )الصـــــــــــندوق والبنـــــــــــه الـــــــــــدوليع ومنظمـــــــــــة التجـــــــــــارة 

 (14)العاملية( . 
 

 أو كمــــا قــــاق عبــــد اإللــــال بلقزيــــز ، أبن العوملــــة تتجــــال نىل تســــليط منظومــــة  ديــــدة      
 رــــتح احلــــدود ، وحريــــة التجــــارة ، ونبــــدار نظــــممــــن التشــــريعات اثقتصــــادية الــــمس تقــــر 

 (15)احلماية اجلمركية وكل ما  كن أن يسمح للدولة ببسط سيادهتا . 
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ـــذين تعرلـــوا للعوملـــة ، انطنقـــاً مـــن التقســـيم الكنســـيك        وبنـــاك مـــن املفكـــرين ال
حيـجم  يـز بـع دا ـرة  (16)لنقتصاد السياس  املاركس  ، ومندم صـادق  ـنق العظـم ، 

اإلنتــام املباشــر الــمس تشــكل عمــق منــط اإلنتــام وعنقــات اإلنتــام، ودا ــرة التبــادق، أي 
تبادق السلع وا دمات والتجارة وعمليات تو يـع المـروة الـمس مت ننتا دـا وآليـات تـداوهلا 

 أي اقتصاد السوق . …واستدنكدا 
تقريبــاً نىل ردــو يــر  أبن منــط اإلنتــام الرأاــان قــد وصــل عنــد منتصــف بــذا القــرن     

نقطـة اثنتقـاق مـن عامليـة دا ـرة التبـادق والتو يـع والسـوق والتجـارة والتـداوق ، نىل عامليــة 
دا رة اإلنتام ونعادة اإلنتـام ذاتـال ، أي أن ظـابرة العوملـة الـمس نشـددبا بـ  بدايـة عوملـة 

الرأااليـة  اإلنتام والرأااق اإلنتا   وقو  اإلنتام الرأاالية ، و لتـان عنقـات اإلنتـام
أيضـاً ، ونشــربا يف كـل مكــان مناســب ومن ـم كــارم لتمعــات املركـز األصــل  ودولــال . 
والعوملـــة  ـــذا املعـــىن بـــ  رالـــة العـــامل علـــى مســـتو  العمـــق بعـــد أن كانـــت رالتـــال علـــى 

 مستو  سطح النمط ومظابرض .
نىل  –الرأاـان أي أن ظابرة العوملة المس نعيشدا اآلن بـ  طليعـة نقـل دا ـرة اإلنتـام     

نىل األطراا بعد حصربا بذض املـدة كليـاً يف لتمعـات املركـز ودولـال  –بذا احلد أو ذاك 
ــــة بــــع املركــــز واألطــــراا تتصــــف  لتبــــادق التجــــاري غــــري  … وأن طبيعــــة العنقــــة احلالي

 املتكارئ ، واثستغنق ، وهنب العامل المالجم .
 ، أبهنــــــا : حقبــــــة التحــــــوق الرأاــــــان  ونلــــــ  العظــــــم نىل تعريفــــــال املكمــــــف للعوملــــــة    

العميق لإلنسانية مجعاء ، يف ظل بيمنة دوق املركز ، وبقيادهتا ، وهـت سـيطرهتا ، ويف 
 …ظل سيادة نظام عامل  للتبادق غري املتكارئ 

 
ويتفق مع بذا التعريف نبرابيم العيسوي ، الذي ث ير  معىن للحديجم عـن العوملـة     

 لفاعلة يف منظومة وأطوار الرأاالية العاملية .دون ذكر املتغريات ا
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 كـــــذله األمـــــر  لنســـــبة لــــــ نااعيـــــل صـــــربي عبـــــد هللا الـــــذي عـــــر ا العوملـــــة أبهنـــــا        
" الرأااليـــة الكوكبيـــة " أو " الرأااليـــة العامليــــة ريمـــا بعـــد مرحلـــة اإلمرب ليــــة " ، نذ أن  

أسـا  مـن قـوانع الرأااليـة ،  ظابرة " الكوكبة " ب  أحدث مرحلـة وصـل نليدـا قـانون
 (17).وبو اثجتاض المابت حنو املزيد من تركز رأ  املاق والسيطرة والقوة اثقتصادية 

 ويف بــــــــذا اثجتــــــــاض يتضــــــــح أن هليــــــــل لينــــــــع لإلمرب ليــــــــة قــــــــد بــــــــع  أن الطــــــــور       
 ـــة اثحتكــاري للرأااليـــة يتســـم بعــدة كصـــا   أخدـــا ، متركــز اإلنتـــام ورأ  املـــاق بدر 

عاليــة ، نشـــأت معدـــا اثحتكـــارات الـــمس تلعــب الـــدور الفاصـــل يف احليـــاة اثقتصـــادية ، 
وانــدمام رأ  املــاق املصــريف مــع رأ  املــاق الصــناع  ، لينشــأ علــى أساســدما رأ  املــاق 
املـــان ، ونىل  انـــب التصـــدير الســـلع  تنشـــأ عمليـــات التصـــدير الرأاـــان ، وتتشـــكل 

 (18). …تكارات العاملية اثهادات الرأاالية أو اثح
أبن التحــوق نىل الرأااليــة اثحتكاريــة قــد اقــرتن بتوســع  (19)،كمــا رأ  رــؤاد مرســ        

حـــاد يف العنقـــات اثقتصـــادية الدوليـــة ، كـــان مـــن أبـــم معاملـــال هـــوق البلـــدان الرأااليـــة 
ــــدان املتخ ــــب جتــــارة الســــلع ، ونحلــــاق البل لفــــة  املتقدمــــة نىل تصــــدير رأ  املــــاق نىل  ان

كأســـواق للتـــزود   امـــات وتصـــريف املنتجـــات الندا يـــة . وبكـــذا تكشـــف منـــذ هنايـــة 
 القـــــــــــــــرن املالـــــــــــــــ  اجتـــــــــــــــاض والـــــــــــــــح نىل تـــــــــــــــدويل احليـــــــــــــــاة اثقتصـــــــــــــــادية وتـــــــــــــــدويل 
رأ  املـــــاق ، و اد اعتمـــــاد الصـــــناعة علـــــى ا ـــــارم ، وتكـــــو ن رأاـــــاق متـــــويل  متـــــداكل 

 –عمنقــة ، ولتصــبح بنــاك  ومتشــابه يســعى نىل التصــدير ، وقامــت احتكــارات دوليــة
ظــابرة عامــة كونيــة ، بــ  التــدويل الســريع للحيــاة اثقتصــادية يف كــل بلــد ،  –ريمــا بعــد

ـــة ، والمـــورة الـــمس  ولتتضـــاعف ســـرعتدا عـــن ذي قبـــل بفضـــل المـــورة العلميـــة والتكنولو ي
ــــة يف بيكــــل تقســــيم العمــــل  ــــام ، اــــا أد  نىل هــــوثت  وبري أحــــداتدا يف قــــو  اإلنت

 الدون .
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ثشــــه أن تلــــه التعريفـــــات متمــــل استعرالــــاً مكمفـــــاً وســــريعاً إلبــــرا  اثجتابـــــات       
الفكرية واإليديولو ية يف ردم العوملة اقتصـاد ً ، وردـم آلياهتـا وعنقاهتـا ، وتفسـري قـو  
ولاثت حركتدا ، ونن تباينت أو تعارلت تعريفاهتا ومفدومدـا اثقتصـادي مـن مفكـر 

يتضـــح أبن  –واـــا تقـــدم  –، وبـــو شـــ ء طبيعـــ  ، نث أنـــال آلكـــر ومـــن مدرســـة ألكـــر  
تعريفــ  نااعيــل صــربي عبــد هللا ، وصــادق  ــنق العظــم ، خــا األكمــر هديــداً ودقــة ، 
واألقــرب نىل املولــوعية يف تشــخي  الظــابرة ومنمســتدا ، كوهنمــا شــددا وبصــياغات 

يف أحــدث مراحــل  مكمفــة علــى هديــد ركيــزة الظــابرة  ألســا  اثقتصــادي للرأااليــة 
هوهلا وتطوربا ، وعلى تركز رأ  املاق وتدويلال ، وتسليع كل شـ ء يف كـل مكـان ، يف 
ظـل بيمنــة وســيطرة دوق املركــز وســيادة نظــام عــامل  للتبــادق غــري املتكــارئ ، وبــو األمــر 
الـــذي تؤكــــدض كصـــا   العوملــــة وجتلياهتـــا اثقتصــــادية ، الـــمس ث نتلــــف عليدـــا اانــــان ، 

 -وأخدا :
اتســــاع نطــــاق التكامــــل واثعتمــــاد املتبــــادق علــــى املبــــادثت التجاريــــة الدوليــــة   -1

املتعاظم منوبا ،  لرغم من ارتقاد بعـم أطراردـا ، وكاصـة البلـدان الناميـة ، للنديـة 
 والتكارؤ .

 
التدويل املتعاظم لنقتصاد العامل  ، واتساع نطاق هرير القطاعـات اثقتصـادية  -2

جتـــــارة الســـــلع ، جتـــــارة ا ـــــدمات اختلـــــف تفريعاهتـــــا ، ليشـــــمل نىل  انـــــب هريـــــر 
وتــدويل اثســتممار ، وتزايــد انــدمام األســواق املاليــة الدوليــة ، وحريــة انتقــاق رؤو  
األمــــواق عــــرب احلــــدود الــــمس نصــــ  أغلبدــــا لعمليــــات املضــــاربة يف بورصــــات املــــاق 

 العاملية .
 
 مــــــــري مــــــــن تعــــــــاظم حجــــــــم ونفــــــــوذ الشــــــــركات متعديــــــــة اجلنســــــــية ، وعوملــــــــة الك -3

 نشاطاهتا اإلنتا ية كارم دوق املركز .
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تركـــز اثســـتممارات يف الـــدوق الصـــناعية املتقدمـــة ، وتزايـــد نفـــوذ وبيمنـــة الكتـــل  -4
 الــــــمنث الكبــــــار )الــــــوث ت املتحــــــدة األمريكيــــــة ، اثهــــــاد األوروج ، اليــــــا ن( ، 

المالـجم علـى  على أسواق املاق ، واثقتصـاد العـامل  ، مقابـل بقـاء اقتصـادات العـامل
 حاهلا مدمشة ، من حيجم اثستممارات والتجارة وأولاع التنمية .

 
تقلـــ  الســـلطات اثقتصـــادية للدولـــة الوطنيـــة لصـــاحل القطـــاع ا ـــاص احمللـــ  ،  -5

 والشركات اثستممارية األ نبية ، واملنظمات الدولية .
 

بقاً، تزايــد هريـــر اقتصـــادات وأســـواق دوق العــامل ، وكاصـــة دوق اثشـــرتاكية ســـا -6
والبلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، مــن كــنق بــرامح وسياســات اإلصــنح اثقتصــادي 
الـمس يو ددــا ويشــرا علــى تنفيــذبا صـندوق النقــد والبنــه الــدوليع   جتــاض هتيأهتــا 

 حنو دمح اقتصاداهتا وأسواقدا يف النظام اثقتصادي الدون اجلديد.
 
يميـــة متجانســـة ، نمـــا ملزيـــد مـــن بـــرو  ظـــابرة التجمـــع يف تكـــتنت اقتصـــادية نقل -7

التكامل واثندمام اثقتصـادي وتعظـيم املكاسـب ، كمـا بـو األمـر  لنسـبة للـدوق 
املتقدمــــة ، أو للوقايــــة مــــن التبعــــات الضــــارة النامجــــة عــــن العوملــــة ، كمــــا بــــو حــــاق 

 البلدان النامية واألقل منواً .
 
عضـويتدا معظــم  ( الــمس أصـبحت تضــم يفWTOننشـاء منظمـة التجــارة العامليـة ) -8

ــــد مــــن  ــــه صــــنحيات واســــعة وملزمــــة لتنظــــيم املزي ــــة دوليــــة متتل دوق العــــامل ، كدي 
 عمليات هرير التجارة الدولية وتو يددا .
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 من يستحوذ على جتارة العامل اليوم ؟* 
 

منـــذ قـــد  الزمـــان واملبـــادثت التجاريـــة بـــع بلـــدان العـــامل تتواصـــل وتتطـــور مـــن 
املؤشــرات اإلحصــا ية مل تتــوارر بصــورة  كــن الواــوق  ــا نث  حقبــة نىل أكــر  ، غــري أن

م رصـــاعداً ، حيـــجم شـــددت التجـــارة ا ار يـــة كـــنق  رندـــا  1830ابتـــداًء مـــن العـــام 
الطويــل رــرتات مــدا  و ــزر . رقــد كــان حجــم التجــارة ا ار يــة العامليــة كــنق الفــرتة مــن 

 1913لكنـال  اـر سـلباً بعـد العـام  سـنو ً ،  % 3.4يتزايـد بنسـبة   1913حـر العـام  1870
، بســــبب ظــــروا احلـــرب ، وجلــــوء العديــــد مـــن الــــدوق نىل التعررــــات  %1واخنفـــم نىل 

اجلمركية والقيود الكمية ةايـة ملنتجاهتـا الوطنيـة ، يف حـع انطلقـت التجـارة العامليـة مـرة 
نوي ، حمققــة معــدق منــو ســ 1973أكــر  وبمقــل كبــري بــدءاً مــن ا مســينيات وحــر العــام 

 ( 20)حر منتصف الممانينيات . % 3.6، وليدبط معدهلا ومن  ديد نىل  % 9بلو 
ـــــة  ـــــع اثنتعـــــاة والرتا ـــــع النســـــي ، كـــــنق هناي وبـــــ  ونن كانـــــت تتـــــأر ح ب

ظلـــت  1999الممانينيـــات وبدايـــة التســـعينيات ، نث أهنـــا وحـــر أواكـــر العقـــد األكـــري يف 
 ( 21). % 3.7معدثهتا الوسطية ث تتجاو  

 
م بلغـت قيمتدـا 2000، رإن الصادرات العاملية لعام وورقاً لبياصت البنه الدون

. ، )أنظـر اجلـدوق(تريليـون دوثر 6.6، يف حـع بلغـت قيمـة الـواردات تريليون دوثر 6.3
، ينحـــــظ أن حصـــــة الـــــدوق مرتفعـــــة الـــــدكل مـــــن ومـــــن البيـــــاصت التفصـــــيلية للجـــــدوق
مـن صـادرات تلـه الـدوق بـ   % 82، وأن  % 72.5الصـادرات العامليـة وصـلت نسـبتدا 

،  % 24.1صــادرات مصــنعة ، بينمــا مل تتجــاو  نســبة صــادرات الــدوق متوســطة الــدكل 
 رقط حصة البلدان منخفضة الدكل من نمجان الصادرات العاملية. % 3.4و
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أمــا أقــل نســبة لصــادرات الســلع املصــنعة ردــ  مــن نصــيب بلــدان الشــرق األوســط      
مـــن لمـــوع صـــادراهتا ، يف حـــع مل تـــزد نســـبة  % 17لـــمس مملـــت حـــوان ومشـــاق أرريقيـــا ا

 ث غري . % 1صادراهتا الصناعية من التكنولو يا املتقدمة عن 
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 التجارة ااارجية لدول العامل حبسب مستوايت الدخل
  ملليار دوثر$

 جمموعات الدول

نسبة صادرات السلع  م2000جتارة السلع عام
صنعة من إمجايل امل

صادرات السلع 
 م )%(1999

نسبة صادرات 
التكنولوجيا الراقية من 

السلع املصنعة 
م 1999لصادرات 

)%( 

الصادرات 
 ابملليار $

الواردات ابملليار 
$ 

 % 21 % 79 6551 6350 جمموع دول العامل -
 % 22 % 82 4933 4603 دول مرتفعة الدخل -
 % 6 % 51 200 218 دول منخفضة الدخل -
 % 21 % 66 1418 1530 -دول متوسطة الدخل : -

 دخل متوسط أدنـى 
 دخل متوسط أعلى 

657 

873 
571 

847 
58 % 

72 % 
19 % 

23 % 

 % 20 % 64 1618 1747 -دول منخفضة ومتوسطة الدخل : -
 31 % 81 621 712 شرق آسيا واحمليط اهلادئ % 
 10 % 56 312 307 أورواب وآسيا الوسطى % 
 14 % 48 382 358 مريكا الالتينية والكارييبأ % 
 1 % 17 138 214 الشرق األوسط ومشال أفريقيا % 
 4 % 79 79 64 جنوب آسيا % 
 9 % 39 86 93 أفريقيا جنوب الصحراء % 

، البنـــه الـــدون ، الطبعـــة العربيـــة ، مركـــز األبـــرام  2002املصـــدر : بيـــاصت خمتـــارة مـــن تقريـــر عـــن التنميـــة يف العـــامل 
 . 241،   239للرتمجة والنشر ، القابرة ،ص ص 

 وفقا  ملعايري أطلس البنك الدويل فقد ُصنفت جمموعات الدول كما يلي : -ملحوظة : -

دوثراً  755الـــمس يبلـــو ريدـــا نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتح القـــوم  اإلمجـــان  –دوق منخفضـــة الـــدكل  -
 رأقل.

صــيب الفــرد مــن النــاتح القــوم  اإلمجــان الــمس يبلــو ريدــا ن –دوق متوســطة الــدكل )شــرحية دنيــا(  -
 دوثراً . 2995نىل    756

الــمس يبلــو ريدــا نصــيب الفــرد مــن النــاتح القــوم  اإلمجــان  –دوق متوســطة الــدكل )شــرحية عليــا(  -
 دوثراً . 9265نىل  2996

  مر .دوثراً رأك 9266المس يبلو ريدا نصيب الفرد من الناتح القوم  اإلمجان  –دوق مرتفعة الدكل 
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األردن ، البحرين ، تـونس ، اجلزا ـر ، نيـران ، سـور  ،  -دوق الشرق األوسط ومشاق أرريقيا ب : -
مصـر ، الـيمن ،  يبـوس ، الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ، العـراق ، ُعمـان ، لبنـان ، ليبيـا، املغــرب ، 

 السعودية .
نـاك مـن وريما يتعلق  لدوق مرتفعة الدكل ، املتعاظم نفوذبـا ، ثشـه أبن ب

القــرا ن واملؤشــرات الــمس تؤكــد أبن العــامل قــد وح يف حقبــة يســتحوذ ريدــا المناــة العمالقــة 
)الـــــــــوث ت املتحـــــــــدة ، اثهـــــــــاد األوروج ، اليـــــــــا ن( علـــــــــى معظـــــــــم حركـــــــــة التجـــــــــارة 

 واثستممارات الدولية .
 

وذ علـى مـن دوق العـامل األكمـر اـراء تسـتح % 20نذ تشـري تقـارير األمـم املتحـدة أبن     
مــن التجــارة الدوليــة ، كمــا  تلــه  % 84.2مــن النــاتح اإلمجــان للعــامل ، وعلــى  % 84.7
اــا  اد مــن عمــق اهلــوة بــع ذلــه  (22)مــن لمــوع مــدكرات العــامل  .  % 85.5ســكاهنا 

 ا ُمس الذي  مل دوق املركز وبقية دوق وسكان املعمورة .
 
 الشركات متعدية اجلنسية * 

ركات الكرب  متعدية اجلنسية العنصـر األسـا  لنقتصـاد الـدون اجلديـد تعترب الش      
ــــة والفاعلــــة  نىل  انــــب املنظمــــات الدوليــــة )كصــــندوق النقــــد  –، وأبــــم األدوات القوي

يف تدويل اثقتصاد العامل  وعوملتـال ،  –( WTOوالبنه الدوليع ومنظمة التجارة العاملية 
نشطتدا وانتشاربا اجلغرايف . رقد أصـبحت أكـرب  لنظر نىل لخامة استمماراهتا وتنوع أ

قوة مؤارة على عمليات تدويل رؤو  األمـواق والتجـارة واإلنتـام وا ـدمات واملعلومـات 
متخليــة عــن انتما دــا ووث دــا القــوم  ، لتســتقر يف أي مكــان مــن العــامل ، ورقــاً ملــا  …

 يقدم من مزا  ، واا حيقق أقصى در ات الرحبية .
انت اثحتكارات السـابقة تركـز معظـم نشـاطاهتا داكـل نطـار دوهلـا الرأااليـة لقد ك     

أو اثســتعمارية ، علــى حســاب اقتصــادات البلــدان الناميــة أو البلــدان املســتعمرة وشــبال 
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املســـتعمرة وتعمـــل علـــى دعـــم وةايـــة الســـوق القوميـــة مـــن املنارســـة ا ار يـــة . أمـــا اآلن 
ة يف عشرات الدوق ، ساعية لنسـتفادة مـن أي رينتشر نشاط الشركات متعدية اجلنسي

ميـزة نســبية يف أي دولـة دون أرضــلية لبلـد املقــر ، وتنتقـ  كوادربــا علـى أســا  الكفــاءة 
بغـــم النظـــر عـــن  نســـيتدم ، وجتتـــذب مـــدكرات كبـــرية مـــن بلـــدان العـــامل المالـــجم عـــرب 

ة حمـــددة البنـــوك والبورصـــات العامليـــة . كمـــا كانـــت اثحتكـــارات مرتبطـــة دا مـــاً بصـــناع
تشــكل نشــاطدا األســا  ، بغــم النظــر عــن املنتجــات المانويــة ، أمــا الشــركات متعديــة 
اجلنســية رتتعـــدد أنشــطتدا دون أد  رابـــط رــين بـــع املنتجــات املختلفـــة ، حيــجم متتلـــه 
شـــركة التيلفـــون والتلغـــراا مـــمنً شـــركة رنـــادق شـــرياتون ، وشـــركة "    وارنـــر " تشـــتغل 

شـــر واإلعـــنم واملنبـــ  : مـــن اســـتوديوبات" بوليـــود " نىل بعـــدد كبـــري مـــن شـــركات الن
( ، وحــر شــبكات التلفــزة  لكابــل CNNاجمللــة األمريكيــة الشــدرية نىل شــبكة األكبــار )

 اخل ، واحلكمـــة مـــن تنويـــع النشـــاطات ص أساســـدا اقتصـــادي ، لتعـــويم أيـــة كســـا ر …
ل أن العديـــد مـــن بـــ (23)أر ح هققدـــا األنشـــطة األكـــر  .حمتملـــة يف نشـــاط معـــع مـــن 

الشـــركات متعديـــة اجلنســـية توظـــف أ ـــزاء كبـــرية مـــن اســـتمماراهتا وروا ضـــدا يف عمليـــات 
 املضاربة يف األسواق املالية العاملية لنفس الغرت .

 
مـــن املنحـــظ أيضـــاً ، أن الشـــركات متعديـــة اجلنســـية أصـــبحت هتـــتم كمـــرياً  لتطـــور      

ركة احلكومــات يف متويــل عمليــات املعررــة التقــا  ، وتعمــل علــى رصــد أمــواق طا لــة ملشــا
والبحجم والتطوير العلمـ  ، ردـ  عمادبـا األسـا  يف ندارة نشـاطاهتا العامليـة، واكـرتاق 
احلـــدود واحلـــوا ز ، واكتيـــار املواقـــع ، وا ـــاذ القـــرارات الصـــا بة اقتصـــاد ً وعســـكر ً ، 

ا لتحقيــق املزيــد مــن وحــر يف عمليــات اثحتكــار التكنولــو   ، واســتغنهلا يف تعامنهتــ
 املصاحل اثقتصادية مع العامل املنار س ، والعامل  "اآلكر" . 

مـــن  انـــب آكـــر ، ويف كضـــم التنـــارس احلـــاد بـــع الشـــركات العمنقـــة العامليـــة ،      
تضــاعفت حركــة اثنــدما ات ، أو " اثبــتنع " كمــا يســميدا الــبعم ، بــع الشــركات 
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رأ  املـــاق واإلنتـــام يف ظـــروا الرأااليـــة والعوملـــة واملصـــارا الدوليـــة كتعبـــري عـــن تركـــز 
املعاصــرة ، حيــجم شــدد القطــاع املصــريف والصــناع  يف الــوث ت املتحــدة كــنق العقــد 
األكري سلسلة طويلة من عمليات اثندمام ، أسـدمت ونىل حـد كبـري يف تقويـة املواقـع 

، وكــذله " لوكديــد  دو ــن  " –التنارســية للكبــار ، أبر بــا " بوينــو " و " ماكــدوصق 
و " تشــــيز ماهنــــاتن " و " كيميكــــاق مارييتــــا " يف صــــناعة الطــــا رات ،  –" و " مــــارنع 

بنــه " يف القطــاع املصــريف ، وا تاحــت بــذض الظــابرة البلــدان الصــناعية األكــر  لتبلــو 
مليــار  411عمليــة انـدمام قــدرت قيمتدـا بـــ  2500،  1999كـنق الفصــل األوق مـن عــام 

اليــا ن أعلنــت اناــة مصــارا بــ  " أنداســرتييل بنــه أوا  ــا ن " و " دوثر ، ويف 
نيتشـــ  كـــانغيو بنـــه" و " رـــو   بنـــه " عـــن تشـــكيل شـــركة قابضـــة عمنقـــة ،   –داي 

عـــت " شـــركة " رـــولكس كــذله األمـــر  لنســـبة لشـــركات صـــناعة الســـيارات حـــع " ابتل
ة " ج . أم . اشــرتت شــرك" أودي " و " ســيات " و " ســكودا " ، و رــا ن " شــركات 

شركة "رورر" الربيطانية ، واستحوذت " رورد " على شـركة " مـا دا " اليا نيـة ، دبليو " 
ـــــــة  ـــــــدمام شـــــــركة " دا لـــــــر " األملاني ـــــــز رويـــــــس " علـــــــى " ريكـــــــر  " ، وان  وشـــــــركة " رول

 (24)اخل . … و " كرايسلر" األمريكية 
 

نتشــــار ، لدر ــــة أن لقـــد أصــــبحت الشــــركات متعديـــة اجلنســــية مــــن الضـــخامة واث     
حجم اسـتممارات بعضـدا يتجـاو  مقـدار النـاتح احمللـ  اإلمجـان لعـدة دوق لتمعـة ، نذ 

ألـف  45تشري تقديرات األمم املتحدة أبن عدد الشركات األم متعددة اجلنسية بلو حنـو 
ـــ  280شــركة ، تســيطر علــى  بــاء  ألــف  37ألــف شــركة  بعــة ، وأن " املنشــأ الــوطين " ل

بلـــداً متطـــوراً مـــن بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة  14( يف % 82ا )أي حنـــو شـــركة مندـــ
كمـا تشـري   )*(مـن مقـار نداراهتـا يقـع يف العـامل املتقـدم ،  % 90، وأن  OECDاثقتصـادية 

                                                           
ومبســون يف كتــاب " مــا العوملــة" مــن بــذض البيــاصت مســتمدة ، حســب نشــارة الكــاتبع بــوق بريســت و رابــام ط )*(

ونن كانــت أقــدم  منيــاً  –مصــادر وتقــارير األمــم املتحــدة . وبنــاك تقــديرات أكــر  لعــدد الشــركات متعديــة اجلنســية 
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تريليـــــون دوثر ،  3.2بلـــــو  1991البيــــاصت أن حجـــــم اثســـــتممار األ نـــــي املباشـــــر عـــــام 
يطرة علـــى بــــذض اثســــتممارات مبيعــــات حمليــــة حققـــت الشــــركات متعديــــة اجلنســــية املســــ

تريليوصت دوثر ، ويزيد ذله كمرياً على اجملموع الكل  للتجـارة العامليـة  7وعاملية تنابز 
مـــــن لمـــــوع اثســـــتممارات  %8. وأن مـــــا نســـــبتال  1996تريليـــــون دوثر عـــــام  5.2البـــــالو 

م  )أي مــن بلــدان األ نبيــة املباشــرة قــد  ــاء مــن شــركات متعــددة اجلنســية ذات منشــأ ص
شــــركة متعديــــة اجلنســــية تســــيطر علــــى  بــــاء ُ ــــس  100صميــــة( .. نلــــارة نىل أن أكــــرب 

مــن أرصــدهتا اقرتنــت  لصــناعة التحويليــة ،  %60لمــوع األصــوق األ نبيــة كونيــاً ، وأن 
… لقطاعات األولية  %3  دمات ، و  % 37و 

(25)  
  كتا مــــــا " مــــــا العوملــــــة " قـــــــد ، يفاتبع بــــــوق بريســــــت و رابــــــام طومبســــــوننن الكــــــ 

رك زا على نيراد بذض النوعية مـن البيـاصت ، سـاعيع نىل نابـات مـا مفـادض أن اسـتممارات 
الشــركات العمنقــة مرتكــزة أساســاً يف البلــدان الصــناعية املتقدمــة ، وأن أغلبدــا شـــركات 

ة حبـق ، رحـراك ذات قاعدة قومية ، نذ ث يبدو أن بنـاك مـينً كبـرياً لنمـو شـركات عامليـ
ــــدان املتطــــورة نىل  ــــة مــــن البل ــــل يف اثســــتممار والعمال ــــتح أي هــــوق با  رأ  املــــاق ث ين
البلــدان الناميــة الــمس مــا تــزاق بامشــية مــن صحيــمس اثســتممار والتجــارة ،  ســتمناء أقليــة 

                                                                                                                                        

)األمم املتحـدة( ، استعرلـدا نااعيـل صـربي عبـد  1992وردت يف تقرير اثستممار يف العامل لعام  –بعم الش ء 
ألــف شــركة . أنظــر نااعيــل صــربي عبــد هللا ، الكوكبــة : الرأااليــة  32ات بلــو حيندــا هللا ، أبن عــدد تلــه الشــرك

 .  16، ص  1997 / 8( ، 222العاملية يف مرحلة ما بعد اإلمرب لية ، املستقبل العرج )
.  42، ص  2001( ، الصادرة يف موسـكو ، 1أما بياصت " بروبليم  تيوري ني براكتيك  أوبرارلينيا " ، العدد ) 

رتقــــدر عــــدد … وكــــذله بيــــاصت املا ــــدة املســــتديرة الــــمس تبنابــــا املعدــــد احلكــــوم  للعنقــــات الدوليــــة يف موســــكو 
ألـف رـرع ، وتنـتح الـجم اإلنتـام العـامل  للقطـاع  170ألف شركة ، متتله قرابة  37الشركات متعدية اجلنسية حبوان 

 مـــــــــــــن عمليـــــــــــــات  %60تقـــــــــــــوم بــــــــــــــ  مـــــــــــــن اإلنتـــــــــــــام الصـــــــــــــناع  العـــــــــــــامل  ، كمـــــــــــــا %40ا ـــــــــــــاص عامـــــــــــــًة ، و 
من عا دات التجارة العاملية ، وكاصة يف جتارة املنتجـات  %50التصدير نىل خمتلف أحناء العامل ، وهقق ما يقارب 

 . % 90 - %80عالية التقنية ، وتصدير رؤو  األمواق ، المس ترتاوح حصتدا ريدا بع 
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مغـــاثة يف تصـــوير خمــــاطر  -حســـب رأيدمــــا  –مندـــا حديمـــة التصـــنيع و لتــــان ردنـــاك 
 ( .11)ص  …اهتا األ نبية العوملة وشرك

 
وراــا أخــن ، أو راهتمــا  أن األرقــام القليلــة الــمس مــن نصــيب بلــدان العــامل المالــجم ،      

كاصــة نذا مل تكــن مســتممرة يف اجملــاثت اإلنتا يــة ، تعتــرب كبــرية نســبياً ومــؤارة عليدــا، 
صـادي املباشـر علـى مقارنة حبجم الناتح احملل  اإلمجان ألي مندـا ، وبقـدر  اريبـا اثقت

بلــــدان صـــــغرية ورقـــــرية ،  لقــــدر نفســـــال أو أكمـــــر تكـــــون هلــــا تبعـــــات اقتصـــــادية أكـــــر  
 اخل . …وسياسية وا تماعية واقارية 

 
 ومـــن  دــــة أكــــر  ، و ملنطـــق املقابــــل ، ملــــاذا يكــــون نصـــيب بلــــدان العــــامل المالــــجم     

ــــد  ؟ وملــــاذا يكــــو  ــــة نىل بــــذا احلــــد مــــن الت ن حــــراك العوملــــة مــــن اثســــتممارات ا ار ي
وشركاهتا املتعدية اجلنسية جتاض النصف اجلنوج مـن عاملنـا  ـذض الصـورة غـري العادلـة ؟ أو 

 ! ؟…ليست بذض ب  العوملة يف  وبربا وآليات حركتدا وطريقة انتشاربا 
 

ـــدما تكـــون       رفـــ  احلـــالتع ، النتيجـــة  لنســـبة للعـــامل المالـــجم لحفـــة ، يف األوىل عن
فقــرية متلدفــة لقــدوم تلــه الشــركات ، وملزمــة أبن تفــتح هلــا احلــدود وتزيــل احلكومــات ال

احلـــوا ز بصـــورة مطلقـــة ودون لـــوابط ، لتـــأس بعضـــدا وتنتقـــ  مـــا بـــو مناســـب هلـــا ، 
وهقق أقصى الفوا د دون مراعاة مصاحل تله البلدان . أما يف المانية رلعدم و ـود اقـل 

ة ، اــا يكفــل هقيــق درعــات قويــة يف ننتــا   ذات و ن يــذكر لنشــاط الشــركات القادمــ
 اث تماعية لبلدان اجلنوب . –مسارات التنمية اثقتصادية 

 
ويف بــذا الســياق أيضــاً ، ينحــظ مــن التو يــع السياســ  للشــركات متعديــة اجلنســية،     

شــركة عامليــة تلعــب أدواراً حااــة يف  500حسـب قا مــة " رورشــن " ، أنــال مــن بـع أكــرب 
شــركة تتوا ــد مقراهتــا يف  428انع وتشــريعات التجــارة العامليــة ، بنــاك هديــد وتو يــال قــو 
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تضــــم الــــوث ت املتحــــدة األمريكيــــة وحــــدبا  G 7 . "(26)الــــدوق الصــــناعية املتقدمــــة " 
شـــركة كـــرب  متعديـــة اجلنســـية ، وبـــو مـــا حـــذا  لكمـــريين نىل الـــربط بـــع  153مقـــرات لــــ 

بــ "األمركـة " ،  لنظـر نىل اجلـربوت والقـوة ملـة دة والعوملة ، أو تسمية العو الوث ت املتح
اثقتصــــــادية والعســــــكرية اهلا لــــــة للــــــوث ت املتحــــــدة ، وتفوقدــــــا يف تقنيــــــات اثتصــــــاق 

 واملعلومات احلديمة .
 

شـركة ، األمـر  141شركة ، واليـا ن  155يف حع تضم دوق اثهاد األوروج لتمعًة     
الصراع القـا م بـع الكتـل الـمنث ، وتفـاقم حـدة طبيعة  –ونىل حد بعيد  –الذي يفسر 

التنــارس علــى األســواق ، جتلــت أبــر  مظــابرض مــؤكراً يف ررــم اثهــاد األوروج اســترياد 
حلوم األبقار األمريكية املعاجلة  هلرمـوصت ، واحتجـام الـدوق األوروبيـة واليـا ن وغريبـا 

على وارداهتـا مـن الصـلب ، حبجـة على ررت الوث ت املتحدة رسوماً مجركية غري مربرة 
ـــة بـــع  ةايـــة صـــناعاهتا الناشـــ ة مـــن املنارســـة ، وكـــذله اثهتامـــات واإل ـــراءات املتبادل
األقطــــاب المناــــة بشــــأن خمالفــــات كــــل مندــــا اتفاقــــات منظمــــة التجــــارة العامليــــة امللزمــــة 

ا بـع اخل . بل أن ا نرات تـزداد تـداعياهت …بتخفيم دعم اإلنتام والتصدير الزراع  
احلــع واآلكــر ، كمــا حــدث كــنق املــؤمتر الــو اري الرابــع ملنظمــة التجــارة العامليــة حــع 
اهتــم و يــر ا ار يــة الفرنســ  صــراحة أحاديــة الــوث ت املتحــدة ، واصــفاً بــذض األحاديــة 
أبهنـــا ســـتكون عقبـــة أمـــام عوملـــة ذات و ـــال ننســـا  ، ألن بـــذض العوملـــة جيـــب أن تكـــون 

ـــا بـــذض املدمـــة . ننســـانية يف الدر ـــة ا ألوىل ، حـــر لـــو كـــان األمريكيـــون ث يســـدلون لن
وألــــاا : ث نريــــد عوملــــة رولــــوية ، وث نريــــد  لطبــــع أي عوملــــة )منوبــــاً نىل الــــوث ت 
املتحــــدة( ، بنــــاك عناصــــر مــــدمرة هلــــذض العوملــــة ، عناصــــر مســــي ة ولحفــــة حبــــق البي ــــة 

 8الــــذي جتلــــى يف قمــــة الـــــ واإلنســــان ، وبــــذا بــــو  ــــوبر ا ــــنا األمريكــــ  األوروج 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا " ، بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن اتفاقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يف " ن  الكب
  (27)  )*(" كيوتو " .

 

 العوملة املالية * 
أن العوملــة املاليــة أو عوملــة األســواق املاليــة ، تعــين مــنح اثســتقنلية الكاملــة للبنــوك      

ثً واملؤسســـــات املاليـــــة ، وهريـــــر أو تـــــدويل حركـــــة رؤو  األمـــــواق عـــــرب احلـــــدود ، دكـــــو 
وكرو ــاً ، ونلغــاء الضــوابط والعوا ــق وأشــكاق الرقابــة املختلفــة املقيــدة حلركتدــا وتــرتك هلــا 
احلرية املطلقة يف اكتيار لاثت التخصي  واثستممار ، ويف هديد سياسات وآليـات 

 عملدا ، ورقاً لقانون العرت والطلب .
 

ر ــيس املصــرا املركــزي  ،  Hans Tietmeyerويف بــذا الصــدد ، يــر  بــانس تيتمــاير     
 األملـــــــــا  وأحـــــــــد دعـــــــــاة هريـــــــــر األســـــــــواق املاليـــــــــة ، أبن " املنارســـــــــة بـــــــــع العمـــــــــنت 
ب  ركن من أركان اقتصاد السوق احلرة المس تتنارس يف نطاربـا مجيـع األمـم ، وأن حريـة 

… " . انســياب رأ  املــاق تســاعدبا علــى هقيــق التصــحيحات اثقتصــادية الضــرورية
، " أن  1996ح يف املنتـــد  اثقتصـــادي العـــامل  يف دارـــو  ، عـــام بـــل ســـبق لـــال أن صـــر 

غالبيــة السياســيع مــا يزالــون غــري مــدركع أهنــم قــد صــاروا اآلن كالــعع لرقابــة أســواق 
  (28)املاق ، ث بل أهنم قد صاروا كالعع لسيطرهتا وبيمنتدا".

 
 العوملـــــة ودون شـــــه ، أبن حركـــــة رؤو  األمـــــواق  تـــــت بـــــ  األبـــــر  ولـــــوحاً يف     

اثقتصادية ، وأصبحت حركتدا مستقلة عن حركة التجارة الدولية وعـن دا ـرة اإلنتـام ، 

                                                           
ي )اثحتبا  احلراري( النا م عن اث  أكسيد الكربون، حيجم وب  اثتفاقية املكرسة للحد من اثنبعاث احلرار  )*(

ررضـت الـوث ت املتحـدة األمريكيـة جتديـد التوقيـع عليدـا يف مـؤمتر "  نـوا " حبجـة أن اثتفاقيـة هـوي عيـو ً كمـرية ، 
 وستكلفدا كسا ر كبرية . 
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تكمـــن يف أن النمـــو الكبـــري احلـــادث يف رأ   (29)وكطـــورة ذلـــه ، ورقـــاً لرمـــزي  كـــ  ، 
املــاق املـــان وتنـــوع أنشـــطتال و  دة تركـــزض وبيمنتــال املتجســـدة يف صـــناعة ا ـــدمات املاليـــة 

 صـــــــــــــــــــــــــــــررية وغـــــــــــــــــــــــــــــري املصـــــــــــــــــــــــــــــررية )البنـــــــــــــــــــــــــــــوك التجاريـــــــــــــــــــــــــــــة ، اكوصهتـــــــــــــــــــــــــــــا امل
اخل(، …شــركات التــأمع ، صــناديق اثســتممار ، صــناديق املعاشــات ، بنــوك األعمــاق 

قــد ترتــب عليــال أن أصــبحت الصــناعة والزراعــة و قــ  قطــاع ا ــدمات كالــعة هليمنتــال، 
ثت وأصبحت معدثت الربح المس حيققدا رأ  املاق املان تزيد عدة ألـعاا عـن معـد

الــربح الــمس هققدــا قطاعــات اإلنتـــام احلقيقــ  ، أي أن الرأااليــة أصــبحت ذات طـــابع 
ريعــــ  والــــح ، وصــــارت تعــــي  علــــى ريــــع األوراق املاليــــة ، ث علــــى ربــــح املشــــروعات 

 اإلنتا ية .
 

نن أبـــم مـــا يعنيـــال ذلـــه بـــو و ـــود رـــوا م كبـــرية مـــن املـــدكرات غـــري املســـتممرة،       
ة املتقدمــة ، واخنفــات أســعار الفا ــدة لــديدا ، وتبــاطؤ النمــو كاصــة يف الــدوق الصــناعي

اثقتصادي و لتان اخنفات معـدثت الرحبيـة يف القطاعـات اإلنتا يـة ، مـا درـع الكمـري 
من الشركات واملؤسسات نىل البحجم عن أسواق أكر  ، واسـتممارات مـن نـوع  ديـد 

للتحريـر اثقتصـادي واملــان  أكمـر  ـدو  وأقـل كلفـة ، مسـتفيدة مــن العمليـات املتزايـدة
يف خمتلــف بلــدان العــامل )بفضــل سياســات الصــندوق والبنــه الــدوليع ومنظمــة التجــارة 
العامليــــة( ، و  دة تــــرابط أســــواق املــــاق العامليــــة وتوســــعدا ، نلــــارة نىل دكــــوق تقنيــــات 
ر اإلتصاق واملعلومات احلديمة يف استخدامات اثستممار املان الـدون  ، وكسـر احتكـا

البنــــوك التجاريــــة ل ســــواق املاليــــة لتنضــــم نليدــــا شــــركات التــــأمع وصــــناديق اثســــتممار 
واملعاشــات ، وحــر الشــركات اإلنتا يــة وا دميــة األكــر  الــمس أصــبحت توظــف بعــم 

 من روا ضدا ومن استمماراهتا يف األسواق املالية وعمليات املضاربة املالية .
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بــــ " الواحـــات الضـــريبية " الـــمس تتـــدرق نليدـــا  صبيـــه عـــن تزايـــد انتشـــار مـــا يســـمى     
" وشـــجعت علـــى  OFF Shoreرؤو  األمـــواق اهلاربـــة مـــن درـــع الضـــرا ب يف بلـــداهنا " 

 املزيد من تدويل رؤو  األمواق .
 

وقــد شــكل العقــد املالــ  حمطــة  ديــدة ونوعيــة لتــدرقات با لــة يف رؤو  األمــواق      
ــــي ، أو يف تــــداوق أســــدم نىل أســــواق املــــاق العامليــــة ، ســــواء يف تــــد اوثت النقــــد األ ن

وســـندات املؤسســـات والـــدوق اثقتصـــادية الكـــرب  ومـــا يســـمى  لتعاقـــدات ا اصـــة " 
   )*(" .  Derivate –املشتقات 
 

رممًن حع يصبح اثسـتممار يف سـندات الـدين احلكـوم  األمريكيـة أقـل عا ـداً ،       
سـدم األ نبيـة . ولـذا رإنـال  ت مـن املمكـن رإن املستممرين سـرعان مـا يتحولـون نىل األ

أن يرتفع سعر سندات الـدين احلكـوم  األملانيـة عنـدما نفـم املصـرا املركـزي اليـا   
سعر الفا دة على القروت المس  نحدا للمصارا يف طوكيو . وعنـد هويـل بـذض املبـالو 

علــى را ــدة ، رــإن القــروت نىل ماركــات أملانيــة واســتمماربا يف األوراق املاليــة األملانيــة األ
املمنوحـــة  لـــع وأبســـعار را ـــدة منخفضـــة ســـتحقق مـــن دون أي خمـــاطرة رحبـــاً أكيـــداً . 
يســاعدبم يف ذلـــه كــرباء البورصـــات املاليــة ، أو مـــا يطلــق علـــيدم الــبعم "  يشـــاً ذا 

 (30)تسليح نلكرتو  " أو " قنااصة األر ح " . 
كـان املتوسـط اليـوم  حلجـم املبـادثت يف وحسب بياصت صندوق النقـد الـدون ،       

مليــار دوثر ، )اــا نســبتال  188، يبلــو  1986العمــنت األ نبيــة القابلــة للتحويــل ، عــام 
                                                           

األسـدم وسـندات الـدين أو العمـنت املشتقات ب  عبارة عن أشكاق تعاقدية يتوقـع أغلبيـة املشـاركع يف سـوق  )*(
هققدا يف اناة أشدر أو ستة اشدر أو عام أو يف  سـة أعـوام . وأبـر  أشـكاهلا : املبـادثت ، السـقف والقاعـدة ، 

بيرتمــارتع  –أنظــر بــانس  …وغريبــا . ملزيــد مــن التولــيح  … Zebras , Dingoاملســتقبليات ، ا يــارات ، 
،  1998، أكتــــوبر  238م عــــدصن عبــــا  علــــ  يف رــــل العوملــــة ، عــــامل املعررــــة ، وبارالــــد شــــومان ونلــــارات املــــرت 

 .   107،  106الكويت ،  ص ص 
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املتوسـط  –من نمجان قيمة صادرات السـلع وا ـدمات العامليـة آنـذاك( ، وليقفـز  % 7.4
ادرات العامليــة يف مــن نمجــان الصــ % 19.2تريليــون دوثر )وبنســبة  1.2نىل  1995عــام  –

 (31)ذله العام( .
( هنايــة عقــد التســعينيات بـــ BICيف حــع قــدرهتا مصــادر بنــه التســو ت الدوليــة )     

. وبقيمـة %15تريليون دوثر يومياً ، ورقاً ملعدق منـو سـنوي لتلـه العمليـات يسـاوي 1.5
أنـال وعلـى بـذا أي  (32)ااالة تقريباً حلجم تداوق األسـدم وسـندات الـدين واملشـتقات . 

مليـــار دوثر يف كـــل ســـاعة ،  62.5األســـا  ، تبلـــو التـــداوثت العامليـــة للنقـــد األ نـــي  
 وأكمر من مليار دوثر يف الدقيقة الواحدة .

 
نن العوملــــة املاليــــة قــــد هقــــق مــــزا  أو روا ــــد مــــا يف بعــــم احلــــاثت ، لكندــــا ونن       

دمة اكمر من غريبا ، نذ أهنـا  وحـر حدات ، رد  مقصورة على البلدان الصناعية املتق
الــمس متتلــه بي ــات وآليــات رعالــة للســيطرة علــى مــا  كــن أن تنتجــال  –يف بــذض البلــدان 

التقلبــات املاليــة نث أن هلــا مــن احملــاذير مــا يســتو ب اليقظــة والرقابــة علــى ماقــد يرتتــب 
 علــــــــى التـــــــــدرقات املاليــــــــة مـــــــــن أ مــــــــات ماليـــــــــة ، تنتشــــــــر عـــــــــدوابا مــــــــن اقتصـــــــــادات 

 كر  لاورة أو ذات عنقة .أ
لعل األمر األكمـر ن عا ـاً  بـو … وبو ما يؤكدض  ورم سورو  الذي يقوق : "      

ذلــه املتممــل يف حقيقــة أن آليــات ندارة األ مــة عمومــاً ليســت كاريــة ، رمعظــم صــانع  
السياسات يف كل من أورو  والوث ت املتحدة ينتا م القلـق حـوق نمكـان ةايـة دوهلـم 

بذض العدو  املالية المس جتوب ، راملسـألة علـى املسـتو  العـامل  أوسـع بكمـري وذات  من
أبعــاد  رنيــة أكمــر أخيــة ، نذ أنــال حــر لــو متكنــت اقتصــادات الــدوق الغربيــة وأنظمتدــا 
ـــة مـــن النجـــاة يف الوقـــت احلـــان دون أن تناهلـــا ألـــرار كبـــرية ، رـــإن تلـــه الـــدوق  البنكي

واملقصـــود  لعبـــارة األكـــرية األ مـــة  (33)اداهتا دمـــار كبـــري " . احمليطـــة  لغـــرب حلـــق  قتصـــ
 اآلسيوية لدوق شرق آسيا وروسيا واملكسيه .
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 مــــــن  دـــــــة أكـــــــر  ، يــــــر  بعـــــــم اثقتصـــــــاديع أبن بنــــــاك بامشـــــــاً ث أب  بـــــــال      

 كـــــن أن تســـــتفيد منـــــال البلـــــدان الناميـــــة ،  ـــــراء التـــــدرقات املاليـــــة ، مـــــن حيـــــجم   دة 
ــــز دة الودا ــــع املصــــررية النامجــــة عــــن   دة أســــعار الفا ــــدة معــــدثت اثدكــــار  نتيجــــة ل

احلقيقيـــة ، وإلمكـــان التغلـــب علـــى حـــاثت العجـــز احلكـــوم  وتغطيتـــال  صـــدار وطـــرح 
الســـندات احلكوميـــة يف األســـواق الدوليـــة ، و لتـــان التقليـــل مـــن اللجـــوء نىل اثقـــرتات 

ر  ديــدة للمــوارد ، و  دة احلصــوق علــى مصــاد –ومــن و دــة نظــربم  –ا ــار   ، بــل 
معــدثت اثســتممار احمللــ  ، ومــن مث معــدثت النمــو اثقتصــادي ، كنتيجــة لسياســات 

 …اإلصــنح اثقتصــادي املفرتلــة كا صخصــة وعمليــات التحريــر اثقتصــادي واملــان 
 اخل .
والواقــع أبن ممــل بــذض الطروحــات ما الــت بعيــدة املنــاق ، نذ أن هقــق تلــه الفوا ــد     
بـــون بعـــدة عوامـــل ، أخدـــا : طبيعـــة وأمنـــاط تـــدرقات رؤو  األمـــواق األ نبيـــة علـــى مر 

 الـــــبند الناميـــــة ، رممـــــة رـــــرق بـــــع اآلاثر الناجتـــــة عـــــن التـــــدرقات الـــــمس تكـــــون اســـــتجابة 
لعوامل طار ة )ممل تقلبات أسعار الفا دة والصرا وأسعار األسـدم(  ، وبـع اسـتجابة 

لنمو اثقتصادي واستقرار اثقتصاد الكل  وهسـع لعوامل حقيقية )ممل ارتفاع معدق ا
  (34)بي ة اثستممار األ ني( . 

كــذله يتوقــف األمــر علــى ظــروا كــل دولــة علــى حــدة  ، مــن حيــجم قــوة ومتاســه      
 …بياكلدــا ومؤسســاهتا املاليــة ، وحجــم احتياطاهتــا ، ومــد  اســتقرار اقتصــادبا الكلــ  

بـ  األكمـر عرلـة  –وحسب مـا تؤكـدض الشـوابد  –اخل . صبيه عن أن البلدان النامية 
ملخاطر التدرقات والعوملة املالية ، األشد وطأة وولـوحاً يف تطـورات العوملـة اثقتصـادية 
ــــــــــــــى موا دــــــــــــــة  ــــــــــــــدرهتا عل ــــــــــــــة احللقــــــــــــــة األلــــــــــــــعف يف ق ــــــــــــــة اماب ــــــــــــــدان النامي  . رالبل

اليـــــة ، التغــــريات املفا  ــــة حلركـــــة رؤو  األمــــواق ، والعمليــــات املتزايـــــدة للمضــــار ت امل
اخل . وأن أيـة مضـار ت  …وغسيل األمواق ، ونزوح رؤو  األمواق الوطنية نىل ا ـارم 
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ــــــــــــــــؤدي نىل كــــــــــــــــروم مفــــــــــــــــا ئ  ــــــــــــــــدرقات املاليــــــــــــــــة ، ت  أو تغــــــــــــــــريات يف حركــــــــــــــــة الت
آاثراً  –و لضـــرورة  –لـــرؤو  األمـــواق مـــن أيـــة دولـــة صميـــة ، ســـوا يكـــون مـــن نتيجتدـــا 

دـــا اتســـاع نطـــاق بـــروب رؤو  األمـــواق ، وتبعـــات قاســـية علـــى اثقتصـــاد الـــوطين ، من
و فــــيم قيمــــة العملــــة الوطنيــــة املتداولــــة ، ومــــن مث ارتفــــاع مســــتو  األســــعار وتــــدبور 
األولاع املعيشية ، وسينتح عندا أيضاً ابتعاد املستممرين عن بذض األسواق ، وحـدوث 

، نلـارة نىل أ مة يف النظم املالية الداكليـة علـى حنـو يدـدد اسـتقرار القطاعـات اإلنتا يـة
احتماثت انتشار العدو  نىل األسواق اجملاورة وكلق أ مـات لنقتصـادات ذات الصـلة 

( ، وبلــدان النمــور اآلســيوية يف 1994 - 1995، متامــاً كمــا حــدث يف املكســيه عــام  )
 . 1998، مث يف روسيا عام  1997 نوب شرق آسيا عام 

ـــــرب الـــــر يس الفرنســـــ   ـــــاك شـــــرياك ، أن       القطـــــاع املـــــان أبمجعـــــال مـــــدعاة وقـــــد اعت
لنســـــــتنكار ، وشـــــــب ال دومنـــــــا مواربـــــــة ، املضـــــــاربع ريـــــــال بــــــــ" و ء اإليـــــــد  يف اثقتصـــــــاد 

يف حــع اعتــرب بيلمــوت مشيــت ، يف كتابــال " أورو  تؤكــد ذاهتــا " ، العملــة  (35)العــامل ".
ويـة ، الـمس األوروبية املوحدة امابـة الـرد الصـحيح علـى الرأااليـة املتوحشـة للمصـارا الق

  كندـــــــــــــــا دا مـــــــــــــــاً أن تســـــــــــــــبق بياكـــــــــــــــل التنظـــــــــــــــيم القوميـــــــــــــــة  طـــــــــــــــوة واحـــــــــــــــدة ، 
 بينمـــــا يعـــــزو  ـــــورم  (36)… وتنخـــــرط يف مضـــــار ت لـــــخمة ومـــــدمرة عـــــرب احلـــــدود ، 

األ مــة اآلســـيوية نىل عوامــل لــعف كامنـــة يف دوق وأســواق معينـــة ، وأن   )*(ســورو  ،
                                                           

، بــو ر ــل أعمــاق ومليــاردير أمريكــ  مــن أصــل لــري ، وبــو واحــد مــن  Ceorge Soros – ــورم ســورو   )*( 
ري حممد أبنال كان يقف كلـف أ مـة اثقتصـاد أشدر ر اق املضاربة املالية يف العامل . أهتمال ر يس الو راء املاليزي مدات

، وقبلدــا يف  1998، وتشــار نليــال األصــابع أيضــاً بكونــال أحــد املتســببع يف األ مــة الروســية عــام  1997املــاليزي عــام 
حــع أســفرت مضـار تال يف الســوق الربيطانيــة عــن حصـادض مــا يقــارب املليـار  نيــال نســرتليين ، واخنفــات  1992عـام 

 . % 12بنسبة  قيمة اإلسرتليين
اجلديــد / الغريــب ، أنــال أصــدر كتــا ً بعنــوان " أ مــة الرأااليــة العامليــة " ، أيــد ريــال سياســات اإلصــنح اثقتصــادي 
املــاليزي ملدــاتري حممــد عقــب األ مــة ، مــن حيــجم ررــم اثنفتــاح الكامــل ل ســواق ، والوقــوا أمــام عمليــات التــدرق 

   …املان واملضار ت املالية عرب احلدود 
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العــــامل  ، وقــــد ســــاعدت عليدــــا األ مــــة كانــــت مؤشــــراً علــــى أعــــرات مرلــــية يف النظــــام 
أســــواق املــــاق العامليــــة ، لــــيس رقــــط  لياهتــــا الســــلبية ، الــــمس كانــــت تنقــــل عــــدو  تلــــه 
األسواق ، ولكن أيضاً ألهنا ب  بنفسـدا كانـت السـبب األسـا  يف الـو ء اثقتصـادي 

  (37)الذي أصاب العامل . 
 
 اثلوث العوملة * 

ـــــــد األســـــــبق       ـــــــر يس و راء اهلن ـــــــدير كومـــــــار  ـــــــو راق ) يف حـــــــديجم ل -1997نن
، ذكـــر أن العـــامل تســـودض تغـــريات والـــحة ، حيـــجم تتبـــدق املفـــابيم ، وحيـــجم (1998

انتقلــت الســلطة والقــوة التقليديــة نىل ســلطة التكنولو يــا الــمس مل تصــبح ســلطة اقتصــادية 
ـــــــ  أدوات  …رحســـــــب ، ونمنـــــــا قـــــــوة بامـــــــة للتـــــــدكل يف شـــــــؤون الغـــــــري   و ملـــــــوا انا

، املســمى  لعوملــة صــندوق النقــد الــدون ، والبنــه الــدون ، ومنظمــة اثقتصــاد العــامل  
 التجــارة العامليــة ، كيــف أمكــن بواســطتدا الــتحكم يف أولــاع أي بلــد  مــن بلــدان العــامل 

 ( 38)" .  …المالجم 
 

ــــــــه الــــــــدون ،        ــــــــدون ، والبن ــــــــذكر أن كــــــــل مــــــــن صــــــــندوق النقــــــــد ال  اجلــــــــدير  ل
يـة ثحقـاً " ، قـد مت ننشـاؤبا مجيعـاً يف رـرتة  منيـة واحـدة واجلات " منظمـة التجـارة العامل

، عقب احلرب العاملية المانية ، ليضطلع الصندوق ، من كنق وصفاتال النمطيـة ، الـمس 
تطبقدا البلدان النامية  إلشراا على تنفيذ ما تسمى بـ " برامح التمبيت " الـمس تشـمل 

 معاجلــــــــــــــــــــــــــــــة  مجيــــــــــــــــــــــــــــــع السياســــــــــــــــــــــــــــــات املاليــــــــــــــــــــــــــــــة والنقديــــــــــــــــــــــــــــــة اهلادرــــــــــــــــــــــــــــــة نىل
ات ، ونىل تنميـــــة األســـــواق الفجـــــوات يف املـــــوا صت العامـــــة للـــــدوق ، ومـــــوا ين املـــــدروع
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، مــن أ ــل الســيطرة علــى التضــخم وتمبيــت أســعار الصــرا ، لتحقيــق اثســتقرار املاليــة
 اثقتصادي الكل  .

، وبـ  " بـرامح التكيـف ونعـادة اهليكلـة ليأس بعد ذله دور البنه الدون عرب
 راءات اهلادرـة نىل هريـر األسـعار وهريـر التجـارة ، وكصخصـة مؤسسـات مجلة من اإل

اخل . ولمــــــل تلــــــه السياســــــات هتــــــدا نىل تنفيــــــذ تــــــدابري  …القطــــــاع العــــــام للدولــــــة 
انكماشــية تــورر املــوارد الن مــة للورـــاء أبعبــاء الــديون املتزايــدة ، علمــاً أبن الوصـــوق نىل 

 قتصادية .ذله يتم بتقلي  دور الدولة يف احلياة اث
 مث يســـــــتكمل الضـــــــلع المالـــــــجم ريمـــــــا  كـــــــن تســـــــميتال بــــــــ " اثلـــــــوث العوملـــــــة " أو       

" اثلــوث النظــام اثقتصــادي اجلديــد " ، حبضــور منظمــة التجــارة العامليــة ، بصــنحياهتا 
الواســــعة علــــى الســــاحة اثقتصــــادية الدوليــــة ، بعــــد أن أســــدم كــــل مــــن صــــندوق النقــــد 

عــــب لكبــــار النعبــــع ، حيــــجم تتآكــــل احلــــدود واحلــــوا ز والبنــــه الــــدوليع بتمديــــد املل
ـــــدة ، وتتحـــــرر القطاعـــــات  ـــــر التجـــــاري املتزاي ـــــات التحري ـــــة أمـــــام عملي ـــــة واجلمركي الكمي
اثقتصــــادية الواحــــد تلــــو اآلكــــر ، لتصــــبح منعــــب مشــــرتكة ومفتوحــــة لكارــــة الفــــرق ، 

ات الكبـــرية يف وجلميـــع النعبـــع ، دون مراعـــاة للدـــوة الواســـعة يف املســـتو ت ، وللتباينـــ
 األولاع الن متكار ة .

ـــة )      م( ، صـــراحًة 1994لقـــد أكـــدت اتفاقيـــة مـــراك  إلنشـــاء منظمـــة التجـــارة العاملي
مــع صــندوق النقــد  –كإحــد  مدامدـا   –وبشـكل مباشــر علــى : " أخيـة تعــاون املنظمــة 

ق قــدر الــدون والبنــه الــدون لإلنشــاء والتعمــري والوكــاثت التابعــة لــال ، مــن أ ــل هقيــ
  (39)( . 5-3أكرب من التناسق يف ولع السياسة اثقتصادية العاملية " ، )املادة 

كمــا أكــد الــو راء املوقعــون علــى الوايقــة ا تاميــة جلولــة مــراك  علــى عــزمدم العمــل      
ـــة علـــى  ـــة واملالي ـــادين التجاريـــة والنقدي لتحقيـــق انســـجام أكـــرب للسياســـات املتبعـــة يف املي
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اـــا يف ذلـــه التعـــاون بـــع منظمـــة التجـــارة العامليـــة ، وصـــندوق النقـــد املســـتو  الـــدون ، 
  (40)الدون ، والبنه الدون ، هلذا الغرت . 

، ثسـرتاتيج األمر الذي يشري نىل العنقة الوايقة للرتابط التكامل  على املستو  ا     
النقديـــة والـــمس حتمـــاً ســـيكون مـــن نتا جدـــا صـــياغة وهديـــد السياســـات الوطنيـــة املاليـــة و 

والتجاريـــة علـــى صـــعيد الـــدوق ، حنـــو تمبيـــت ونرســـاء قواعـــد النظـــام اثقتصـــادي الـــدون 
والبنــــه اجلديــــد يف كــــل أر ــــاء املعمــــورة ، بركــــا زض الــــمنث ، صــــندوق النقــــد الــــدون ، 

 ، ومنظمة التجارة العاملية .الدون

 

 احنسار متواصل لدور الدولة * 
تــال العديــد مــن الــدوق املتقدمــة وبلــدان شــرق لــيس  ديــداً علــى أحــد أبن مــا حقق      

آســــيا الصــــناعية مـــــن زاحــــات ،  قــــد كـــــان بفضــــل تــــدكل الدولـــــة وتنظيمدــــا للحيـــــاة 
اثقتصــــادية ، ونن كــــان تــــدكلدا قــــد اتســــم  ملرونــــة غالبــــاً ، نث أنــــال متيــــز  ثســــتمرارية 

و يــة ، والتواصــل علــى مراحــل متعاقبــة ، ومشــل الكمــري مــن اجملــاثت الصــناعية والتكنول
 اخل . …واثستممارية ، واملالية ، والسياسات التجارية املختلفة 

من  دة أكر  ير  البعم أن تدكل الدولة يف احلياة اثقتصـادية ثبـد أن يكـون      
 ز يــاً  عتباربــا ســلطة ، ولــيس  عتباربــا منتجــاً ، رالدولــة كســلطة ث غــىن عندــا وثبــد 

سياسات وتطبيق اجلزاءات ، دون أن تعمـل كتـا ر من   دة نفوذبا من صحية ولع ال
 (41)ومنتح نث يف حاثت استمنا ية . 

ــــرغم مــــن نقــــرار مجيــــع اثجتابــــات ، حــــر تلــــه الــــمس تتشــــدد يف تطبيــــق نظــــام       و ل
" اقتصاد السـوق " ، أبنـال ث  كـن تصـور زـاح اقتصـادي لبلـد مـا يف غيـاب دولـة قويـة 

يم احليـاة اثقتصـادية ، نث أنـال ويف ظـل تطـورات العوملـة تضطلع ادامدا املختلفـة يف تنظـ
تتغري وظا ف ومدام احلكومات وتفقد تدرجيياً دوربا ونفوذبا املفـرتت ، ويتحـوق  ـزء 
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منــال لصــاحل الشــركات احملليــة والدوليــة ، نذ يــتقل  نفــوذ الدولــة الوطنيــة كســلطة ومنــتح 
ات اثقتصــادية الوطنيــة ، علــى حــد ســواء وتتضــاءق قــدرهتا علــى رســم وتنظــيم السياســ

واإلشـــراا علـــى تنفيـــذبا ، لينشـــأ علـــى ناـــر ذلـــه مـــا أصـــبح يســـمى بعمليـــة " احنســـار 
 الدولة " ، أو احنسار هكم الدولة يف الكمري من مصاحلدا السيادية.

ولعــــل ذلــــه يتضــــح يف صــــعوبة هصــــيل الضــــرا ب ، بســــبب هريــــر انتقــــاق رؤو       
نشــرة للشــركات متعديــة اجلنســيات يف خمتلــف أحنــاء األمــواق ، وبســبب آثا الفــروع امل

العـامل ، ومـا ينـتح عنـال مـن سـدولة التدـرب مـن درـع اثلتزامـات الضـريبية الـذي يكــاد أن 
يصبح هتر ً لريبياً منظماً ، عن طريق التنعـب  حلسـا ت ، واحتسـاب أغلـب عوا ـد 

توا ــدة يف الــدوق الــمس وأر ح الشــركات لتظدــر وكأهنــا نتــام لنشــاط املكاتــب والفــروع امل
 تقـــــــــــــــــــــل ريدـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــبة الضـــــــــــــــــــــرا ب املفرولـــــــــــــــــــــة ، وبـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــمى 
 بـــــــــــ " التســــــــــعرية التحويليــــــــــة " ، نذ تــــــــــتم العمليــــــــــة علــــــــــى أســــــــــا  أن الشــــــــــركات األم 
والفـــروع التابعـــة هلـــا تتعامـــل ريمـــا بيندـــا  لســـلع الوســـيطة و  ـــدمات أو حبقـــوق الـــرباءة 

لفــروع التابعــة هلــا قــادرة علــى أن هتســب واثكــرتاع أيضــاً ، لــذا رــأن بــذض الشــركات وا
لنفســـــدا تكـــــاليف يكـــــاد مســـــتوابا أن يكـــــون اعتباطيـــــاً ، لتظدـــــر نفقـــــات املشـــــروعات 
الناشطة دولياً مرتفعة يف البلدان المس تكون ريدا املعدثت الضريبية يف مسـتو  أعلـى ، 

املنخفضــــة أمـــا  لنســــبة " للواحـــات الضــــريبية " ، أو البلــــدان ذات املعـــدثت الضــــريبية 
نســـبياً ، رـــإن األمـــر علـــى العكـــس مـــن ذلـــه ، رالشـــركات والفـــروع التابعـــة هقـــق ريدـــا 
أر حاً عظيمة على حنو غري اعتيادي ، حر ونن كان متميلدا ث يزيد على مكتـب لـيس 

 ( 43)ريال سو   دا  راكس واحد وموظفع اانع ث غري . 
حلكومــات املعنيــة يف هصــيل مــا األمــر الــذي كلــق حالــة عجــز لــد  الكمــري مــن ا      

تستحقال من نيـرادات لـريبية يف الوقـت الـذي أصـبحت ريـال مضـطرة إل ـراء  فيضـات 
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متواصـــلة يف معـــدثت لـــرا بدا متاشـــياً مـــع ظـــابرة تنـــارس الـــنظم الضـــريبية ، اهلادرـــة نىل 
 استقطاب اثستممارات ورؤو  األمواق نىل بلداهنا .

فــاق احلكــوم  الــذي يســخر  انبــاً كبــرياً منــال ، مــن كــذله األمــر ريمــا يتعلــق  إلن      
ـــــذاب اثســـــتممارات ، واحلـــــرص علـــــى بقا دـــــا وعـــــدم مغادرهتـــــا مـــــن كـــــنق  أ ـــــل ا ت
ــــــــل احلكومــــــــات ، ــــــــواع التســــــــدينت والــــــــدعم املقــــــــدم مــــــــن قب  اإلعــــــــاصت وخمتلــــــــف أن

كــالطرق   –الــمس ينفــق علــى ننشــا دا وتطويربــا أمــواثً طا لــة  –كخــدمات البــىن التحتيــة 
وغريبـا ، أباـان  بيـدة وعوا ـد ث تـذكر  …اصنت والطاقة واثتصاثت واألرالـ  واملو 

 ، اا يرتتب عليال نهناك املوا صت املالية والتقاعس عن متويل اثلتزامات اث تماعية .
واألبم من بذا وذاك ، التبعات النامجة عن هريـر قطـاع ا ـدمات املاليـة ، حيـجم       

، وكاصــة يف البلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، قــدرهتا يف الرقابــة علــى تفقــد البنــوك املركزيــة 
دكوق وكروم األمواق المس أصـبحت تـتم ورقـاً لعمليـات غايـة يف السـرعة والبسـاطة مـن 
كنق التحوينت على شاشات الكمبيوتر " التحوينت اإللكرتونية " ، اا يـؤار كمـرياً 

لصاحل  دود التنميـة أو الـتحكم ريدـا ،  لية كومات يف تو يال ا دمات املاعلى دور احل
كمــــا أن الســــلطات التقليديــــة للبنــــوك املركزيــــة تــــتقل  أيضــــاً يف هديــــد أســــعار الفا ــــدة 

 اخل . …وأسعار الصرا واألوراق املالية 
 

لقــد أصــبح مــن الصــعب علــى احلكومــات هديــد أو التمســه  ألنظمــة الضـــريبية      
والنقديـة الــمس تـتنءم مـع متطلبــات التنميـة اثقتصــادية  واثسـتممارية و لسياسـات املاليــة

نىل املتحكمـع  –ونىل حـد كبـري  –واث تماعية يف بلداهنا ، وانتقلت صـنحيات ذلـه 
يف تـــــدرقات الســـــلع ورؤو  األمـــــواق مـــــن الشـــــركات متعديـــــة اجلنســـــية ، ونىل اهلي ـــــات 

ت عـــرب  بـــرامح التمبيـــت الدوليـــة املاحنـــة الـــمس مـــا برحـــت متدـــد الطريـــق أمـــام تلـــه التطـــورا
والتصحيح اهليكل  ، مـا يعـين تقلـ  نفـوذ الـدوق علـى العديـد مـن املسـا ل السـيادية ،  
 كالسياســــــــــــــــات املاليــــــــــــــــة والنقديــــــــــــــــة ، وأنظمــــــــــــــــة اثســــــــــــــــتممار ، والتخلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــن 
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اخل ، ليقابلــال تزايــد مضــطارد لنفــوذ الشــركات متعديــة  …التزاماهتــا ا دميــة واث تماعيــة 
حــجم دون كلــل ، عــن أســواق وقنــوات اســتممارية وتســويقية  ديــدة اجلنســيات ، الــمس تب

، متخطيــة حــدود الــدوق والســلطات …لكــل مــا تنتجــال مــن ســلع وكــدمات ومعلومــات 
واألنظمة ، اختلـف ألواهنـا واجتاباهتـا ، وليصـبح العـامل أمجـع  لنسـبة نليدـا سـوقاً واسـعة 

 دون حدود أو أسوار .
 

بـــال " أ مـــة الرأااليـــة العامليـــة " ، " أن اثقتصـــاد وكمـــا ذكـــر  ـــورم ســـورو  يف كتا     
الكــوكي بــو نظــام يتســم حبريــة التجــارة يف الســلع وا ــدمات ، وســرعة حركــة رأ  املــاق 
نىل حيــــجم جيــــد أرضــــل را ــــدة . وبــــذض احلركــــة بــــدوربا تفضــــ  نىل منــــو األســــواق املاليــــة 

ا ليسـوا علـى وعـ  أبهنـم الكوكبية رتنشأ نمرباطورية ولكن بن سلطة وبن بنيـة ، ورعا بـ
حمكومـون بنظــام رأاـان كــوكي ، ولكـندم علــى وعـ  أبهنــم حمكومـون بكــا ن لـرد لــيس 
يف اإلمكان رؤيتال حياوق غزو أسواق  ديدة ، بيد أن بذا الغزو ث يعـين احـتنق أرت 

وأن بـذا النظـام امابـة اإلمرباطوريـة ، لـال مركـز ولـال بـام   …، ونمنا يعين احتنق البشر 
املركـز بــو املمـوق لــرأ  املـاق ، واهلــام  بـو املســتدله لـرأ  املــاق ، وكـل مــن املمــوق  ،

واملستدله يتحرك كـارم لـاق الدولـة ، ألن الدولـة نذا ررلـت شـروطاً علـى رأ  املـاق 
رإنال يدرب ، أما نذا كفضت األ ـور وشـرا عت قـوانع لصـاحل ر ـاق األعمـاق رـإن رأ  

 (43)" .  …يف احلالتع ث متتله نرادهتا  املاق يرتاكم ، بيد أن الدولة
 و لتــــــان ، رــــــإن الشــــــركات العمنقــــــة هــــــل تــــــدرجيياً ، حمــــــل األ دــــــزة احلكوميـــــــة      

للدوق ، يف تقييم األولاع السياسـية واثقتصـادية ، وتطـورات األسـواق العامليـة ، سـواء 
والفــرص املن مــة  ، لتنتقــ  مــن بيندــا األســواق …يف دوق املقــر ، أو يف الــدوق األكــر  

 ، وهدد بدقة أبداردا اثستممارية ، نطاقدا ولاثهتا .
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نن بــذض الشــركات الــمس " ث دولــة هلــا " ، أو " الشــركة / الدولــة " ، تتزايــد قــدراهتا      
ونفوذبــا تــدرجيياً يف رــرت أبــداردا وسياســاهتا ، علــى حســاب احلكومــات الــمس  تــت 

ظــيم اثقتصــاد واألســواق ، وتفقــد يومــاً عــن يــوم قــدرهتا ترتا ــع أدواهتــا وســلطاهتا يف تن
علـــى مراقبـــة حركـــة رؤو  األمـــواق ، نلـــارة نىل عجزبـــا املتزايـــد عـــن موا دـــة التقلبـــات 
 واأل مــــــــــــــات اثقتصــــــــــــــادية ، يف لــــــــــــــوء اثنفتــــــــــــــاح املــــــــــــــنظم والكاســــــــــــــح ل ســــــــــــــواق 

وث يراقــب العامليــة ، لتتحــوق الدولــة كمــا يقــوق حممــد عابــد اجلــابري نىل  دــا  ث  لــه 
وث يو ــال . أو حبســب رأي  ــنق أمــع ، مــن أن العوملــة حبا ــة لدولــة مــن نــوع كــاص 

 (44)واصفاً ن با "  لدولة الركوة " .  …دولة تفكه وث تبين  …
يف حـــع شـــكا  ـــون ميجـــر ر ـــيس الـــو راء الربيطـــا  األســـبق ، أبنـــال ث جيـــو  تـــرك      

م كبـــــري ، حبيـــــجم مل تعـــــد  ضـــــع لرقابـــــة العمليـــــات يف أســـــواق املـــــاق تـــــتم بســـــرعة وحبجـــــ
 احلكومـــــــات أو املؤسســـــــات الدوليـــــــة . وأيــــــــدض يف ذلـــــــه ثمربتـــــــو ديـــــــين ر ــــــــيس و راء 
نيطاليا األسـبق ، والـذي كـان حمارظـاً ملصـرا بـندض املركـزي ، نذ أكـد علـى أنـال " جيـب 

  (45)منع األسواق من تقويم السياسة اثقتصادية لبلد أبكملال " . 
 

ـــــــا  كـــــــ      ـــــــى مـــــــد  وبن ـــــــمس كانـــــــت ســـــــا دة عل ـــــــة ، ال  ن القـــــــوق أبن الدولـــــــة القومي
 قرون ، يف طريقدا نىل الزواق ، وراا تتحوق نىل سلطات حملية للنظام العامل  اجلديد. 
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 مناهضو العوملة * 
تزايــدت كــنق الســنوات األكــرية حركــة اثحتجا ــات املنابضــة للعوملــة الــمس أصــبح     

ي مـن ا تماعـات ومـؤمترات منظمـة التجـارة العامليـة ، حيسب هلا حسـاب عنـد انعقـاد أ
، لتشـمل صـندوق  WTO وبر ت ظابرة  ديدة برتارق حالة العداء وأعماق العنف لد

النقــد الــدون والبنــه الــدون كمــا حــدث يف بــراى وواشــنطن ، علــى اعتبــار أن سياســات 
عديـــد مـــن بـــذض املنظمـــات الـــمنث  تتحمـــل  انبـــاً مـــن املســـؤولية عـــن تـــردي أولـــاع ال

البلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، وعــن حالــة القلــق الــمس تعــرتي شــرا ح ا تماعيــة واســعة يف 
الــــدوق املتقدمــــة ، وكاصـــــة العمــــاق واملـــــن ك الــــزراعيع الــــذين ســـــيتوقف عــــندم الـــــدعم 
واملعوصت احلكومية لإلنتام الزراع  وصادراتال ، وحسب قـوق بيـمس بـورر ، املسـؤولة يف 

ل عدالـــة شـــاملة " الـــمس تضـــم حركـــات معارلـــة للعوملـــة ، نن صـــندوق " احلركـــة مـــن أ ـــ
 (46).تمعات المس تغتصب النا  واألرتالنقد الدون والبنه الدون يشكنن رمزي اجمل

 
ــــــــــــــراى         ــــــــــــــو  وب  ودون شــــــــــــــه أبن املتظــــــــــــــابرين يف كــــــــــــــل مــــــــــــــن ســــــــــــــياتل ودار

مــواطين اجملتمعــات  وغريبــا مل يكونــوا مــن أبنــاء البلــدان الفقــرية ، ونمنــا مــن…وواشــنطن 
املتقدمـــــة الـــــذين صـــــاروا يتخورـــــون اـــــا قـــــد تفضـــــ  نليـــــال العوملـــــة ، مـــــن بجـــــرة وكـــــروم 
اثستممارات ورؤو  األمواق نىل بلدان أكر  متتله ظروراً ومناكات استممارية أرضـل 
، من حيجم اخنفات تكاليف اإلنتام ، وكاصـة ركـ  األ دي العاملـة ، وقلـة األعبـاء 

و لتان القلق من تفش  حالة البطالة وتدبور أولـاعدم اث تماعيـة اخل ،  …الضريبية 
" أن املنارسـة يف  Wall Street Journal. رورقاً للصحيفة الناطقـة بلسـان ر ـاق األعمـاق 

اقتصاد معـومل ث تعـرا الرةـة ، وتـؤدي نىل كلـق سـوق عمـل دوليـة ، و لتـان رليسـت 
 (47)اة ررصة عمل آمنة " . 
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كمــــــا وصــــــفدا الصــــــحف  األمريكــــــ  تومــــــا  رريــــــد مــــــان ، أبن ســــــبب تلــــــه أو        
 التظـــــــــــابرات بـــــــــــو احتجـــــــــــام العمـــــــــــاق األمـــــــــــريكيع واألوروبيـــــــــــع األغنيـــــــــــاء الـــــــــــذين 

دوثراً يف الســــاعة ، لــــد العوملــــة الــــمس قــــد تفضــــل مــــن  را دــــا الشــــركات  50يتقالــــون 
 (84)األمريكية واألوروبية استخدام عماق أرك  تكلفة يف بلدان أكر  . 

نث أن ممــل بــذا التفســري ث يعكــس كــل احلقيقيــة ، ردنــاك العديــد مــن املنظمــات      
والتجمعــــــات واملواقــــــف املنابضــــــة للعوملــــــة الــــــمس تتبنابــــــا أحــــــزاب ا ضــــــر والتنظيمــــــات 
 اث تماعيــــــة واثهــــــادات النقابيــــــة ألســــــباب أكــــــر  ، يُنتصــــــر ريدــــــا لقضــــــا  أساســــــية 

لبي ــة ، وقضــا  البلــدان الناميــة املتمملــة يف تفشــ  وحموريــة ، وعلــى رأســدا قضــية ةايــة ا
ــــدون .. ،  الفقــــر والــــديون ، والتخلــــف اثقتصــــادي واث تمــــاع  ، وتقســــيم العمــــل ال

، " أبن اتفاقيـات اجلـات قــد  -مـديرة مجعيــة الرتبيـة الدوليـة  –رمـمنً قالـت شـينا بيللـ  
ارة ا ــدمات ، اعتمــدت التعلــيم كخدمــة كالــعة للتحريــر ، لــمن سياســات هريــر جتــ

لكننــا ث نــر  التعلــيم كدمــة جيــب هريربــا ، بــل نرابــا مســؤولية جيــب علــى احلكومــات 
مــــــا يقضــــــ  بــــــذله ميمــــــاق حقــــــوق تورريبــــــا ملواطنيدــــــا ، و علدــــــا لانيــــــة ونلزاميــــــة ، ك

 (49). اإلنسان"
مــن صحيــة أكــر  ، بــر ت يف اآلونــة األكــرية منظمــات وجتمعــات مــن دوق صميــة       

 أخدــــــا " منتــــــد  العــــــامل المالــــــجم " الــــــذي عقــــــد يف بــــــريوت مــــــؤمتراً منابضــــــاً وعربيــــــة ، 
متخضــت عنــال مجلــة  )*(يف الدوحــة ،  WTOللعوملــة ، قبيــل انعقــاد املــؤمتر العــام الرابــع لـــ 

 (50) -من املطالب والتوصيات ، أخدا :
 مرا عة اثتفاقيات التجاريـة املعقـودة سـابقاً ، ونلغـاء اجملحـف مندـا حبـق الـدوق 

 الفقرية .

                                                           
م( هـــت مســــمى " املنتــــد  العـــامل  حــــوق العوملــــة 2001نــــورمرب  8-5انعقـــد املــــؤمتر يف بــــريوت كـــنق الفــــرتة ) )*(

 ومنظمة التجارة العاملية " ، ورارعاً شعار " عاملنا ليس للبيع " .
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  نعادة النظر  ذر ً يف اتفاقية ةاية حقـوق امللكيـة الفكريـة ، وتسـديل حصـوق
 البلدان النامية على التكنولو يا املتقدمة .

  ـــة العمنقـــة حبـــق البلـــدان ـــع اإلغـــراق الـــذي متارســـال شـــركات الصـــناعة الغذا ي من
 النامية .

 ات معارلة ندرام قضا  العمل وا دمات واثستممار يف اتفاقWTO . 
  معارلـــة نطـــنق  ولـــة  ديـــدة مـــن املفاولـــات ، وندرام أي موالـــيع  ديـــدة

يف الدوحــة ، وكاصــة موالــيع اثســتممار واملشــرت ت  WTOعلــى  ــدوق أعمــاق 
 احلكومية ، وغريبا .

  معارلة آليات العمـل الداكليـة يف منظمـة التجـارة العامليـة ، والـدعوة نىل نعـادة
 الد قراطية والشفارية واملشاركة املتكار ة . النظر ريدا لعدم توارر شروط

 .لرورة نبقاء كل كدمات التعليم والصحة واملياض هت نشراا احلكومات 
 

نن الــــدوق الصــــناعية املتقدمــــة ، ندراكــــاً مندــــا اــــا أصــــبحت تســــببال هلــــا احلركــــات       
مس تعكـر عليدـا املنابضة للعوملة من حرم أمام الرأي العام الـدون ، وجتنبـاً لإلر كـات الـ

صــفو املنــاال الــذي ترســم ريــال كارطــة مصــاحلدا العامليــة ، تفتــق ذبندــا مــؤكراً ،  كتيــار 
يف البلـدان الـمس يـتقل  ريدـا بـام  الد قراطيـة ، وتقـل  WTOأمـاكن انعقـاد مـؤمترات 

أو تنعدم ريدا مساحات احلرية والتعبري عن الرأي ، كما حدث يف املؤمتر الـو اري الرابـع 
يف الدوحة ، حيجم تعذر على الكمري من املنظمات املنابضـة للعوملـة الوصـوق  WTOلـ 

نىل دولـــة قطـــر بســـبب صـــعوبة احلصـــوق علـــى  شـــريات دكـــوق ، وكـــذله اإل ـــراءات 
 …املشددة واملبالو ريدا لتقييد حركة ورعالية املنظمات املعارلة المس ررعـت شـعار " ث 

ا ذارـور ، امـل منظمـة" أنـه "املعارلــة ، " مل وحسـب قـوق ررانســو  )*(لــ  لــا   الـذراع " ،
ررضـــوا مطالبنـــا ، كاصـــة ريمـــا  WTOنســـتطع أن نقـــوم بنشـــاطاتنا بنـــا ، ألن مســـؤون 

                                                           
 نشى أن تتحوق الدوق العربية نىل أماكن مناسبة ثنعقاد مؤمترات ولقاءات كدذض . )*(



 75 

، مـن ن ـراءات أمنيـة  -أي يف الدوحة  –ونعا  بنا  …يتعلق  لنواح  اث تماعية ، 
 (51)مشددة ، وتضييق شديد على عملنا وهركاتنا " . 

مــــن ذلــــه ، اعتــــربت كلــــري شــــورت ، و يــــرة التنميــــة واملســــاعدات  وعلــــى النقــــيم     
ـــــة ، وأن بـــــؤثء  ـــــة ، حركـــــة اثحتجا ـــــات لـــــد العوملـــــة غـــــري منطقي ا ار يـــــة الربيطاني

، مــا بــم نث املــون عــن مجعيــات كرييــة وننســانية ث يفدمــون  -يف نظربــا  –احملتجــع 
بحـــــجم عـــــن الشـــــدرة يف وث يفقدـــــون يف العوملـــــة شـــــي اً ، وأن احتجا ـــــاهتم تصـــــب يف ال

 (52) …الصحف ، ومن مث مجع املزيد من األمواق والتربعات جلمعياهتم ومنظماهتم 
نن بـــــذا التقيـــــيم األحـــــادي وغـــــري املنصـــــف يعـــــرب عـــــن قســـــوة ومضـــــمون العوملـــــة ،      

ويعكـــس مـــد  اســـتدتار الكبـــار اصـــاحل واحتيا ـــات اجملتمعـــات ، والرغبـــة اجلاحمـــة يف 
 واملض  قدماً حنو مزيد من عوملة كل ش ء .ن احة كل ما يعرتلدم ، 

 
ومدمـــــا كانـــــت طبيعـــــة اآلراء والتقييمـــــات ، وحـــــر السياســـــات واإل ـــــراءات جتـــــاض      

معارلــــ  العوملــــة ، نث أن احتجا ــــات املنظمــــات غــــري احلكوميــــة واحلركــــات املنابضــــة 
للعوملــــة صـــــارت حقيقيــــة ث يســـــتطيع أحــــد جتابلدـــــا ، رقــــد أصـــــبحت تعمــــل بوســـــا ل 

يات العوملة نفسـدا وورقـاً إلشـكاق وآليـات أكمـر تنظيمـاً وأكمـر تنوعـاً ، بـل ويتزايـد وتقن
نفوذبـــا يومـــاً عـــن يـــوم ، وتتســـع رقعتدـــا لتشـــمل البلـــدان الناميـــة نىل  انـــب اجملتمعـــات 
املتقدمــة ، مــا يشــري نىل تزايــد وعــ  النــا  والعــامل اخــاطر العوملــة ، نذا مــا تركــت علــى 

واحلــرص علــى كـبح عنفــوان  وانبدــا الضــارة وأخيــة نكســا ا  بـو  الشــركات العمنقــة ،
 أبعاداً ومضامع ا تماعية وننسانية .

 
نث أن ذلــه مــا اق يتطلــب املزيــد مــن الــوع  والتكــاتف ، واجلدــود املشــرتكة علــى      

املســتويع احمللــ  والعـــامل  ، وراــا علـــى غــرار مــا دعـــا نليــال اثقتصـــادي الشــدري نااعيـــل 
 بتشكيل أاية رابعـة يـتم يف نطاربـا تبـادق اآلراء ، والتنسـيق بـع كـل مـن صربي عبد هللا

تضــريبم عمليــة الكوكبــة ، ونبــرا  ألــرار الرأااليــة العامليــة يف شــكلدا الكــوكي الــمس هــل 
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بشعوب العامل كلال ، وث ترحم حر شعوب الدوق الـمس تسـتقر  ـا الشـركات الكوكبيـة ، 
ات ومفــــابيم  ليــــال الســـــوق ، واثســــتخفاا بـــــدور ومعارلــــة سياســـــ …أو رروعدــــا ، 

وســـيادة الدولـــة القوميـــة الرامـــ  نىل حرماهنـــا حـــر مـــن وســـا ل  فيـــف حـــدة الصـــراعات 
واأل مـــات اث تماعيــــة الـــمس أصــــبحت أكمــــر ولـــوحاً وناثرة للقلــــق ، مـــن أ ــــل هديــــد 

  (53)شكل الكوكبة وتشذيبدا لتكون بو ال ننسا .
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 ة والعدالة الضائعة العومل* 
تتسارع العوملة من حولنا بصورة كاطفة ، رن نكاد نسـتوعب نحـد  مظابربـا أو      

حنــن  –جتلياهتــا حــر تفا  نــا بدرعــة  ديــدة مــن التطــورات املتغــرية ، والــمس يتعــذر علينــا 
 ندراكدا وردم آلياهتا ، لنستفادة أو الوقاية مندا . –سكان اجلنوب 

ــس عليدــا قاعــدة  ديــدة لننطــنق والتشــعب رفــ  كــل مرحلــ      ة تبلغدــا العوملــة تؤ س 
وكـــل نقلـــة  ديـــدة يف مســـار تطوربـــا ، ونن   …نىل مراحـــل نوعيـــة أكـــر  أكمـــر تشـــعباً 

كانــت نتا ــاً طبيعيــاً ملــا قبلدــا مــن التطــورات التقنيــة واثقتصــادية ، نث أهنــا تفــتح آراقــاً 
 ة ومســـــتقبل الـــــدوق واجملتمعـــــات ، أوســـــع ومتعـــــددة اجملـــــاثت ، تفعـــــل رعلدـــــا يف حيـــــا

وتفـــر  مناكـــاً كصـــباً إلحـــداث املزيـــد مـــن التغـــريات اجلذريـــة علـــى خمتلـــف املســـتو ت ، 
كاصًة  لنسبة للدوق الصناعية املتقدمة المس متتله املقومات الن مة ، وُهسن التنـارس 

 بح ، تمماربا  حلــــــــــــــدود القصــــــــــــــو  ، دون كــــــــــــــاعلــــــــــــــى اقتنــــــــــــــاص الفــــــــــــــرص ، واســــــــــــــ
تفـــــــات نىل عواقبدـــــــا اثقتصـــــــادية واث تماعيـــــــة والمقاريـــــــة ، وحـــــــر املعيشـــــــية ودون اثل

 واإلنسانية يف بعم األحيان ، سواء كان ذله على املستو  احملل  أو ا ار   .
 -وبــ  حمــدودة  -وث شــه أن يف تعامــل البلــدان الفقــرية مــع العوملــة نجيابيــات نســبية    

ة احلديمـــة ، واـــورة اثتصـــاق واملعلومـــات ، تشـــمل نتـــام التطـــورات العلميـــة والتكنولو يـــ
واثنفتاح المقايف واحلضاري ، والتقـارب بـع الشـعوب واجملتمعـات ، واملسـحة اإلنسـانية 
ـــة والد وقراطيـــة وحقـــوق  غـــري املقصـــودة وغـــري املباشـــرة ، مـــن حيـــجم  ييـــد مبـــادو احلري

الـــبعم "  ، نلـــارة نىل احتمـــاثت هقيـــق بعـــم " الفوا ـــد " ومـــا يســـميال …اإلنســـان 
 اخل . …تعظيم املكاسب " اثقتصادية ، وبو ما ستناقشال الفصوق التالية 

نث أن شـــــرط اعتبـــــار مـــــا تقـــــدم يف حكـــــم اإلجيابيـــــات ، مربـــــون يف األصـــــل  لبـــــىن     
األساســــية للبلــــدان الناميــــة كــــل علــــى حــــدض ، ومــــد  قــــدرة أي مندــــا علــــى اســــتيعاب 

  هرير وتعميم الدوق الصناعية املتقدمـة وتوظيف تله التطورات والتعامل معدا ، واد
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ملنتجاهتا التقانية على بلدان اجلنوب ، صبيه عن أخية نيفاء الـدوق املتقدمـة بتعدـداهتا 
الــمس التزمــت بتنفيــذبا يف املواايــق واثتفاقــات الدوليــة ، ومندــا اتفاقــات منظمــة التجــارة 

ــــو يســــري  …العامليــــة  ــــة ، عنــــدبا  كــــن القــــوق أن بنــــاك شــــي اً ول اً ، يتحقــــق مــــن العدال
 املفرتلة يف العوملة .

نن معظــــم املؤشــــرات والتقــــارير الدوليــــة تؤكــــد العنقــــة العكســــية ريمــــا بــــع العدالــــة      
املرتا عة المس تتوكابا البلـدان الناميـة واألقـل منـواً ومـا تنتجـال مسـارات العوملـة  ملزيـد مـن 

 املكاسب املتعاظمة للدوق الصناعية املتقدمة .
رقــد حــذر ر ــيس الــو راء املــاليزي مدــاتري حممــد مــن " أن دوق  نــوب شــرق آســيا      

، نننـا …  اطر  عادة اسـتعماربا مـرة أكـر  ، مـا مل يـتم ولـع الضـوابط لقـو  العوملـة
بشـــــرا ا ضـــــوع لنســـــتعمار  مل نقاتـــــل للتحـــــرر مـــــن اثســـــتعمار القـــــد  حـــــر حنظـــــى

 (54).اجلديد
  ريـــــديل كاســـــرتو انتقـــــادات حـــــادة لنظـــــام الســـــوق يف حـــــع و ـــــال الـــــر يس الكـــــوج     

احلــر والعوملــة اثقتصــادية ، وقــاق " لقــد توحــدت الــذ ب يف قطيــع واحــد ، مســتخدمة 
 كــــــــدمات شــــــــبكة املعلومــــــــات ليصــــــــبح اقــــــــدوربا معررــــــــة مــــــــر وعلــــــــى أيــــــــة لــــــــحية 

ــــمس  (55)… " . ســــتنقم  وشــــب ال العــــامل اليــــوم يف ظــــل العوملــــة  لســــفينة "  يتانــــه " ال
وقـاق " نن أقليـة صــغرية مـن العــامل  …رهتـا األمـوام وأغرقتدــا يف بدايـة القـرن العشــرين غم

تتــوارر هلــا مقصــورات رخمــة يف تلــه الســفينة ، بينمــا تعــي  األغلبيــة يف أحــواق تشــبال 
 وارق الرقيق المس أحبرت من القارة اإلرريقية قبل م ات السنع ، وتوشـه تلـه السـفينة 

 (56). على اثصطدام والغرق " 
 كمـــــــا حـــــــذر البنـــــــه الـــــــدون أبن " العوملـــــــة تقـــــــدم للبلـــــــدان الناميـــــــة ررصـــــــاً كبـــــــرية       

لن دبار ، وتعرلدا يف الوقت نفسـال ملخـاطر  كـن أن تكـون كبـرية أيضـاً ، مـا مل تتبـع 
بـذض الــدوق اإلصـنحات الــمس تتـيح هلــا اثسـتفادة مــن نمكـاصت اثقتصــاد الــدون، وأن 



 79 

رع التنميـــة ، لكنـــال  يـــل نىل توســـيع الفجـــوة بـــع الـــذين  لكـــون التقــدم التكنولـــو   يســـ
 (57)" .  …والذين ث  لكون 

كذله األمـر  لنسـبة لــ أمارتيـا سـع ، الفـا ز  ـا زة نوبـل يف اثقتصـاد الـذي حـذر       
أيضـــاً مـــن أن تركـــز الـــدكل العـــامل  يف يـــد ا ُمـــس األغـــىن مـــن ســـكان العـــامل يمـــري حقـــاً 

 . (58)ة ، وث  كنال أن يصمد أمام أي اكتبار للمشروعية ..اإلحسا   لصدم
وراــــا تكــــون العوملــــة قــــد ســــاعدت علــــى   دة النمــــو والمــــروة ، بشــــكل عــــام ، يف      

الســـنوات األكـــرية ، لكندـــا مل تفعـــل ذلـــه  لنســـبة لكـــل القـــارات وكـــل البلـــدان ، رفـــ  
وص ، عرقلـت اكـتنثت العوملـة البلدان األقل منواً ويف القـارة األرريقيـة علـى و ـال ا صـ

 دـود التنميــة ، وتزايــدت حــاثت التدمــي  هلــذض البلــدان  خنفــات نصــيبدا يف التجــارة 
رقـــط مـــن اثســـتممار  %1، ونفـــس النســـبة يف اإلنتـــام ، و  % 2العامليـــة نىل أقـــل مـــن 

 (59)األ ني . 
 

 قــــــــدم نىل نث أن أبــــــــم التقــــــــارير يف بــــــــذا الشــــــــأن بــــــــو تقريــــــــر األمــــــــم املتحــــــــدة امل     
مــــــؤمتر " التنميــــــة  –ا تماعــــــات الــــــدورة اثســــــتمنا ية للجمعيــــــة العامــــــة ل مــــــم املتحــــــدة 

اث تماعية يف عصر العوملة " ، والذي قاق ريال كويف عنان لـد  ارتتاحـال ، أبن " عوملـة 
… اثقتصاد قد رشلت يف الوراء بوعودبا ، بتحقيق الفا دة ملنيع البشر حـوق العـامل

ن نمجــــاق أبــــم مــــا ورد يف التقريــــر ، يف التحــــذيرات مــــن أن العوملــــة تنــــذر نذ  كــــ (60)" 
 قصــاء معظــم ســكان العــامل ، يف الوقــت الــذي تواصــل وتــرية قــو  العوملــة تســارعدا يف 
نقــل البضــا ع واملعلومــات واألمــواق عــرب احلــدود ، وتزيــد مــن منــارع لموعــة حمــدودة مــن 

قريــر علــى هتمــي  أكمــر مــن نصــف ســكان املتنفــذين يف الســوق الكونيــة . كمــا أكــد الت
العـــامل عـــن بلـــوى منـــارع العوملـــة ،وعلـــى اتســـاع اهلـــوة بـــع أغنيـــاء العـــامل ورقرا ـــال ، وهتديـــد 
األ مات اثقتصادية الـمس حـدات يف آسـيا وامريكـا النتينيـة  لقضـاء علـى مـا مت هقيقـال 

 كنق سنوات طويلة من النمو والتطور .
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اء والفقــراء ، وريمـا بـع الـدوق ، مــا تـزاق تتسـع  طـى تزيــد أن الفجـوة بـع األغنيـ      
العوملة من سرعتدا ، حيجم تشري التقديرات الصادرة عن برصمح األمـم املتحـدة اثمنـا   

، نىل أن أمـــنك أغـــىن اناـــة مليـــارديرات يف العـــامل  1999يف تقريــر التنميـــة البشـــرية لعـــام 
ــــاتح احمللــــ ــــ  للن ــــرياً اإلمجــــان الكل ــــدان األقــــل منــــواً لتمعــــًة ، نلــــارة نىل تفــــوق كم   للبل

مليـــون نســـمة مجـــيعدم . كمـــا أن املقارنـــة بـــع  600اتلكـــات ســـكاهنا املقـــدرين حبـــوان 
م ، تكشـــف 1997، ونحصــا يات عـــام م1960نحصــا يات تقريـــر التنميــة البشـــرية لعـــام 

، وُ ـس  أبن اهلوة يف دكل الفرد بـع ُ ـس سـكان العـامل الـذين يقطنـون الـدوق األغـىن
ــــــــــــــــــذين يقطنــــــــــــــــــون البلــــــــــــــــــدان األشــــــــــــــــــد رقــــــــــــــــــراً ، كانــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــبتدا   أول ــــــــــــــــــه ال

 . 1نىل  74، وارتفعت نىل ما نسبتال  1نىل  30متمل 
 

نن ما نشى منال ، بو أن تكون العوملة قد أرلتت مـن عقاهلـا ، وأن سـيطرة الـدوق      
عمليــات  واحلكومــات ، وقــدرهتا علــى الــتحكم يف تنظــيم العنقــات اثقتصــادية وتو يــال

 التعامل مع قو  وتطورات السوق الكونية ، تتضاءق يوماً عن يوم .
نننا نعي  يف عامل غري متـوا ن ، ومتعـدد السـرعات ، وأصـبحنا يف أمـس  احلا ـة نىل      

كــــبح مجــــاح العوملــــة ، لتكــــون منظمــــة وقا مــــة علــــى قواعــــد عقننيــــة ومولــــوعية هــــت 
مــن التعــاون املتبــادق األكمــر عــدثً ،  نشــراا مؤسســات دوليــة تعمــل علــى هقيــق مزيــد

واا يكفل ةاية الصغار من نتا ح املنارسة غري املتكار ة ، ومـن وطـأة األ مـات احملتملـة 
. 

*   *   * 
ســــنتعرا يف الفصــــل التــــان علــــى منمــــح النظــــام التجــــاري الــــدون اجلديــــد ،  

ـــــات منظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة "  ، مـــــع التعـــــرت  ، اختلـــــف  وانبدـــــا  "   WTOواتفاقي
ألحكام املعاملة التفضيلية ، واآلاثر املرتتبة على البلدان النامية واألقل منواً  راء اثلتـزام 

 بتله اثتفاقات .
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نن اهلــدا الــر يس ثتفاقيــات اجلــات متمــل يف رــتح األســواق ون الــة احلــوا ز املعيقــة      

حلريــة التجـــارة ا ار يـــة ، والتـــزام الـــدوق األعضــاء  ملـــة مـــن الضـــوابط املبد يـــة وقواعـــد 
التخلــ  عــن نظــام احلصــ  الكميــة يف تقييــد حركــة  تنظــيم العنقــات التجاريــة ، أخدــا

الواردات واستبدالال  لتعريفـات اجلمركيـة ، والتعدـد بتحقيـق مبـدأ املسـاواة وعـدم التمييـز 
بـــع املنتجـــات املســـتوردة ألي مـــن الـــدوق املتعاقـــدة ، اـــا يف ذلـــه تعمـــيم مبـــدأ الدولـــة 

اصة المس متنح ملنتجات دولة مـا األكمر رعاية ، أي أن املعامنت التفضيلية وامليزات ا 
، أية دولة ، ثبد أن متنح أيضاً تلقا ياً لكل الدوق األكر  األطـراا يف اتفاقيـة اجلـات 
. صبيــــه عــــن التعدــــد  لتخلــــ  عــــن السياســــات احلما يــــة وسياســــة دعــــم الصــــادرات  

علــى  –ون ــراء مزيــد مــن التخفيضــات اجلمركيــة املتبادلــة ، وبشــكل متواصــل ، ليتحقــق 
التحريـــر الكامـــل للتجـــارة الدوليـــة . نلـــارة نىل تعمـــيم مبـــدأ املعاملـــة الوطنيـــة ،  –ملـــد  ا

بعدم التفريق بع املنتجـات املسـتوردة واملنتجـات احملليـة ، ومنحدـا نفـس املعاملـة ونفـس 
 املميزات .

أمــا اثســتمناءات ا اصــة واملعاملــة األكمــر تفضــينً املمنوحــة للبلــدان الناميــة واألقــل     
منــواً ردــ  اكنــة يف حــاثت كاصــة ، ومســموح  ــا ألســباب ومــربرات مولــوعية تتعلــق 
 ألولــاع اثقتصــادية العامــة لتلــه البلــدان ، ومرتبطــة اســتو ت النمــو ،  ــدا ةايــة 
ــــــة  الصــــــناعات الناشــــــ ة أو معاجلــــــة بعــــــم اإلشــــــكاثت واأل مــــــات اثقتصــــــادية الطار 

  …واكتنثت ميزان املدروعات 
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فــ  ممــل بــذض احلــاثت حيــق للــدوق الناميــة ا ــاذ ن ــراءات اســتمنا ية وحمــددة ر 
بصـــورة مؤقتـــة ، وورقـــاً ل حكـــام املنصـــوص عليدـــا يف اثتفاقيـــات ، كمـــا ســـريد تفصـــيلال 

 ثحقاً .
 General Agreement onلقـد نشــأت اثتفاقيـة العامــة للتعريفـات والتجــا رة "  

Tariffs and Trade اراً  تفاقية اجلات " "  املعرورة اكتصGATT  عقب احلـرب العامليـة "
، وعقب اتفاقيات " بريتون وود  "  نشاء كل مـن صـندوق النقـد  1947المانية يف عام 

" ، لتنظــــيم سياســـات هريــــر التجــــارة World Bank" والبنــــه الـــدون "  IMFالـــدون " 
فيــــف مــــن حــــدة الدوليــــة وتســــديل تــــدرق املنتجــــات الســــلعية نىل األســــواق  ــــدا التخ

التنــارس واحلــروب اثقتصــادية ، ودرءاً ملو ــات الكســاد الدوريــة  ــراء املبالغــة يف تطبيــق 
 سياسات احلماية اجلمركية والتجارية .

 23واقتصر نطاق اثتفاقية آنـذاك علـى الـدوق املوقعـة عليدـا يف " بارـاص " وعـددبا     
نيــا والــوث ت املتحــدة األمريكيــة مــن بيندــا عشــر دوق صــناعية ، أخدــا بريطا )*(دولــة ، 

المس كر ت مـن احلـرب العامليـة المانيـة كقـوة عظمـى ، واللتـان لعبتـا دوراً أساسـياً وحمركـاً 
 يف صياغة أسس واجتابات اتفاقيات اجلات .

 
نن اتفاقيــات اجلــات بــ  حصــيلة لممــان  ــوثت تفاولــية متعــددة األطـــراا   

 ( 61) -ى النحو التان :عل )**(متت كنق ما يقارب النصف قرن ،

                                                           
( بــ  : الــوث ت املتحــدة األمريكيــة ، بريطانيــا ، اســرتاليا ، نيو يلنــدا ،  1947ملؤسســة ثتفاقيــة اجلــات )الــدوق ا )*(

كندا ، ررنسا ، بلجيكا ، بولندا ، اللوكسمبورم ، النرويح ، سور  ، لبنان ، تشيكو سـلوراكيا ، الربا يـل ، تشـيل   
تان ، الصع ، بورما ، سينن . أنظر : نبـرابيم العيسـوي ، كو  ،  نوب روديسيا ،  نوب أرريقيا ، اهلند ،  كس

النظـــام اجلديــــد للتجـــارة العامليـــة ومســــتقبل التنميـــة العربيـــة ، مركــــز دراســـات الوحـــدة العربيــــة  …، اجلـــات وأكواهتـــا 
 .  21، بريوت ، ص  1995،

لف صفحة ، وبلـو و هنـا أ 22قدر البعم أبن لموع صفحات اتفاقيات اجلات ، قد جتاو  عددبا حر اآلن  )**(
 . 23، عمان ، ص 1995( ، 29كيلو  راماً . انظر : اإلمناء واإلدارة ، )  167أكمر من 
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 دولة ومت التوقيع عليدا يف باراص. 23، شاركت ريدا  1947 ولة  نيف عام  -1
 دولة . 13، اشاركة  1949 ولة آنس  )ررنسا( عام  -2
 دولة . 38( ، اشاركة 1950 – 1951 ولة تورك  )بريطانيا( كنق الفرتة ) -3
 دولة . 26( ، اشاركة 1955 – 1956 ولة  نيف ) -4
 دولة . 26( ، اشاركة 1960 - 1961ديلون )  ولة -5
 دولة . 62( ، اشاركة 1964 - 1967 ولة كيندي ) -6
 دولة . 102( ، اشاركة 1979-1973 ولة طوكيو ) -7
 دولة . 125( ، اشاركة 1986 - 1993 ولة أورو واي ) -8

 
حيـــــجم اقتصـــــرت ا مــــــس  ـــــوثت التفاولـــــية األوىل علــــــى مســـــألة التخفيضــــــات     

ينمـــــا مشلـــــت اجلــــوثت التاليـــــة  وانـــــب تنظــــيم الســـــلوك التجـــــاري وقواعـــــد اجلمركيــــة ، ب
ـــة الدوليـــة ، واتســـمت بطـــابع أكمـــر مشـــوثً وقـــدرة علـــى التكيـــف مـــع  العنقـــات التجاري
 مراعـــــــــاة نســـــــــبية ملصـــــــــاحل البلـــــــــدان الناميـــــــــة وبـــــــــ   ولتـــــــــا كينـــــــــدي وطوكيـــــــــو و ولـــــــــة 

ـــــري يف التعريفـــــات اجل ـــــجم اســـــفرت األوىل عـــــن  فـــــيم كب ـــــو أورو ـــــواي ، حي ـــــة بل مركي
، كــذله  ولــة طوكيــو الــمس نــتح عندــا تنــا ثت مجركيــة ريمــا بــع الــدوق  %50متوســطدا 

تقريبـــاً ، تطبــق علـــى الســـلع الزراعيــة والصـــناعية علـــى  % 30األعضــاء وصـــلت نســبتدا 
مراحــل  منيـــة كـــنق اانيـــة أعـــوام ، كمـــا مشلــت  ولـــة طوكيـــو أيضـــاً التوقيـــع علـــى عـــدة 

ات الـدعم والرسـوم التعويضـية ، ن ـراءات تـراكي  اثسـترياد اتفاقيات بامة ممـل اتفاقيـ
، العوا ق الفنية للتجارة ، مكارحة اإلغراق ، التممع اجلمرك  ، املشـرت ت احلكوميـة ، 

 اتفاقية اللحوم ، منتجات األلبان ، وجتارة الطا رات املدنية .
مــــــن  نث أن اثقتصــــــاد العــــــامل  يف بدايــــــة الســــــبعينيات شــــــدد مرحلــــــة  ديــــــدة

اثلـــطرا ت بعـــد اهنيـــار نظـــام " بريتـــون وود  " ألســـعار الصـــرا ، وارتفـــاع األســـعار 
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العامليـــة للـــنفط ، وتفـــاقم أ مـــة الـــديون يف العديـــد مـــن البلـــدان ، وتقلبـــات أســـعار بعـــم 
 اخل .…العمنت ، واكتنثت موا ين املدروعات وحاثت الكساد 

ومندــا الــوث ت املتحــدة األمريكيــة كــل تلــه العوامــل قــد درعــت الكمــري مــن الــدوق      
كنرـــــاً  –ودوق أورو  الغربيـــــة نىل ا ـــــاذ مجلـــــة مـــــن السياســـــات واإل ـــــراءات احلما يـــــة 

والمس أطلق عليدا آنذاك " سياسة احلما ية اجلديـدة " وكاصـة جتـاض  –ثتفاقيات اجلات 
ومنــور آســيا صــادرات البلــدان الناميــة مــن النســيح واملنتجــات الزراعيــة وصــادرات اليــا ن 

 المس غزت أسواق الدوق الصناعية التقليدية .
حيـــجم شـــكلت سياســـة احلما يـــة اجلديـــدة انتداكـــاً وهـــاينً والـــحاً علـــى اتفاقيـــات     

اجلات وعلى مبادو حرية التجارة الدوليـة ، ومتملـت أبـم مظابربـا آنـذاك يف مـا اـ  بــ 
دعتـــال الــــوث ت املتحـــدة مــــن " اإل ـــراءات احلما يـــة الرماديــــة " ، الـــمس تضــــمنت مـــا أبت

أسـاليب هايـل ، ممـل أسـلوب " التقييـد اثكتيـاري للصـادرات " ، كـأن متتنـع اليــا ن " 
اكتيـــاراً " حـــر ث تتعـــرت لعقـــو ت جتاريـــة عـــن تصـــدير بعـــم منتجاهتـــا اـــا يزيـــد عـــن 
احلصـــة املتفـــق عليدـــا نىل األســـواق األمريكيـــة واألوروبيـــة ، وكـــذله مـــا اـــ  "  لتوســـع 

كتيــاري للــواردات " ، وريــال تلتــزم اليــا ن مــمنً أو بعــم مــن دوق شــرق آســيا بــز دة اث
بعــم وارداهتــا الســلعية " اكتيــاراً " مــن املنتجــات األمريكيــة أو األوروبيــة ، ومــن أمملتدــا 
أيضــاً تقييــد الــدوق األوروبيــة والــوث ت املتحــدة للــواردات الزراعيــة مــن البلــدان الناميــة، 

( الــمس ررلــت ريدــا تلــه الــدوق حصــ  كميــة 1961األليــاا املتعــددة )وكــذله اتفاقيــة 
 علـــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــادرات البلــــــــــــــــــــدان الناميــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن املنبــــــــــــــــــــس واملنســــــــــــــــــــو ات نىل 
أســواقدا ، نلــارة نىل اإل ــراءات الروتينيــة املعقــدة والعوا ــق الفنيــة الــمس ررلــتدا العديــد 

 راءاهتا اجلمركية .من الدوق املتقدمة ، ومندا اليا ن ، على سياساهتا التجارية ون 
 

وقــد تعــز  بــذا اثجتــاض  لصــنحيات اثســتمنا ية الــمس منحــت للــر يس األمريكــ  يف     
ـــال " 301، عـــرب مـــا اـــ   لقـــانون "  1974 ، والـــذي  1988" يف  Super 301" وتعدينت
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كــــوق لــــإلدارة األمريكيــــة احلــــق بفــــرت عقــــو ت مــــن طــــرا واحــــد يف حــــاق اإلكــــنق 
ألمريكيــة ، أو مــا أاــاض األمريكيــون بـــ " املنارســة غــري العادلــة " ورقــاً  ملصــاحل التجاريــة ا

ملعايري جتارية وغري جتارية ، بل أُقحمت ريدا مبادو حقوق اإلنسـان ، ومعـايري سياسـية 
"  402أكـر  ، كمــا بــو األمــر يف تعـدينت "  اكســون رانيــه " ، الــواردة يف الفــرع " 

والــــذي يقضــــ   (62)، 1974دة األمريكيــــة لعــــام مــــن القــــانون التجــــاري للــــوث ت املتحــــ
بتمكــع الســلطات األمريكيــة ررــم نعطــاء معاملــة الدولــة األكمــر رعايــة غــري املشــروطة 
لنقتصــادات غــري الســوقية الــمس متنــع أو تقيــد علــى مواطنيدــا حــق اهلجــرة مندــا ، حيــجم 

  )*(م على سبعة عشر بلداً .2000طبق  لفعل حكم  اكسون يف مايو 
 

وســرعان مــا تعممــت أســاليب اإل ــراءات احلما يــة الرماديــة ، لتشــمل   بشــكل أو     
بلدان أورو  الغربية كارًة ، والوث ت املتحدة ، وكل البلـدان الصـناعية املتقدمـة  – كر 

، وتزايـــدت علـــى ناـــر ذلـــه حـــاثت التحايـــل وا ـــرق املباشـــر وغـــري املباشـــر ثتفاقـــات 
غــــري طبيعــــ  للعنقــــات التجاريــــة الدوليــــة  تشــــوبال  اجلــــات ، األمــــر الــــذي كلــــق مناكــــاً 

 صراعات كفية وعلنية يف آن  واحد ، وتنارس حاد على النفاذ نىل األسواق العاملية .
ومـــن بنـــا ظدـــرت احلا ـــة ملحـــة نىل التســـريع بعقـــد  ولـــة  ديـــدة مـــن املفاولـــات     

لــت الكمــري ركانــت "  ولــة أورو ــواي " الــمس اعتــربت أكــرب اجلــوثت التفاولــية ، ومش
من اجلوانـب واثتفاقـات اجلديـدة ، واتسـمت اسـتوً  عـاق مـن الولـوح يف أحكامدـا، 
وأ الــــت الكمــــري مــــن اثلتباســــات والمغــــرات الــــمس كانــــت ممــــار العديــــد مــــن النـــــزاعات ، 
لتشـــكل بـــذله نقلـــة نوعيـــة بامـــة يف مســـار اتفاقيـــات اجلـــات وهريـــر التجـــارة الدوليـــة ، 

 .    WTOمة التجارة العاملية كاصة مع نعنن ميند منظ

                                                           
مندـــــا ألبانيـــــا ، وأرمينيـــــا ، أذربيجـــــان ، بـــــينرو  ، طا يكســـــتان ، كـــــو  ، أو بكســـــتان ، كا اكســـــتان ، كـــــور   )*(

  …الشمالية ، تركمنستان ، مولدورا ، ريتنام 
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 جولة أوروجواي 
 الـــــدوق األعضــــــاء يف اتفاقيــــــة حـــــدد نعــــــنن " بونتـــــا ديــــــل ايســــــت " لـــــو راء جتــــــارة     

، املبـــــادو األساســـــية ثنطنقـــــة مفاولـــــات  ولـــــة  1986، الصـــــادر يف ســـــبتمرب اجلـــــات
وتنميـة التجـارة العامليـة ،  أورو واي والمس أكدت على السع  نىل هقيق مزيد مـن حريـة

لتشـــمل لـــاثت جتاريـــة  ديـــدة كتجـــارة ا ـــدمات واجلوانـــب التجاريـــة املتعلقـــة  مللكيـــة 
 الفكريــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــع اثلتــــــــــــــــزام  لولــــــــــــــــوح والشــــــــــــــــفارية كأســــــــــــــــا  ترتكــــــــــــــــز عليــــــــــــــــال 
ــــــدان  ــــــة يف البل ــــــات التنمي  املفاولــــــات ، نلــــــارة نىل مراعــــــاة الظــــــروا النســــــبية ومتطلب

 …النامية 
، بعـد أن كـان مقـرراً ت  ولـة أورو ـواي حـوان سـبع سـنواتمرت مفاولـالقد اسـت    

ــــدوق  1990هلــــا اثنتدــــاء يف أواكــــر  ، لــــوث ا نرــــات احلــــادة الــــمس نشــــبت ريمــــا بــــع ال
الصــناعية الكــرب  )الــوث ت املتحــدة والــدوق األوروبيــة ، كاصــة ررنســا( حــوق مســا ل 

، واكتتمت اجلولة يف  نيـف بتـاريل تقلي  الدعم احلكوم  املقدم للمنتجات الزراعية 
دولــة  125ومت املصــادقة عليدــا مــن قبــل األطــراا املشــاركة وعــددبا  15/12/1993

ــــــــــة ) ــــــــــة مــــــــــراك  املغربي ــــــــــداء مــــــــــن 15/4/1994يف مدين ( ، ليســــــــــري مفعوهلــــــــــا ابت
 م . 1/1/1995

ولعـــل أبـــم مـــا  يـــز مقـــررات  ولـــة أورو ـــواي بـــو أن مجيـــع القـــرارات واثتفاقيـــات      
قع عليدا ملزمة التنفيذ لكل الدوق األعضاء ، أي انتفاء ررص اثكتيـار أو التحايـل املو 

بتجنب تنفيذ بعم اثتفاقيات أو أ زاء مندا كما حدث ناـر اجلـوثت السـابقة . كمـا 
ــــة متعــــددة  توصــــلت مفاولــــات  ولــــة أورو ــــواي نىل لموعــــة مــــن اثتفاقــــات التجاري

" ، واتفاقــات  WTOمنظمــة التجـارة العامليــة " األطـراا ، أخدــا اثتفـاق ا ــاص  نشـاء
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التجــارة يف الســلع ، والتجــارة يف ا ــدمات ، واجلوانــب التجاريــة املتصــلة حبقــوق امللكيــة 
  )*(الفكرية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عتمـاد يف عــرت تلـه اثتفاقيــات علـى النصــوص القانونيـة املرتمجــة والـواردة يف كتــاب " شـرح النصــوص سـيتم اث )*( 

العربيــــة ثتفاقيــــات اجلــــات ومنظمــــة التجــــارة العامليــــة " للــــدكتور عبــــد الفتــــاح مــــراد ، نلــــارة نىل الشــــروح الــــواردة يف 
 دارات ذات الصلة ." ، وغريبا من اإلص ESCWA" واثسكوا "  UNCTADنصدارات اليونكتاد " 
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 (WTOأوال  : منظمة التجارة العاملية )
 

ة مـن مفاولــات ألكـري ظدـرت ركـرة ننشـاء منظمـة التجـارة العامليـة كـنق املراحـل ا     
، حرصاً من األطراا املتعاقدة على تنفيذ اثتفاقيات والقرارات الـمس مت  ولة أورو واي

التوصــل نليدــا ســـابقاً وثحقــاً ، ولتحــل حمـــل ســكر رية اجلــات ، ككيـــان قــانو   ديـــد 
ذات شخصية اعتبارية دولية ، متتله صنحيات واسـعة ، وآليـة عمـل أكمـر قـدرة علـى 

( مــن اتفاقيــة 2حســب املــادة ) واملتشــعبة . وبــذله تكــون املنظمــة لكبــريةتنفيــذ املدــام ا
بـ  اإلطـار املؤسسـ  لتنظـيم العنقـات التجاريـة ريمـا بـع  WTO  ،(63)مراك  إلنشـاء 

 أعضا دا يف املسا ل املتعلقة  ثتفاقات واألدوات القانونية املقرتنة  ا .
 

 -: WTOمهام وهيكل 
 ( 64)ثتفاقية املذكورة مدام املنظمة اا يل  : ( من ا3حددت املادة )    

اإلشــــراا علــــى تنفيـــــذ لموعــــة اثتفاقـــــات املتعــــددة األطـــــراا املنظمــــة للعنقـــــات  -1
اتفاقــاً( ،  إللــارة نىل اثتفاقــات اجلمعيــة )غــري  24التجاريــة بــع الــدوق األعضــاء )

 اتفاقات . 4اإللزامية( واملكونة من 
بــع الــدوق األعضــاء حــوق مولــوعات قواعــد الســلوك تنظـيم املفاولــات املســتقبلية  -2

التجاري الدون الـمس مت اثتفـاق عليدـا يف  ولـة أورو ـواي ، نلـارة نىل املفاولـات 
 الرامية نىل هقيق املزيد من هرير التجارة بو ال عام .

تسوية املنا عات المس قد تنشأ بـع الـدوق األعضـاء حـوق تنفيـذ اثتفاقـات التجاريـة  -3
 ، ورقاً للتفابم الذي مت التوصل نليال يف بذا الشأن يف  ولة أورو واي .الدولية 

، اــا األعضــاء ورــق اآلليــة املتفــق عليدــامتابعــة أو مراقبــة السياســات التجاريــة للــدوق  -4
زامات الواردة يف نصـوص يضمن توارق بذض السياسات مع القواعد والضوابط واثلت

 .اثتفاقات
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،  ـــدا بنـــه الـــدون والوكـــاثت امللحقـــة بـــالن والالتعـــاون مـــع صـــندوق النقـــد الـــدو  -5
ت اثقتصـــادية علـــى املســـتو  لـــمان املزيـــد مـــن اثتســـاق يف عمليـــة صـــنع السياســـا

 .الدون
   (65)  )*(-أما اهليكل التنظيم  للمنظمة ريتكون من :

وجيتمع مرة كـل سـنتع علـى األقـل ، وبـو اهلي ـة  :وزاري )املؤمتر الوزاري(اجمللس ال -1
ة للمنظمــة ، ويضــم املــع عــن مجيــع الــدوق األعضــاء ، ويقــوم بــذا اجمللــس الر ســي

بتنفيـــذ وظـــا ف املنظمـــة وا ـــاذ اإل ـــراءات والقـــرارات الن مـــة لـــذله ، رضـــنً عـــن 
ا اذ القـرارات املتعلقـة أبي مولـوع يـدكل يف نطـاق اثتفاقـات املتعـددة األطـراا 

 بناء على طلب الدوق األعضاء .
بـــو الـــذي يتـــوىل اإلشـــراا علـــى التنفيـــذ اليـــوم  ملدـــام املنظمـــة ، و  اجمللـــس العـــام : -2

ويتوىل مدام اجمللس الو اري ريما بع ررتات انعقادض ، رضنً عن توليال مدـام تسـوية 
املنا عـــات ومدـــام مرا عـــة السياســـات التجاريـــة للـــدوق األعضـــاء ، وجيتمـــع اجمللـــس 

، كمـا تتفـرع منـال اناـة عند احلا ـة ، ويتـألف مـن املـع عـن كـل الـدوق األعضـاء 
 -لالس متخصصة ، العضوية ريدا مفتوحة أمام كل الدوق األعضاء ، وب  :

 السابق( . 1947للس التجارة يف السلع )بدًث عن للس اتفاق اجلات  -أ
 للس التجارة يف ا دمات . -ب
 للس ةاية حقوق امللكية الفكرية . -م
األعضاء يشـكلدا اجمللـس الـو اري وب  جلان مفتوحة ملممل  مجيع  :اللجان الفرعية -3

، مندا جلنة التجارة والتنمية ، وجلنة قيود ميزان املدروعات ، وجلنة امليزانيـة ، وجلنـة 
الشــؤون اإلداريــة واملاليــة وأيــة جلــان أكــر  تــدعو احلا ــة نىل ننشــا دا ، حيــجم تقــوم 

                                                           
 " . WTO( للتعرا على شكل اهليكل التنظيم  لـ " 1 كن العودة نىل امللحق رقم ) )*(
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ألطــراا ، بــذض اللجــان  ملدــام املوكلــة نليدــا او ــب اثتفاقيــات التجاريــة متعــددة ا
 وأبي مدام نلارية يعدد  ا اجمللس العام .

نلــارة نىل أن جلنــة التجــارة والتنميــة لــمن مدامدــا تقــوم دور ً  ســتعرات األحكــام      
املؤقتـــة الـــواردة يف اتفاقـــات التجـــارة متعـــددة األطـــراا لصـــاحل البلـــدان األقـــل منـــواً ، 

 وتررع تقريراً بذله نىل مدير عام املنظمة .
ويتضـــمن بيكـــل املنظمـــة ســـكر رية يرأســـدا مـــدير عـــام يعينـــال اجمللـــس  :ريةالســـكرات -4

ويعــع  )*(الــو اري وحيــدد صــنحياتال ووا باتــال وشــروط كدمتــال ورــرتة شــغل املنصــب ،
املدير العـام مـوظف  السـكر رية وحيـدد وا بـاهتم وصـنحياهتم وشـروط كـدمتدم طبقـاً 

 للقواعد المس حيددبا اجمللس الو اري .
( أبن تكـون مسـؤوليات املـدير العـام ومسـؤوليات مـوظف  6 / 4شـددت املـادة )وقـد     

األمانة من حيجم طبيعتدا مسؤوليات دولية حبتة ، نذ ث جيـو  للمـدير العـام وث ملـوظف  
الســـــكر رية أن يســـــعوا أو أن يقبلـــــوا يف معـــــرت قيـــــامدم بوا بـــــاهتم تعليمـــــات مـــــن أي 

أن علـــيدم اثمتنـــاع عـــن أي عمـــل قـــد حكومـــة أو  دـــة أكـــر  كـــارم املنظمـــة ، كمـــا 
ــــــــــــــــــــــنعكس بصــــــــــــــــــــــورة ســــــــــــــــــــــلبية علــــــــــــــــــــــى مركــــــــــــــــــــــزبم كمــــــــــــــــــــــوظفع دوليــــــــــــــــــــــع .   ي
و ملقابــل يتو ـــب علـــى أعضــاء املنظمـــة احـــرتام الطـــابع الــدون ملســـؤوليات املـــدير العـــام 

 وموظف  السكر رية وعدم التأاري عليدم يف أداء وا باهتم .
 

                                                           
ينحــظ بنــا أن مــدير عــام املنظمــة يُعــع وث ينتخــب ، وبــو بــدورض يعــع مــوظف  الســكر رية ، أي أن الســطوة  )*(

رغم عــددبا القليــل ، مقابــل األعــداد الكبــرية للــدوق والنفــوذ خــا للــدوق الصــناعية املتقدمــة " النعبــع الر يســيع " بــ
 " . WTOالنامية ، اا يعين هتميشاً والحاً هلذض األكرية يف عملية اكتيار ندارة وموظف  " 
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 اختاذ القرارات 

( علـــى أن يـــتم ا ـــاذ القـــرارات بتوارـــق 9نظمـــة تـــن  املـــادة )ريمـــا يتعلـــق بقـــرارات امل    
، وأنـال مـر مـا  1947اآلراء " الرتال  " ، حسب املمارسة املتبعة او ب اتفاقيـة  ـات 

تعــــذر التوصــــل نىل قــــرار بتوارــــق اآلراء يتخــــذ القــــرار يف املســــألة املعرولــــة  لتصــــويت ، 
جمللــس العــام بصــوت واحــد ، حيــجم يتمتــع كــل عضــو يف ا تماعــات اجمللــس الــو اري وا

وتتخذ القرارات أبغلبية أصوات األعضاء احلالرين ريمـا عـدا القـرارات ا اصـة بتفسـري 
أيـــة اتفاقيـــة ، أو نعفـــاء أحـــد األعضـــاء مـــن التـــزام مفـــروت عليـــال يف أي مـــن اتفاقـــات 

 التجارة متعددة األطراا ، والمس يشرتط ريدا موارقة أغلبية اناة أر ع األعضاء .
 عفاء من االلتزامات اإل
وبــ  مســألة ث شــه أهنــا هتــم الــدوق الناميــة الــمس تعــا  أولــاعدا اثقتصــادية مــن     

مصــاعب شــر ، وتفــرت عليدــا اللجــوء نىل املنظمــة لنســتفادة مــن بعــم اثســتمناءات 
( مـــــن اتفاقيـــــة 9( يف املـــــادة )4،  3واإلعفـــــاءات املتاحـــــة . رقـــــد أولـــــحت الفقـــــر ن )

نشـــــاء املنظمـــــة كطـــــوات مـــــنح أو تعـــــديل ، أو نهنـــــاء اإلعفـــــاء مـــــن مـــــراك  ا اصـــــة  
اثلتزامــــات املفرولــــة علــــى أي مــــن الــــدوق األعضــــاء ، يف أي  مــــن اتفاقيــــات التجــــارة 

 (66) -متعددة األطراا ، وب :
  يقدم طلـب اإلعفـاء بشـأن اثتفاقـات التجاريـة متعـددة األطـراا يف أوق األمـر

و للس شؤون التجـارة يف ا ـدمات أو للـس نىل للس شؤون التجارة يف السلع أ
شــؤون اجلوانــب التجاريــة املتصــلة حبقــوق امللكيــة الفكريــة ، للنظــر ريــال كــنق رــرتة 

يومـــاً ، ويف هنايـــة الفـــرتة الزمنيـــة يررـــع اجمللـــس املخـــت  تقريــــراً  90 منيـــة ث تتجـــاو  
  ألمر نىل اجمللس الو اري .
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  الـو اري ورقـاً ملمارسـة ا ـاذ القـرارات يعرت تقرير اجمللس املخت  علـى اجمللـس
ــــو اري رــــرتة  منيــــة ث تتجــــاو   يومــــاً للنظــــر يف  90بتوارــــق اآلراء ، وحيــــدد اجمللــــس ال

الطلـــب . ونذا مل يـــتم التوصـــل نىل توارـــق اآلراء كـــنق الفـــرتة الزمنيـــة احملـــددة يتخـــذ 
 قرار منح اإلعفاء أبغلبية اناة أر ع األعضاء .

  مـــــن اجمللـــــس الـــــو اري اـــــنح اإلعفـــــاء طبيعـــــة الظـــــروا يولـــــح القـــــرار الصـــــادر
اثســـتمنا ية الـــمس تـــربر ا ـــاذ القـــرار ، وكـــذله احلـــدود والشـــروط الـــمس هكـــم تطبيـــق 
اإلعفـــاء ، و ريـــل انتدـــاء مـــدة اإلعفـــاء . ويعيـــد اجمللـــس الـــو اري النظـــر يف نعفـــاء 

كمـا يعـاد   انوح ألكمر من سنة بعد ررتة  منية ث تزيـد عـن سـنة مـن  ريـل منحـال ،
النظـــر ريـــال بعـــد ذلـــه ســـنو ً نىل أن تنتدـــ  مدتـــال ، ويف كـــل مـــرة يعـــاد النظـــر ريــــال 
يبحــجم اجمللــس الــو اري مــا نذا كانــت الظــروا اثســتمنا ية الــمس بــررت مــنح اإلعفــاء 
ما الت قا مـة مـن عدمـال ، ومـا نذا كانـت القواعـد والشـروط الـمس اقـرتن  ـا اإلعفـاء 

س الـو اري عنـد نعـادة النظـر وتقييمـال الســنوي أن قـد اسـتوريت . كمـا جيـو  للمجلـ
  د ررتة اإلعفاء أو تعديلدا أو نهنا دا .

 
 الفصل يف املنازعات 

ورــرت منظمــة التجــارة العامليــة آليــة مشــرتكة حلــل النـــزاعات ، حيــجم يشــرا اجمللــس     
 العــام للمنظمــة علــى  دــا  تســوية املنا عــات التجاريــة بــع الــدوق األعضــاء ، يف لــوء
 التفـــــــابم الـــــــذي مت التوصـــــــل نليـــــــال بشـــــــأن القواعـــــــد واإل ـــــــراءات الـــــــمس هكـــــــم تســـــــوية 

نذ يرتتب على ذله حـق العضـو املتضـرر يف تقـد  شـكو  نىل املنظمـة ( 67)املنا عات ، 
لد العضو أو األعضاء الذين انتدكوا اثتفاقيات المس تشـرا علـى تطبيقدـا املنظمـة ، 

ـــــوا قـــــد اســـــتنفدوا نمكـــــا ـــــوق وديـــــة تنســـــجم مـــــع شـــــريطة أن يكون صت التوصـــــل نىل حل
 اثتفاقيات القا مة .
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وتشكل لذله جلنـة هقيـق لدراسـة مولـوع النــزاع ، واقـرتاح احلكـم املناسـب، علمـاً     
أبن  ولــة أورو ــواي قــد حرصــت يف اتفاقياهتــا اجلديــدة علــى أن تتكــون تلــه اللجــان 

 بعكـــــــــس  –هتا مـــــــــن أعضـــــــــاء حمايـــــــــدين ، واســـــــــتبعاد أطـــــــــراا النــــــــــزاع عـــــــــن تشـــــــــكين
، نلارة نىل استحداث بي ة لنسـت ناا تتـوىل نعـادة النظـر  -ما كان قا ماً يف السابق 

 يف توصـــــــيات جلـــــــان التحقيـــــــق أو قـــــــرارات اجمللـــــــس العـــــــام كـــــــنق مـــــــدة ث تزيـــــــد عـــــــن 
 وبعدبا تصدر حكمدا الندا   وامللزم .( 68)يوماً ، 60
لــمس تعتــرب نفســدا متضــررة نصــدار وبنــاء علــى مــا تقــدم ، ث جيــو  للــدوق األعضــاء ا    

أحكامدـــا ا اصـــة علــــى األطـــراا األكـــر  " املتدمــــة "  كنهلـــا أبي  مـــن اثلتزامــــات 
الــــواردة يف اثتفاقيــــات ، و لتــــان ث حيــــق هلــــا ا ــــاذ أيــــة ن ــــراءات عقابيــــة اســــتناداً نىل 

 يدا .قراراهتا الذاتية بوقوع خمالفة نث ورق آلية الفصل يف املنا عات املشار نل
أن نكـنق دولـة مـا ( 69)نث أن ما يؤكذ على بذض اآللية ، ورق بعـم التحلـينت ،    

 حد  التزاماهتا يف لاق معع ، يتعلق  ملعامنت التجارية ممنً ، قد يقابلـال عقـو ت 
ـــة يف لـــاثت أكـــر  ، كمجـــاق ا ـــدمات ، أو حقـــوق  توقـــع علـــى مصـــاحل بـــذض الدول

اخل  …قلــي  أو وقــف مســاعدات ماليــة ورنيــة كانــت تســتحقدا امللكيــة الفكريــة ، أو بت
.كما أن أسلوب تطبيق العقو ت بع أطراا متنا عة غري متكار ة  يتسم  لغـ  علـى 

متقدمـــة أمـــام دولـــة صـــغرية البلـــدان الضـــعيفة ، رـــإذا كـــان الطـــرا الشـــاك  دولـــة قويـــة و 
على توقيع العقوبة ، سـيقوم ، وصدر يف صاحل الطرا األوق قرار املنظمة  ملوارقة صمية

الطـــرا القـــوي ، وبـــو املعـــين بتنفيـــذ العقوبـــة ، بفـــرت مـــا مـــن شـــأنال اإللـــرار  لطـــرا 
ــــة ع ــــت احلال ــــا  الضــــعيف . أمــــا نذا كان ــــة صميــــةالم ، كســــية كــــأن يكــــون الشــــاك  دول

والطرا املخل  لتزاماتال دولة صناعية متقدمة ، رما بـ    تـر  نمكانيـة الدولـة الناميـة 
عاقبــة دولــة متقدمــة ؟ نذ مــن املؤكــد أن بــذض األكــرية لــن تكــرتث ألي  مــن بــذض علــى م

العقــــو ت أو الشـــــكاو  ، نث نذا كانـــــت مـــــن أطــــراا نـــــد هلـــــا، وذات و ن اقتصـــــادي 
 وجتاري .
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ودون شـــــه أن يف ذلـــــه ن حارـــــاً وعـــــدم ننصـــــاا حبـــــق البلـــــدان الصـــــغرية الـــــمس ث     
أي  مــــــن الــــــدوق املتقدمــــــة املخلــــــة  ــــــدو  يف اارســــــة حقدــــــا يف الشــــــكو  أو معاقبــــــة 

  لتزاماهتا .
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 " Trade in goodsاثنيا : اتفاقات التجارة يف السلع " 
 
 حيجم تتو ع اثتفاقيات التجارية يف لاق السلع نىل نوعع:     

 األوق يشمل اتفاقيات النفاذ نىل األسواق، ممل بروتوكوق النفـاذ نىل األسـواق واتفـاقيمس
 هرير جتارة السلع الزراعية ، واملنسو ات واملنبس .

أمـا النـوع المـا  ريشــتمل علـى لموعـة مـن اثتفاقيــات اهلادرـة نىل تـدعيم قواعـد اجلــات 
 يف جتارة السلع.

 
 -اتفاقيات النفاذ إىل األسواق: -1
  Market Accessبروتوكول النفاذ إىل األسواق  -أ

 مت التوصـــــل نليدــــا، حيـــــجم يطلــــق عليـــــال تســـــمية ويعتــــرب مـــــن أبــــم اثتفاقـــــات الــــمس      
ويعين اثتفاق علـى تسـديل الوصـوق نىل األسـواق (  70)" بروتوكوق  ولة أورو واي " ،

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــود اجلمركي ــــــــــــــــــــا ثت ونلغــــــــــــــــــــاء أو  فــــــــــــــــــــيم القي ــــــــــــــــــــة بتقــــــــــــــــــــد  التن  الدولي
وغــري اجلمركيــة وتــدويندا يف  ــداوق اثلتزامــات احملــددة لكــل دولــة كنتيجــة للمفاولــات 

 تم مع األطراا املتعاقدة وشركا دا التجاريع الر يسيع .المس ت
  Agreement on Agricultureاتفاقية حترير جتارة السلع الزراعية  -ب
كضعت جتارة السلع الزراعية بع الدوق ألنواع عديدة ومتباينة من القيـود وأشـكاق     

ــــزراعيع احملليــــع مــــن املنارســــة ــــة املنتجــــع ال ــــات  الــــدعم املختلفــــة حلماي وتشــــجيع عملي
التصـــدير نىل األســـواق ا ار يـــة ، ممـــل التعريفـــات اجلمركيـــة علـــى الـــواردات الغذا يـــة ، 
وكاصة التعريفات املتغرية المس يتم تغيريبا ورقاً لتغري األسعار العامليـة ، وكـذله التـدكل 
اء احلكوم  يف حالة ببوط أسعار السلع الزراعيـة عـن احلـد األد  املقـرر ، وقيامدـا بشـر 

احملاصـــيل لضـــمان عـــدم تضـــرر املنتجـــع الـــزراعيع ، أو دعـــم الصـــادرات الزراعيـــة اـــنح 
املـــزارعع معـــوصت مباشـــرة أو مـــنحدم الفـــارق بـــع الســـعر املرتفـــع واألســـعار املنخفضـــة 
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نىل  …الســا دة يف األســواق ا ار يــة ، مــن أ ــل املنارســة يف أســواق التصــدير العامليــة 
 ـــراءات احلما يـــة الـــمس طبقـــت بشـــكل واســـع يف الـــدوق غـــري ذلـــه مـــن السياســـات واإل

، نث أهنــا كانــت أكمــر حضــوراً يف ررنســا كاصــًة ،  -ولــو نســبياً  –املتقدمــة ، واملتخلفــة 
ـــ " السياســة الزراعيــة  والبلــدان األوروبيــة عامــًة ، الــمس حــذت حــذوبا واتبعــت مــا اــ  ب

بـــــرغم تضـــــرربا مـــــن ذلـــــه  املشـــــرتكة " ، ونىل حـــــد مـــــا الـــــوث ت املتحـــــدة األمريكيـــــة ،
ومعارلتدا عقد مفاولات  ولة أورو واي ما مل تتخل  الدوق األوروبيـة عـن سياسـات 

 الدعم واحلماية للمنتجات الزراعية .
ـــة هريـــر جتـــارة الســـلع الزراعيـــة أوق اتفـــاق يتحقـــق يف بـــذا      وبـــذله أصـــبحت اتفاقي

لـمس اقتصـرت علـى لـاثت اجملاق لمن  ولة أورو واي ، بعد رشل اجلوثت السابقة ا
جتــارة الســلع الصــناعية ، حيــجم أعتــرب مــا مت التوصــل نليــال يف بــذض اثتفاقيــة كطــوة بامــة 
 وحااـــــــــــــــة يف اجتـــــــــــــــاض هريـــــــــــــــر جتـــــــــــــــارة الســـــــــــــــلع الزراعيـــــــــــــــة ونكضـــــــــــــــاعدا لقواعــــــــــــــــد 

 اجلات ، لتتبعدا كطوات أكر  ثحقة .
ة ، احلصـ  املوايـة ويتضمن اثتفاق هويل كل القيود غري اجلمركية )القيـود الكميـ    

ـــــتم تمبيتدـــــا أوًث، مث …، حصـــــ  اثســـــترياد ، حظـــــر اثســـــترياد  ـــــة ي ( نىل رســـــوم مجركي
 فيضـدا ، وكــذله  فـيم الرســوم اجلمركيـة العاديــة علـى الــواردات مـن الســلع الزراعيــة 

من متوسط الرسـوم اجلمركيـة الـمس كانـت مطبقـة كـنق   % 36- % 24بنسبة ترتاوح من 
سـنوات ، )تطبـق  10نىل  6( ، وعلـى مـد  رـرتة  منيـة متتـد مـن 86/1989ررتة األسـا  )

 ( 71)البلدان النامية نسبة التخفيم األقل والفرتة الزمنية األطوق(.

ـــتح  راعـــ         ـــذاك رـــتح األســـواق أمـــام الـــواردات مـــن أي من كمـــا تضـــمن اثتفـــاق آن
وي احمللــ  منــال كالــع لقيــود غــري تعريفيــة ، بشــرط أن يكــون متوســط اثســتدنك الســن

ودعـم  %21يف ررتة األسا  ، وكذله  فيم دعـم اإلنتـام الزراعـ  بنسـبة % 3أقل من 
، نلـــــارة نىل ن ـــــراءات تنظـــــيم الرقابـــــة الصـــــحية  %36الصـــــادرات الزراعيـــــة اـــــا يعـــــادق 
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والبيطريــة شــريطة أن ث  مــل ذلــه عا قــاً جتــار ً ، وأن ث تطبــق تلــه اإل ــراءات بصــورة 
 لدوق دون األكر  ونمنا على أسا  معايري علمية لردة .تعسفية لد بعم ا

 اتفاقية حترير جتارة املنسوجات واملالبس  -م
      Agreement on Textiles & Clothing 
حيــجم تنتدــ  او ــب بــذض اثتفاقيــة اتفاقيــة أكــر  كانــت لحفــة اصــاحل العديــد      

لــــمس تضــــمنت رــــرت الــــدوق مــــن البلــــدان الناميــــة بــــ  " اتفاقيــــة األليــــاا املتعــــددة " ا
املتقدمـــة قيـــوداً كميـــة صـــارمة علـــى وارداهتـــا مـــن املنســـو ات واملنبـــس اجلـــابزة، األمـــر 
الذي كان لال لرٌر والٌح على بعـم الـدوق الناميـة والعربيـة الـمس تتمتـع ايـزة نسـبية يف 

 …ممل بذض الصناعات كمصر وسور  و كستان واهلند 
ة املنســو ات واملنبــس لتخضــع قطــاع املنســو ات وقــد  ــاءت اتفاقيــة هريــر جتــار      

، ، املنبـــس(، املصـــنعات اجلـــابزة، األقمشـــةألربـــع )ا يـــوط املمشـــطة واملغزولـــةبف اهتـــا ا
لقواعــد وأحكــام اجلــات عــن طريــق اإللغـــاء التــدرجي  لنظــام حصــ  اثســترياد كـــنق 

ــــــرتة  ، ورقــــــاً للمراحــــــل 1/1/2000وتنتدــــــ  يف 1/1/1995ســــــنوات تبــــــدأ مــــــن  10ر
 -:لتاليةا
 

 نسبة التحرير % الفرتة الزمنية املرحلة
 % 16 م .1995بداية يناير  األوىل -
 % 17 1/1/1998حر   1/1/1995من  المانية -
 % 18 1/1/2002حر   1/1/1998من  المالمة -
 % 49 1/1/2005حر   1/1/2002من  الرابعة -
ثتفاقيــات اجلـات ومنظمــة التجـارة العامليــة ،  العربيـة النصــوصاملصـدر : عبــد الفتـاح مــراد ، شـرح  

 .105-104، ص ص  1997القابرة ، 
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 اتفاقيات تدعيم قواعد اجلات يف جتارة السلع  -2

وبــ  لموعــة مــن اثتفاقيــات الــمس تعــز  نظــام وقواعــد اجلــات ، بعضــدا اســتحدث      
ة جلولــــة كــــنق  ولــــة أورو ــــواي والــــبعم اآلكــــر كــــان قــــد أقــــر يف املفاولــــات الســــابق

أورو ـواي كاتفاقيــات الــدعم والوقايــة ومكارحــة اإلغـراق ، مــع ن ــراء بعــم التعــدينت 
 -عليدا لتكون أكمر قابلية للتطبيق ، وأبم تله اثتفاقات :

 
 اتفاق الدعم واإلجراءات التعويضية (أ)

 .Agreement on Subsidies and Counter Vailing Measures  
الصــــــناعية يف األســــــا  ، نذ أن دعــــــم وبــــــو اتفــــــاق يســــــري علــــــى املنتجــــــات 

املنتجـــات الزراعيـــة قـــد مت معاجلتـــال يف اثتفاقيـــة ا اصـــة بـــال ، ويتضـــمن تولـــيحاً ألنـــواع 
 " ، ردنــــاك دعــــم حمظــــور ينــــتح عنــــال حــــدوث ألــــرار  WTOالــــدعم مــــن و دــــة نظــــر " 

مــن قيمتــال ، أو املقــدم  %5علــى الــدوق األكــر  ، كالــدعم املقــدم ملنــتح معــع يزيــد عــن 
رات الســلعية ، أو ذلــه الــذي يســتخدم لتفضــيل الســلع املنتجــة حمليــاً عــن تلــه للصــاد

املســــتوردة ، أو الــــدعم الــــذي يقــــدم لصــــناعة أو لقطــــاع أو ملشــــروع يكــــون مــــن نتيجتــــال 
 …كفم أسعار املنتح املدعوم مقارنة أبسعار منـتح اااـل لعضـو آكـر يف نفـس السـوق

هويـل  –( مـن اثتفاقيـة 1دـا املـادة )كمـا عررت  –،حيجم يتم الدعم أبشكاق عدة ، مندـا 
( أو تنـا ق …احلكومة أمواق مباشرة )منح / قروت / مساخات ماليـة يف شـكل أسـدم 

 …الدولــة عــن نيــرادات حكوميــة مســتحقة ، أو تقــد دا ســلعاً أو كــدمات للمشــروع ، 
 اا يرتتب عليال ن راءات تعويضية ل طراا املتضررة .( 72)نىل آكر ذله ،

اك النـــوع اآلكـــر مـــن الـــدعم املســـموح بـــال الـــذي ث يســـتو ب رـــرت ن ـــراءات وبنـــ     
تعويضـــية كاملســـاعدات املقدمـــة لـــربامح البحـــوث والتطـــوير ، واملقدمـــة للمنـــاطق الريفيـــة 

 واألقل منواً وغريبا . 
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 . Agreement on Safe guardsاتفاق الوقاية   (ب)
ذبــا حلمايــة صــناعة حمليــة مــن حيــجم يــنظم قواعــد ون ــراءات الوقايــة الــمس  كــن ا ا     

ــــاتح  ــــق أو نســــي )مقارنــــة  لن   دة تــــدرق واردات ســــلعية ، ســــواء كانــــت بشــــكل مطل
احملل ( ، بشرط أن يسـبب ذلـه لـرراً كبـرياً أو يدـدد بوقوعـال علـى الصـناعة احملليـة الـمس 
تنتح سلعاً منارسة أو مشا ة ، وتتخذ ن راءات الوقاية نما بفرت حصـ  كميـة علـى 

الســــلعة املعنيــــة ، أو بفــــرت رســــوم نلــــارية عليدــــا ، أو نلغــــاء تنــــا ثت مجركيــــة  واردات
سـنوات ، جيــو  متديـدبا يف حـاق اســتمرار  4، وذلـه لفـرتة  منيــة ث تزيـد عـن …عليدـا 

 سنوات كحد أقصى . 8الضرر نىل 
 
 . Agreement of Anti – dumpingاتفاق مكافحة اإلغراق   (ج)

واي نىل تعـــــدينت بامـــــة يف اتفـــــاق مكارحـــــة توصـــــلت مفاولـــــات  ولـــــة أورو ـــــ     
اإلغراق تضمن تفسريات وتوليحات دقيقـة ألحكـام اتفـاق طوكيـو، مـن حيـجم هديـد 
مفدوم اإلغراق ومعايري احتساب ألرارض ،وهديد قيمة رسـوم مكارحـة اإلغـراق وقواعـد 

 اخل . …ون راءات تنفيذبا 
( مــــن اثتفاقيــــة 6ة)( مــــن اثتفــــاق املتعلــــق بتنفيــــذ املــــاد2/1وحســــب املــــادة )
، رـإن و ـود اإلغــراق يتحـدد عنـدما يكــون سـعر بيــع  1994العامـة للتعريفـات والتجــارة 

وعلـى أسـا  ( 73)السلعة يف سوق التصدير أقل من سعر بيعدا يف أسواق البلد املنتح ،
مــن ســعر التصــدير ، وأن تكــون الكميــة املســتوردة  %2أن ث يقــل بــام  اإلغــراق عــن 

  (74)من نمجان واردات الدولة املستوردة من بذا املنتح. رأكمر %3بنسبة 

( مـــن اثتفـــاق املـــذكور علـــى حـــق الـــدوق املســـتوردة بعـــد 9كمـــا تـــن  املـــادة )
اإلابات والتحديـد الندـا   للضـرر يف رـرت رسـم مكارحـة اإلغـراق ، اـا يعـادق بـام  

ســـنوات مـــن  5اإلغـــراق أو اقـــل منـــال ،دون   دة عـــن ذلـــه اهلـــام  ، وملـــدة ث تتجـــاو  
 من اثتفاق( . 11/3 ريل ررلال أومن  ريل آكر مرا عة )املادة 
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 اتفاق بشأن العوائق الفنية على التجارة  (د)
 .Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)  
مــن كــنق لموعــة مــن القواعــد  –( 2حســب نــ  املــادة ) –ويعمــل بــذا اثتفــاق      

هقيــق نـوع مــن التــوا ن بــع حقـوق الــدوق يف رــرت املقــاييس واملبـادو احملــددة ،  ــدا 
واملواصـــفات الفنيـــة ا اصـــة  ـــا ،كوســـيلة لضـــمان وســـنمة صـــحة املســـتدلكع وةايـــة 
البي ــة ،وبــع التزاماهتــا بعــدم اســتخدام تلــه املقــاييس واملواصــفات إلعاقــة حريــة التجــارة 

 الدولية .

 (اتفاق تراخيص االسترياد هـ)
.Agreement on Import Licensing Procedues   
ويددا بذا اثتفاق نىل تسـديل اإل ـراءات ا اصـة برتاكـي  اثسـترياد ، مقرتنـة      

ـــد ، وأث يرتتـــب عليدـــا عرقلـــة حلركـــة التجـــارة  بشـــرط الولـــوح والشـــفارية والتطبيـــق احملاي
 الدولية .

 
  Agreement on Custom Valuation)و( اتفاق التثمني اجلمركي 

ويشــمل أحكامــاً موحــدة لتحقيــق نظــام عــادق وحمايــد يتســم  لولــوح والشــفارية ،     
ويضمن عدم استخدام التقييم اجلمرك  بشكل مبالو ريال أو مضلل ، على حد سـواء ، 
أي اــــا يكفــــل حــــق الســــلطات اجلمركيــــة يف هصــــيل الرســــوم اجلمركيــــة احلقيقيــــة، وحــــق 

 رت رسوم أكرب من املستحق .املستوردين يف لمان عدم تعسف تله السلطات بف
 

 . Agreement on Preshipng Inspection)ز( اتفاق الفحص قبل الشحن 
ويقضــ  حبــق الــدوق املســتوردة يف عمليــات الفحــ  قبــل الشــحن ، منعــاً للغــ        

التجـــــاري وحفاظـــــاً علـــــى املـــــوارد املاليـــــة للـــــدوق ، )التدـــــرب الضـــــريي أو هتريـــــب رؤو  
معاينــــــة الســـــلع املســـــتوردة قبــــــل شـــــحندا ، والتحقـــــق مــــــن األمـــــواق( ، اعـــــىن رحـــــ  و 
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ـــــــة  ـــــــة ومعـــــــايري اجلـــــــودة ، وأســـــــعاربا احلقيقي  اخل ، واـــــــا  …املواصـــــــفات الفنيـــــــة والكمي
 ث يعوق حرية التجارة الدولية .

 
 . Agreement on Rules of Origin)ح( اتفاق قواعد املنشأ  

نشــأ جلميــع الســلع املصــدرة ، تضــمن اثتفــاق التأكيــد علــى لــرورة هديــد دولــة امل     
ـــد نســـب املنشـــأ يف الصـــناعات التجميعيـــة ، شـــريطة أن ث يـــؤدي ذلـــه نىل  وكـــذا هدي
نعاقـة حركـة التجـارة الدوليـة . وقـد ولــع بـذا اثتفـاق بعـد أن اصـبح يف نمكـان الــدوق 
الصناعية وكاصة الدوق الصناعية املتقدمة جتنب اثلتزام بتطبيق مبـادو اجلـات ا اصـة 

ارحة اإلغراق ، عن طريق نقلدا للعديد مـن اسـتمماراهتا، و لـذات لـاق الصـناعات اك
 التجميعية ، نىل ما يطلق عليال " بلد اثلجم " .

 
 "  TRIMS)ط( اتفاق إجراءات االستثمار املرتبطة ابلتجارة ، "

Agreement Trade releated Aspect of Investment Measures . 
ن ــــراءات اثســــتممار املتصــــلة  لتجــــارة يف الســــلع ينطبــــق بــــذا اثتفــــاق علــــى 

( علــــى عــــدم  ــــوا  تنفيــــذ أيــــة ن ــــراءات 2( ، كمــــا تــــن  املــــادة )1املــــادة ) –وحــــدبا 
( مــن اتفاقيــة  ــات 11( و )3اســتممارية متصــلة  لتجــارة ث تتفــق مــع أحكــام املــادتع )

 .كمية على الواردات  بعدم ررت قيودوخا املتعلقتان ابدأ املعاملة الوطنية و  (75)، 1994
وحســب القا مــة التولــيحية يف ملحــق اثتفــاق وردت أمملــة إل ــراءات اثســتممار      

احملظـــورة ، كشـــرط اســـتخدام املســـتممر األ نـــي ونلزامـــال بشـــراء نســـبة معينـــة مـــن املكـــون 
ــــ  يف منتجــــات املشــــروع ، و / أو شــــرط نحــــداث تــــوا ن بــــع صــــادرات وواردات  احملل

، و / أو شرط  صي  نسبة من اإلنتـام للسـوق احمللـ ، أو العكـس املستممر األ ني 
 ص تصدير حصة من اإلنتام نىل األسواق ا ار ية .

( مــن اثتفــاق الرتتيبــات اثنتقاليــة إللغــاء ن ــراءات اثســتممار 5وحــددت املــادة )      
سـبعة احملظورة كنق سنتع للبلدان املتقدمة ، وكـنق  ـس سـنوات للـدوق الناميـة ، و 
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( للــــدوق الناميــــة نمكانيــــة التجــــاو  4أعــــوام للبلــــدان األقــــل منــــواً . كمــــا أ حــــت املــــادة )
ـــة 18املؤقـــت لـــبعم احملظـــورات يف نطـــار مـــا تســـمح بـــال اســـتمناءات املـــادة ) ( مـــن اتفاقي

بشأن اإلعاصت احلكومية للتنمية اثقتصادية ، وكذله ورقاً للتفـابم ا ـاص  94 ات 
 ( 76)ت يف نفس اثتفاقية .أبحكام ميزان املدروعا

 
 )ي( اتفاقات مجعية " اختيارية " 

وبــ  اتفاقــات اكتياريــة يقتصــر اثلتــزام  ــا علــى الــدوق األطــراا املتعاقــدة ريدــا ،      
 -وعددبا أربع اتفاقات :

 . اتفاق منتجات األلبـان 
 . اتفاق اللحــــوم 
 . اتفاق املشرت ت احلكومية 
 . اتفاق الطا رات املدنية 
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 : اتفاقية التجارة يف اادماتاثلثا  
General Agreement on Trade Inservices (GATS)  

لقـد  اد اثبتمـام مـؤكراً بتجــارة ا ـدمات الـمس يعرردـا صــندوق النقـد الـدون أبهنــا       
لموع ا دمات  ستبعاد ا دمات احلكومية ، نتيجة للتطورات التقنية اهلا لـة وللـز دة 

ــــــــــــمس أصــــــــــــبحت تشــــــــــــغلدا جتــــــــــــارة ا ــــــــــــدمات  لنســــــــــــبة ا  ملتســــــــــــارعة يف املســــــــــــاحة ال
تريليــو ن دوثر  1.2للتجـارة العامليــة ، حيــجم بلــو حجمدـا يف أواكــر التســعينيات حــوان 

ســنو ً ، أي ُ ــس لمــوع التجــارة الدوليــة ، وأصــبحت تتزايــد بصــورة ديناميكيــة اعــدق 
ــــدان النام %12يقــــارب  ــــة تســــتأار بنســــبة ســــنو ً . ورغــــم أن البل مــــن الصــــادرات  %23ي

ــــــــــــــــــــة للخــــــــــــــــــــدمات نث أهنــــــــــــــــــــا تظــــــــــــــــــــل كمجموعــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــتورداً صــــــــــــــــــــارياً   العاملي
 (      77)للخدمات .
 

وتعتــرب بــذض اثتفاقيــة أوق اتفاقيــة دوليــة متعــددة األطــراا لتنظــيم جتــارة ا ــدمات      
القابلـــة بـــع الـــدوق ، حيـــجم هتـــدا نىل هريـــر التجـــارة الدوليـــة يف كـــل الفـــروع ا دميـــة 

للتجــــــارة   الــــــة أو تقلـــــــي  القيــــــود القانونيــــــة والسياســـــــات املعوقــــــة هلــــــا ، كـــــــالقرارات 
 واإل راءات اإلدارية املختلفة .

ويشمل اثتفاق  وانـب هريـر جتـارة ا ـدمات املاليـة وكاصـة كـدمات البنـوك )مـا      
لـــــارة نىل عـــــدا كـــــدمات البنـــــوك املركزيـــــة( ، واألســـــواق املاليـــــة ، وشـــــركات التـــــأمع ، ن

كــدمات الســياحة ، واملكاتــب اهلندســية ، والنقــل ، واثتصــاثت الســلكية والنســلكية 
، وا ـــــدمات املدنيـــــة اـــــا يف ذلـــــه حريـــــة انتقـــــاق األشـــــخاص الطبيعيـــــع مـــــن ا ـــــربات 

ـــــــــــــا ،    ســـــــــــــتمناء العمالـــــــــــــة  -واثستشـــــــــــــاريع وشـــــــــــــاغل  املناصـــــــــــــب اإلداريـــــــــــــة العلي
اثتفــاق اثلتــزام ابــادو أساســية ، ممــل مبــدأ . ويف الوقــت نفســال ، يتضــمن  -العاديــة 

املعاملــة الوطنيــة ، وشــرط تعمــيم معاملــة الدولــة األكمــر رعايــة ،ونن كــان لــمن مراحــل 
 منيــة واســتمناءات حمــددة يـــتم التنســيق بشــأهنا مــع للـــس جتــارة ا ــدمات ، نلـــارة نىل 
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مـل قراراهتـا ون راءاهتـا مبدأ الشفارية والتزام كل دولـة بنشـر مجيـع التفاصـيل القانونيـة ول
 اإلدارية يف بذا الصدد .

 
ـــــدكوق يف مفاولـــــات        ـــــدوق الناميـــــة  ل ـــــد مـــــن ال ـــــذكر أن قبـــــوق العدي  اجلـــــدير  ل

 جتـــارة ا ـــدمات قـــد كـــان الـــطرار ً ، نتيجـــة للضـــغوط الـــمس مارســـتدا الـــدوق الصـــناعية 
ـــمس متتلـــه املتقدمـــة ، ومقابـــل موارقـــة بـــذض األكـــرية علـــى هريـــر بعـــم أنـــواع التجـــ ارة ال

 البلدان النامية ريدا ميزة نسبية كتجارة املنسو ات واملنبس .
من  دة أكر  ينحـظ أنـال رغـم نـ  اثتفاقيـة علـى هريـر التجـارة الدوليـة يف كـل      

الفــروع ا دميــة القابلــة للتجــارة ، نث أن بنــاك عــدداً مــن لــاثت ا ــدمات الــمس مل يــتم 
لى استمرار عملية التفاوت بشـأهنا مسـتقبنً ، ومـن أمملتدـا حسم أمربا بعد ، وأُتفق ع

كــدمات الصـــوتيات واملر يــات ، وكـــدمات اثتصـــاثت األساســية ، والنقـــل البحـــري ، 
  (78)وغريبا . … وحركة األشخاص الطبيعيع 
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 : اتفاقية اجلوانب التجارية املتصلة حبقوق امللكية الفكريةرابعا  
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPS) 

 
وقـــد مت التوصـــل نليدـــا بعـــد نصـــرار الـــدوق املتقدمـــة كـــنق  ولـــة أورو ـــواي علـــى      

ندرام مســا ل حقــوق امللكيــة الفكريــة يف املفاولــات ،  لنظــر نىل الفوا ــد الكبــرية الــمس 
مقابل ميزات حمدودة  داً للدوق الناميـة  كن هلا أن جتنيدا من تطبيق بذض اثتفاقية ، 

مــن  %80، نن مل تكــن ألــراراً صــارية ســيأس تفصــيلدا ثحقــاً ، علــى اعتبــار أن حــواىل 
نمجـــان بـــراءات اثكـــرتاع املطبقـــة يف العـــامل المالـــجم الوكـــة أل انـــب ، بـــم يف األســـا  

  الــوث ت شــركات متعــددة اجلنســية ، دوهلــا األم يف الغالبيــة العظمــى مــن احلــاثت بــ
 %95املتحـــدة األمريكيـــة أو اليـــا ن أو دوق أورو  الغربيـــة ، مـــع منحظـــة أن أكمـــر مـــن 

 ( 79)من بذض الرباءات مل تعد مستخدمة يف بذض الدوق المس نشأت ريدا .

وقد  اء اثتفاق مرتكزاً علـى اتفاقـات ومعابـدات ةايـة امللكيـة الفكريـة القا مـة       
م( حلمايـة 1886( حلمايـة امللكيـة الصـناعية ، واتفاقيـة بـرن )م1883)، ممل اتفاقية  ريس 

( ، م1967( ، واتفاقيـــــة اســـــتوكدومل )م1961األعمـــــاق األدبيـــــة والفنيـــــة ، واتفاقيـــــة رومـــــا )
وغريبـا ، واعتـرب اثتفـاق  …"  WIPOا اصة  نشاء املنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة "

املتعارلــة ملوالــيع تتســم  لصــعوبة والتعقيــد ،  امابــة حــل وســط  وتــوريق  بــع املصــاحل
ـــــراءات  ـــــة ، وب ـــــة حقـــــوق املؤلـــــف واحلقـــــوق اجملـــــاورة ، والعنمـــــات التجاري ليشـــــمل ةاي
اثكــرتاع ، والتصــاميم الصــناعية ، والعنمــات اجلغراريــة ، وتصــاميم الــدوا ر املتكاملــة ، 

ملنظمـة   ـاذ اإل ـراءات وةاية األسرار الصـناعية . واو بـال تلتـزم الـدوق األعضـاء يف ا
القانونية والسياسات التشريعية ، الكفيلة حبماية حقـوق امللكيـة الفكريـة ، الـمس هـددت 

عامــــاً لــــرباءات  20ســــنة حلقــــوق الطبــــع ، و  50هلــــا رــــرتات ةايــــة متباينــــة ث تقــــل عــــن 
 سنوات للعنمات التجارية . 7اثكرتاع ، و 
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لت نليدــــا  ولــــة أورو ــــواي مت التأكيــــد علــــى وكغريبــــا مــــن اثتفاقيــــات الــــمس توصــــ      
مبدأي شرط الدولة األكمر رعاية ، وشـرط املعاملـة الوطنيـة ، مـع مراعـاة اكـتنا املـدة 

 الزمنية للفرتات اثنتقالية تبعاً ملستو  النمو .
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 " WTOالعضوية ومفاوضات االنضمام إىل " 
 

نشـــاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة ( مـــن اتفاقيـــة مـــراك  إل1( الفقـــرة )12تـــن  املـــادة )     
أبنــال " ألي دولــة أو نقلــيم مجركــ  منفصــل  لــه اســتقنثً ذاتيــاً كــامنً يف ندارة عنقاتــال 
ــــة واملســــا ل األكــــر  املنصــــوص عليدــــا يف بــــذا اثتفــــاق واثتفاقــــات  ــــة ا ار ي التجاري

يدـا بينــال التجاريـة متعـددة األطـراا ، أن ينضـم نىل بـذا اثتفـاق  لشـروط الـمس يُتفـق عل
 ".…وبع املنظمة )أعضاء منظمة التجارة العاملية(

( من نفس املادة علـى أن اجمللـس الـو اري )املـؤمتر الـو اري( بـو 2كما تن  الفقرة )      
املعين   اذ قرارات اثنضمام ، وبو الذي يوارـق علـى شـروط اتفـاق اثنضـمام أبغلبيـة 

 ( 80)الم  أعضاء املنظمة .

 
 ( ، حســــــــــــب نحـــــــــــد  دراســــــــــــات 12ينحـــــــــــظ مــــــــــــن نـــــــــــ  املـــــــــــادة ) نث أنـــــــــــال      

أهنـــا ث هـــدد مســـتو  اثلتزامـــات املتوقــــع القيـــام  ـــا مـــن قبـــل البلــــدان ( 81)اثونكتـــاد، 
الساعية لننضمام ، كمـا أهنـا ث هـدد مـد  ونطـاق مـا قـد يفـرت عليدـا مـن طلبـات، 

واً " ث متـــنح تلقا يـــاً نلـــارة نىل أن صـــفة " البلـــد النـــام  " أو " بلـــد مـــن أقـــل البلـــدان منـــ
ألي بلد ، على الرغم من أنال قـد يكـون والـحاً أنـال ينتمـ  نىل نحـد  بـاتع الف تـع ، 
وبــذا اثلتبــا  جيعــل عمليــة اثنضــمام أبكملدــا جتــري يف نطــار املفاولــات رقــط ولــيس 
يف نطـــار اثمتمـــاق للقواعـــد . وجتـــد البلـــدان الســـاعية لننضـــمام نفســـدا يف ولـــع حيـــتم 

التفــاوت بشــأن كــل اجلوانــب املتعلقــة  ثنضــمام ، وتضــطر نىل قبــوق الكمــري مــن عليدــا 
اثلتزامـــات . ويف الواقـــع كـــان علـــى البلـــدان املنضـــمة وتلـــه الـــمس يف طـــور اثنضـــمام أن 
تقبـــل  لتزامـــات تفـــوق بكمـــري مـــا قبـــل بـــال أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة األصـــليع ، 

 -وتشتمل على :
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نقوصــة ، ممــل عــدم التمتــع  حلقــوق املنصــوص عليدــا او ــب مــا يعــرا  لشــروط امل -1
اتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة واملتــوررة ألعضــاء املنظمــة ممــل املراحــل اثنتقاليــة ، 
 واستخدام أسلوب معادلة التعريفات والتدابري الوقا ية ا اصة  ملنتجات الزراعية .

ـــدة ، وبـــ  اثلتزامـــات الـــمس تفـــرت علـــى -2 البلـــدان الســـاعية لننضـــمام   الشـــروط املزي
كاثلتزامــــات املتعلقــــة بتــــدابري ا صخصــــة ، ونظــــام اثســــتممار ، وربــــط التعريفــــات 

 اجلمركية ا اصة  لصادرات .
ما يعرا بـ " أو ال عـدم التـوا ن بـع أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة " ، وبـ  عبـارة  -3

تفــوق بكمــري تلــه  عــن لموعــة مــن التعدــدات واثلتزامــات بشــأن الســلع وا ــدمات
المس قدمدا األعضاء األصليون ، حوق مستو  ربط التعريفات اجلمركية الصـناعية ، 

 ومستو  التنا ثت اجلمركية ، ومد  تغطية اثلتزامات ا اصة   دمات .
 

يشـــرتط علـــى الـــدوق الراغبـــة يف العضـــوية قبـــوق  اتفاقـــات  WTOنن اثنضـــمام نىل      
اتفاقيــة ، أي  ســتمناء اثتفاقــات اجلمعيــة  24كارــة وعــددبا    ولــة أورو ــواي اإللزاميــة

   -األربع المس تعترب اكتيارية ، ويتو ب على تله الدوق تقد  :
 ــــداوق التنــــا ثت ا اصــــة  لتعريفــــات اجلمركيــــة ، أو مــــا تســــمى بـــــ"  ــــداوق  (أ)

 التمبيت اجلمرك  " ، وب  حصيلة مفاولات انا يـة ترتكـز علـى التنـا ثت الـمس يـتم
التوصــــل نليدـــــا بشـــــأن التعريفــــات اجلمركيـــــة واثلتزامـــــات املتعلقــــة  لـــــدعم الزراعـــــ  

 ( 82)وتشمل أربعة أقسام :
 التعريفات اجلمركية ا اصة  لدولة األكمر رعاية . -1
 التعريفات اجلمركية التفضيلية . -2
 التنا ثت غري التعريفـــية . -3
 تعددات  حلد من اإلعاصت . –املنتجات الزراعية  -4

 



 115 

كمــا تتضــمن اجلــداوق بيــاصت بامــة لتصــنيف املنتجــات الســلعية ورقــاً للتصــنيف        
الـــدون للنظـــام اجلمركـــ  املنســـق ، ومعـــدثت الرســـوم املربوطـــة الـــمس ســـيتم تنفيـــذبا عنـــد 
اثنضــمام ، واملعــدثت الــمس ســيتم التــدرم ريدــا ، نلــارة نىل رــرتة التنفيــذ ، والضــماصت 

فيــف اثرتفــاع املفــا ئ ألســعار املنتجــات الزراعيــة املســتوردة ا اصــة املتعلقــة بتــدابري  
… .(83)  

علماً أبنـال ث حيـق للدولـة الـمس تقـدمت  لتزاماهتـا لـمن  ـداوق التمبيـت اجلمركـ ،      
أن تزيـــد تلـــه الرســـوم أو التعريفـــات املربوطـــة )املمبتـــة( ، نث بعـــد الر ـــوع نىل األطـــراا 

 . املتعاقدة المس مت التفاوت معدا
 
تقـــد  التزامـــات ا ـــدمات ، ومتمـــل تفاصـــيل  لفـــروع والقطاعـــات ا دميـــة الـــمس  (ب)

تلتزم الدولة بفتحدا أمام موردي ا دمات األ انب ، اا يتفق مـع نصـوص اتفـاق 
 التجارة يف ا دمات .

املــــرور   ــــراءات تنظيميــــة عديــــدة ،  WTO كمــــا يتطلــــب اثنضــــمام نىل عضــــوية       
وارقـــة املبد يــة للمجلــس الــو اري ، وتشـــكيل رريــق عمــل تفـــتح تشــمل احلصــوق علــى امل

عضــويتال ألي مــن أعضــاء املنظمــة الــراغبع يف املشــاركة يف عمليــات التفــاوت ، وترأســال 
  (84)نحد  الدوق األعضاء ، حبيجم متر مفاولات العضوية بمنث مراحل أساسية :

 يــــراً أو مــــذكرة عــــن وريدــــا تعــــد الدولــــة الراغبــــة يف العضــــوية تقر : املرحلــــة األوىل
سياســاهتا حيــجم ترتكــز املناقشــات علــى التعــرا علــى اجتابــات ومضــمون السياســة 
التجارية للدولة الساعية لننضـمام وآرـاق تطوربـا ، ومـد  توارـق أو تعـارت تلـه 

 السياسات مع قواعد وأنظمة اتفاقات التجارة العاملية .
 

ـــاً ملـــذكر  منوذ ـــاً  WTOوقـــد أعـــدت ســـكر رية       ـــةمنطي ـــال ة السياســـة التجاري ـــد ب ، تتقي
 -الدوق الساعية لننضمام عند نعداد مذكراهتا ، ويتضمن النقاط احملددة التالية :
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 .الوطين وكطط التنمية اثقتصادية مقدمة عن اثقتصاد -1
عـــرت شـــامل ملختلـــف السياســـات اثقتصـــادية املاليـــة ، والنقديـــة ، والســـعرية ،  -2

قــات مـــع صــندوق النقـــد الــدون ، وسياســـات ونظــام املــدروعات األ نبيـــة ، والعن
، مـــع منحظـــة أن األســـ لة  …اثســـتممار احمللـــ  واأل نـــي ، وسياســـات املنارســـة 

واملناقشات العامة ستتطرق  لضرورة نىل تفاصـيل أكمـر دقـة ، أخدـا يتعلـق  لنظـام 
الضــــريي القـــــا م ، وسياســـــات الـــــدعم ، كاصـــــة دعـــــم القطـــــاع الزراعـــــ  ، وقـــــوانع 

مار األ نــي ، وميــزان املــدروعات ، ونظــام التعريفــة اجلمركيــة ، واإلعفــاءات اثســتم
، احلكوميــــة ، واملواصــــفات واملقــــاييساجلمركيــــة ، وتــــراكي  اثســــترياد ، والتجــــارة 

والشـــروط الصـــحية ، وعمليـــات النقـــد األ نـــي ، والنظـــام اإلحصـــا   ، والنشـــرات 
 …ية الفكرية ا اصة  لتجارة ا ار ية ، ونظام ةاية امللك

 
 .دمات واإلطار القانو  جملاثهتامعلومات عن التجارة يف ا  -3
 ، وأاربا على التجارة.مة على تنفيذ السياسة اثقتصاديةالنظم واهلي ات القا  -4
، ســواء السياســة الصــناعية ، أو املــؤارة يف جتــارة الســلع تفاصــيل عــن السياســات -5

جتـــارة الرتانزيـــت ، واملشـــرت ت سياســـات الـــدعم نن و ـــدت ، واملنـــاطق احلـــرة ، و 
 احلكومية .

 .  )ننتا اً واسترياداً وتصديراً(السياسات املتعلقة  لقطاع الزراع -6
 ، وأار ذله على التجارة .القانو  حلماية امللكية الفكريةاإلطار  -7
الدولـــة مــع غريبـــا مــن الـــدوق طبيعــة اثتفاقـــات التجاريــة المنا يـــة الــمس تـــرتبط  ــا  -8

 .األكر 
 حيجم يـتم تبـادق العـروت والطلبـات حـوق اثلتزامـات احملـددة ة الثانية : املرحل

، نذ تطلــب األطــراا املتعاقــدة انظمــة التجــارة العامليــة مــن حكومــة الدولــة الراغبــة 
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يف العضــوية نعــداد تصــور مبــد   لنلتزامــات احملــددة يف لــان جتــارة الســلع وجتــارة 
الــمس تتــوىل تو يعدمــا علــى   WTOية ا ــدمات ، ويقــدم العرلــان كتابــة نىل ســكر ر 

الــدوق األعضــاء للدراســة ، و ملقابــل حيــق ألي مــن أطــراا الــدوق املتعاقــدة كــنق 
بـذض املرحلـة تقــد  منحظاهتـا وطلباهتـا احملــددة لبحـجم نمكانيـة تلبيتدــا ، مـن  دــة 
أكـر  حيـق للدولــة مقدمـة طلــب اثنضـمام كـنق مــرحلمس التفـاوت األوىل والمانيــة 

  داوق التزاماهتا  إللارة واحلذا .تعديل 
 كــن أن حيــدث تــداكل  مــين  –ومــن التجربــة العمليــة  -وبنــا جتــدر املنحظــة أبنــال    

يف مدــام أو متطلبــات املــرحلتع ، نذ  كــن تقــد  العــروت والطلبــات يف وقــت واحــد، 
 وقـــــــــد يـــــــــتم ذلـــــــــه كـــــــــنق مناقشـــــــــة السياســـــــــة العامـــــــــة يف املرحلـــــــــة األوىل ، كمـــــــــا أن 

ولات قد  كذ شكًن انا ياً أو متعـدد األطـراا ، وقـد تـتم يف  ولـة واحـدة رقـط املفا
 ، أو متتد لعدة  وثت .

 
  :و س بعـد انتدــاء املناقشـة العامـة وتمبيـت اثلتزامــات املرحلـة الثالثـة واألخـرية

 احملــــــــــــــــددة للدولــــــــــــــــة الراغبــــــــــــــــة يف العضــــــــــــــــوية ، ورقــــــــــــــــاً للقواعــــــــــــــــد والنصــــــــــــــــوص 
نذ يـــتم نعـــداد مشـــروع بروتوكـــوق اثنضـــمام للحصـــوق  ، WTOالـــواردة يف اتفاقـــات 

 على العضوية الكاملة بعد موارقة الم  أعضاء اجمللس الو اري . 
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 ة : أحكـــــــــام املعاملـــــــــة اااصـــــــــة والتفضـــــــــيلياثنيـــــــــا  
ــــــــــــــــدان الناميــــــــــــــــة واألقــــــــــــــــل منــــــــــــــــوا    ، للبل

 " WTOيف اتفاقات منظمة التجارة العاملية "
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 ( مـن اتفاقيـة مـراك  إلنشـاء منظمـة التجـارة العامليـة أبن : 2-11نصت املـادة )      
" ث يطلــب مــن البلــدان األقــل منــواً املعــرتا  ــا مــن األمــم املتحــدة ، أن تقــدم تعدــدات 
أو تنــا ثت ، نث يف احلــدود الــمس تتفــق مــع مرحلــة تنميــة كــل مندــا ، واحتيا اهتــا املاليــة 

 ( 85)ا اإلدارية واملؤسسية " .والتجارية ، أو نمكاصهت
  

ـــدوق الناميـــة … كمـــا نـــ  نعـــنن " بونتـــا ديـــل أيســـت " علـــى "        عـــدم همـــل ال
التزامــات تتعــارت مــع كططدــا التنمويــة واثقتصــادية ، وعــدم توقــع الــدوق املتقدمــة أن 
 تقــــوم الــــدوق الناميــــة بتطبيــــق مبــــدأ املعاملــــة  ملمــــل ، كمــــا بــــو األمــــر  لنســــبة للــــدوق 

ــــو … " . تقدمــــة امل  لقــــد هــــددت املعاملــــة اثســــتمنا ية بشــــكل والــــح يف  ولــــة طوكي
ـــتح عندـــا مـــا اـــ  "  تفـــاق اإلطـــار  ـــمس ن و " قاعـــدة  Frame Work Agreement –ال

" ، واقتضــابا تــتمكن الــدوق الناميــة مــن احلصــوق علــى  Enabling Clause –التمكــع 
يف اجلــات ، كمــا تــتمكن مــن صحيــة  مــزا  ث يــتم تعميمدــا علــى  قــ  الــدوق األعضــاء

  (86)أكر  من تبادق املزا  ريما بيندا دون تعميمدا أيضاً .
مث  اءت  ولة أورو واي الـمس أصـرت ريدـا الـدوق الناميـة واألقـل منـواً علـى حقدـا      

يف احلصــوق علــى معاملــة تفضــيلية وأكمــر رعايــة مــن تلــه األحكــام العامــة املــذكورة يف 
الســابقة ، ولــرورة ندرام ذلــه بتمبيــت اثحتيا ــات اإلمنا يــة واملاليــة  لمــل اثتفاقــات

والفنيــة ، واملعاملــة ا اصــة يف املعــامنت التجاريــة ، لــمن نصــوص األحكــام املختلفــة 
، وبنــاء عليــال ، مشلــت أغلــب اتفاقيــات اجلولــة اســتمناءات ومعــامنت … لنتفاقيــات 

تفضــينً للــدوق األقــل منــواً ، وأُعتمــدت  كاصــة تفضــيلية للبلــدان الناميــة ، وأكــر  أكمــر
مـــن أ ـــل ذلـــه معـــايري عـــدة لتوصـــيف مســـتو ت النمـــو املـــنخفم ، لتتحـــدد ورقـــاً هلـــا 
الدوق المس  كـن هلـا اثسـتفادة مـن تلـه اثسـتمناءات ، ممـل مسـتو  التعلـيم ومسـتو  
الصـــحة ، ومســـتو ت الفقـــر ، نث أن أخدـــا بـــو املتوســـط الســـنوي لنصـــيب الفـــرد مـــن 
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دوثر  1000و رة أكـــــر  بــــــ  (87)دوثر ، 900لنـــــاتح القـــــوم  اإلمجـــــان واحملـــــدد  رًة بــــــ ا
.(88)  

كما ظدرت مصـطلحات وتوصـيفات  ديـدة للتعريـف  لبلـدان الناميـة واألقـل منـواً       
يف ظل العنقات اجلديدة للتجـارة الدوليـة ، مندـا مـا يطلـق عليدـا بدولـة مسـتورد صـايف 

 اخل .… احلجم يف التصدير للغذاء ، وصغرية 
ويتضـــح مـــن نصـــوص اثتفاقـــات أن أحكـــام املعاملـــة التفضـــيلية واألكمـــر رعايـــة ،      

 -املمنوحة للبلدان النامية واألقل منواً قد أكذت أشكاًث خمتلفة ، أبر با :
 
اإلطــار الــزمين للفــرتات اثنتقاليــة ، واقتضــاض تتبــاين رــرتات املدلــة الزمنيــة املســموح  -1

لبـــدء الـــدوق بتنفيـــذ التزاماهتـــا ، حيـــجم تقصـــر مـــدهتا  لنســـبة للـــدوق الناميـــة ،  ـــا 
للبلــدان األقـــل منـــواً ، علــى اعتبـــار لـــعف اإلمكانيـــات  -نســـبياً  -ويطــوق أمـــدبا 

 وتد  املستو ت اإلدارية املؤسسية لد  بذض األكرية .
حظتدــا أحكــام تســمح  ــام  حمــدد مــن املرونــة يف تنفيــذ اثتفاقــات ، و كــن من -2

يف اتفاقــــات العوا ــــق الفنيــــة علــــى التجــــارة ، والتممــــع اجلمركــــ  ، والفحــــ  قبــــل 
 الشحن ، واتفاقية اجلوانب التجارية املتصلة حبقوق امللكية الفكرية .

احلدود الكمية ، حيجم تن  بعم اثتفاقـات علـى مقـاييس كميـة لتحديـد نقطـة  -3
مــــــا ورد يف اتفــــــاق الــــــدعم بــــــدء البلــــــدان الناميــــــة اثلتــــــزام أبحكــــــام معينــــــة ، ممــــــل 

ــــدعم ( : " … 5/6-27واإل ــــراءات التعويضــــية ، املــــادة )  إللغــــاء التــــدرجي  ل
، و "تتحقـق التنارسـية …" صادرات منـتح مـا عنـدما تتحقـق لـال القـدرة التنارسـية 

يف تصــــدير منــــتح مــــا ، نذا كانــــت صــــادرات بلــــد صم عضــــو مــــن ذلــــه املنــــتح قــــد 
 ( 89)… " .العاملية لذله املنتح من التجارة  %3.25وصلت نىل نسبة 

القرارات الو ارية ، وأخدا قرار التـدابري املتعلقـة  آلاثر السـلبية الـمس  كـن أن تـنجم  -4
عن برامح اإلصنح يف أقل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة الـمس تعتـرب مسـتورداً صـارياً 
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ــــــــــــــدان ــــــــــــــدابري ا اصــــــــــــــة اصــــــــــــــلحة أقــــــــــــــل البل   للمــــــــــــــواد الغذا يــــــــــــــة ، وقــــــــــــــرار الت
منــــــواً  الشــــــامل تقــــــد  املســــــاعدات الفنيــــــة لتطــــــوير قاعــــــدس اإلنتــــــام والتصــــــدير ، 
واثســـــتمرار يف متابعـــــة متطلبـــــات البلـــــدان األقـــــل منـــــواً ، وتســـــديل رـــــرص التوســـــع 

 ( .2،3اخل ، )أنظر امللحقع …التجاري هلا 
 

 نصوص األحكام التفضيلية يف االتفاقات
زيـــة واملعاملـــة التفضـــيلية ، املســـموح  ـــا للـــدوق أمـــا  لنســـبة ل حكـــام ا اصـــة التميي    

النامية واألقل منواً ، والـواردة هديـداً يف نصـوص اثتفاقيـات ، رتتـو ع أخدـا علـى النحـو 
 -التان :

 اتفاق الزراعة :* 
ومشـــل اثتفاقـــات المناـــة )اتفـــاق النفـــاذ نىل األســـواق ، اتفـــاق الـــدعم الـــداكل  ،  (1

ة( ، حيجم ُمددت الفرتة اثنتقالية للـدوق الناميـة نىل واتفاق دعم الصادرات الزراعي
أعـوام للـدوق املتقدمـة ، بينمـا مت نعفـاء البلـدان األقـل منـواً  6عشر سنوات ، مقابل 

 من مجيع اثلتزامات الواردة يف تله اثتفاقات .
للبلـدان  %24 فيم التعريفات اجلمركية على الواردات من املنتجات الزراعيـة نىل  (2

 ، كما بو األمر للدوق املتقدمة . %36ة ، بدًث عن النامي
مــن   %13.3نلــزام البلــدان الناميــة بتخفــيم نســبة الــدعم الــداكل  للزراعــة بنســبة  (3

 . %20متوسط نمجاق الدعم ، مقابل التزام الدوق املتقدمة بنسبة 
وتعفـــى الـــدوق الناميـــة مـــن  فـــيم الـــدعم الـــداكل  ، نذا كـــان الـــدعم ث يتجـــاو       
للــدوق املتقدمــة( ، يف  %10مــن نمجــان قيمــة اإلنتــام الكلــ  للســلعة ، ) %5عدلــال م

نذا   –دون اثلتزام  لنسـبة احملـددة  –الوقت نفسال جيو  للبلدان النامية تقد  الدعم 
كان خمصصاً لنسـتممار يف القطـاع الزراعـ  ككـل ، ولتطـوير وتنويـع منتجاتـال ، أو 
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اخل ،  …ت اإلرشـــاد والبحـــوث والتطـــوير الزراعـــ  للتنميـــة الريفيـــة ، وكـــذله لعمليـــا
بشرط أن ث يتضمن دعماً سعر ً للمنتجع ، وأن يكون الدعم لـمن كطـة رايـة 

  أو برصمح حكوم  . 
يف حــــع أن الــــدوق املتقدمــــة ملزمــــة بتخفــــيم نعــــاصت دعــــم الصــــادرات الزراعيــــة  (4

مــن كميــات  %21مــن القيمــة اإلمجاليــة للصــادرات ، وبنســبة  %36القا مــة بنســبة 
 %24الصادرات املدعومة ، رإن البلدان النامية ملزمة بتخفيضات أقل تبلو نسـبتدا 

 من كميتدا . %14من قيمة الصادرات ، و 
تضمن ا تماع مراك  قراراً و ار ً يتعلق  لدوق النامية الـمس تعتـرب مسـتورداً صـارياً  (5

دعم عـن املنتجـات الزراعيـة للغذاء ، وتتعرت لنتا ح وآاثر سـلبية  ـراء  فيضـدا الـ
، أبن يكــون مــن حقدــا احلصــوق علــى التعويضــات املناســبة ، يف شــكل قــروت أو 
مســاعدات أو معــوصت غذا يــة مؤقتــة ، لــمن شــروط ولــوابط حمــددة و شــراا 

 من صندوق النقد والبنه الدوليع .
 اتفاق املنسوجات واملالبس :* 

متــنح معاملــة تفضــيلية ( 90)اثتفــاق ،( مــن / أ / ب / م  6–  6حســب املــادة )     
وأكمر رعاية للدوق النامية وللدوق األقل منواً صـغرية احلجـم يف التصـدير ، مقارنـة حبجـم 
صادرات البلدان األكـر  األعضـاء سـواء كـان ذلـه  لنسـبة للمنسـو ات واملنبـس أو 

م للحا ـات ملنتجات املنبس الصورية ، نذ يفرتت على الدوق املتقدمة تو يـال اثبتمـا
التصــــديرية يف تلــــه البلــــدان ، ومراعــــاة املرونــــة عنــــد هديــــد مســــتو ت ومعــــدثت منــــو 

 احلص  .
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 اتفاق الدعم واإلجراءات التعويضية :* 
ــــمس يقــــل ريدــــا املتوســــط الســــنوي لنصــــيب الفــــرد مــــن       ــــة ال ــــدوق النامي  وريــــال حيــــق لل

 الــــدعم لصــــادراهتا دون أن دوثر أمريكــــ  ، تقــــد  1000النــــاتح القــــوم  اإلمجــــان عــــن 
( ث 3-27تتعـرت لرسـوم تعويضـية تفرلـدا البلـدان املسـتوردة ، وحسـب نـ  املـادة )

ينطبــق أيضــاً احلظــر علــى الــدعم املــرتبط  ســتخدام الســلع احملليــة بــدثً عــن املســتوردة ، 
ســنوات للبلــدان األقــل منــواً ، بــدءاً مــن  8ســنوات للــدوق الناميــة األعضــاء ، و  5لفــرتة 

 . WTO ريل نفاذ اتفاقية 
ريلتزم او بدا أي بلـد صم يـدعم صـادراتال  هنـاء  (91)( ،27من املادة ) 4أما الفقرة      

، أو عنـــدما تتحقـــق لـــال القـــدرة التنارســــية  ســـنوات 8ذلـــه الـــدعم تـــدرجيياً كـــنق رـــرتة 
ـــة مـــن التجـــارة ال %3.25للمنـــتح املـــدعوم ، ببلـــوى صـــادراتال مـــن املنـــتح املعـــين نســـبة  عاملي

 لذله املنتح كنق سنتع متتاليتع .
 
 اتفاق الوقاية :* 

واقتضـاض ث تطبــق تــدابري الوقايــة علــى املنــتح الـذي يكــون منشــأض بلــداً صميــاً عضــواً      
يف املنظمــة ، طاملــا أن نصــيبال مــن واردات بــذا املنــتح يف أســواق البلــد املســتورد ث يزيــد 

الـواردات مـن لمـوع الـدوق الناميـة األعضـاء )الـمس ، وشـريطة أن ث تبلـو نسـبة  %3عن 
مــن الــواردات  %9( يف أســواق البلــد املســتورد أكمــر مــن %3يقــل نصــيب كــل مندــا عــن 

 الكلية للمنتح املعين .
( علــــى حــــق البلــــدان الناميــــة يف متديــــد رــــرتة اثحتفــــا  2-9كمــــا نصــــت املــــادة )      

ليصــــبح لموعدــــا عشــــر ســــنوات كحــــد   لتــــدابري الوقا يــــة القا مــــة لســــنتع نلــــاريتع ،
 أقصى .
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 اتفاق العوائق الفنية :* 
بعــــم املعـــــامنت ( 92)( مــــن اثتفـــــاق ،12( يف املــــادة )10-1متــــنح الفقــــرات )مـــــن      

التفضيلية واألكمر رعاية للبلـدان الناميـة ، ترتكـز أغلبدـا يف مراعـاة اثحتيا ـات اإلمنا يـة 
الناميــة األعضــاء يف تنفيــذ بنــود اتفاقيــة العوا ــق الفنيــة  واملاليــة والتجاريــة ا اصــة للبلــدان

على التجارة ، ويف تطبيق القواعد الفنية واملقاييس ون راءات تقييم املطابقة ، حبيـجم ث 
تشـــكل عقبـــات غـــري لـــرورية أمـــام صـــادرات البلـــدان الناميـــة األعضـــاء ، كمـــا أنـــال ورقـــاً 

ن الدوق النامية األعضـاء اسـتخدام أبن ث ينتظر م WTO( يسلم األعضاء يف 4للفقرة )
 املقاييس الدولية كأسا  ألنظمتدا الفنية أو مقاييسدا .

بـــــذا نلـــــارة نىل مـــــا  نحـــــال اثتفـــــاق مـــــن حـــــق الـــــدوق الناميـــــة يف احلصـــــوق علـــــى      
مســـــاعدات رنيـــــة إلعـــــداد القواعـــــد واألنظمـــــة واملقـــــاييس ، وننشـــــاء األ دـــــزة املختصـــــة 

دة لفـرتات  منيـة حمـددة مـن كـل اثلتزامـات الـمس مشلدـا بتطبيقدا ، ومنح اسـتمناءات حمـد
 اثتفاق أو من بعضدا ، بناء على طلب .

 
 اتفاق إجراءات االستثمار املرتبطة ابلتجارة :* 

( ررتة انتقالية لتنفيـذ التزاماتـال ، مـدهتا  ـس سـنوات 5يتيح بذا اثتفاق يف املادة )     
للبلـــدان األقـــل منـــواً ، مقابـــل ســـنتع للـــدوق للبلـــدان الناميـــة األعضـــاء ، وســـبع ســـنوات 

املتقدمــة ، مــع  ــوا  متديــدبا للبلــدان الناميــة واألقــل منــواً رــرتة نلــارية بقــرار يصــدر مــن 
للــس التجــارة يف الســلع ، بشــرط أن يمبــت و ــود صــعو ت توا ددــا تلــه الــدوق يف 

 تنفيذ أحكام اثتفاق .
األعضـاء ، نمكانيـة اسـتمرار رـرت نفـس ( للـدوق  5 – 5كما اح اثتفاق )مـادة        

ـــــة ، علـــــى  ـــــدة للتجـــــارة املعمـــــوق  ـــــا كـــــنق الفـــــرتة اثنتقالي ن ـــــراءات اثســـــتممار املقي
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 اثســــتممارات اجلديـــــدة الـــــمس تنـــــتح منتجـــــات مشــــا ة ملنتجـــــات املشـــــاريع القا مـــــة مـــــن 
 قبل ، لتفادي تضرر املشاريع القد ة ، وهقيق شروط وظروا تنارسية متكار ة .

 
 
 اتفاق اادمات:* 
ونن كــان شــكلياً يف كمــري مــن  –كغريبــا مــن اتفاقــات اجلــات تعــرتا الــدوق األعضــاء   -

 لصــعو ت الــمس توا ددــا العديــد مــن البلــدان الناميــة واألقــل منــواً يف تــد   -احلــاثت 
 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو  منوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اثقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي واكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنثت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ين 

بعــــد نابــــات  –ســــتمناءات حمــــددة ، لــــذله مــــنح اثتفــــاق تلــــه البلــــدان ا …مــــدروعاهتا 
متكندا من رـرت بعـم القيـود املؤقتـة  –الصعو ت واثكتنثت والتحقق من و ودبا 

علــــى املــــدروعات والتحــــوينت املرتبطــــة بنشــــاط ا ــــدمات الــــمس تلتــــزم بتحريربــــا ، واــــا 
يضمن احلفا  على توارر احتياطيات مالية مناسـبة تلـي احتيا ـات التنميـة اثقتصـادية 

ــــدون ، وأن ث تكــــون ،  شــــرط توارــــق ذلــــه مــــع سياســــات واتفاقيــــة صــــندوق النقــــد ال
مكرسـًة حلمايــة قطــاع كــدم  معــع ، وث يرتتـب عليدــا متييــز لــد دولــة أو دوق أعضــاء 

 . WTOيف 
 

مراعـــاة ظـــروا البلـــدان الناميـــة واحتيا اهتـــا مـــن حيـــجم تقـــد  الـــدوق املتقدمـــة  -
 يــة تســدينت ا تمانيــة من مــة ، تشــمل للبلــدان الناميــة املســتوردة للمــواد الغذا

اخل ، ومـن حيـجم تـدرم تنفيـذ التزاماهتـا بفـتح  …أسعار الفا دة وررتات السداد 
أسواق ا دمات ، ورتح قطاعات كدمية أقل من المس تفتحدـا الـدوق املتقدمـة 
، وهريـــر أنـــواع أقـــل مـــن املعـــامنت . يف الوقـــت نفســـال يســـمح للبلـــدان الناميـــة 

نا يـــــة أو مجاعيـــــة مـــــع بلـــــدان صميـــــة أكـــــر  لتحريـــــر قطاعـــــات عقـــــد اتفاقـــــات ا
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كدمات وتبـادق ميـزات معينـة مـن املعـامنت ا اصـة التفضـيلية ، دون اثلتـزام 
 بتعميمدا على الدوق املتقدمة .

 
  يسمح اثتفاق للدوق النامية واألقل منواً بسحب أو تعديل أيا  مـن اثلتزامـات الـمس

مات ا دمات بعـد مـرور اـنث سـنوات مـن  ريـل سبق وأن تضمنتدا  داوق التزا
 دكوق اثلتزام حيز التنفيذ ، ورق شروط ولوابط حمددة .

 
   يقضـــ  اثتفـــاق حبصـــوق البلـــدان الناميـــة علـــى مســـاعدات رنيـــة يف لـــاق ا ـــدمات

كالدراســــات ومشــــاريع القــــوانع والتشــــريعات ذات الصــــلة ، وكــــذا حصــــوهلا علــــى 
ضــــمن التعــــرا علــــى / ومتابعــــة طبيعــــة وتطــــورات التســــدينت واملعلومــــات ، اــــا ي

 أســــــواق ا ــــــدمات يف الــــــدوق املتقدمــــــة ، حيــــــجم التزمــــــت بــــــذض األكــــــرية  نشــــــاء 
 مراكز اتصاق متخصصة كنق عامع من بدء نفاذ اثتفاق .

 
 اتفاق اجلوانب التجارية املتصلة حبقوق امللكية الفكرية :* 

ق لصاحل البلدان النامية واألقـل منـواً علـى اقتصرت اثستمناءات المس تضمندا اثتفا     
الفــرتة اثنتقاليــة الــمس هــددت  مــس ســنوات مــن  ريــل ســر ن اثتفــاق ، مقابــل ســنة 

 10واحدة للدوق املتقدمة ، مع نمكان متديدبا  مس سنوات أكـر  )ليصـبح اجملمـوع 
اع علـــى ســـنوات( يف بعـــم حـــاثت اثلتـــزام بتطبيـــق األحكـــام املتعلقـــة بـــرباءات اثكـــرت 

املنتح ، كاثكرتاعـات الكيميا يـة للمـواد الغذا يـة واملركبـات الصـيدثنية والعقـاقري الطبيـة 
 ، نلارة نىل مراعاة تقد  املعونة املالية والفنية للدوق األعضاء النامية واألقل منواً . …
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  استثناءات متاحة للتكتالت االقتصادية * 
ستمناء التكتنت اثقتصـادية مـن مبـدأ " الدولـة األوىل احت اتفاقيات اجلات        

 لرعايـــة " ، أي حـــق الـــدوق األطـــراا الـــمس تشـــكل تكـــتنً اقتصـــاد ً نقليميـــاً يف نقامـــة 
نذا قامـت الدولـة )أ(  –وكما بو معـروا  –عنقات تفضيلية ريما بيندا البع .  رممنً 

ولـة )ب( ، سـواء كانـت عضـواً انح امتيـا  معـع أو تسـدينت مـا للد WTOالعضو يف 
أو مل تكن ، يف بذض احلالة يفرت على الدولـة )أ( تعمـيم تلـه اثمتيـا ات أو  WTOيف 

، وبــــو مــــا يســــمى ابــــدأ الدولــــة األوىل  WTOالتســــدينت علــــى مجيــــع الــــدوق أعضــــاء 
 " . MFN لرعاية " 

لـــو كـــان حـــر و  –أمـــا نذا قامـــت لموعـــة مـــن الـــدوق املنضـــمة نىل تكتـــل اقتصـــادي     
وتبادلـــت ريمـــا بيندـــا بعـــم التســـدينت واملعـــامنت  – WTOبعضـــدا غـــري أعضـــاء يف 

التفضـيلية ، اـا يف ذلـه  فــيم التعريفـات اجلمركيـة أو نلغاؤبــا ، رـإن اتفاقـات منظمــة 
التجارة العاملية يف بذض احلالة ث تلزم دوق التكتل اثقتصـادي بتعمـيم اثمتيـا ات البينيـة 

  كــــارم التكتـــل ، وث حيــــق هلـــذض األكــــرية املطالبـــة بــــنفس املعاملــــة علـــى الــــدوق األكـــر 
 ونفس اثمتيا ات .

نن بذض امليزة اثستمنا ية ، قد تساعد البلدان الناميـة واألقـل منـواً ، ومتنحدـا متسـعاً      
من الوقت ، نذا ما أحسنت اثسـتفادة مندـا ، يف موا دـة اآلاثر السـلبية املتوقعـة  ـراء 

ارة العامليــة ، ويف ةايــة الصــناعات الناشــ ة واملنتجــات الوطنيــة الــمس يصــعب هريــر التجــ
 عليدا كوت املنارسة مع منتجات الدوق املتقدمة ، ولو نسبياً.

علـى تنسـيق املواقـف  –نذا مـا تكتلـت بـذض البلـدان  -كما قد تسدم ، و لنتيجة ،      
، لكـن مـا جتـدر اإلشـارة نليـال بـو وتعزيز القدرات التفاولية مـع منظمـة التجـارة العامليـة 

أن لموعة الدوق األوروبية والدوق الصناعية ب  من أصرت أصنً علـى بـذا اثسـتمناء 
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، ةاية ملصاحلدا التجارية يف األسا  ، ولعدم تقبلدا ركـرة تعامـل " اثهـاد األوروج " 
 ت التفضيلية .و " النارتا " ممنً ، مع دوق العامل المالجم ، بنفس امليزات واملعامن

 
 
 :ت يف حال اختالل ميزان املدفوعاتاستثناءا* 

تسمح اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ألي  مـن أعضـا دا ، اـن يوا دـون تـدبوراً      
حــــاداً أو حمــــتمنً يف ميــــزان مــــدروعاهتم ، أو اخنفالــــاً يف اثحتياطــــات النقديــــة ـ ا ــــاذ 

 ية على وارداهتم .ن راءات ةا ية بفرت قيود كمية أو سعر 
ونن   –وب  ن ـراءات ث يقتصـر السـماح  ـا علـى الـدوق الناميـة أو األقـل منـواً 

، بل تشـمل أي دولـة عضـو توا ـال ممـل بـذض  -كانت أكمر عرلة لتله اثكتنثت 
 املخاطر .
 

غـــري أن وايقـــة التفـــابم ا اصـــة أبحكـــام ميـــزان املـــدروعات يف اثتفاقيـــة العامـــة 
( ، قـــد حـــددت شـــروط ولـــوابط  ديـــدة أكمـــر اـــا كانـــت 1994رة )للتعريفـــات والتجـــا

 (93)عليال ، تلتزم الدوق  تباعدا يف ممل بذض احلاثت ، أخدا : 
لـــرورة التعدـــد  إلبـــنى العلـــين والفـــوري عـــن  ـــداوق  منيـــة إل الـــة اإل ـــراءات  -1

 املقيدة لنسترياد .
ر نـل  لتجـارة ، أي التعدد بتفضيل ا اذ اإل راءات المس يرتتب عليدـا أقـل أاـ -2

 " اإل راءات السعرية " .
تفادي ررت قيود كمية  ديدة ألغرات ميزان املدروعات ، نث نذا تعـذر علـى  -3

اإل ـــراءات الســـعرية نيقـــاا حالـــة التـــدبور . ويف حالـــة اســـتخدام العضـــو للقيـــود 
الكمية ، يكون عليال أن يقدم التربيرات المس  علت اإل راءات السـعرية غـري كاريـة 

 ملوا دة حالة تدبور ميزان املدروعات .
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اثلتــزام  لولــوح والشــفارية وتقــد  الدولــة املســتوردة تربيــرات كاريــة ريمــا يتعلــق  -4
  ملعـــــــــــايري املســـــــــــتخدمة لتحديـــــــــــد املنتجـــــــــــات الـــــــــــمس مت نكضـــــــــــاعدا لإل ـــــــــــراءات 
املقيدة ، وكـذا املنتجـات املسـتمناة مـن تلـه اإل ـراءات ، أي الـمس تواصـلت عمليـة 

دبا دون قيـــود ، كاملنتجـــات الضـــرورية مـــن الســـلع اثســـتدنكية األساســـية ، اســـتريا
والســلع الرأااليــة ، ومــدكنت اإلنتــام املفــرتت نســدامدا يف هســع موقــف ميــزان 

 املدروعات .  
،  إلشــــراا واملرا عــــة دور ً  WTOأن تقــــوم جلنــــة قيــــود ميــــزان املــــدروعات يف  -5

 غرات ميزان املدروعات .على مجيع ن راءات تقييد اثسترياد أل
 

ملزيـــد مــــن نيضـــاح اثســــتمناءات وأحكـــام املعاملــــة التفضـــيلية ، املتاحــــة هديــــداً      
ألقـل البلــدان منــواً دون غريبــا ، تبــع املصـفورة امللحقــة يف هنايــة بــذا اجلــزء ، واملعــدة 

( ، أبــم األحكــام الــواردة يف بــذا 3( و )2مــن قبــل اثونكتــاد ، وكــذله امللحقــع )
 لشأن .ا
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 مصفوفة االستثناءات واملعامالت التفضيلية ، املسموح هبا ألقل البلدان منوا  
 )*(وفقا  لنصوص اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .

 نوع األحكام اااص   
 واملعامالت التفضيلية      

 اتفاقات جولة أوروجواي

جمموع 
اإلعفاءات من 
 التزامات معينة

 فرتات انتقالية(استثناءات زمنية )
حدود كمية أو 
أحكام تتعلق 
 بكميات دنيا

مساعدة تقنية للموارد املؤسسية والبشرية 
 وغريها من األحكام املتعلقة ببناء القدرات

 مرونة يف التنفيذ

رـــــرتة انتقاليـــــة ســـــبع ســـــنوات إل الـــــة تـــــدابري  -  تدابري اثستممار املتصلة  لتجارة -1
غـــري املتســـقة مـــع اثســـتممار املتصـــلة  لتجـــارة 

 الغات.
رــرتة  كـــن متديـــدبا بواســـطة اجمللـــس املعـــين  -

 لتجــارة يف الســـلع نذا ابــت و ـــود مصـــاعب 
 يف التنفيذ . 

تطبيق مؤقت لتدابري اثستممار املتصـلة  لتجـارة احملظـورة يف   
القا مة التوليحية املربرة او ب املـادة المامنـة عشـرة للغـات 

الواردة يف أحكام التفـابم بشـان مع عدم اإلكنق  لقواعد 
 1979ونعــــنن  1994أحكــــام مــــوا ين املــــدروعات للغــــات 

بشــأن التــدابري التجاريــة املتخــذة ألغــرات مــوا ين املــدروعات 
. 

 وانــــــب حقــــــوق امللكيــــــة الفكريــــــة  -2
 املتصلة  لتجارة

ســـــــــنة قبـــــــــل اثمتمـــــــــاق  11رـــــــــرتة انتقاليـــــــــة  - 
. بـــــــذض   الفـــــــرتة  كـــــــن  ألحكـــــــام اثتفـــــــاق 

ديــــــــدبا بواســــــــطة اجمللــــــــس املعــــــــين  وانــــــــب مت
حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصــلة  لتجــارة بنــاء 
علـى طلــب معلـل مــن واحـد مــن أقـل البلــدان 
منواً، ويلزم منح معاملـة وطنيـة ومعاملـة الدولـة 
األكمــــر رعايــــة جلميــــع األعضــــاء بــــن اســــتمناء 
قبـــل ســـنة واحـــدة مـــن  ريـــل دكـــوق اثتفـــاق 

لكيــــــــة الفكريــــــــة املتعلــــــــق  وانــــــــب حقــــــــوق امل
 املتصلة  لتجارة حيز النفاذ .

تلتــــزم البلــــدان املتقدمــــة بتقــــد  التكنولو يــــا  -1 
وتشــجيع نقــل التكنولو يــا نىل أقــل البلـــدان منـــواً 
لتمكيندـــا مـــن ننشـــاء قاعـــدة تكنولو يـــة ســـليمة 

 وقابلة للبقاء .
تعــاون تقــين ومــان لصــاحل أقــل البلــدان منـــواً  -2

يف نعــــــداد التشــــــريعات اــــــا يف ذلــــــه املســــــاعدة 
احملليـــــة لتنفيـــــذ وةايــــــة حقـــــوق امللكيـــــة الفكريــــــة 
ومنـــع نســـاءة اســـتخدامدا ودعـــم ننشـــاء أو تعزيـــز 
مكاتب ووكاثت حملية وتعيع مـوظفع يف بـذض 

 الشؤون .
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 نوع األحكام ا اصة 
 واملعامنت التفضيلية

 اتفاقات  ولة أورو واي

لموع اإلعفاءات 
 من التزامات معينة

ناءات  منية استم
 )ررتات انتقالية(

حدود كمية أو 
أحكام تتعلق 
 بكميات دنيا

مساعدة تقنية للموارد املؤسسية والبشرية وغريبا 
 مرونة يف التنفيذ من األحكام املتعلقة ببناء القدرات

( 1،2،3بنـــــــاك التزامـــــــات كاصـــــــة )املـــــــادة الرابعـــــــة    اثتفاق العام للتجارة يف ا دمات  -3
ة مشــاركة أقــل البلــدان منــواً يف التجــارة لتســديل   د

العامليـة مــن كــنق تعزيـز قــدراهتا يف تــورري ا ــدمات 
 احمللية وتعزيز راعليتدا وقدرهتا التنارسية  .

ينبغــــــ  أن يضــــــع األعضــــــاء يف اثعتبــــــار املصــــــاعب  -1
اجلــادة الـــمس توا ددــا أقـــل البلـــدان منــواً يف قبـــوق التزامـــات 

راً لولـــعدا اثقتصـــادي معينـــة  ـــر  التفـــاوت عليدـــا نظـــ
واإلمنا   ا اص وأمـام أقـل البلـدان منـواً سـنة واحـدة بـدءاً 
من  ريل التوقيع على الوايقـة ا تاميـة يف مـراك  لتقـد  
 ــــــداوهلا الندا يـــــــة بشــــــأن اثلتزامـــــــات األوليــــــة يف قطـــــــاع 

 ا دمات .
ستتاح مرونة من مة آلحاد أقل البلدان منـواً وكـذله  -2

الناميـــــة األكـــــر  لفـــــتح قطاعـــــات قليلـــــة جلميـــــع البلـــــدان 
،وهريــــر أنــــواع قليلــــة مــــن الصــــفقات وربــــط الوصــــوق نىل 
األسواق  حتيا اهتـا اإلمنا يـة مـع ولـع شـروط مـن أ ـل 

   دة مشاركتدا يف التجارة الدولية يف ا دمات.  
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 نوع األحكام ا اصة 
 واملعامنت التفضيلية

 اتفاقات  ولة أورو واي

عفاءات من لموع اإل
حدود كمية أو أحكام  استمناءات  منية )ررتات انتقالية( التزامات معينة

 تتعلق بكميات دنيا

مساعدة تقنية للموارد املؤسسية 
والبشرية وغريبا من األحكام املتعلقة 

 ببناء القدرات
 مرونة يف التنفيذ

أقـــل البلـــدان منـــواً معفـــاة مـــن  الزراعــــــة -4
 التزامــــــــــــــــات التخفــــــــــــــــيم يف
اجملـــــــــاثت المناـــــــــة املتعلقـــــــــة 
 لـــدعم احمللـــ  والوصـــوق نىل 
الســـــوق ونعـــــاصت التصـــــدير 

 ( .2-15)املادة 

يف القـــــــــرار ا ـــــــــاص  لتـــــــــدابري املتعلقـــــــــة   
 آلاثر الســــــــــــــــــلبية احملتملــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــربامح 
اإلصـــــــــنح علـــــــــى أقـــــــــل البلـــــــــدان منـــــــــواً 
والبلــدان الناميــة املســتوردة الصــارية جيــو  

بلـــــدان منـــــواً تقـــــد  املســـــاعدة نىل أقـــــل ال
لتحســــــع اإلنتا يــــــة الزراعيــــــة واهليكــــــل 
الزراعــــــــ  ، يف ســــــــياق بــــــــرامح البلــــــــدان 
املتقدمــة األعضــاء والــربامح املعــدة ألقــل 

 البلدان منواً .

 

تطبيــــق التـــــدابري املتعلقـــــة بصـــــحة اإلنســـــان  -5
 والنبات .

جيــــــو  ألقــــــل البلــــــدان منــــــواً  كــــــري  
دكـــوق اثتفـــاق حيـــز النفـــاذ ملـــدة 

مـا يتعلـق بتطبيــق  ـس سـنوات ري
مجيــــع األحكــــام  ســــتمناء اثلتــــزام 
بشــــــــرح أســــــــباب ندكــــــــاق بــــــــرامح 
كاصــة وتــدابري كاصــة واإلكطــار 
  ذض التدابري وتقد  معلومات .
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 نوع األحكام ا اصة 
 واملعامنت التفضيلية

 اتفاقات  ولة أورو واي

لموع اإلعفاءات من 
 التزامات معينة

استمناءات  منية 
مساعدة تقنية للموارد املؤسسية والبشرية وغريبا من  حدود كمية أو أحكام تتعلق بكميات دنيا تقالية()ررتات ان

 مرونة يف التنفيذ األحكام املتعلقة ببناء القدرات

حظــــر نعــــاصت التصــــدير ث  اإلعاصت والتدابري التعويضية -6
ينطبق على أقل البلدان منـواً 

. 

مــنح أقــل البلــدان  -1
 ســــــــــنوات منــــــــــواً اــــــــــا 

لإللغـــــــــــــــاء التـــــــــــــــدرجي  
لإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصت نذا 
أصـــبحت قـــادرة علـــى 

 املنارسة .

تتحقــــق القــــدرة التنارســــية يف التصـــــدير  نذا  -1
بلغت نسبة صـادرات األعضـاء مـن أقـل البلـدان 

يف املا ــــة مــــن حجــــم التجــــارة العامليــــة  3.25منــــواً 
 من املنتح املعين ملدة سنتع متتاليتع .

إلهنــــاء التحقيــــق يف املســــتو  األد  للــــدعم  -2
يف املا ـــــــة مـــــــن قيمـــــــة  2الرســـــــوم التعويضـــــــية بـــــــو

 اإلنتام على أسا  الوحدة 

   

متـــنح األولويـــة ثحتيا ـــات أقـــل البلـــدان منـــواً يف لـــاق      احلوا ز التقنية أمام التجارة -7
 املشورة إلعداد النظم التقنية.

 

ة متاحــة مــن  انــب األمانــة بنــاء علــى املســاعدة التقنيــ    استعرات آلية السياسات التجارية -8
الطلب ، ريما يتعلق بتجميـع التقـارير آلليـة اسـتعرات 
السياســــــات التجاريــــــة الوا ـــــــب تقــــــد دا كــــــل ســـــــت 

 سنوات أو على ررتات  منية أطوق 

 

 رد يف الوايقة ا تامية جلولة أورو واي ، تقرير أمانة األونكتاد ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )اونكتاد( .)*(  املصدر : هليل طرا ق تنفيذ القرار املتعلق  ألحكام ا اصة لصاحل أقل البلدان منواً على النحو الوا 
 TD / B / WG . 8 / 3 , 21 . 06 . 1995 , ARABIC , Original  : English , PP . 16 – 19 . .  
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 استخالصات 
علـى  –بصـورة أكمـر هديـداً  –شـتملت ث شه أبن اتفاقات  ولة أورو ـواي قـد ا     

العديــــد مــــن اثســــتمناءات واملعاملــــة التفضــــيلية للــــدوق الناميــــة واألقــــل منــــواً ، ســــتمكندا 
اثسـتفادة مــن مــزا  نســبية يف بعــم اجملــاثت ، ولفــرتات  منيــة وقتيــة ومتفاوتــة ، نث أن 

 -أبم ما يؤكذ على تله اثستمناءات بو يف :
 ة احتيا ــات التنميــة ، أو مــن أ ــل هقيــق درعــة نلــارية كوهنــا قــد  ــاءت ث لتلبيــ

للتطـور اثقتصـادي يف تلـه البلــدان ، ونمنـا كتخفيـف مــن قيـود ولـوابط  ديــدة مت 
اســتحداادا لتحريــر العنقــات التجاريــة الدوليــة ، علــى حســاب الصــناعات الناشــ ة 

ألقــل منــواً ، والسياســات احلما يــة الــمس تتطلبدــا أولــاع واقتصــاد ت الــدوق الناميــة وا
  جتاض تسديل املزيد من عمليات ندمام اقتصاداهتا يف السوق العاملية .

  ــــــري مــــــن النصــــــوص الــــــواردة يف املــــــواد املتعلقــــــة  ملعاملــــــة التفضــــــيلية تضــــــمنت  الكم
عبـــارات ومُج ــــنً عامـــة تكــــررت كمـــرياً ممــــل : أخيـــة مراعــــاة الـــدوق املتقدمــــة لظــــروا 

ولــرورة تقـــد  املســاعدات الفنيـــة والتقنيـــة،  …واً وأولــاع البلـــدان الناميــة واألقـــل منـــ
ــــة مــــراك  :  …وحــــر املاليــــة  ــــ  الوايقــــة ا تاميــــة جلول  اخل ، وكــــذله مــــا ورد يف ن

 نيــــــنء عنايــــــة كاصــــــة للولــــــعية اثســــــتمنا ية للبلــــــدان األقــــــل منــــــواً ، نذ يقــــــدر  …" 
وعـــة وتعـــود الـــو راء أنـــال مـــن األخيـــة اكـــان تطبيـــق املقتضـــيات الـــمس متـــنح معاملـــة متن

بفا ـــدة عليدـــا ، ويؤكـــدون عـــزمدم علـــى مواصـــلة دعـــم وتيســـري وتوســـيع اإلمكـــاصت 
املتاحة هلذض البلـدان يف لـاق التجـارة واثسـتممار ، ويتفقـون علـى أن املـؤمتر الـو اري 
واأل دزة املختصة للمنظمة العاملية للتجارة ستبحجم بصفة دورية أاـر نتـا ح  ولـة " 

ن األقـــل منـــواً والبلـــدان الســـا رة يف طريـــق النمـــو ، املســـتوردة أورو ـــواي " علـــى البلـــدا
جلـــلا احتيا اهتـــا مـــن املـــواد الغذا يـــة قصـــد نقـــرار ن ـــراءات نجيابيـــة متكندـــا مـــن بلـــوى 

  (94)اخل " .…أبداردا التنموية 
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بـذض النصــوص وغريبـا ، الــواردة يف القـرارات الو اريــة ا اصـة  لتــدابري واإل ــراءات      
( ، ث تلـــزم الـــدوق املتقدمـــة 2،3احل أقـــل البلـــدان منـــواً ، )أنظـــر امللحقـــع املكرســـة لصـــ

بشــــ ء ، وبــــ  يف حكــــم نظدــــار العطـــــف والتوصــــيات العامــــة اثكتياريــــة  الــــمس تقـــــرر 
تنفيـــذبا مـــن عدمـــال حكومـــات الـــدوق الصـــناعية املتقدمـــة نفســـدا ، ونن هقـــق ذلـــه ، 

ض ، وراــا للبلــدان الناميــة الــمس رســيتم مــر مــا شــاءت وكمــا تشــاء ، أي  لقــدر الــذي تــرا
  تاربا ب  .

  نن أغلــــب اثســــتمناءات املتاحــــة مقيــــدة بشــــروط وبفــــرتات  منيــــة انتقاليــــة ، قصــــرية
وحمـددة مقارنــة اتطلبـات التكيــف واثلتــزام  ثتفاقـات املربمــة ، رمـاذا  كــن لبضــعة 

ققـــال عــدد أصـــابع اليــدين أن ه –يف أحســن األحـــواق  –ســنوات ث يتجــاو  عـــددبا 
بـــع ركـــام با ـــل مـــن الصـــعو ت واملعوقـــات املتشـــعبة ، بـــل أن املدلـــة الزمنيـــة املتاحـــة 
للبلدان األقل منواً ، من الناحية العملية ، قد انتدى أمـدبا أو علـى وشـه، دون أن 
تـتمكن الكمـري مـن تلـه البلـدان ، نن مل تكـن مجيعدـا ، مـن هقيـق التزامـات املرحلـة 

ن البلــدان األقــل منــواً مــن كلــق ونعــادة بيكلــة ننتا دــا اثنتقاليــة ، ركيــف ســتتمك
وصناعاهتا الناش ة ، يف ظل منارسة كاسحة وغري متكار ـة مـع منتجـات وصـناعات 
الدوق املتقدمة المس قطعت أشواطاً كبرية من التطور التقين والتكنولـو   ، مسـتفيدة 

 يــــة متعــــددة اــــا  نتــــال كــــنق احلقبــــة اثســــتعمارية ، صبيــــه عــــن السياســــات احلما
 األشكاق المس اتبعتدا تله الدوق كنق عقود  منية طويلة .

والقاعدة البديدية بنا تتممل يف أنال كلما ارتفعت در ـة التطـور اثقتصـادي لبلـد مـا     
ــــة والتنارســــية واتســــع حضــــوربا يف األســــواق ا ار يــــة،  ، كلمــــا  ادت قــــدراهتا اإلنتا ي

هرير التجـارة الدوليـة ، والعكـس صـحيح  لنسـبة  و لتان   دة اثستفادة من عمليات
للبلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً ، نذ أن نمكانيـــة ومـــد  اســـتفادة بـــذض األكـــرية ، وكاصـــة 
األقـــــل منـــــواً ، مـــــن اســـــتمناءات املعاملـــــة التفضـــــيلية ، مربـــــون اســـــتو  التطـــــور والنمـــــو 

ســتقر، وأنظمــة نداريــة اثقتصــادي القــا م ، و متنكدــا بنيــة أساســية مكتملــة واقتصــاد م
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متطــورة يرتكــز أداؤبــا علــى آليــة عمــل مؤسســ  ، وقــدرة ديناميكيــة علــى التكيــف مــع 
ــــى اثســــتفادة مــــن نظــــم املعلومــــات احلديمــــة ، وان تكــــون القاعــــدة  املســــتجدات ، وعل
اإلنتا ية يف ولع يسمح هلا  لبقـاء والتماسـه أمـام هـد ت املنارسـة األ نبيـة . وبـو 

 نليال مجيع البلدان األقل منواً .ل سف ما تفتقر 
 
  برغم تنوع اجتابات املعاملة التفضـيلية الـواردة يف اتفـاق ا ـدمات ،  لنسـبة للبلـدان

ث يعفــــ  بــــذض البلــــدان مــــن اثلتــــزام  –أي اثتفــــاق  –الناميــــة واألقــــل منــــواً ، نث أنــــال 
 ، ونن كــــان -الناشــــ ة أصــــنً  –بتحريــــر ورــــتح بعــــم قطاعــــات وأســــواق كــــدماهتا 

 بدر ة أقل اا بو يف الدوق املتقدمة .
ـــدابري و اثســـتمناءات املســـموح  ـــا      واملنحظـــة األبـــم يف بـــذا الصـــدد ، بـــ  أن الت

للبلــدان األقــل منــواً  ــدا متكيندــا مــن بنــاء قــدراهتا ، ث  كــن أن تســري تلقا يــاً نث نذا 
مفاولـات مدروســة  أدر ـت يف  ـداوق تنـا ثت الـدوق املتقدمــة ، ورقـاً جلدـود ونتـا ح

 .أي ث يعرا نسبة ما  كن هقيقال وبو أمر نسي ،( 95)من  انب أقل البلدان منواً ،
 
  ًيف حــع أن بعــم اتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة متــنح البلــدان الناميــة واألقــل منــوا

معاملـــة تفضـــيلية كاصـــة وتعفيدـــا مـــن بعـــم اثلتزامـــات ، كاإلعفـــاء مـــن حظـــر الـــدعم 
مـــن حظـــر دعـــم الصـــادرات الزراعيـــة يف اتفـــاق الزراعـــة ، وكـــذا حـــق تلـــه الـــداكل  ، و 

ـــــــدعم واإل ـــــــراءات التعويضـــــــية    …البلـــــــدان بتقـــــــد  نعـــــــاصت لصـــــــادراهتا يف اتفـــــــاق ال
 

زـد  ملقابـل أن منظمــات " بريتـون وود  " التمويليـة ، صــندوق النقـد الـدون ، والبنــه 
ــــــــــة مــــــــــن اللجــــــــــوء نىل ذ ــــــــــدوق النامي ــــــــــدون ،  نعــــــــــان ال ــــــــــه ، ويفرلــــــــــان عليدــــــــــا ال  ل

نلغاء سياسات الدعم واإلعاصت يف برامح التكيف واإلصنح اثقتصـادي الـمس تشـرا 
ـــــــــــــــــاقم والـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــع اثســـــــــــــــــتمناءات املتاحـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــمن   عليدـــــــــــــــــا ، وبـــــــــــــــــو تن

 " . WTOاتفاقات " 
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بدايـــًة ، جيـــدر التنويـــال نىل أن احلـــديجم بنـــا ، عـــن اآلاثر املتوقعـــة علـــى اقتصـــادات      
البلدان النامية واألقل منواً ، املقصـود بـال أغلـب الـدوق العربيـة والبلـدان الـمس يقـل نصـيب 

عـــن أو يتجـــاو  بعـــم الشـــ ء حـــدود األلـــف الفـــرد ريدـــا مـــن النـــاتح القـــوم  اإلمجـــان 
دوثر ســـــنو ً ، أي  ســـــتبعاد البلـــــدان الناميـــــة الـــــمس متتلـــــه قاعـــــدة ننتا يـــــة وتصـــــديرية 
ملحوظـــة وتتجـــال نىل عتبـــات لموعـــات الـــدوق املتقدمـــة ، كبلـــدان شـــرق آســـيا ، كـــون 
تبعـــات التزامدـــا  تفاقيـــات التجـــارة العامليـــة ذات كصوصـــية أكـــر  غـــري متجانســـة مـــع 

 عات دوق املنطقة العربية واألقل منواً .تب
لقــــــد شــــــكلت اثتفاقيــــــات التجاريــــــة األكــــــرية ، وكاصــــــة املتمخضــــــة عــــــن  ولــــــة      

أورو واي ، قوة دارعة وغري مسبوقة  جتـاض هريـر التجـارة الدوليـة ليصـبح ذلـه مـن أبـم 
متقدمــة  كصــا   النظــام العــامل  اجلديــد ، ولتشــمل آاثرض كارــة بلــدان املعمــورة قاطبــًة ،

النمــــو أو منخفضــــة النمــــو ، ث ســــيما بعــــد أن هــــوق العــــامل نىل مــــا يشــــبال قريــــة صــــغرية 
" لتضـم يف عضــويتدا أغلــب  WTOمتشـابكة املصــاحل ، وبــرو  منظمـة التجــارة العامليــة " 

دوق العــامل الــمس متتلــه النســبة العظمــى مــن اثقتصــاد والعنقــات اثقتصــادية الدوليــة ، 
والتبعــات حتمــاً ســتمس مجيــع البلــدان دون اســتمناء ، ســواء كانــت  و لتــان رــان اآلاثر

أو كار دــــــا ، وقعـــــت علــــــى اثتفاقــــــات أم مل توقـــــع ، رالكــــــل معــــــين  WTOعضـــــواً يف 
وســتطالال اآلاثر النامجــة عــن تلــه التطــورات  لفا ــدة أو الضــرر ،  ــذا القــدر أو ذاك . 

ق ، لــن تســتفيد أو تتضــرر بشــكل نذ أن الــدوق الناميــة أو األقــل منــواً ، كغريبــا مــن الــدو 
متســـاو ، رحجـــم الفا ـــدة أو الضـــرر متغـــري ونســـي يف طبيعتـــال ويف تو عـــال علـــى الفـــروع 
ـــة  ـــدوق نفســـدا ، واألمـــر يتوقـــف كمـــرياً علـــى نمكاني والقطاعـــات اثقتصـــادية ، وعلـــى ال

د  الدولــة املعنيــة وقــدراهتا اثقتصــادية واإلداريــة ، وقاعــدهتا اإلنتا يــة والتصــديرية ، ومــ
قـدرهتا علــى اثسـتمرار يف مواكبــة التطـورات اثقتصــادية الدوليـة ، ومــد  تكيـف بنا دــا 
املؤسســ  مــع تلــه املســتجدات ، وعلــى مجلــة السياســات احلما يــة الــمس كانــت مطبقــة 

، ومــد  اســتفادهتا مــن بــام   WTOقبــل اثنضــمام ، وحجــم التزاماهتــا جتــاض اتفاقــات 
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فضــيلية، الــمس مــن املؤكــد أهنــا  تلــف مــن دولــة ألكــر  اثســتمناءات وأحكــام املعاملــة الت
 ومن اتفاقية ألكر  .

 
نن أبــــــم حمــــــذور يقلــــــق اقتصــــــادات البلــــــدان الناميــــــة واألقــــــل منــــــواً يف ظــــــل العوملــــــة      

اثقتصــــادية ، يتممــــل يف عجزبــــا عــــن املنارســــة والوصــــوق نىل األســــواق ا ار يــــة ، ويف 
ـــة ، هـــت وطـــأة بعـــم احلـــاثت احتمـــاق كـــروم منتجاهتـــا مـــن ا ألســـواق الوطنيـــة احمللي

املنارســـة غـــري املتكار ـــة ، رقـــد نـــتح عــــن عمليـــات العوملـــة وهريـــر التجـــارة ا د د كطــــر 
ــــدان منــــواً وغريبــــا مــــن اثقتصــــادات  التدمــــي  املتوقــــع ، واحملتمــــل أن توا دــــال أقــــل البل

غــــــاء الضــــــعيفة واهلشــــــة . وبــــــو أمــــــر طبيعــــــ  ،  لنظــــــر نىل التزامدــــــا بفــــــتح أســــــواقدا ونل
السياسات احلما ية ، مقابل اثرتقار نىل قاعدة ننتا ية تصديرية ، مـا يعـين العجـز عـن 
ـــار الصـــناعات  ـــة ، نن مل  يـــؤد نىل تـــدبور واهني كـــوت املنارســـة حـــر يف األســـواق احمللي

 الوطنية الناش ة ، وتعزيز بيمنة الشركات األ نبية الكرب  .
التجاريـــة ألقـــل البلـــدان منـــواً يتبـــع مـــن  و لقـــاء نظـــرة ســـريعة علـــى أبـــم ا صـــا       

رقـط مـن  %0.04حمدودية جتارة البلدان األقـل منـواً البالغـة نسـبتدا  (96)واث ق اثونكتاد ،
مــــــن لمــــــوع صــــــادرات البلــــــدان الناميــــــة يف  %1.6و  (97)نمجـــــان الصــــــادرات العامليــــــة ،

ن الـــواردات مـــن نمجـــا %0.7منتصـــف التســـعينيات ، مقابـــل واردات ث تتجـــاو  نســـبتدا 
مــــن واردات البلــــدان الناميــــة . ومــــن صحيــــة أكــــر  ينحــــظ أن معظــــم  %2.9العامليــــة و 

علــى املــواد ا ــام ، يف حــع أن صــادرات  %70صــادرات أقــل البلــدان منــواً تعتمــد بنســبة 
)علـــى التـــوان( مـــن  %20و  %40الـــدوق الناميـــة واملتقدمـــة مـــن املـــواد ا ـــام ث تزيـــد عـــن 

 .نمجان صادراهتا 
 

كمــا أن ســلة املنتجــات الصــناعية الــمس تصــدربا البلــدان األقــل منــواً حمــدودة  ــداً ،       
وتفتقــر نىل التنــوع  ســتمناء املنبــس والســجاد يف بعــم مندــا ، أمــا نوعيــة الــواردات نىل 

للمــواد  %20و  %60أســواق أقــل البلــدان منــواً ريغلــب عليدــا املنتجــات الصــناعية بنســبة 
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ــــــاً الغذا يــــــة وبــــــ  نســــــب ــــــة اتوســــــط نســــــبة واردات الســــــلع الغذا يــــــة عاملي  ة عاليــــــة مقارن
 .    %9.5البالو 
يتضـــح اـــا ســـبق أبن حجـــم التجـــارة ا ار يـــة ألقـــل البلـــدان منـــواً ســـواء كـــان ذلـــه      

يتعلــــق اجموعــــات معينــــة أو دوق حبــــد ذاهتــــا ، مــــا اق صــــغرياً وحمــــدوداً  ــــداً ، وتفتقــــر 
علــى صــادرات املــواد ا ــام األوليــة بنســبة عاليــة ، بينمــا صــادراهتا نىل التنــوع ثعتمادبــا 

تشـــغل وارداهتـــا مـــن املـــواد الغذا يـــة مســـاحة كبـــرية ، مقارنـــة  لـــدوق الناميـــة واملتقدمـــة .  
كــذله األمــر  لنســبة لتجــارة ا ــدمات ، ردــ  بامشــية أيضــاً وحمــدودة ، وتقتصــر يف 

 دا رين .أحسن األحواق على عا دات السفر والسياحة وهوينت امل
والســؤاق امللــح بنــا يرتكــز علــى أخيــة بلــورة ونبــرا  املنــارع أو األلــرار احملتملــة علــى      

البلــدان األقــل منــواً ، ومــد  نمكانيــة قياســدا . رعلــى الــرغم مــن صــعوبة القيــا  الــدقيق 
حلجــم األاــر الصــايف مــن األلــرار والفوا ــد الــمس قــد جتنيدــا اثقتصــادات املختلفــة، نظــراً 

بعــم اجلوانــب يتعــذر قياســدا كميــاً ، وألن لموعــة الفوا ــد واملضــار متباينــة وغــري ألن 
متجانســة ، وث  كــن مقابلــة بعضــدا بــبعم ، صبيــه عــن أهنــا يف حا ــة نىل دراســات 
قياســية معمقــة ، نث أن اثجتابــات العامــة لتبعــات وآاثر هريــر التجــارة الدوليــة ث شــه 

املزيــد مـن الفوا ــد يف كانــة البلـدان الصــناعية املتقدمــة أبهنـا والــحة املعـامل ، نذ ستصــب 
صــــاحبة املصــــلحة األساســــية وصــــانعة اتفاقيــــات اجلــــات ، مــــن كــــنق رــــتح املزيــــد مــــن 
األســـواق ملنتجاهتــــا وكــــدماهتا ، ومــــن مث عـــنم مشــــكنت البطالــــة والتضــــخم ، و  دة 

كـل الــدوق األقــل اخل . بينمـا يــر ح أن تنفــرد بعـم البلــدان الناميــة و  …معـدثت النمــو 
منـواً تقريبــاً ، حبصــاد  يغلـب عليــال كلــيط مــن ا سـا ر واملســكنات التفضــيلية ، واثنتظــار 

 للمساعدات واملعوصت ، وتو س من مستقبل غري معرورة آراقال .
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وملزيــد مــن اإليضــاح ، يتعــرت اجلــزء التــان مــن الدراســة ، إلبــرا  التبعــات اإلجيابيــة      
مســـاحة أكـــر  جلانـــب اآلاثر الضـــارة احملتملـــة ، النامجـــة عـــن التـــزام  املتوقعـــة ، مـــع نرـــراد

 " . WTOالبلدان األقل منواً  تفاقيات منظمة التجارة العاملية " 
 

 أوال  : اآلاثر اإلجيابية احملتملة 
ـــــــمس أعـــــــدهتا ســـــــكر رية اجلـــــــات حـــــــوق اآلاثر        اســـــــتناداً نىل نحـــــــد  الدراســـــــات ال

( 98)اي المس  كن للبلدان النامية واألقل منواً اثسـتفادة مندـا،اإلجيابية ثتفاقات أورو و 

ـــا ح  ولـــة  ـــمس تـــر  أبن نت ـــدة هلـــذا اثجتـــاض ال ظدـــرت بعـــم اآلراء وو دـــات النظـــر املؤي
أورو واي ستستفيد مندا كل الدوق املشاركة يف اثتفاقية اسـتفادة مباشـرة وغـري مباشـرة 

 -امية واألقل منواً من و دة نظربم على :، حيجم ترتكز اثستفادة املباشرة للدوق الن
 ســـــتكون بنـــــاك نمكانيـــــة أكــــــرب لنفـــــاذ صـــــادرات البلــــــدان الناميـــــة واألقـــــل منــــــواً نىل  -1

أسواق الدوق املتقدمة ، وكاصة  لنسبة للصادرات الـمس متتلـه ريدـا البلـدان الناميـة 
نلغـاء   ميزات نسبية ممل منتجات النسيح واملنبس واملنتجات الزراعيـة ، ولكـن بعـد

 كل من حص  تصدير املنسو ات ودعم اإلنتام الزراع  .
ـــــت علـــــى اتفاقـــــات أورو ـــــواي ســـــتعمل  -2 ـــــمس أدكل ـــــدة ال  يفـــــرتت أبن القواعـــــد اجلدي

على لبط املعامنت التجارية الدولية ، وهقـق ةايـة أرضـل حلقـوق البلـدان الناميـة 
لوقايــة مــن سياســات واألقــل منــواً ، وكاصــة ريمــا يتعلــق  ليــة الفصــل يف املنا عــات وا

 الدعم واإلغراق .
أن اثلتــزام  تفاقــات ا ــدمات واثســتممار ، ومــا يفرلــال ذلــه علــى الــدوق الناميــة  -3

واألقــل منــواً مــن ن ــراء تعــدينت كبــرية يف تشــريعاهتا اثقتصــادية ، مــن حيــجم نلغــاء 
القيود المس تعوق قدوم اثستممارات األ نبيـة ، يفـرتت بعـد ذلـه أن تتـدرق رؤو  
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األمــواق واثســتممارات ا ار يــة نىل البلــدان الناميــة واألقــل منــواً لتســدم يف عمليــات 
 التنمية اثقتصادية .

لكن املنحظ بنا أبن الدوق النامية رغـم تسـابقدا علـى نلغـاء مجيـع عوا ـق قـدوم        
اثستممارات األ نبية ، واستصداربا قـوانع اسـتممارية  ديـدة بـع احلـع واآلكـر ، 

لــــمن بــــرامح اإلصــــنح اثقتصــــادي الــــمس يشــــرا عليدــــا صــــندوق النقــــد والبنــــه )
الـــدوليع( ، نث أن النتـــا ح ما الــــت خميبـــة لإلمـــاق ، نظــــراً إلحجـــام رؤو  األمــــواق 
األ نبية عن اثستممار يف بذض البلدان ، واقتصاربا علـى عـدد قليـل  ـداً مـن دوق 

مــن  %75شــر بلــداً مندــا علــى شــرق آســيا وأمريكــا النتينيــة ، حيــجم حصــلت اانــا ع
 140نمجــان تــدرقات رؤو  األمــواق كــنق منتصــف التســعينيات ، يف حــع حصــل 

واألسـباب يف ذلـه عديـدة ( 99)مـن تلـه التـدرقات ،  %5بلـداً صميـاً علـى أقـل مـن 
، ارتفـــــاع تكـــــاليف تنميـــــة األصـــــوق  -حســـــب أحـــــد تقـــــارير اثونكتـــــاد  –، أخدـــــا 

 اــر البلــدان الناميــة  لصــدمات ، ولــعف اهلياكــل واملخــاطر الــمس تكمــن يف ســرعة 
ـــــات  ـــــة ، وصـــــغر حجـــــم املشـــــاريع ، والتقلب ـــــة واإلداري ـــــة واث تماعي األساســـــية املادي

نىل  انـــب أن اثســـتممارات األ نبيـــة مـــن كـــنق التجربـــة تفضـــل ( 100)السياســـية ،
ــــدان شــــرق آســــيا ودوق أورو  الشــــرقي ة ، التو ــــال نىل البلــــدان الناميــــة الصــــناعية كبل

 والدوق األكمر استقراراً ، اقتصاد ً وسياسياً .
مـــا تضــــمنتال اثتفاقــــات مــــن اســــتمناءات وأحكــــام املعــــامنت التفضــــيلية الــــمس  كــــن  -4

للبلدان النامية واألقل منـواً أن تسـتفيد مندـا يف ةايـة الصـناعات الناشـ ة ، والفـرتات 
( ، الـمس يتوقـع أن تسـاعدبا اثنتقالية األطوق ، )مقارنة اا بو متاح للدوق املتقدمة

يف عمليـــات نعـــادة بيكلـــة اإلنتـــام والبنـــاء املؤسســـ  ، نلـــارة نىل الوعـــود حبصـــوهلا 
 على املساعدات الفنية والتقنية واملعوصت املادية .
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أمــا اثســتفادة غــري املباشــرة الــمس يــر  الــبعم أهنــا ســتعود  لنفــع علــى اقتصــاد ت      
رتتممــــل يف مــــا يســــببال ا د د در ــــة املنارســــة التجاريـــــة يف  البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً 

األســــواق الدوليــــة ، األمــــر الــــذي ســــيحتم علــــى تلــــه البلــــدان هســــع مســــتو  اجلــــودة 
ــــاتح  ــــنعكس نجيــــا ً علــــى الن واملواصــــفات ملنتجاهتــــا ، و  دة الكفــــاءة اإلنتا يــــة ، اــــا ي

 القوم  اإلمجان وعلى تطور املستو  املعيش  .
ـــــة  ونفـــــس       األمـــــر  لنســـــبة لإلنتـــــام الزراعـــــ  ، عنـــــدما ترتفـــــع أســـــعار املـــــواد الغذا ي

نتيجة نلغاء الدعم الزراع  ، سيشكل ذله حارزاً للـدوق الناميـة واألقـل منـواً لنسـتممار 
 يف القطاع الزراع  وتطوير ننتا يتال .

بصــورة كــذله يفــرتت أصــحاب بــذا الــرأي أن تســتفيد البلــدان الناميــة واألقــل منــواً      
غــري مباشــرة مــن نتــا ح الفوا ــد املباشــرة الــمس ســتجنيدا الــدوق الصــناعية املتقدمــة ، رمــن 
ــــدوق  ــــر التجــــارة الدوليــــة ســــيؤدي نىل انتعــــاة اقتصــــادي يف ال و دــــة نظــــربم ، أن هري

 املتقدمة . ما ينتح عنال   دة يف طلبدا على منتجات البلدان النامية .
 

لال من روا د مباشرة وغري مباشرة حيتمل هققدـا للبلـدان  كن القوق أبن ما مت اررتا    
ــــــــة والتفــــــــاؤق املفــــــــرط ، و لــــــــذات  ــــــــد غلــــــــب عليدــــــــا العمومي ــــــــة واألقــــــــل منــــــــواً ق  النامي
ريمــا يتعلــق أبقــل البلــدان منــواً الــمس تفتقــر أساســاً نىل قاعــدة ننتا يــة ومؤسســية ،  ملعــىن 

 ثت بيكليـــــــة متجـــــــذرة العلمـــــــ  والفعلـــــــ  للكلمـــــــة ، وتعـــــــا  اقتصـــــــاداهتا مـــــــن اكـــــــتن
 وأ مات متنحقة .

 أوثً وقبــــل  –رــــاملنطق يســــتدع  أن تكــــون اقتصــــادات تلــــه البلــــدان قــــد  لصــــت     
من تركة التخلف ومن أسباب األ مـات واثكـتنثت املزمنـة ، وأن تكـون  –كل ش ء 

قد ررغت من اإلصنحات املؤسسـية واإلداريـة ، وانتدـت مـن تسـوية نشـكاثت أكـر  
ــــا ثستعرالــــدا ، لكــــ  يصــــبح يف مقــــدوربا التعامــــل مــــع  عديــــدة ومعقــــدة ث لــــاق بن

التطــــورات واملســـــتجدات احمليطـــــة ، والتقـــــاط الفا ــــدة املباشـــــرة ، وحـــــر غـــــري املباشـــــرة ، 
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وبــــو مــــا تعــــذر  …اث تماعيــــة  –واملبــــادرة بتوظيفدــــا يف عمليــــات التنميــــة اثقتصــــادية 
لـــــدان يف  اويـــــة بامشـــــية بعيـــــدة عـــــن هقيقـــــال حـــــر اآلن ، األمـــــر الـــــذي يضـــــع بـــــذض الب

 التطورات اثقتصادية الدولية .
 

 اثنيا  :األضرار واآلاثر السلبية 
ـــــــدورة )      ـــــــة يف ال ـــــــر للـــــــس التجـــــــارة والتنمي  ( ملـــــــؤمتر األمـــــــم املتحـــــــدة 44أشـــــــار تقري

أبن اث دبــــــار املتزايــــــد يف عمليــــــة العوملــــــة الــــــمس  (101)للتجــــــارة والتنميــــــة " اونكتــــــاد " ،
اثقتصــاد العــامل  اليــوم يقابلــال اتســاع رجــوات الــدكل ريمــا بــع دوق العــامل ، يشــددبا 

وداكل كل مندا على حد سواء ، وأكدت العديد من ورود أقل البلـدان منـواً قلقدـا مـن 
تعرلدا للتدمي  كنق احلراك اثقتصادي العام للعوملة ، ومعاصهتا مـن أ مـات الـديون 

اجلدــات املاحنــة نىل أقــل مســتو  هلــا ، وترا ــع نظــام ، وتــد  املســاعدات اإلمنا يــة مــن 
التفضــينت ، وأن رــرص وصــوق منتجاهتــا نىل األســواق العامليــة ث تــزاق لــ يلة للغايــة ، 

 نلارة نىل التدبور املؤسس  والسياس  واث تماع  .
 

رمــا مــن شــه أبن هريــر التجــارة الدوليــة ســيعرت العديــد مــن الــدوق الناميــة واألقــل     
نىل ألــــرار عامــــة ، وأكــــر  حمــــددة علــــى مســــتو  القطاعــــات اثقتصــــادية والبنــــاء  منــــواً 

 -النقاط التالية : –أي األلرار العامة  –املؤسس  لنقتصاد ، حيجم تشمل األوىل 
ما يراض البعم يف األار السلي املرتتب على النشـاط اثقتصـادي بو ـال عـام ، وعلـى  -1

ء املنارســة غــري املتكار ــة مــع املنتجــات اإلنتــام والتوظيــف يف بعــم اجملــاثت ،  ــرا
ـــدوق الصـــناعية  ـــر املرتتـــب علـــى احتمـــاق نســـاءة ال ـــة ، كـــذله األا واملصـــادر األ نبي
اســتخدام قواعــد اإل ــراءات الوقا يــة وموا دــة اإلغــراق والقيــود الفنيــة  ــدا نعاقــة 

 دكوق بعم صادرات البلدان النامية نىل أسواقدا .
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الــدوق الناميــة علــى تصــميم سياســتدا التنمويــة اــا يتفــق  نلــارة نىل تقلــ  قــدرة        
ـــة ، كاصـــة بعـــد هـــوق بعـــم صـــنحيات ا ـــاذ  ـــة وأبـــداردا الوطني وظروردـــا الواقعي

" ، ممـل  WTOالقرارات الوطنية يف عدد مـن اجملـاثت نىل منظمـة التجـارة العامليـة " 
ارات األ نبيــــة الــــدعم املســــموح والــــدعم احملظــــور ، واثشــــرتاطات املتعلقــــة  ثســــتمم

 أي أن القيــــــــــود ومــــــــــا التزمــــــــــت  (102)اخل . …وقــــــــــوانع ةايــــــــــة امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة 
بــال البلــدان الناميــة واألقــل منــواً املمبتــة يف  ــداوق التزاماهتــا ، ســيفرت عليدــا تكييــف 
سياساهتا اثقتصادية الوطنية يف بام  ليق ، ورقاً ملتطلبات هريـر التجـارة العامليـة 

 وكيارات التنمية املتاحة . ، وسيحد من ررص
نن كمــرة ن ــراءات قواعــد تنظــيم التجــارة الدوليــة ، ومــا يرارــق ذلــه مــن أخيــة تــوارر  -2

قاعــدة معلومــات شــاملة ومتجــددة ألولــاع وسياســات الــدوق واألســواق العامليــة ، 
قد شكل وسيشكل عبأً يفـوق طاقـة ونمكانيـات البلـدان الناميـة والبلـدان األقـل منـواً 

 صــوص ،  لنظــر نىل حمدوديــة اإلمكانيــات املاديــة والتقنيــة والبشــرية ، علــى و ــال ا
ـــــــــــــــات ،  ـــــــــــــــب املتشـــــــــــــــعبة لنتفاقي ـــــــــــــــؤدي نىل صـــــــــــــــعوبة اســـــــــــــــتيعا ا اجلوان  اـــــــــــــــا ي
ومعررــة مــد  التــزام األطــراا األكــر   ــا ، وتعــذر متابعتدــا املفرتلــة للمســتجدات 

 كن اإلرادة مندا .يف التعامنت التجارية الدولية ، ومن مث لياع الفرص المس  
يف الوقت الذي عملت ريال اتفاقات أورو واي على هسع ررص وصـوق صـادرات  -3

 الـــــــــدوق نىل األســـــــــواق العامليـــــــــة ، ينحـــــــــظ تقلـــــــــ  املـــــــــزا  الـــــــــمس كانـــــــــت تتمتـــــــــع 
 ــا البلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، ورقــاً ملبــدأ التفضــينت املعمــم ، اــا ريدــا تلــه الــمس 

بلــــداً صميــــاً يف أرريقيــــا  66املربمــــة بــــع الــــدوق األوروبيــــة و  مشلتدــــا اتفاقيــــة " لــــوم  "
م ، حيـجم ُمنحـت البلـدان املوقعـة عليدـا نمكانيـة احلصـوق علـى 1975والكاريي عـام 

امتيــا ات وتســدينت مجركيــة لــدكوق أســواق اجملموعــة األوروبيــة ، مــا ينــتح عنــال أن 
يف ولـــع تنارســـ  لـــعيف  تصـــبح البلـــدان الناميـــة بعـــد رقـــداهنا اثمتيـــا ات النســـبية 

 ينعكس أارض سلباً على اقتصاداهتا .
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حجم األلرار وا سا ر الناجتـة عـن لكـل اهلـوام  ( 103)وتبع دراسة لنونكتاد ،     
التفضيلية ألقل البلدان منواً املعنية  لتخفيضات التعريفية ، او ب شرط الدولـة األكمـر 

اثهـــاد األوروج ، وكنــــدا ، والــــوث ت  رعايـــة ، يف أســــواق أربــــع لموعـــات دوليــــة بــــ 
 املتحدة األمريكية ، واليا ن .

ـــة الواصـــلة مـــن       ـــان مت تقســـيم واردات بـــذض اجملموعـــات الدولي وحســـب اجلـــدوق الت
البلــدان األقــل منــواً نىل ســبعة أنــواع مــن املنتجــات ، حيــجم لــوحظ أن ا ســارة اإلمجاليــة 

 3نقـــاط م ويـــة يف كنـــدا ، و  8ات أبكمـــر مـــن مشلـــت اهلـــوام  التفضـــيلية جلميـــع املنتجـــ
نقـــــاط يف كـــــل مـــــن اثهـــــاد األوروج واليـــــا ن ، ونقطتـــــع يف الـــــوث ت املتحـــــدة ، أمـــــا 
ـــة رتتبـــاين مـــن ســـوق آلكـــر  ـــة يف اهلـــوام  التفضـــيلية للمنتجـــات املعني ا ســـارة القطاعي

ة اثسـتوا ية ، و نقاط م وية يف اثهاد األوروج  لنسـبة للمنتجـات الزراعيـ 4)أكمر من 
نقطـــة يف اليـــا ن  لنســـبة للجلـــود  25.5نقطـــة يف كنـــدا للمنســـو ات واملنبـــس ، و  7.3

 اخل ، )أنظر اجلدوق( . …واألحذية 
 

وحــر بعـــد نلغــاء حصـــ  اتفاقيــة األليـــاا املتعــددة ســـتظل البلــدان الناميـــة توا ـــال      
ســات بســبب بعــم احلــدود رســوماً مجركيــة كبــرية علــى صــادراهتا مــن املنســو ات وامللبو 

  %15القصـــــــــــــــو  للتعريفـــــــــــــــة الباقيـــــــــــــــة )وبـــــــــــــــ  الرســـــــــــــــوم اجلمركيـــــــــــــــة الـــــــــــــــمس تبلـــــــــــــــو 
رـــــأكمر( ، نذ تشـــــري تقـــــديرات البنـــــه الـــــدون أبن الســـــماح الكامـــــل لصـــــادرات نســـــيح 
البلدان النامية  لدكوق نىل أسـواق الـوث ت املتحـدة ، وكنـدا واليـا ن ، مـمنً ، سـوا 

ـــــــــؤدي نىل   دة نمجـــــــــان صـــــــــاد ـــــــــدان ،  %3و %10و  %5راهتا حبـــــــــوان ي ـــــــــه البل  نىل تل
 (104))على التوان( .
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 جدول يبني متوسط التآكل يف اهلوامش التفضيلية للواردات من أقل البلدان منوا  يف أسواق منطقة اجملموعة الرابعية
 )نقاط مئوية ونسب مئوية(

 
 املنتجات

  
 الوث ت املتحدة اليا ن اثهاد األوروج كندا

 د% م ب أ د% م ب أ د% م ب أ د% م ب أ
 50 2.3 2.3 4.6 34 2.8 5.4 8.2 26 2.9 8.4 11.3 71 8.2 3.4 11.6 مجيع املنتجات التفضيليــة

 54 1.7 1.5 3.2 63 5.9 3.5 9.4 29 3.9 9.5 13.3 36 6.0 10.7 16.7 املنتجات الزراعية )غري اثستوا يـة(
 39 2.2 3.3 5.5 35 2.3 4.2 6.5 45 4.2 5.1 9.3 36 1.8 3.2 5.0 ية(املنتجات الزراعية )اثستوا 

 84 3.8 0.7 4.5 42 4.0 5.6 9.6 13 0.7 4.2 4.8 35 4.9 9.0 13.9 املنتجات اثستوا ية )غري الزراعية(
 23 0.6 1.8 2.4 32 2.2 4.7 6.9 23 3.7 12.7 16.5 100 10.2 0.0 10.2 املنتجات القا مة على املوارد الطبيعية

 26 1.6 4.5 6.1 28 2.9 7.5 10.4 15 1.8 10.5 12.4 36 7.3 12.6 19.9 املنسو ات واملنبس
 32 1.3 2.8 4.1 43 25.5 34.3 59.8 15 0.9 5.3 6.3 34 3.7 7.0 10.7 اجللود واألحذية

 51 2.8 2.6 5.4 75 3.2 1.1 4.3 44 3.1 4.0 7.2 42 4.8 6.7 11.5 منتجات صناعية أكر 

البلــدان منــواً علــى  املصــدر : اثونكتــاد ، نظــام املعلومــات ا ــاص بتــدابري مراقبــة التجــارة ، هليــل طرا ــق تنفيــذ القــرار املتعلــق  ألحكــام ا اصــة لصــاحل أقــل -
 النحو الوارد يف الوايقة ا تامية جلولة أورو واي . 

TD / B/WG . 8 / 3, P . 8                . 
 توليحات :  -

 ام  قبل التخفيضات يف تعريفات الدولة األكمر رعاية .)أ( اهل
 )ب( اهلام  بعد التخفيضات يف تعريفات الدولة األكمر رعاية .              
 )م( ا سارة يف اهلام  )نقاط م وية( .              
 )د( النسبة امل وية يف لكل اهلام  التفضيل  .              
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بـــ " املدلــة الزمنيــة " املســموح  ــا لننتدــاء مــن ترتيبــات  قصــر مــدة مــا  كــن تســميتال -4
الفـــــرتة اثنتقاليـــــة للـــــدوق الناميـــــة واألقـــــل منـــــواً ، يف ظـــــل غيـــــاب املـــــوارد واملقومـــــات 

 )كما سبق نيضاحال ( . …املؤسسية واإلنتا ية 
واحلقيقــة أن تلــه املدلــة ، حــر ونن طــاق أمــدبا ، مــع اســتمرار بقــاء أولــاع أقــل       

، رلــن تغــري مــن األمــر شــي اً ، بــدون  -وبــو األر ــح  –ن منــواً كمــا بــ  عليــال البلــدا
وقفــة  ــادة ومســؤولة مــن قبــل الــدوق املتقدمــة واهلي ــات الدوليــة املعنيــة للتعــاون مــع 

 بلدان بذض الشرحية يف معاجلة معوقات ونشكاليات التنمية املستعصية.
لـــــمس توا ددـــــا البلـــــدان تشـــــري بعـــــم دراســـــات اثونكتـــــاد نىل الصـــــعو ت الكبـــــرية ا -5

الساعية لننضمام ، وأغلبدا من البلدان األقل منـواً ، كـنق عمليـات التفـاوت مـن 
ا ــل احلصــوق علــى عضــوية منظمــة التجــارة العامليــة ، وكــنق مســاعيدا لنســتفادة 
 مــــــــــن بعــــــــــم األحكــــــــــام ا اصــــــــــة والتفضــــــــــيلية املنصــــــــــوص عليدــــــــــا يف اتفاقــــــــــات 

 "WTO  ت عليدـــا ، وطبيعـــة اثلتزامـــات ا اصـــة " ، مـــن حيـــجم الشـــروط الـــمس تفـــر
بنفـاذ السـلع وا ـدمات نىل األسـواق ، بصـورة ث تتناسـب مـع مسـتو ت التنميـة يف 
بـــذض البلـــدان ، نذ توا ـــال عمليـــة التفـــاوت للحصـــوق علـــى مراحـــل انتقاليـــة من مـــة  
مقاومــــة كبــــرية مــــن  انــــب الــــدوق املتقدمــــة ، كمــــا أن البلــــدان الســــاعية لننضــــمام 

بقبــوق مســتو  مــن اثلتزامــات يتجــاو  مــا تعدــد بــال أعضــاء منظمــة التجــارة مطالبــة 
العامليــــة األصــــليون ، أو مــــا بــــو منصــــوص عليــــال يف اتفاقــــات املنظمــــة نفســــدا ، يف 
ميادين الزراعة وا صخصـة والتعريفـات اجلمركيـة املفرولـة علـى الـواردات ، والقبـوق  

عـــنوة علـــى ذلـــه رـــإن بــــذض كـــذله  ثتفاقيـــات التجاريـــة املتعـــددة األطـــراا ، و 
البلــــــدان  ضــــــع ملطالــــــب كمــــــرية لتحريــــــر عمليــــــة النفــــــاذ نىل األســــــواق مــــــن الســــــلع  
وا ــدمات ، وبــ  األبــم ، األمــر الــذي ث يتفــق مــع احتيا اهتــا التنمويــة احلاليــة ، 
نلارة نىل ما لوحظ أبن التعامل مع البلـدان السـاعية لننضـمام يـتم ، ويف كمـري مـن 

وأقـــرب األمملـــة علـــى ذلـــه ، الشـــروط  (105)ثعتبـــارات سياســـية ، األحيـــان ، ورقـــاً 
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اإللــارية ، أو مــا تســمى بـــ " الشــروط املزيــدة " الــمس تفرلــدا املنظمــة علــى انضــمام 
اململكــة العربيــة الســعودية وبعــم الــدوق ، ومــا تشــرتطال لقبــوق عضــوية الصــع ، نىل 

ت العامـة ومبـادو حقـوق  انب الشروط التجارية املزيدة ، من لرورة مراعاة احلر 
اإلنسان ، وكذله ررم قبـوق اجلامعـة العربيـة كعضـو مراقـب بتشـدد وريتـو أمريكـ  

ـــــل دوق  28( ، رغـــــم و ـــــود 2001نســـــرا يل  يف مـــــؤمتر الدوحـــــة )نـــــورمرب  منظمـــــة متم
وبي ـــات تتمتـــع  لعضـــوية املراقبـــة ، كـــذله ررـــم طلـــب رلســـطع  لتفـــاوت علـــى 

 اخل .…  WTOاثنضمام نىل 
 
أما السلبيات األكـر  املتوقـع  اريبـا علـى بعـم القطاعـات اثقتصـادية يف البلـدان     

 -النامية واألقل منواً ، رتتممل أخدا يف :
 
 جتارة النفط واملنتجات البرتوكيماوية  -1
مل تولـــح نصـــوص اثتفاقـــات ولـــعاً حمـــدداً لتجـــارة الـــنفط ، رقـــد ُعـــرا أبن جتـــارة     

اة مــــن قواعــــد اجلــــات ، علــــى اعتبــــار أهنــــا امابــــة ســــلعة الــــنفط ا ــــام ومنتجاتــــال مســــتمن
اسرتاتيجية تدكل يف ننتام مجيع السلع األكـر  ، و ضـع أسـعارض العامليـة حلالـة العـرت 

يف الدوحــة تــرددت بعــم األكبــار غــري  WTOوالطلــب يف األســواق العامليــة . ويف مــؤمتر 
ن اتفاقيــــة هريــــر جتــــارة الرايـــة ، أبن بنــــاك مــــداوثت  جتـــاض ندكــــاق جتــــارة الــــنفط لـــم

كـــدمات الطاقـــة ، لتكـــون هـــت مســـمى " جتـــارة ا ـــدمات النفطيـــة " ، يف حـــع تؤكـــد 
 بعـــــــــــــــــــــم التفســـــــــــــــــــــريات ونشـــــــــــــــــــــارات متفرقـــــــــــــــــــــة ملنظمـــــــــــــــــــــات دوليـــــــــــــــــــــة ، مندـــــــــــــــــــــا 

أبن بنـــاك تصـــرحيات رايـــة وقـــرارات صـــادرة عـــن منظمـــة التجـــارة  (106)" اثســـكوا " ،
أي ســـلعة أكـــر  لقواعـــد اجلـــات ومنظمـــة العامليـــة تعتـــرب جتـــارة الـــنفط ا ـــام كالـــعة كـــ

 التجارة العاملية . 
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ويف كل األحـواق ، ث شـه أبن األمـر أكمـر حساسـية  لنسـبة للعديـد مـن البلـدان      
ــــمس تعتمــــد اقتصــــاداهتا القوميــــة علــــى  ــــة واألقــــل منــــواً )مــــن لــــمندا دوٌق عربيــــة( ال  النامي

ـــال ، ويـــرب  علـــى لـــو  ء ذلـــه اثبتمـــام  لضـــرا ب ننتـــام وتصـــدير الـــنفط ا ـــام ومنتجات
العاليــة الــمس تفرلــدا الــدوق املتقدمــة علــى مصــادر الطاقــة ، اــا ريدــا مــا يســمى بضــريبة 
ـــدوق املتقدمـــة نىل  الكـــاربون املفرولـــة علـــى واردات الـــنفط وتصـــل نســـبتدا يف بعـــم ال

، نذ تتحايـــل الكمـــري مـــن الـــدوق الصـــناعية كـــالوث ت املتحـــدة األمريكيـــة وبعـــم  70%
ألوروبيـة بفـرت بـذا النـوع مـن الضـرا ب وغريبـا ، معتـربة ن بـا لـرا ب حمليـة ، الدوق ا

على الرغم من أهنا يف حكم التعريفـات اجلمركيـة املقنعـة الـمس  تـد أاربـا السـلي نىل احلـد 
 من تدرق صادرات النفط من البلدان النامية املنتجة نىل أسواق الدوق الصناعية. 

بعــم  –علــى املــد  البعيــد  –ذا النــوع مــن الضــرا ب ومــن صحيــة أكــر  يشــكل بــ     
القلق للبلدان املصدرة ، كون  زء منال خمص  لتمويل عمليات تطوير مصـادر  ديـدة 
أو بديلة للطاقة ، يف حـع أن العديـد مـن البلـدان املنتجـة تعتـرب عا ـدات الـنفط مصـدراً 

 . أساسياً للموارد ، تعتمد عليال كطط وبرامح التنمية اثقتصادية
أمـــا ريمـــا يتعلــــق بصـــادرات املنتجــــات البرتوكيماويـــة مـــن الــــدوق الناميـــة ، والعربيــــة      

كاصــــًة ، راأللــــرار احملتملــــة هلــــا قــــد تكــــون أكمــــر حــــدة ، ربــــالرغم مــــن أن اثتفاقــــات 
األكرية ستؤدي نىل تقلي  احلوا ز يف األسواق ، ما يؤدي نىل   دة ررص التسـويق ، 

ملنتجـــة ستضـــطر أوثً نىل نلغـــاء اإلعـــاصت والـــدعم املمنـــوح هلـــذض نث أن البلـــدان الناميـــة ا
الصـــناعات ، ومنــــال مــــا يــــورر هلــــا مــــن مـــواد كــــام أوليــــة أبســــعار نايــــة أو رمزيــــة . اثنيــــاً 
ستوا ال الدوق العربية املصدرة للبرتوكيماو ت منارسة شديدة يف األسواق العامليـة لـيس 

ل من الـدوق الناميـة األكـر  ، و لـذات من قبل الدوق الصناعية  املتقدمة رحسب ، ب
وغريبـــا . أمـــا التحـــدي األبـــم ريتممـــل يف تطـــور … دوق شـــرق آســـيا كالصـــع وكـــور  

ـــــة تنتجدـــــا  ـــــة ، وبـــــ  تقني ـــــة املســـــتخدمة يف الصـــــناعات البرتوكيماوي ـــــة التكنولو ي التقني
،  وتطوربـــا الـــدوق الصـــناعية املتقدمـــة ، ردـــل ستســـتطيع البلـــدان الناميـــة ، ومندـــا عربيـــة
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تطــوير ممــل بــذض التكنولو يــا ؟ ونذا كانــت ستســتوردبا ، ربــأي كلفــة ســتكون يف ظــل 
 أحكام اتفاق ةاية امللكية الفكرية ؟ 
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من املسلم بال أن الدوق املتقدمة سـتحقق روا ـد كبـرية ،  ـراء هريـر التجـارة العامليـة      

تتمتــع  ــودة ومواصــفات عاليــة متكندــا مــن اكــرتاق ، ث ســيما وأن منتجاهتــا الصــناعية 
 األسواق الدولية والتوسع ريدا دون عوا ق .

أمـــا  لنســـبة للبلـــدان األقـــل منـــواً ، رـــإن هريـــر التجـــارة العامليـــة ث يعـــين رقـــط هريـــر      
الصـــادرات ونمنـــا هريـــر عمليـــات اثســـترياد نىل أســـواقدا احملليـــة ، األمـــر الـــذي يتوقـــع أن 

ليـــال آاثٌر ســـلبية علـــى األســـواق واملنتجـــات الوطنيـــة ، وعلـــى القطـــاع الصـــناع  ترتتـــب ع
ـــــت صشـــــ ة ويف أطـــــوار النمـــــو األوىل ، وكـــــون  نفســـــال ، كـــــون الصـــــناعات القا مـــــة ما ال
ــــى مناكــــات  ــــت تعتمــــد عل ــــة الصــــناعية كــــنق الســــنوات املالــــية كان سياســــات التنمي

 . احلما ية ونحنق الواردات ، وليس على تشجيع الصادرات
نلــارة نىل أن معظــم البلــدان األقــل منــواً ، وكمــا بــو معــروا ، قــد متحــور ننتا دــا      

يف الصناعات اإلستخرا ية الـمس  هتـل منـذ  –لمن التقسيم الدون للعمل  –الصناع  
 من املساحة األكرب يف بياكلدا اإلنتا ية والتجاريـة ، بعكـس رـروع الصـناعة التحويليـة 

 نو ً وحمدوداً ، يفتقر نىل التنوع ونىل القدرة على التصدير .المس متمل بامشاً اث
 نن اآلاثر املتوقعة على صناعات البلدان األقل منواً تشمل عدة  وانب أخدا :     
 . العجز عن املنارسة يف األسواق ا ار ية واحمللية على حد سواء 
 ت احلكوميــــة   دة تكــــاليف اإلنتــــام والتســــويق ، بســــبب نلغــــاء الــــدعم واإلعــــاص

املختلفــــة ، وتزايــــد أعبــــاء تكــــاليف العمليــــات الفنيــــة )الفحــــ  قبــــل الشــــحن ، 
 اخل( . …هسع اجلودة واملواصفات ، مصاريف التسويق والرتويح 
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  اآلاثر املرتتبة على اتفاق ةاية حقـوق امللكيـة الفكريـة  لنسـبة إلمكـاصت اقتنـاء
 دوق املتقدمة .التكنولو يا والتقنيات احلديمة املنتجة يف ال

  نث أن احملـــذور األكمـــر نقنقـــاً ثقتصـــادات أقـــل البلـــدان منـــواً بـــو يف احتمـــاثت
اهنيــــار الصــــناعات احملليــــة ، وعــــدم متكندــــا مــــن الوقــــوا أمــــا منارســــة املنتجــــات 

 األ نبية ، األرضل  ودة واألقل كلفة .
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ثلتــــزام  تفــــاق هريــــر التجــــارة يف الســــلع أصــــبح يف حكــــم املؤكــــد أبن تبعــــات ا     
الزراعية سيرتتب عليال آاثٌر سلبية تشمل البلدان الناميـة واألقـل منـواً ، نذ أن  فـيم 

ونن   –الــدعم واإلعــاصت احلكوميــة املقدمــة لعمليــات ننتــام وتصــدير الســلع الزراعيــة 
ان الناميــة سـيؤدي نىل عواقــب اقتصـادية سـلبية علــى البلـد -كانـت لـال روا ــد نسـبية 

 -واألقل منواً ، من صحيتع :
  كبلدان مصدرة أوًث ، مـن حيـجم لكـل اهلـوام  التفضـيلية التجاريـة الـمس كانـت

تتمتــــع  ــــا البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً ، لــــمن اثتفاقــــات المنا يــــة مــــع الــــدوق 
املتقدمـــة ، أو مــــن كــــنق اتفاقيــــة " لـــوم  " ، اــــا يتســــبب يف نلــــعاا قــــدرهتا 

 سية وقدرهتا على التصدير نىل األسواق ا ار ية .التنار
  ـــة ،  لنظـــر نىل ارتفـــاع أســـعار املنتجـــات واثنيـــاً كبلـــدان مســـتوردة للمـــواد الغذا ي

ـــة ، وكاصـــة املنتجـــات الغذا يـــة ، نتيجـــة  فـــيم الـــدعم الزراعـــ  ، ونىل   الزراعي
 كــــــون معظــــــم البلــــــدان الناميــــــة واألقــــــل منــــــواً تعتــــــرب لــــــمن مــــــا يســــــمى ببلــــــدان 

مستورد صـايف للغـذاء " ، األمـر الـذي سـينعكس سـلباً علـى موا يندـا التجاريـة  "
 وموا ين مدروعاهتا .

 
وجتمع العديد من الدراسات أبن املنتجات الـمس يتوقـع ارتفـاع أسـعاربا ، بـ  تلـه      

الــمس هظــى حبمايــة كبــرية يف البلــدان الصــناعية املتقدمــة ، ممــل احلبــوب )ثســيما القمــح 
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 …احلبـــوب ا شـــنة( ، واللحـــوم ، ومنتجـــات األلبـــان والســـكر والبـــذور الزيتيــــة واألر  و 
 كمــــــــــــــا تشــــــــــــــري نحــــــــــــــد  دراســــــــــــــات األســــــــــــــكوا نىل أن املبيعــــــــــــــات ( 107)وغريبــــــــــــــا ،

املباشـــرة للمنتجـــات الزراعيـــة الـــمس تشـــكل أغلـــب صـــادرات البلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً 
حيــجم ث تزيــد مبيعــات املنتجــات ترتا ــع  ســتمرار لصــاحل املنتجــات الغذا يــة املصــنعة ، 

مــن لمــوع املبيعــات الغذا يــة ، وأن  %20الزراعيــة غــري املصــنعة يف الــدوق املتقدمــة عــن 
( ، %80معظــم املنتجــات الزراعيــة تصــل نىل املســتدله بعــد عمليــات التصــنيع الغــذا   )

ىل اـــا يـــؤدي نىل انتقـــاق  ـــزء كبـــري مـــن القيمـــة املضـــارة مـــن عمليـــات اإلنتـــام الزراعـــ  ن
يف الوقـت الـذي ينحـظ ريـال أبن الصـناعات الغذا يـة  (108)عمليات التصنيع الغـذا   ،

يف البلــدان الناميــة واألقــل منــواً تتميــز بصــغر حجــم وحــداهتا اإلنتا يــة ، واعتمادبــا علــى  
كمارـــة اســـتخدام العمالـــة الركيصـــة ، كمـــا أن نســـبة التصـــنيع الزراعـــ  يف بـــذض البلـــدان 

وث  (109)مــــن نمجــــان اإلنتــــام الزراعــــ  احمللــــ  ، 20%-10يــــرتاوح رقــــط مــــا بــــع% 
مـــن لمــــوع  %5تشـــكل املنتجـــات الغذا يـــة املصـــنعة يف أقـــل البلـــدان منـــواً عامـــًة ســـو  

يف البلــــــدان  %32.5 لنســــــبة للبلــــــدان الناميــــــة ، و  %16.6صــــــادراهتا الزراعيــــــة ، مقابــــــل 
  (110)املتقدمة .

يـة رقـد قـدرت مصـادر األمـم املتحـدة أن تبلـو أما ريما يتعلق اجموعـة الـدوق العرب     
مليــون  887ا ســارة الكليــة ، بســبب هريــر التجــارة الدوليــة يف الســلع الزراعيــة ، حــوان 

مليـون دوثر( ، مث اجلزا ـر رـالعراق  172دوثر سنو ً ، تتحمل مصر اجلزء األكرب مندا )
  (111). …والسعودية 

الفاعلـــة يف اجلـــات بعواقـــب هريـــر جتـــارة الســـلع ويف بـــذا الشـــأن اعرترـــت األطـــراا      
الزراعيــــة علــــى البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً ، وأصــــدرت قــــراراً و ار ً  صــــوص التــــدابري 
املتعلقـــة  آلاثر الســـلبية الـــمس  كـــن أن تـــنجم علـــى البلـــدان الـــمس تعتـــرب مســـتورداً صـــارياً 

 فيـف اآلاثر املرتتبـة علـى  للغذاء ، وارقت او بال على ولع آليات من مة تسـابم يف
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( ، ونن كانــــت حــــر بــــذض اللحظــــة يف حكــــم القــــرارات 3ذلــــه ، )أنظــــر امللحــــق رقــــم 
 النظرية والعامة المس مل جتد طريقدا للتنفيذ .

 
ورقـــاً ثتفـــاق ةايـــة حقـــوق  -ومـــن  دـــة أكـــر  ، ستشـــمل اآلاثر الســـلبية أيضـــاً      

الناميـــة واألقـــل منـــواً مـــن تقنيـــات اإلنتـــام احلـــد مـــن اســـتفادة البلـــدان  -امللكيـــة الفكريـــة 
الزراعــ  ، واألســاليب احلديمــة لتطــوير اإلنتا يــة الزراعيــة ، كالبــذور والشــتنت احملســنة 

، صبيه عن الشروط اجلديدة الـمس تفرلـدا الـدوق املتقدمـة علـى …  هلندسة الورااية 
ــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــام  ــــــــــــــــجم أصــــــــــــــــبحت تشــــــــــــــــكل عا قــــــــــــــــاً حقيقي ــــــــــــــــة ، حبي  وارداهتــــــــــــــــا الزراعي

درات البلــــدان الناميــــة ، ممــــل املواصــــفات النباتيــــة ، والشــــروط الصــــحية ، وشــــروط صــــا
 اخل .… التعب ة والتغليف والنقل 

والواقـــع أن البلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً توا ـــال اتفاقـــاً لحفـــاً وغـــري عـــادق  ، وتقـــف      
لزراعيــة ، أمامدـا صــعو ت متشــعبة متنعدـا مــن اثســتفادة مـن اتفــاق هريــر جتـارة الســلع ا

 بســــــــبب اثكــــــــتنثت يف القطــــــــاع الزراعــــــــ  ، كتــــــــد  اإلنتا يــــــــة ، وشــــــــحة امليــــــــاض ، 
 والفجـــــــــوة التقنيـــــــــة ، واثرتقـــــــــار نىل وســـــــــا ل وأســـــــــاليب اإلنتـــــــــام املتطـــــــــورة ، وتنويـــــــــع 

، يف حــــع أن الــــدوق املتقدمـــة ما الــــت مســــتمرة يف عـــدم  فــــيم دعــــم … احملاصـــيل 
اقـــات أورو ـــواي ، حســـبما اتضـــح يف مناقشـــات منتجاهتـــا الزراعيـــة ، خمالفـــة بـــذله اتف

( ، عنــدما تفاقمــت حــدة ا نرــات بــع اثهــاد 2001يف الدوحــة )نــورمرب  WTOمــؤمتر 
األوروج والــوث ت املتحــدة األمريكيــة مــن  دــة ، وبينــال وبــع الــدوق الناميــة مــن  دــة 

املــــريح  أكــــر  ، ورلــــوال املــــؤمتر إلصــــرار الــــدوق األوروبيــــة علــــى " التخفــــيم التــــدرجي 
 للدعم الزراع  " .

 
 اآلاثر على قطاع اادمات  -4

ـــة واألقـــل منـــواً ، نتيجـــة هريـــر التجـــارة        تلـــف اآلاثر املتوقعـــة علـــى البلـــدان النامي
العامليــة للخــدمات ،  كــتنا األولــاع اثقتصــادية العامــة ، واملســتو  القــا م لتطــور 
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مبتـة يف  ـداوق التنـا ثت الـمس القطاع ا دم  ، وحسـب حجـم ونوعيـة اثلتزامـات امل
 . WTOتعددت  ا كل مندا جتاض 

وكمــا بــع اثتفــاق ، رــإن هريــر جتــارة ا ــدمات يشــمل  وانــب عــدة ، كا ــدمات      
ـــــــــــــــــة ، وشـــــــــــــــــركات  ـــــــــــــــــوك ، واألســـــــــــــــــواق املالي  املاليـــــــــــــــــة ، وكاصـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــدمات البن

وانتقـــــاق التــــأمع ، وكــــدمات الســــياحة واملكاتــــب اهلندســــية ، والنقــــل واثتصــــاثت ، 
اخل ، نث أن أخدــا  …ا ــربات مــن األشــخاص الطبيعيــع ، وكــدمات الصــحة والتعلــيم 

وأكمربــا حساســـية علـــى أولـــاع اثقتصـــادات الناميــة بـــ  ا ـــدمات املصـــررية واملاليـــة ، 
ونىل حد  ما شركات التـأمع الـمس سـتؤدي عمليـات هريربـا نىل آاثر سـلبية ، مـن حيـجم 

وقــــوا أمــــام التكــــتنت املاليــــة واملصــــررية العامليــــة ، داكليــــاً عجزبــــا عــــن املنارســــة ، وال
ـــــة  ـــــة ســـــتكون مضـــــطرة نىل رـــــتح أســـــواقدا للمؤسســـــات املالي ـــــدوق النامي وكار يـــــاً . رال
واملصــررية األ نبيــة ذات ا ــربة والكفــاءة العاليــة ، وبعضــدا مــن املصــارا الضــخمة الــمس 

رقـــداهنا جلـــزء بـــام مـــن أســـواقدا تنتشـــر رروعدـــا يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل ، ومـــا ينـــتح عنـــال 
 وعملياهتا ، وترا ع بام  أر حدا .

ــــــال        ــــــذي يفــــــرتت أن تضــــــطلع ب ــــــدور ال ــــــه نىل اإلكــــــنق  ل كمــــــا ســــــتمتد آاثر ذل
ــــة ، ونىل  ــــل اثســــتممارات احمللي ــــة املــــدكرات ومتوي ــــة يف تعب  املؤسســــات املصــــررية الوطني

الصــناعية املتقدمــة الــمس تعتــرب تســديل بجــرة رؤو  األمــواق نىل األســواق املاليــة للــدوق 
 أكمر أماصً ورا دة .

 
ان هريــر ا ــدمات املاليــة  لنســبة للبلــدان الناميــة يعــين تقلــي  دور احلكومــات يف      

تو يــال بــذض ا ــدمات لصــاحل عمليــات و دــود التنميــة اثقتصــادية ، كمــا قــد يكــون لــال 
ــــة للبلــــدا ن الناميــــة ، نظــــراً ألن الفــــروع آاثٌر ســــلبية علــــى السياســــات النقديــــة واإل تماني

ـــــــــــة للشـــــــــــركات  ـــــــــــل للسياســـــــــــات اثســـــــــــتممارية املركزي ـــــــــــة ريدـــــــــــا متتم  املصـــــــــــررية األ نبي
واملؤسســـات املصـــررية " األم " ، دون مراعـــاة احتيا ـــات التنميـــة ومتطلبـــات اثســـتقرار 
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املــــان واثقتصــــادي يف البلــــدان الناميــــة ، الــــمس قــــد تــــؤدي يف بعــــم األحيــــان نىل   دة 
ع النقــــدي ، ومــــن مث ارتفــــاع معـــدثت التضــــخم ، وأحيــــاصً أكــــر  نىل سياســــات التوســـ

انكماشية هجم ريدا البنوك األ نبية أو رروعدا عن نقرات املشاريع احمللية ، وتفضيلدا 
هويـــل األر ح ورؤو  األمـــواق ثســـتمماربا يف ا ـــارم ، مـــا يفضـــ  نىل حرمـــان بـــرامح 

 ة . صبيـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن أن حريـــــــــــــــــــة التنميـــــــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــوارد الن مـــــــــــــــــــ
ــل رؤو  األمــواق ، وتــدرقدا أو نزوحدــا دون لــوابط ، ومــا يشــملال ذلــه مــن رــتح  تنقُّ
اجملاق واسعاً للمضار ت املالية على املسـتو  الـدون ، سـيعرت اقتصـادات العديـد مـن 
الـــدوق نىل خمـــاطر عديـــدة ، وصـــدمات متوقعـــة ، بـــل  تـــد األاـــر نىل اثقتصـــاد العـــامل ،  

( ، وأ مــة دوق  نــوب شــرق آســيا 1995-94كــنق أ مــة املكســيه ) كمــا حــدث
، عنـدما انعكـس ذلـه علـى تفـاقم عجـز …  1998، وما شددتال روسيا عـام  1997يف 

ــــدبور أســــعار  ــــدان ، وارتفــــاع معــــدثت التضــــخم ، وت ــــه البل ــــة يف تل احلســــا ت اجلاري
ملركزيــة، ومو ـــة األســدم والســندات احلكوميـــة احملليــة ، واخنفــات احتياطـــات مصــارردا ا

، وانتقــاق تلــه اآلاثر نىل اقتصــادات لــاورة أو ذات عنقــة ، اــا … مــن اإلرنســات 
يشكلال ذله من خماطر على األسواق املالية الناش ة ، وعلـى اقتصـادات البلـدان الناميـة 

 واألقل منواً ، األكمر عرلة لتبعات بذض الظابرة .
دد احملدود من الدوق النامية المس وقعـت علـى وبو ما يفسر حالة الرتدد واحلذر للع     

اتفاق جتارة ا دمات ، ومندا دوق عربيـة وارقـت علـى اثلتـزام بتحريـر القليـل مـن رـروع 
قطاعاهتـــــا ا دميـــــة ، بعـــــد أن بـــــذلت حمـــــاوثت كبـــــرية لنســـــتفادة مـــــن احلـــــد األقصـــــى 

 -لنستمناءات واملعاملة التفضيلية املتاحة ، حسب اجلدوق التان :
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 ( WTOجدول ابلفروع اادمية اليت التزمت بتحريرها الدول العربية أعضاء )
 )*(فروع اادمات املفتوحة يف إطار اتفاق اادمات الدول األعضاء

بعــــــــم كــــــــدمات األعمــــــــاق ، والربيــــــــد الســــــــريع ، واإلنشــــــــاءات ، والبي ــــــــة ،  اإلمارات العربية املتحدة
 وا دمات املالية ، والسياحة .

 التأمع ونعادة التأمع . حرين الب

 قطـــر
بعم ا دمات املدنية )من بيندا اثستشارات اهلندسية ، وا دمات الطبية ، 
ـــــة ،  البحـــــوث واحلاســـــوب( والربيـــــد ، واإلنشـــــاءات والبي ـــــة ، وا ـــــدمات املالي

 والسياحة .

يـــــــــة ، األعمـــــــــاق ، واإلنشـــــــــاءات ، وا ـــــــــدمات اهلندســـــــــية ، وا ـــــــــدمات البي  )**(الكويت
 وا دمات الصحية واث تماعية ، والسفر والسياحة .

 مصـــر 
اإلنشــاءات وا ــدمات اهلندســية ، والســياحة والســفر ، وا ــدمات املصــررية ، 
وسوق املاق ، والتـأمع ونعـادة التـأمع ، والنقـل البحـري وا ـدمات املسـاعدة 

. 

رــــرتة  منيــــة أطــــوق لتقــــد  غــــري متــــوررة حيــــجم أن الــــدوق األقــــل منــــواً أعطيــــت  موريتانيا
 التزاماهتا وهلذا مل تتضمن نتا ح املفاولات التزامات تله اجملموعة .

 املغــرب
بعم كدمات األعماق ، اثتصاثت ، اإلنشاء واهلندسة ، ا ـدمات البي يـة 
، املصـــارا ، التـــأمع ونعـــادة التـــأمع ، الســـياحة وكـــدمات الســـفر ، بعـــم 

 لاثت النقل .
 صارا ، التأمع ونعادة التأمع ، السياحة وكدمات السفرامل تونــس

من املدم العـودة نىل  ـداوق اثلتزامـات يف ا ـدمات ، لتحديـد أنـواع الفـروع ا دميـة احملـررة ، والشـروط ا اصـة  )*(
  لنفاذ نىل األسواق واملعاملة الوطنية .

 را( .قدمت الكويت  داوق نلارية يف ا دمات املالية )املصا )**(
 . . E / ESCWA / 19 / 6 , 16 March 1997 , P . 19املصدر : 

أنظر كذله : حمسن بنق ، اتفاقات " منظمة التجارة العاملية " و " منطقـة التجـارة العربيـة احلـرة " ، تعزيـز القـدرة 
األدبيـــة ، بـــريوت ،  التنارســـية للمنشـــآت اثقتصـــادية العربيـــة ، اجلمعيـــة العربيـــة للبحـــوث اثقتصـــادية ، دار الكنـــو 

 . 42، ص  2000
ومــن  انــب آكــر ، بنــاك بعــم أنــواع ا ــدمات الــمس تتمتــع البلــدان الناميــة ريدــا      

آكــذة  – ســتمناء عــدد حمــدود مــن البلــدان  –ايــزة نســبية ، كخــدمات الســياحة ، وبــ  
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 يف التناق  بسبب التقلبات السياسـية وحـاثت عـدم اثسـتقرار . نلـارة نىل ا ـدمات
املدنيـــة وتنقـــل األشـــخاص الطبيعيـــع الـــمس كـــان مـــن املمكـــن هقيـــق اســـتفادة كبـــرية مـــن 
هريربـــا ، لـــوث ررـــم الـــدوق املتقدمـــة ندرا دـــا يف  ـــداوق املناقشـــات ، وحصـــر مســـألة 
اثنتقاق للعمل علـى شـرحية ا ـرباء واملستشـارين وشـاغل  املناصـب اإلداريـة العليـا رقـط 

 دون العمالة العادية .
 
 ر املرتتبة على اتفاق اجلوانب املتصلة حبقوق امللكية الفكرية اآلاث -5
حيــجم تكمـــن األخيــة اثقتصـــادية لنتفـــاق  لنســبة للبلـــدان الناميــة واألقـــل منـــواً يف      

ـــة احلديمـــة ، ونىل نتا ـــات األحبـــاث  ـــة نىل التقنيـــات التكنولو ي ـــام عمليـــات التنمي احتي
والصــناعية الــمس أصــبحت حمــدداً أساســياً للقــدرة العلميــة ، وكاصــة يف اجملــاثت الزراعيــة 

التنارســـية يف األســـواق احملليـــة والعامليـــة علـــى حـــد ســـواء ، و لتـــان   دة أعبـــاء التنميــــة 
نتيجـــة ثرتفـــاع تكـــاليف شـــراء التكنولو يـــا احلديمـــة ، واســـتخدام اثكرتاعـــات واألاـــاء 

لـــى اقتصـــاداهتا وعلـــى اـــا يـــنعكس حتمـــاً ع …والعنمـــات التجاريـــة وحقـــوق الربليـــات 
أســـعار الســـلع وا ـــدمات اثســـتدنكية ، وبنـــا يتضـــح أبن الـــدوق الناميـــة الـــمس حققـــت 

بتحويـل مـا كـان  –طبقـاً لنتفـاق  –بعم الفوا د والدكوق قبل اثتفـاق سـتكون ملزمـة 
 كــن هلــا أن هققــال ريمــا بعــد نىل الــدوق الصــناعية املتقدمــة وشــركاهتا العمنقــة املتعديــة 

 ة صاحبة تله اثبتكارات واألااء والتكنولو يا املتطورة .اجلنسي
وبـــ   -نن اهلـــوة واســـعة ومؤكـــدة بـــع مـــا ســـتجنيال الـــدوق املتقدمـــة مـــن مكاســـب      

وبــع مــا  كــن أن  ســرض البلــدان الناميــة واألقــل منــواً ،  –مشــروعة مــن الناحيــة القانونيــة 
ونتا ـــــات األحبـــــاث العلميـــــة يف  رمعظـــــم اثبتكـــــارات التقنيـــــة احلديمـــــة واثكرتاعـــــات ،

خمتلف اجملاثت الصناعية ، والزراعيـة ، والبيولو يـة ، واهلندسـة الوراايـة للنبـات واحليـوان 
ب  مــــن صـــــنع وننتـــــام دوق العــــامل املتطـــــور ،أمـــــا …، ويف لــــاق اإللكـــــرتوصت وغريبـــــا

 البلدان النامية واألقل منواً رليست سو  مستورد  ومستدله  صاا  هلا.
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نن ةاية حقوق امللكية الفكرية يعود  لنفع على الدوق الصناعية املتقدمة ، بينمـا      
البلــــدان الناميــــة ث تعــــدو أن تكــــون مســــتورداً صــــرراً للتكنولو يــــا ، رعلــــى ســــبيل املمــــاق 
قُــدرت املكاســب الــمس ســـوا جتنيدــا الــوث ت املتحــدة مـــن صــايف التحــوينت نليدـــا ، 

مليــار دوثر ،  5.7جاريــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة ، اــا قيمتــال ورقــاً ثتفاقيــة اجلوانــب الت
 …وعوا ـــد أكـــر  لـــخمة يتوقـــع أن تتلقابـــا أيضـــاً كـــل مـــن أملانيـــا والســـويد وسويســـرا 

 وغريبا .
وعلــــى النقــــيم مــــن ذلــــه ، يتوقــــع أن تتحمــــل البلــــدان الناميــــة هــــوينت صــــارية      

مليــون دوثر تتحملدــا كــور   434 مليــون دوثر  لنســبة للدنــد ، و 430صــادرة تصــل نىل
  (112)اخل . …مليار دوثر الربا يل  1.7مليون دوثر املكسيه ، و  481، و 
وير  البنه الدون أبن ةاية حقوق امللكية الفكرية املفرطة يف صرامتدا قد تـؤدي      

 نىل كســــــــــــا ر ا تماعيــــــــــــة  ــــــــــــراء الســــــــــــلوك اثحتكــــــــــــاري ، وقــــــــــــد تعرقــــــــــــل انتشــــــــــــار 
  البلــــــدان الناميـــــة جيــــــري بنـــــاء املعررــــــة أساســـــاً عــــــن طريـــــق الوصــــــوق نىل املعررـــــة ، رفـــــ

التكنولو يـــا األ نبيـــة وتقليـــدبا ونشـــربا ، أكمـــر اـــا جيـــري عـــن طريـــق ن ـــراء البحـــوث 
احملليـــة ، بـــل أن جتـــارب التنميـــة النا حـــة لبلـــدان شـــرق آســـيا يف مراحلدـــا املبكـــرة ، قـــد 

ة ، وتـــوارر منظومـــات تتـــيح رـــرص هققـــت يف ظـــل نظـــم لـــعيفة حلقـــوق امللكيـــة الفكريـــ
  (113)احلصوق على التكنولو يا ونشربا .

ومــــن العواقــــب شــــديدة التــــأاري أيضــــاً علــــى البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً مــــا يتعلــــق      
ــــر يس يف اقتصــــاداهتا ومــــا قــــد توا دــــال مــــن   لقطــــاع الزراعــــ  الــــذي يشــــكل القطــــاع ال

ت الزراعيـة املتطـورة كالبـذور والشـتنت صعو ت يف نمكاصت تورري واستخدام املدكن
والسنثت احليوانية من األصناا احملسنة ووسا ل التقنية احلديمة ، اا يـؤار سـلباً علـى 

 التنمية الزراعية وكفاءهتا اإلنتا ية ، وراا على هقيق األمن الغذا  .
ـــة طلـــ       ـــمس تتســـم منتجاهتـــا ارون ب ســـعرية كـــذله األمـــر  لنســـبة لصـــناعة األدويـــة ال

منخفضة  ـداً ، رلـيس سـراً أبن كارـة البلـدان األقـل منـواً وأغلـب الـدوق الناميـة ، ومندـا 
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، ومـا تقـوم بـال بـو عمليـة  %100الدوق العربية ، ث متتلـه أي مندـا صـناعة دواء وطنيـة 
توليـــــف لرتكيبـــــات كيميا يـــــة مبتكـــــرة أصـــــنً يف الغـــــرب أو يف الـــــدوق املتقدمـــــة ، أي أن 

ـــــدواء يف ـــــة صـــــناعة ال ـــــات الدوا ي ـــــتم دون اإلســـــدام يف أحبـــــاث الرتكيب ـــــة ت ـــــدان النامي  البل
 واملستحضرات الصيدلية .

 
نن مــا يؤكــذ علــى بــذض اثتفاقيــة بــو اشــتماهلا علــى ةايــة طريقــة تصــنيع املــادة ،      

وعلــى املنــتح الندــا   ، نلــارة نىل متديــد رــرتة احلمايــة نىل عشــرين عامــاً بــدثً مــن عشــر 
ـــا  ســـنوات ، صبيـــه ـــاء وأمنـــاط نقـــل تكنولو ي عـــن اآلاثر غـــري املباشـــرة النامجـــة عـــن أعب

ـــة يف البلـــدان الناميـــة ،  ـــة ، اـــا يعـــين ترا ـــع الصـــناعات الدوا يـــة الوطني الصـــناعة الدوا ي
واقتصـــار مدمتدـــا علـــى صـــناعة األدويـــة القد ـــة التقليديـــة الـــمس انتدـــت رـــرتة ةايتدـــا ، 

ية ، وارتفاع أسعار منتجاهتا الـمس ث يقـو  عليدـا مقابل تزايد نفوذ شركات األدوية العامل
املســتدلكون يف الــدوق الناميــة ، وكــري ممــاق علــى ذلــه ا نرــات احلــادة الــمس ســادت 
مناقشـــــات اث تمـــــاع الـــــو اري ملنظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة يف الدوحـــــة ، وموارقـــــة الـــــدوق 

األدويــة ملوا دــة  املتقدمــة علــى مضــم ، وااحدــا للبلــدان الناميــة بتصــنيع بعــم أنــواع
 اناة أمرات حمددة ب  اإليد  والسل واملنر  .

وورقـــــاً ل ونكتـــــاد ، أبن البلـــــدان الناميـــــة ســـــتوا ال كســـــا ر ، لـــــيس رقـــــط مقابـــــل      
التكنولو يا املستوردة ، بل أيضاً مقابل التكاليف اإلدارية الضـرورية إل ـراء نصـنحات 

اقــــدور أي دولــــة عــــدم اثلتــــزام  ــــذض ، كمــــا أنــــال لــــيس  …قانونيــــة ومؤسســــية ملموســــة 
 اثتفاقيــــــــــــــة ، أو عــــــــــــــدم الورــــــــــــــاء  لتزاماهتــــــــــــــا ، حيــــــــــــــجم تقــــــــــــــوم منظمــــــــــــــة التجــــــــــــــارة 

مــــع صــــندوق النقــــد الــــدون والبنــــه الــــدون ،  –حســــب اثقتضــــاء  –العامليــــة  لتعــــاون 
ووكاثتـــال املنتســـبة ، اـــا مـــن شـــأنال هقيـــق تـــرابط أكـــرب يف نقـــرار السياســـات اثقتصـــادية 

 ( 114). العاملية
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ث شه أبن وطأة اآلاثر السلبية اقيلة علـى البلـدان الناميـة ،  ـراء بـذا اثتفـاق ،      
ولكـن أث جيــو  مـن حيــجم املبــدأ للبلـدان املتقدمــة ةايــة اكرتاعاهتـا ومبتكراهتــا وملكيتدــا 

 الفكرية المس أنفقت عليدا واستممرت ريدا أمواًث طا لة ؟
ة الفكريــــة مــــن عمليــــات " القرصــــنة " والتزييــــف والتقليــــد احلقيقــــة أن ةايــــة امللكيــــ     

 وســـــــــرقة حقـــــــــوق اآلكـــــــــرين الـــــــــمس تفشـــــــــت يف الســـــــــنوات األكـــــــــرية مســـــــــألة لـــــــــرورية 
كمـــا تطرقــــت نليــــال بعــــم   –ومشـــروعة مــــن الناحيــــة القانونيـــة البحتــــة ، لكنــــال و ملقابــــل 

أ هريــــر ملــــاذا ث يُنظــــر نىل املســــألة مــــن الناحيـــة اإلنســــانية ومــــن نفــــس مبــــد –الكتـــا ت 
التجارة ، نذ أنال من املمكن  ـداً أن يفدـم األمـر مـن و دـة نظـر معاكسـة متامـاً ، وبـ  
أن اثكـــرتاع ، أ ً كـــان ، بـــو نتيجـــة تـــراث ننســـا  عـــام يفـــرتت أن يكـــون اثنتفـــاع بـــال 
متاحــاً للنــا  مجيعــاً ، أو أن حرمــان بعــم النــا  و اصــة نذا كــانوا ينتمــون نىل الــبند 

اسـتخدام اـرات التقـدم التكنولـو   يف الـبند األكمـر تقـدماً ، ينطـوي األقل دكًن مـن 
على موقف غـري ننسـا  ، أو أن احتكـار األركـار أكمـر مـدعاة لنعـرتات مـن احتكـار 
السلع ، نىل غري ذله من املواقف وو دات النظـر الـمس قـد ث تقـل  اذبيـة مـن الناحيـة 

  (115)الفكرية . األكنقية عن املوقف املناصر حلماية امللكية
ومــــع ذلــــه ، رالوالــــح  ــــداً أن بــــام  الــــدعوات األكنقيــــة واإلنســــانية العادلــــة      

ألــيق بكمــري مــن مســاحة املفــابيم اجملــردة وعنقــات املصــاحل يف النظــام اجلديــد للتجــارة 
 الدولية .
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 آاثر متوقعة على اإليرادات احلكومية من الضرائب واجلمارك  -6
اثر األكر  النامجـة عـن عمليـات هريـر التجـارة العامليـة مـا قـد تفقـدض الـدوق من اآل     

مــــن نيــــرادات مجركيــــة ، وكاصــــة البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً الــــمس قــــد تعــــا  ، نتيجــــة 
التخفــيم التــدرجي  يف الرســوم اجلمركيــة ، مــن تفــاقم حــدة العجــز املــان ، وعــدم تنــام  

 لتغطية نفقاهتا املتزايدة .نيراداهتا يف موا صهتا العامة ، 
ــــواردات قــــد تعــــوت  فــــيم       ــــز دة املتوقعــــة يف حجــــم ال ــــبعم نن ال وقــــد يقــــوق ال

التعريفـــات اجلمركيـــة ، لكـــن ذلـــه ســـيكون مقصـــوراً علـــى بعـــم البلـــدان ولـــن يشـــملدا 
مجيعـــــاً ، نلـــــارة نىل مـــــا ســـــيرتتب عليـــــال  ـــــراء تزايـــــد الـــــواردات مـــــن آاثر علـــــى مـــــوا ين 

رار احلكومات نىل البحجم عن مصادر نيـرادات أكـر  بفـرت أنـواع املدروعات ، والط
 ديدة من الرسوم والضرا ب على األرراد واملشـروعات ، اـا يتسـبب يف   دة تكـاليف 

 اإلنتام ، و  دة صعو ت املنارسة يف األسواق .
بنــاك آاثٌر ســلبية أكــر  غــري مباشــرة تتممــل يف مــا  كــن أن تفقــدض احلكومــات مــن     
ادات لــــريبية نتيجــــة ألنــــواع  ديــــدة مــــن املعــــامنت التجاريــــة واملاليــــة ، وبــــ  آاثر نيــــر 

تشــمل الــدوق املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء ، ونن كانــت أكمــر وطــأة علــى البلــدان 
الناميــة واألقــل منــواً الــمس تفتقــر نىل األ دــزة والوســا ل اإلداريــة والفنيــة احلديمــة ، القــادرة 

ورات التجــارة العامليــة ، نذ يــر ح أن تــؤار العوملــة اثقتصــادية علــى مواكبــة تقنيــات وتطــ
ـــة ســـريعة ومتنحقـــة ، علـــى قـــدرة  ومـــا يتبعدـــا مـــن انـــدمام دون ، وتطـــورات تكنولو ي
الــــدوق علــــى هصــــيل نيراداهتــــا الضــــريبية واجلمركيــــة ، ربــــالرغم مــــن الــــز دة امللحوظــــة يف 

ق العقــدين األكــريين ، نث أن حاصــنت الــدوق مــن اإليــرادات الضــريبية واجلمركيــة كــن
العديــد مــن احملللــع ، ومــندم كــرباء يف صــندوق النقــد الــدون ، يــرون أن بنــاك ألــراراً  
كبرية هتدد البنيان الضريي ، بو ود ما  كن تسميتال بــ "النمـل األبـيم الـذي ينخـر يف 

ملتطـــور أساســـات الـــنظم الضـــريبية " ، والـــذي يعتـــرب  ـــزءاً مـــن "النظـــام اإليكولـــو   " ا
  (116) -للعوملة ، وأبم أنواع بذا " النمل األبيم ":
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التجارة بع الشركات من كنق املعامنت اإللكرتونية )اثنرتنيت( الـمس تسـارعت   .أ
مليـــار  150مـــا يزيـــد علـــى  1999كمـــرياً وتـــرية منوبـــا يف اآلونـــة األكـــرية ، وبلغـــت يف 

ـــــع ارتفاعدـــــا نىل  م . نذ 2003حلـــــوق عـــــام  تريليـــــوصت دوثر قبـــــل 3دوثر ، ويتوق
ـــــذله هـــــد ت كبـــــرية نتيجـــــة للتحـــــوق مـــــن  ســـــتوا ال الســـــلطات الضـــــريبية تبعـــــاً ل
املعــامنت الورقيــة الــمس تســمح لســلطات الضــرا ب بتعقــب آاثر بــذض املعــامنت ،  
كــــالفواتري واإلابــــا ت املســــتندية املختلفــــة ، وللتحــــوق يف نمكانيــــة احلصــــوق علــــى 

 املوســـــــــــــــــــــــــيقى والصـــــــــــــــــــــــــور الكمـــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــن املنتجـــــــــــــــــــــــــات وا ـــــــــــــــــــــــــدمات ك
اخل ، عــــــرب شــــــبكات …الفوتوغراريــــــة واثستشــــــارات املاليــــــة والطبيــــــة والتعليميــــــة 

اثنرتنيـــت ، اـــا سيصـــعب كمـــرياً مـــن هديـــد نـــوع وحجـــم ا دمـــة املقدمـــة ، وكـــذا 
 املؤسسة أو اجلدة المس يفرت عليدا درع الضرا ب والرسوم املستحقة.

اإللكرتونيـــة الـــمس ســـتحل تـــدرجيياً حمـــل  اســـتخدام النقـــود اإللكرتونيـــة أو البطاقـــات .ب
النقــود احلقيقيــة يف معــامنت األرــراد ، ويف درــع املســتحقات وتســوية احلســا ت، 

 اا يشكل صعوبة نلارية للسلطات الضريبية .
م.  املعــــامنت التجاريــــة داكــــل الشــــركات متعــــددة اجلنســــية الــــمس تنتشــــر نشــــاطاهتا يف 

 اءهتا اســــــتخدام " أســــــعار التحويــــــل " ، الكمــــــري مــــــن دوق العــــــامل ، واحتمــــــاق نســــــ
اــــا يف ذلــــه القــــروت املتبادلــــة يف مــــا بيندــــا ، وهديــــد قيمــــة العنمــــات التجاريــــة 

، وحمـاوثت التنعـب يف األسـعار لنقـل األر ح مـن أوعيـة … وبراءات اثكـرتاع 
 عالية الضريبة نىل أكر  منخفضة .

ــــــــمس  ادت أخيتدــــــــا   .د ــــــــة كــــــــارم احلــــــــدود ال ــــــــوات لنســــــــتممارات املراكــــــــز املالي  كقن
املاليـة ، ممــل شــركات األعمـاق الدوليــة ، واهــادات شـركات ندارة األمــواق ا ار يــة 

تريليـوصت دوثر ، دون معررـة السـلطات الضـريبية  5المس تقدر ودا عدا اـا يتجـاو  
حلجـــم أر حدـــا احملققـــة ، يف حـــع تـــر  األمـــم املتحـــدة أبن بـــذض اهلي ـــات غالبـــاً مـــا 

 عمليات غسيل األمواق والتدرب الضريي.تستخدم يف 
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.بنــــاك أنــــواع أكــــر  مــــن " النمــــل األبــــيم " تتممــــل يف مــــا يســــمى "  ملشــــتقات  هـــــ
املصررية وصناديق التحوط واحلمايـة " ، حيـجم يعمـل كمـري مـن بـذض الصـناديق  مـن 
مراكــز ماليــة كــارم احلــدود الــمس يصــعب ريدــا هديــد األطــراا املســتفيدة أو طبيعــة 

ت أو لــاثت اثكتصــاص ، كمــا أن مــن تبعــات اســتخدام الوســا ل املاليــة املعــامن
 املعقدة كاملشتقات املصررية ، نمكانية استخدامدا يف عمليات التدرب الضريي .

و. ونوع آكر أيضاً من " النمل األبيم " بو تنام  األنشطة المس يقوم  ـا األرـراد مـن 
قيمـــون  ـــا ، رغالبـــاً مـــا تســـمح هلـــم بـــذض ذوي املدــارات الرريعـــة كـــارم الـــدوق الـــمس ي

النشاطات  إلبنى عن أر حدم ا ار ية ابـالو أقـل مـن قيمتدـا احلقيقيـة، أو عـدم 
اإلبـــــنى عندـــــا  ملـــــرة . يف الوقـــــت ذاتـــــال ، يتزايـــــد عـــــدد األرـــــراد الـــــذين يســـــتممرون 

 مدكراهتم يف ا ارم بطرق متكندم جتنب درع الضرا ب .
 
 لشرط االجتماعي اآلاثر املرتتبة على ا -7
نن الشــرط اث تمــاع  بــو عبــارة عــن لمــل معــايري العمــل الدوليــة الــمس تضــمنتدا      

قــرارات واتفاقــات منظمــة العمــل الدوليــة ، املتمملــة يف احلقــوق األساســية للعمــل ، مـــن 
حيـــــجم حظـــــر العمـــــل اجلـــــربي والتمييـــــز يف املعاملـــــة ، وظـــــروا العمـــــل ، والضـــــماصت 

واحلد األد  ل  ور ، وساعات العمـل ، واإل ـا ات ، وةايـة  اث تماعية والصحية ،
املرأة العاملة ، وحظر تشغيل األحـداث واملسـا ع والعمـاق املسـنع ، وأحكـام التعامـل 

 اخل . …مع العمالة املدا رة والف ات ا اصة 
ــــــادو ، نث أن امللفــــــت       ــــــة بــــــذض املب  ورغــــــم أن كــــــل دوق العــــــامل لمعــــــة علــــــى عدال
بـــو يف أســـاليب وحمـــاوثت توظيفدـــا مـــن قبـــل أقطـــاب العـــامل املتطـــور ، ربعـــد أن  للنظـــر

ـــدوق  حققـــت الـــدوق الصـــناعية املتقدمـــة وعلـــى رأســـدا الـــوث ت املتحـــدة األمريكيـــة وال
ـــة تنميتدـــا دون مراعـــاة تلـــه املعـــايري ، أصـــبحت اآلن تســـتغلدا وتررعدـــا كورقـــة  األوروبي

لدان النامية واألقل منواً ، نما  دا احلـد مـن لغط بع احلع واآلكر أمام منتجات الب
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صادراهتا من السلع المس تتمتع ريدا ايزة نسـبية كالنسـيح وامللبوسـات واألحذيـة واجللـود 
وغريبــا ، أو بغــرت املنــاورة ومقايضــتدا أبوراق أكــر   …والســجاد واملنتجــات الزراعيــة 

ــــه مــــا حــــدث يف ــــاق علــــى ذل ــــة ، وأقــــرب مم ــــدان النامي " يف  WTOمــــؤمتر " يف يــــد البل
الدوحــة عنــدما ررعــت أمريكــا ســنح الشــرط اث تمــاع  لــرتغم اهلنــد علــى التنــا ق عــن 
مطالبدا   الة العوا ـق الـمس تقـف أمـام صـادراهتا مـن املنسـو ات نىل األسـواق األمريكيـة 

 . 
لقـــد تكـــررت حمـــاوثت الـــوث ت املتحـــدة واثهـــاد األوروج اســـتخدام بـــذض الورقـــة      
 دــــــا لــــــمن  ــــــداوق أعمــــــاق اجلــــــوثت واث تماعــــــات التفاولــــــية ، اــــــا ريدــــــا إلدرا

ا تماعــات ســنغارورة وســياتل والدوحــة ، دون أن تلقــى جتــاو ً كاريــاً مــن بقيــة الــدوق، 
وكاصــة مــن قبــل البلــدان الناميــة واألقــل منــواً الــمس اعتــربت ذلــه هــاينً والــحاً ث ــاذ 

اعتبار أن ذله سيؤار سـلباً علـى املنتجـات  ن راءات ةا ية تعوق حرية التجارة ، على
التصديرية المس متتله ريدا البلدان النامية ميزة نسبية ، تتممـل يف اخنفـات تكلفـة عنصـر 
العمــل ، بـــل أن رـــرت الشـــرط اث تمـــاع  وربطــال  تفاقيـــات التجـــارة العامليـــة  كـــن أن 

فة ، مـا يرتتـب عليـال جيد لال تفسرياً لمن أحكام سياسات اإلغراق واملنارسة غـري الشـري
 موا دة البلدان النامية عقو ت جتارية واقتصادية حمتملة .

 
نن البلـــــدان الناميـــــة تعـــــارت بشـــــدة ربـــــط معـــــايري العمـــــل " الشـــــرط اث تمـــــاع  "      

  لعمليــــــــات التجاريـــــــــة ، وتعتــــــــربض ســـــــــنحاً كطــــــــرياً قـــــــــد يدــــــــدد مصـــــــــاحلدا التجاريـــــــــة 
م صـــادراهتا نىل العـــامل ا ـــار   ، كوهنـــا واثقتصـــادية ، ملـــا مـــن شـــأنال ولـــع عقبـــات أمـــا

من اإلكنق اعايري احلقـوق األساسـية للعمـل  –نتيجة لظروا الفقر والتخلف  –تعا  
، كتــد  مســتو  األ ــور ومســتو  الضــماصت ، وارتفــاع نســبة تشــغيل األحــداث الــمس 

 (117)مليــــون مــــن العــــاملع األحــــداث ، 200تقــــدر مصــــادر األمــــم املتحــــدة أعــــدادبا بـــــ
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يتو عــون علــى خمتلـــف بلــدان العـــامل النــام  يف آســـيا وأرريقيــا وأمريكـــا النتينيــة كاهلنـــد ، 
 والربا يل ، ويف بعم البند العربية كاليمن والسودان ومصر وغريبا . 

ويف الوقـــت ذاتـــال ، زـــد  ملقابـــل أن الـــدوق املتقدمـــة هـــرص كمـــرياً علـــى اســـتقطاب      
دكــوق  –كمـا سـبقت اإلشـارة   –لبلـدان الناميــة ، ومتنـع العقـوق والكفـاءات املؤبلـة مـن ا

العمالـة العاديــة ، األمــر الــذي يــؤدي نىل كســارة البلــدان الناميــة مــرتع ، األوىل بتســرب 
األدمغـــة ورأ  املــــاق البشــــري ، والمانيـــة يف مــــا كــــان هلــــا أن هصـــل عليــــال مــــن عا ــــدات 

 وهوينت العمالة املدا رة .
 
 ملشرتايت احلكومية آاثر متوقعة على اتفاق ا -8

 لــرغم مــن أن اتفــاق املشــرت ت احلكوميــة مــا اق اكتيــار ً وث يلــزم ســو  األطــراا      
املوقعــة عليــال ، و لــرغم مــن قلــة الــدوق الناميــة املنضــمة نليــال بســبب اكــتنق التــوا ن بــع 
ــــــــــد ، نث أنــــــــــال يتوقــــــــــع  ــــــــــال مــــــــــن روا   حجــــــــــم التزاماهتــــــــــا ومــــــــــا  كــــــــــن أن هصــــــــــل علي

ندرا ـــال لـــمن اثتفاقيـــات امللزمـــة جلميـــع أطـــراا  –الـــدوق املتقدمـــة  نتيجـــة لضـــغوط –
منظمــة التجــارة العامليــة كــنق اجلــوثت التفاولــية القادمــة ، األمــر الــذي ســيعين هريــر 
البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً ملشــــرت هتا احلكوميــــة ، ونكضــــاعدا للمناقصــــات الدوليــــة ، 

ركزيــة واحملليــة ، ومشــاريع البــىن التحتيــة لتصــبح بعــد ذلــه كــل احتيا ــات احلكومــات امل
مــــــن التجديــــــزات واملعــــــدات المقيلــــــة وا فيفــــــة ، ووســــــا ل التقنيــــــة ، نىل اثحتيا ــــــات 

 اثستدنكية األساسية والمانوية اختلف أنواعدا ، كالعة للمنارسة العاملية .
ومـــن دون شـــه ، أن الفـــو  بتلـــه املناقصـــات ســـيكون مـــن نصـــيب طـــرا الـــدوق      

تقدمة وحدبا وعلى حساب العروت احمللية ، مقابل عجز البلدان النامية واألقل منـواً امل
واملـوردين الـوطنيع ريدـا ، عــن كـوت منارسـات مـن بــذا القبيـل ، أي علـى املشــرت ت 

نىل األسواق العاملية واحملليـة  –وب  حمدودة  –احلكومية ، وتعذر نمكانيات نفاذ سلعدا 
 على حد سواء .
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 تجارة والنمو االقتصادي حترير ال
ـــد مـــن األطـــراا       ـــدأ األســـا  ثنطنقـــة اتفاقيـــات اجلـــات ، ولتربيـــرات العدي نن املب

ومنظمــات التمويــل الدوليــة  لنســبة لسياســات التحريــر التجــاري تتممــل يف اثعتقــاد اــا 
 كـــن أن حيققـــال هريـــر املعـــامنت التجاريـــة مـــن درعـــة قويـــة لتزايـــد النمـــو اثقتصـــادي ، 

 اعتبار هرير التجارة شرطاً أساسياً وحمركاً للنمو والتنمية اثقتصادية .و 
أن  وقــد يكــون يف ذلــه  ــزء كبــري مــن احلقيقــة ، لكنــال و ملقابــل ، ألــيس األصــح     

  دة النمــو اثقتصــادي املتســارع بــو الــذي أد  نىل البحــجم عــن مزيــد مــن األســواق ، 
ن النمـو اثقتصـادي بـو احملـرك واحلـارز للنمـو وتوسـيع نطـاق التجـارة ا ار يـة ؟ ، أي أ

 (118)والتطور التجاري .
واجتــــاض اثلــــجم يــــر  أن بــــع املعــــادلتع الســــابقتع عنقــــة ارتبــــاط متبادلــــة ، رــــالنمو      

اثقتصــــادي قــــد يكــــون ســــبباً ثتســــاع التجــــارة ، ويف نفــــس الوقــــت قــــد يكــــون التطــــور 
 ، األمـــــــــر الـــــــــذي شـــــــــبدال أحـــــــــد  التجـــــــــاري أيضـــــــــاً ســـــــــبباً لـــــــــز دة النمـــــــــو اثقتصـــــــــادي

اثقتصــاديع ،  لقاعــدة اثقتصــادية املعرورــة : " نن الطلــب نلــق العــرت ، ولكــن مــن 
  (119)الصحيح أيضاً أن العرت نلق الطلب " .

وأ ً كانـــت طبيعـــة بـــذا اجلـــدق واســـتنتا اتال ، رلـــن يغـــري شـــي اً مـــن الواقـــع اجلـــاري      
، والتبعـــات النامجـــة  WTOلتـــزام بضـــوابط وأحكـــام لعمليـــات هريـــر التجـــارة العامليـــة واث

، نث أن احلقا ق تمبت أن الدوق الصناعية املتقدمة والبلدان الناميـة الصـناعية مل …عندا 
تصل نىل ما وصلت نليال من تطور با ل بسبب رتح أسواقدا ونمنا بفضل مـا اتبعتـال مـن 

 الدولــــــــة  سياســــــــات ةا يــــــــة ودعــــــــم حكــــــــوم  للكمــــــــري مــــــــن املنتجــــــــات ، والــــــــطنع
ــــو يف مراحــــل معينــــة ، كمــــا  ــــر  يف دوق  ــــة وقياديــــة يف اقتصــــاداهتا ، ول أبدوار تنظيمي
اثهــاد األوروج ، والـــوث ت املتحـــدة األمريكيـــة ، واليـــا ن ، ودوق منـــور شـــرق آســـيا ، 

، مجيعدـــا ا ـــذت … وحـــر الصـــع ، واثهـــاد الســـوريمس والـــدوق اثشـــرتاكية الســـابقة 
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ا يــــــة ملنشــــــآهتا ومنتجاهتــــــا الوطنيــــــة ، الزراعيــــــة والصــــــناعية ، ومل وما الــــــت سياســــــات ة
تـتحمس للمرحلــة النحقــة )مرحلــة التحريــر التجـاري( نث بعــد اســتكماق مراحــل ننشــاء 
ـــة ، وكلـــق قاعـــدة اقتصـــادية ننتا يـــة وتصـــديرية واســـعة ، لتشـــكل  وتطـــوير البـــىن التحتي

 دارعاً قو ً وأكيداً لعمليات التنمية .
ن الــدوق املتقدمــة بعــد أن اســتكملت تــدعيم ننتا دــا ومنشــآهتا ، وأصــبحت كمــا أ      

تلعـب أدواراً ر يســة يف األســواق العامليــة ، تعمــل بـذض الــدوق نفســدا علــى نقنــاع البلــدان 
النامية والضـغط عليدـا للتخلـ  عـن السياسـات احلما يـة ، وهريـر أسـواقدا ، والبـدء مـن 

يـر التجـاري للـدوق الناميـة واملتقدمـة بشـكل حيجم انتدت بـ  ، ونتبـاع سياسـات التحر 
متوا  ومتكارئ ، )مع استمناءات حمدودة ووقتية غري لدية( ، ومنطق كدـذا ث يسـتبعد 
أن تؤدي نتا جال نىل ألرار رادحـة  لصـناعات الناشـ ة يف البلـدان الناميـة واألقـل منـواً ، 

 .لتتحوق راا نىل اثنكفاء على ننتام املواد ا ام األولية
 

ومــن  دــة أكــر  ، رــإن النمــو اثقتصــادي املتــوكى حتمــاً لــن يتــو ع علــى الــدوق      
ـــاك دوق منتجـــة  األطـــراا احملـــررة جتارهتـــا  لتســـاوي ، وقـــد يكـــون ســـالباً للـــبعم ، ردن
ومصــدرة ، وأكــر  مســتوردة  ــذا القــدر أو ذاك ، ومــا بيندمــا بلــدان تنــتح وث تصــدر،  

أو أن ننتا دـــا حمــدود مــن األصــل ، رــأار النمــو بنـــا  كوهنــا غــري قــادرة علــى املنارســة ،
 ســــــــــــيكون نســـــــــــــبياً مــــــــــــن اقتصـــــــــــــاد نىل آكــــــــــــر ، وث شـــــــــــــه أن الــــــــــــدوق الصـــــــــــــناعية 
املتقدمة القادرة على كوت املنارسة يف األسواق ا ار ية ستحقق منواً اقتصـاد ً مؤكـداً 

ــــة التجــــارة تســــاعد الــــدوق ا لصــــناعية ، ورقــــاً ملســــتو  ننتا دــــا وصــــادراهتا ، نذ أن حري
املتقدمــة يف مرحلتدــا الرابنــة بعــد أن قطعــت أشــواطاً كبــرية يف عمليــات البنــاء والتنميــة، 
وملــا تتمتــع بــال مــن مســتو ت عاليــة يف التصــنيع واإلنتــام ، علــى عكــس البلــدان الناميــة 
واألقـــل منـــواً الـــمس مل يتحقـــق هلـــا مـــا تر ـــوض مـــن منـــو ، قياســـاً أبولـــاعدا احلاليـــة ، ربقـــدر 

اإلنتــــام والتصــــدير وعــــن املنارســــة ،  لقــــدر نفســــال تتعمــــر معــــدثت منوبــــا عجزبــــا عــــن 
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اثقتصــــــادي ، حيــــــجم مــــــا تــــــزاق صــــــناعاهتا يف أطواربــــــا األوىل وتفتقــــــر ملنتجــــــات ذات 
مواصــــفات و ــــودة كاريــــة ، وحيــــجم ث جتــــد مــــا تصــــدرض أو مــــا تنــــارس بــــال يف أســــواقدا 

األســواق العامليــة قبــل هتي ــة  ، و لتــان رــإن اثنــدمام يف …الوطنيــة واألســواق ا ار يــة 
البيــت مــن الــداكل ، ودون التعامــل احلــذر واثنتقــا   مــع مســتجدات النظــام التجــاري 

 العامل  سيؤدي حتماً نىل ما ث همد عقباض .



 173 

 استخالصات 
من األخية التأكيد على ما سبق اإلشارة نليال ، أبن ما ورد مـن هلـينت وتوقعـات      

السلبية لتحرير التجـارة العامليـة ، املقصـود  ـا مـا يتعلـق أبقـل البلـدان  لإلاثر اإلجيابية أو
منــواً والبلـــدان الناميــة غـــري الصــناعية ، وبـــ  اســتنتا ات متمـــل اجتابــات عامـــة ملــا يتوقـــع 
حدواــال ، ورقــاً ملعطيــات األولــاع والظــروا اثقتصــادية القا مــة داكــل تلــه البلــدان ، 

ولـو بصـورة تقريبيـة  –وهلا . نذ أن هديـد اآلاثر الصـارية والتطورات العاملية اجلارية من ح
ـــال اتفاقيـــات منظمـــة التجـــارة  – مـــا اق حبا ـــة نىل مزيـــد مـــن الولـــوح ريمـــا تـــتمخم عن

العاملية مـن تطـورات ، ويف مـد  تنفيـذ الـدوق ثلتزاماهتـا ، وكاصـة الـدوق املتقدمـة الـمس  
زام  تفاقــات أورو ــواي ، م( ، تقاعســدا عــن اثلتــ2001كشــف مــؤمتر الدوحــة )نــورمرب 

نلـــارة نىل لـــرورة ن ـــراء دراســـات تفصـــيلية قياســـية  كـــذ يف حســـا هتا ، نىل  انـــب 
 -املعايري الفنية ، اعتبارات أكر  ، أخدا :

  طبيعة األولاع القا مة للبلـدان مولـع الدراسـة ، مـن حيـجم نمكانياهتـا وقـدراهتا
لتصـــديرية ، ومــــد  متكندـــا مــــن ا –اثقتصـــادية واإلداريــــة ، وقاعـــدهتا اإلنتا يــــة 

 تكييف بنا دا املؤسس  مع التطورات اثقتصادية والتجارية الدولية .
  تصــــنيف البلـــــدان الناميـــــة واألقـــــل منـــــواً ، املســـــتددا دراســـــتدا ، نىل لموعـــــات

متجانســـة تتـــو ع عليدـــا مجيـــع اإل ـــراءات واثلتزامـــات احملـــددة يف اثتفاقيـــات ، 
،  WTOة التفضـيلية املتاحــة يف نصـوص اتفاقيـات وأحكـام اثسـتمناءات واملعاملـ

بل أن متطلبات الد قاة تفرتت تشخي  األولاع اثقتصادية واستخنص األاـر 
 الصايف لتحرير التجارة الدولية لكل بلد على حدض .

  ، نــوع وطبيعــة املنتجــات الــمس تتمتــع ريدــا الــدوق أو الدولــة املعنيــة ايــزات نســبية
 األســواق ا ار يــة واحملليــة علــى حــد ســواء ، وكــذله وقــدرهتا علــى املنارســة يف

 ولع األسواق ا ار ية ، احلالية واحملتملة  لنسبة لتله املنتجات .
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نن لمــل اآلاثر النامجــة عــن العوملــة اثقتصــادية بــ  بطبيعتدــا نســبية تتبــاين وطأهتــا      
أي أهنــا قــد متمــل  مــن بلــد نىل آكــر ، وتعمــل  جتــابع ، اجتــاض نجيــاج ، وآكــر ســلي ،

لبعم الدوق روا د أكمـر وألـراراً أقـل ، أو العكـس لبلـدان أكـر  .أمـا  لنسـبة للبلـدان 
الناميـــة واألقـــل منـــواً رقـــد تســـتفيد مـــن نمكانيـــة ولـــع سياســـاهتا التنمويـــة والتجاريـــة حنـــو 

الـمس سوق عاملية ، ومن التعامل مع بي ة جتارية حرة ، واا تفر ض أولـاع املنارسـة العامليـة 
ستشكل حارزاً مدماً إلعادة بيكلة اقتصـاداهتا وررـع الكفـاءة اإلنتا يـة وهسـع اجلـودة 

أن اآلاثر  –يف رأي الكمـــري مــــن احملللــــع  –، لكـــن األر ــــح … واملواصـــفات ملنتجاهتــــا 
اإلجيابية المس  كن اثستفادة مندا ب  آاثر حمتملة التحقق ، وقد يتسىن للـدوق الناميـة 

 أو يتعــــــــــــــــــــــــــــذر ، أمــــــــــــــــــــــــــــا األلــــــــــــــــــــــــــــرار واآلاثر الســــــــــــــــــــــــــــلبية  اإلرــــــــــــــــــــــــــــادة مندــــــــــــــــــــــــــــا
 راحتماثت هققدا شبال مؤكدة .

 
نن البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً ،  لــــرغم مــــن حصــــوهلا علــــى بعــــم اثســــتمناءات      

يف ولـــع  –نتيجـــة لبنيتدـــا اثقتصـــادية املتخلفـــة  –واملعاملـــة التفضـــيلية ، نث أهنـــا ســـتظل 
ســـبق نيضـــاحال ، وســـيظل شـــبح املنارســـة اثقتصـــادية صـــعب ، وراـــا لفـــرتة طويلـــة كمـــا 

والتجارية السبب األبم حلالة  وردا ، يف ظل انعدام التكارؤ ، راملسـتفيد األوق وبكـل 
ــــــق بــــــذا الكيــــــان ــــــمس عملــــــت علــــــى كل ــــــدوق الصــــــناعية املتقدمــــــة ال  املقــــــاييس بــــــ  ال

 - WTO   -  ًواقعــاً  ، وانفــردت بتو يــال وصــياغة اتفاقياتــال وسياســاتال ، وررلــت أمــرا
على البلدان النامية يصعب التمرد عليال ، رن مناص مـن اثلتحـاق والرلـوال للعنقـات 
 التجاريــــــــــــة اجلديـــــــــــــدة ، والســــــــــــع  نىل التكيـــــــــــــف مـــــــــــــع مجيــــــــــــع املســـــــــــــتجدات الـــــــــــــمس 
ـــــارات حمـــــدودة ، وث  ـــــدوق الصـــــناعية املتقدمـــــة لـــــمن اجتابـــــات وكي هـــــددبا ســـــلفاً ال

ى اجلـات ، أبهنـا " صدي األغنيـاء " يستغرب الوصف الذي أطلقتال بعم الكتا ت علـ
ـــــدوق الصـــــناعية املتقدمـــــة مـــــا يســـــمى  ـــــمس تشـــــكل ريدـــــا ال  أو " ســـــاحة األغنيـــــاء " ، ال

 بـ " النعبع الر يسيع " .
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ـــارع        كمـــا أن املنـــارع الـــمس  كـــن للـــدوق الناميـــة اثســـتفادة مندـــا بـــ  يف األصـــل من
الناميـــة ، كيـــار اثنضـــمام نىل  حمصـــورة يف نطـــار ا يـــار الوحيـــد املفـــروت علـــى الـــدوق

WTO  ـــة واألقـــل منـــواً مضـــطرة للبحـــجم عمـــا ـــزام  تفاقياهتـــا ، أي أن البلـــدان النامي واثلت
يتاح هلا من روا د لمن ا يار الوحيد املفروت عليدا ، دون أن يكـون هلـا كيـارات أو 

 بدا ل أكر  لفرص ونمكاصت التنمية .
بـــو عمليـــة اكتياريـــة وث تفـــرت علـــى  WTOنىل  أمـــا ادا عـــاء الـــبعم أبن اثنضـــمام     

أي طــرا ، ومل تــدرع بــذض الدولــة أو تلــه لننضــمام نىل املنظمــة قســراً ، وأن مــن حــق 
اخل ذلــه ، بــ  ادعــاءات مــردودة  …أي دولــة اثنســحاب مــن عضــويتدا مــر شــاءت 

علـــى أصـــحا ا ، رمـــاذا تعـــين عبـــارة " اكتياريـــة " عنـــدما تتحـــوق كـــل عمليـــات التجـــارة 
تقريبــــاً( ، لتصــــبح لــــمن أحكــــام وقواعــــد اجلــــات ومنظمــــة  %95الدوليــــة ، )بــــ  اآلن 

التجــارة العامليــة ولــيس كار دــا ، وعنــدما يشــرا صــندوق النقــد والبنــه الــدوليع علــى 
نصـنحات بيكليـة ملعظـم اقتصــادات البلـدان الناميـة واألقـل منــواً وتلـه الـمس متـر اراحــل 

جتابـات هريـر التجـارة الدوليـة ، وعنـدما يصـبح كيـار انتقالية ، لتتوارق مـع سياسـات وا
التنميــة الوحيــد لتلــه البلــدان بــو كيــار التطــور الرأاــان املتســق مــع النظــام اثقتصــادي 

 الدون اجلديد  لياتال وصورض القا مة والقادمة .
رــــإذاً األمــــر أصــــبح ن بــــار ً ولــــيس اكتيــــار ً ، ونن الــــدوق الناميــــة وغــــري الناميــــة ،      

، قبلــوا أم مل يقبلــوا ، ملزمــون مجيعــاً أبحكــام وقواعــد  WTOاألعضــاء وغــري األعضــاء يف 
 املنظمة و لعنقات التجارية الدولية اجلديدة .

وغــــري صــــحيح مــــا يقــــاق أبن الــــدوق العربيــــة أو الناميــــة تتــــدارع ، وتســــارع ا طــــى      
عـة ، نمنـا األصـح  دا احلصوق على رـرص تنمويـة حمققـة أو متوق WTOلننضمام نىل 

أن أحــد األســباب الر يســة لعــدم الــرتوي يف ذلــه " التــدارع " بــو التخــوا مــن تبعــات 
عــــدم اثنضــــمام ومــــا  كــــن تســــميتال بـــــ " رــــل " اثســــتمناءات واملعاملــــة التفضــــيلية الــــمس 
تتناق  نمكانية اثستفادة مندا ارور الزمن ، أي  وا البلدان النامية واألقـل منـواً مـن 
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ا  كندـــا احلصـــوق عليـــال مـــن شـــروط انضـــمام ميســـرة ومعاملـــة تفضـــيلية كلمـــا تضـــاؤق مـــ
، وألن عــدم اثنضــمام يف بــذض احلالــة   WTO لفــت أو أكــرت عمليــة انضــمامدا نىل 

يعـــين ببســـاطة اكتيـــاراً للعزلـــة وملزيـــد مـــن الصـــعو ت اثقتصـــادية ، ركمـــا قـــاق تومـــا  
، " أنــال يــتفدم حا ــة دوق ممــل  أحــد مرو ــ  العوملــة علــى الــنمط األمريكــ  –رريــدمان 

   )*(، لكن عليدم أن يتحملوا النتيجة !!" . -يف ادمام اقتصادبا  –مصر لعدم التسرع 
 

ويف بـــذا اثجتـــاض ، مـــن دون شـــه ، رـــإن اجلـــدق الـــدا ر لـــد  الـــبعم يف البلـــدان      
نمنــا  الناميــة حــوق قــرار اثنضــمام نىل منظمــة التجــارة العامليــة مــن عدمــال  ت حمســوماً ،

الـــذي يفـــرتت اســـتمرارض ، يتممـــل يف كيفيـــة  -وبـــو األبـــم  –الو ـــال اآلكـــر هلـــذا اجلـــدق 
ــــــداً عــــــن اآلراء الشخصــــــية  ــــــف وطــــــأة األلــــــرار ، بعي  هســــــع رــــــرص اثســــــتفادة و في
وامليــوق األيديولو يــة ، حبيـــجم ترتكــز خمتلـــف التحلــينت واثســـتنتا ات علــى األســـس 

 ق اثحنيـــــــــا  نىل البحـــــــــجم عـــــــــن احللـــــــــوق املولـــــــــوعية وحـــــــــر الربامجاتيـــــــــة ، مـــــــــن كـــــــــن
 واملخارم ، المس تغلب مصاحل البلدان النامية واألقل منواً .

و لتان رإن لمل التطـورات اجلاريـة أصـبحت يف حكـم األمـر الواقـع الـذي يفـرت      
،  -بـــرغم قســـوهتا  –علـــى البلـــدان الناميـــة لـــرورة اثلتحـــاق بركـــب العوملـــة اثقتصـــادية 

ـــــــــــف مـــــــــــن حـــــــــــدة لـــــــــــيس تقـــــــــــر ً من  دـــــــــــا ، ونمنـــــــــــا للمشـــــــــــاركة مـــــــــــن داكلدـــــــــــا للتخفي
اآلاثر وا ســـا ر املتوقعـــة ، والســـع  ، قـــدر اإلمكـــان ، لنســـتفادة مـــن أحكـــام املعاملـــة 

، نىل  انـب تــذليل التحـد ت الداكليـة يف التعجيــل ادـام البنـاء الــذاس … التفضـيلية 
 … لتصديرية ا –ونعادة بيكلة اقتصاداهتا ، وتطوير قدراهتا اإلنتا ية 

 
أمــا مــا يتعلــق  لبلــدان األقــل منــواً ريخشــى أن ث تــتمكن ، حــر علــى املــد  ، مــن      

هقيـــق التكيـــف اثقتصـــادي أو اثنـــدمام املطلـــوب ،  لدر ـــة الـــمس تعـــود  لنفـــع علـــى 
                                                           

( أبريل 114توما  رريد مان ، يف ندوة أقامتدا " املصور " املصرية . أنظر عصام الزعيم ، " اليسار " ، العدد ) )*(
 . 12، ص  م ، القابرة2000
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اقتصـــاداهتا ، نذ تشـــري معطيـــات الواقـــع نىل أن لموعـــة البلـــدان األقـــل منـــواً بـــ  البلـــدان 
ة ، المس حتمـاً سـتعا  كمـرياً مـن نشـكاليات التدمـي  يف اثقتصـاد العـامل ، األشد معاص

  (120)رحســـب تقريـــر أمـــع عــــام مـــؤمتر األمـــم املتحــــدة للتجـــارة والتنميـــة " أونكتــــاد " ،
بلـداً ، سـيمكن لـال  47أبن بلداً واحداً رقط مـن بـع البلـدان األقـل منـواً ، وعـددبا اآلن 

واثنتقـــاق نىل لموعــة البلـــدان الناميـــة حــر هنايـــة عـــام  ا ــروم مـــن عتبـــة تلــه اجملموعـــة
بلـــدان ســـيمكندا جتـــاو  بـــذض العتبـــة كـــنق الســـنوات ا مســـع  8م ، نلـــارة نىل 2015

التاليــة ، وحــر تلــه البلــدان األقــل منــواً الــمس تســجل اقتصــاداهتا بعــم مؤشــرات النمــو 
ت ا ار يــة والكــوارث اإلجيابيـة ، ســيظل بنــاك كطــٌر مااــل أبــداً مــن أن تــؤدي الصــدما

الطبيعية أو اآلاثر السلبية اجلانبية ، الناش ة عـن التطـورات يف البلـدان اجملـاورة األقـل منـواً 
، نىل الـــطراب النشـــاط اثقتصـــادي ونكـــرام بـــذض البلـــدان بعيـــداً عـــن مســـارات منوبـــا 

 اهل  ، وهويلدا نىل "  يوب " من الفقر املستد  لمن اثقتصاد العامل  .
ــــب ، للنظــــام اثقتصــــادي الــــدون       نلــــارة نىل أن الســــع  احلميــــجم ، أحــــادي اجلان

اجلديد بتحرير اثقتصاد العـامل  وتيسـري حريـة انتقـاق السـلع وا ـدمات ورؤو  األمـواق 
، ليقابلــــال وقــــوا الــــدوق املتقدمــــة أمــــام التــــدابري املعادلــــة لتيســــري حريــــة انتقــــاق العمالــــة 

يؤدي نىل اشتداد حدة معاصة البلدان األقـل منـواً ، واألشخاص الطبيعيع ، كل ذله س
ـــــــــــــــــــــــــــردي األولـــــــــــــــــــــــــــاع   بتفـــــــــــــــــــــــــــاقم حـــــــــــــــــــــــــــاثت الفقـــــــــــــــــــــــــــر ومزيـــــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــــــــن ت

اث تماعية ، صبيه عن أن املعوصت املقدمة من الدوق املاحنـة نىل بـذض  –اثقتصادية 
تـــتقل  وتريهتـــا بشـــكل متواصـــل ، علـــى عكـــس  –حســـب تقريـــر اثونكتـــاد  –األكـــرية 

 %0.05نىل  1998، لتصـل نسـبتدا عـام  WTOص الـواردة يف اتفاقـات التوصيات والنصـو 
م ، وليــنخفم 1990عــام  %0.09مــن النــاتح القــوم  اإلمجــان للــدوق املاحنــة ، بــدثً عــن 

مليـــــار دوثر كـــــنق اناـــــة أعـــــوام رقـــــط  4.5نمجـــــان املســـــاعدات اإلمنا يـــــة اـــــا مقـــــدارض 
(1995-1998. ) 
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ـــدرقات الدول       يـــة مـــن الســـلع وا ـــدمات ، واثســـتممار املباشـــر ، كمـــا أن معظـــم الت
واملعامنت املالية ، تتم بع أمريكا الشمالية وأورو  واليا ن ، وث هصل البلـدان األقـل 

 مـــــــــــن نمجـــــــــــان تـــــــــــدرقات اثســـــــــــتممارات العامليـــــــــــة للـــــــــــداكل ،  %0.1منــــــــــواً نث علـــــــــــى 
  (121)ة .رقط من التدرقات نىل البلدان النامية لتمع %0.7يف حع يذبب 

 حـــــر ً  إلشـــــارة ، أن البلـــــدان األقـــــل منـــــواً ، رغـــــم تـــــدبور أولـــــاعدا اثقتصـــــادية،      
ب  أكمر البلدان تطبيقاً والتزاماً بوصفات البنـه الـدون وصـندوق النقـد الـدون ، ومـن 
لـــمندا الـــتخل  مـــن السياســـات احلما يـــة ، نذ تشـــري بيـــاصت بـــذا األكـــري أبن عمليـــة 

قطعت  لفعل شـوطاً أبعـد يف أقـل البلـدان منـواً مقارنـة  لبلـدان الناميـة  هرير التجارة قد
بلـــداً املصـــنفة مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً  47 لنســـبة جملموعـــة الــــ  1999األكـــر  ، رفـــ  عـــام 

مندــا نىل أقــل مــن  %37وصــل متوســط معــدثت التعريفــات اجلمركيــة علــى الــواردات يف 
أو غري تعريفية نث ريما ندر وبصـورة طفيفـة ، ودون أن تكون بناك حوا ز كمية  20%

مــن البلــدان الناميــة األكــر   %23، بينمــا مل تتــورر در ــة اثنفتــاح بــذض نث يف مــا نســبتال 
  (122)بلداً مشلتدا دراسة الصندوق . 78من لموع 

أكمـر مـن  –علـى املـد   –ومع ذلـه ،  كـن القـوق أبن الـدوق األقـل منـواً مرشـحة      
 كن وصفال بـ " املعاصة املستد ة " .غريبا ملا  
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 … رابعا  :         مؤمتر الدوحة 
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نـــورمرب  13-9انعقـــد املـــؤمتر الـــو اري الرابـــع ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة يف الدوحـــة )      
م( ، حع كان اثقتصاد األمريك  ونىل حد  مـا اقتصـادات أغلـب الـدوق املتقدمـة 2001

لتباطؤ النسي ، وعلى أار األحداث املروعة يف احلادي عشـر مـن سـبتمرب متر حبالة من ا
الـــمس أدت نىل تـــدمري مبنيـــ  مركـــز التجـــارة العـــامل  يف نيويـــورك ، و ـــزء مـــن مبـــىن  2001

البنتا ون يف واشنطن ، اا  اد الطع بلة وأد  نىل ألرار رادحة على شركات الطـريان 
، وعلــى األســواق املاليــة ، وقطــاع ا ــدمات ،  األمريكيــة ، وشــركات التــأمع والســياحة

والعديد من الصناعات ، وتداعى املوقف بتفاقم حـدة البطالـة ونرـن  بعـم الشـركات 
، وأكــذ شــبح األ مــة اثقتصــادية يلــوح علــى دوق متقدمــة صــناعية أكــر  ، لــوث الــدعم 

لـتنيف تـدبور السخ  الذي قدمتـال احلكومـة األمريكيـة ملؤسسـاهتا ا دميـة واإلنتا يـة ، 
 …  أولاعدا ، ولوث القوة اثقتصادية اجلبارة المس تتمتع  ا الدوق الصناعية املتقدمة 

، رقــد  ادت احتمــاثت جلــوء بــذض الــدوق يف  -يف ظــل منــاال كدــذا  -ومــع ذلــه      
أو علــــى األقــــل غــــم الطــــرا  )*(عنقاهتــــا التجاريــــة نىل بعــــم السياســــات احلما يــــة ،

يف ية( ثلتزاماهتـا أو عدم تنفيذ بعم الدوق )وكاصة الدوق الصناع املتبادق عن   يل
ويف أســــوأ األحــــواق ترحيــــل ا نرــــات نىل  ــــوثت تفاولــــية  (*)*اتفاقــــات أورو ــــواي ،

                                                           
أشـــارت كلـــري شـــورت و يـــرة التنميـــة واملســـاعدات ا ار يـــة الربيطانيـــة ، كـــنق رعاليـــات املـــؤمتر الـــو اري الرابـــع لــــ  )*(

WTO  يف الدوحة ، نىل أن العامل  ر ارحلة تبـاطؤ اقتصـادي ، ونىل احتمـاق جلـوء الـدوق الغنيـة نىل تبـين سياسـات
قتصـاد األمريكـ  بـو أكـرب اقتصـاد يف العـامل  ـر ارحلـة ترا ـع ، واثقتصـاد ةا ية، وقالت : " نن بناك كطراً ، راث

نن العامل أصـبح صـغرياً  ـداً ، وهلـذا رسـيتأار اجلميـع … األوروج بدأ أيضاً  لرتا ع ، هلذا مت  فيم سعر الفا دة 
ة أيضــاً ، هلــذا مــن الضــروري وسيشــكل ذلــه هتديــداً لنــا مجيعــاً ، وســتزيد نســب البطالــة لــدينا ويف دوق العــامل الفقــري 

حماولـة انتشـاق اقتصـادات مجيـع الــدوق ومنعدـا مـن الوصـوق نىل مرحلـة الركــود، ألنـال نذا بـدأت مرحلـة الركـود ســتميل 
مقابلــة مباشــرة " انرتريــو "، رضــا ية "اجلزيــرة " ، الدوحــة ، … " . الــدوق نىل ةايــة مصــاحلدا اثقتصــادية ا اصــة 

 م .11/11/2001
 

تقــديرات البنـه الــدون أبن الـدوق الصــناعية لـو قامــت  لغـاء تــدابريبا احلما يـة، اــا ريدـا حصــ  اتفاقيــة  تشـري )**(
إلغـــاء مليـــار دوثر من 12مليـــار دوثر ســنو ً )  43األليــاا املتعـــددة، لكســـبت البلــدان الناميـــة مبلغـــاً نلــارياً قـــدرض 
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" كبـار النعبـع الدوحـة ، وكصوصـاً قادمة ، ما  عل مواقف الورود املشاركة يف مؤمتر 
ـــر مـــينً لل –"  ـــة حبـــدة أصـــحاب القـــرار أقـــل تشـــدداً وأكم توارـــق واحللـــوق الوســـط، مقارن

التنـــارس واملوا دـــة احلاميـــة الـــمس كانـــت ســـا دة بـــع خمتلـــف األطـــراا والتكـــتنت علـــى 
 م والمس أدت نىل رشلال يف هناية األمر .1999حلبة مؤمتر سياتل عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

مــن نلغــاء الرســوم اجلمركيــة علــى الســلع املصــنعة، المدــا  مليــار دوثر ســنو ً  31احلــوا ز أمــام الصــادرات الزراعيــة و 
م ، بنـاء 2002أنظر : تقرير عن التنمية يف العامل  …نتيجة إللغاء احلوا ز على املنسو ات وامللبوسات احلساسة (

 . 144املؤسسات من أ ل األسواق ، البنه الدون ، ص 
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 القضااي ااالفية يف مؤمتر الدوحة 
، ممــــل  WTOم بعــــم اجملــــاثت لــــمن اتفاقــــات تســــعى الــــدوق املتقدمــــة نىل ندرا      

وغريبـا ، وبـو مـا تعارلـال البلـدان الناميـة  …اثستممار ، والبي ة ، والشـرط اث تمـاع  
ما الــــت  –و ملقابـــل  –بصـــورة متفاوتـــة مـــن بلـــد نىل آكـــر . يف حـــع أن بـــذض األكـــرية 

ارة والفقــر ، هــاوق الــدرع  عتمــاد حمــاور أكــر  ث ترغــب  ــا الــدوق املتقدمــة ، كالتجــ
والتجـــــارة والتمويـــــل مـــــن ا ـــــل التنميـــــة ، وتطالـــــب  عـــــادة النظـــــر يف تعقيـــــدات نقـــــل 

 اخل . …التكنولو يا ، وهرير اهلجرة وتنقنت األشخاص الطبيعيع ، وقضا  الصحة 
وريمــا يتعلــق أب نــدة مــؤمتر الدوحــة ،  كــن القــوق أبهنــا قــد اشــتملت علــى نفــس      

لـة أمــام مـؤمتر سـياتل ، بعــد اكتصـاربا نىل احلــد األد  ، أي القضـا  الـمس كانــت معرو 
قـــد راعـــت اســـتبعاد املوالـــيع ا نريـــة الـــمس قـــد تـــؤدي نىل نرشـــاق  WTOأن ســـكر رية 

 -املؤمتر ، واقتصر  دوق األعماق على اناة حماور أساسية :
 احل و مــل لموعــة اثتفاقــات الــمس مل تنفــذ ، ومعظمدــا تتعلــق  ملصــ، احملــور األول

التجاريــة للبلــدان الناميــة وكاصــة أحكــام املعاملــة التفضــيلية الــمس كــان مــن املفــرتت 
على الدوق املتقدمـة اثلتـزام  ـا ، لتسـديل ندمـام البلـدان الناميـة يف نظـام التجـارة 

 العاملية .
 ويشـمل املوالـيع الـمس تسـمى ببنـود سـنغارورة ، أي املوالـيع املرحلـة ، احملور الثاين

ســـنغارورة ، مـــع منحظـــة أن ســـكر رية املنظمـــة مل تـــدر دا كاملـــة ونمنـــا مـــن مـــؤمتر 
مارســــت عمليــــة انتقا يــــة للموالــــيع الــــمس هتــــم الــــدوق الصــــناعية املتقدمــــة ، ممـــــل 
ا ــدمات املاليــة وتقنيــة املعلومــات واثتصــاثت ، يف حــع جتابلــت القضــا  الــمس 

واأل دي العاملـة ، ونقـل هتم البلـدان الناميـة ومندـا تـنقنت األشـخاص الطبيعيـع 
 اخل . …التكنولو يا ، وشروط تشجيع التجارة البينية ، وقضية الديون ا ار ية 

 وبـو عبـارة عـن لموعـة مـن املوالـيع اجلديـدة ، املختـارة أيضـاً مـن ، احملور الثالث
 قبل سكر رية املنظمة والمس هتم الدوق املتقدمة رقط دون غريبا .
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ديـدة بــع خمتلــف األطـراا كــدوق وتكـتنت حــوق  ــدوق لقـد اثرت كنرــات ع    
األعمـاق وآليــة عمـل املنظمــة ، وحـوق بعــم اثتفاقـات وتنصــل بعـم الــدوق عــن 

 ، وأمتـــــــــــــــــدت مناقشـــــــــــــــــات ومـــــــــــــــــداوثت املـــــــــــــــــؤمتر ليـــــــــــــــــوم …اثلتـــــــــــــــــزام  ـــــــــــــــــا 
 نلـــايف ، علـــى كـــنا مـــا تـــن  عليـــال لـــوا ح املنظمـــة ، حبمـــاً عـــن حلـــوق وســـط 

 -نذ تركزت أبم القضا  ا نرية يف :تقبل  ا األطراا الفاعلة ، 
عـــدم تطبيـــق معظـــم اثتفاقيـــات الســـابقة ، وكاصـــة اتفاقيـــات  ولـــة أورو ـــواي  -1

الـــمس هتـــم البلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً ، وبـــ  نقطـــة  وبريـــة أاثرت حفيظـــة الـــدوق 
الناميــة بســبب تنصــل الــدوق الصــناعية املتقدمــة عــن التزاماهتــا جتــاض البلــدان الفقــرية 

قــل منــواً وكاصــة ريمــا يتعلــق  ملعــوصت الفنيــة واملســاعدات املاديــة وكــذله مجلــة واأل
األمـر الـذي قطـع علـى البلـدان الناميـة واألقـل  )*(اثستمناءات واملعاملـة التفضـيلية ،

منـــواً مـــا كـــان  كـــن أن هصـــل عليـــال مـــن اـــار  ـــوثت املفاولـــات املتعـــددة ، رقـــد 
يــة الـوث ت املتحــدة األمريكيــة ودوق اثهــاد طالبـت اهلنــد والعديــد مـن الــدوق النام

األوروج اعاجلــة نشــكالية عــدم تنفيــذ اثلتزامــات الــمس وردت يف  ولــة أورو ــواي ، 
مشرية نىل أهنا مل هصل علـى معظـم املـزا  ا اصـة بفـتح األسـواق ملنتجـات البلـدان 

 اعية .النامية ، وكاصة منتجات النسيح وامللبوسات ، وكذله املنتجات الزر 
وث شـــه أن البلـــدان الناميـــة تتحمـــل أيضـــاً  ـــزءاً مـــن مســـؤولية عـــدم تنفيـــذ بعـــم      

 وانـــب اثتفاقيـــات ، ونن كـــان بشـــكل أقـــل ، نذ أن املســـؤولية األكـــرب يف التدـــرب مـــن 
اثلتزام  ثتفاقـات يقـع علـى عـاتق الـدوق املتقدمـة األقـو  اقتصـاد ً واألكمـر قـدرة رنيـاً 

 وندار ً . 

                                                           
كل مواد املعاملة التفضيلية الـواردة يف اتفاقـات أورو ـواي أكد و ير التجارة املصري يوسف بطر  غان ، أبن "   )*(

، مجيعدـا غـري مفعلـة ، بسـبب أهنـا غـري والـحة وغــري مفصـلة ، وأن الـدوق الناميـة والعربيـة تطالـب بتحديـد املعاملــة 
ضـاء يف التفضيلية يف كل اتفاق ، وهديد كطوات تنفيذبا ، وأن يكون التنفيذ ملزماً ون بار ً على كـل الـدوق األع

WTO  ، م9/11/2001" . مقابلة مباشرة " انرتريو " رضا ية " اجلزيرة " ، الدوحة 
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اع الزراعـــ  بـــع اثهـــاد األوروج مـــن  دـــة ، والـــوث ت املتحـــدة األمريكيـــة النــــز  -2
حيــجم طالبــت بــذض األكــرية مــن  )**(والعديــد مــن البلــدان الناميــة مــن  دــة أكــر  ،

 دوق اثهـــــــــــــــــــاد األوروج نلغـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــدعم احلكـــــــــــــــــــوم  املقـــــــــــــــــــدم لعمليـــــــــــــــــــات 
دات الزراعيـــة مـــن اإلنتــام والتصـــدير الزراعــ  ، ورـــتح األســـواق األوروبيــة أمـــام الــوار 

الدوق النامية ونلغاء القيود املفرولـة عليدـا ، ورأت الـوث ت املتحـدة لـرورة التـزام 
اثهــــاد األوروج  إللغــــاء التــــدرجي  للــــدعم الزراعــــ  ، بينمــــا بــــرر األوروبيــــون بــــذا 
الـــدعم أبنـــال يقـــدم للمـــزارعع الـــريفيع للمحارظـــة علـــى منـــط معيشـــتدم ، وللحفـــا  

 تماعيـــة الريفيـــة ، وأقصـــى مـــا وارـــق عليـــال األوروبيـــون بـــو  فـــيم علـــى البي ـــة اث
الــدعم الزراعــ  تــدرجيياً ، وبصــورة  ز يــة ، معلنــع ررضــدم ربــط ذلــه  ــدوق  مــين 
حمــدد لعمليــات التخفــيم .  واحلقيقــة أن ررــم اثهــاد األوروج وااطلتــال يف ن الــة 

 األسـباب اثقتصـادية دعم املنتجات الزراعية لـال  انـب سياسـ  أيضـاً ، نلـارة نىل
، من صحية أن اإلنتام الزراع  يف دوق اثهاد يتبع بنسبة كبرية يف ملكيتال القطـاع 
العام ، ونن نقا ت الفنحع ريال قوية  ـداً وتـؤار علـى السياسـات احلكوميـة ، نذ 
أن أي حــزب يوارــق علــى نلغــاء الــدعم الزراعــ  راــا ســيوا ال كســارة حمتملــة يف أيــة 

ــــــار أن املــــــزارعع انتخــــــا ت  ــــــة( ، علــــــى اعتب داكليــــــة )ر ســــــية أو برملانيــــــة أو حملي
األوروبيع منظمـون وهلـم نقـا ت ، ثشـه أن هلـا  اـرياً كبـرياً يف السـاحة السياسـية 

. 
أبهنــــا أيضــــاً تــــدعم منتجاهتــــا  و ملقابــــل اهتــــم اثهــــاد األوروج الــــوث ت املتحــــدة ،     

الزراعية بصورة مباشرة وغري مباشرة ، وان اليا ن تفرت رسـوماً ةا يـة عاليـة  ـداً علـى 
                                                           

ذكــر و يــر الزراعــة الربا يلــ  ، مــاركو  بــراتيين دي مــورايس ، أن دعــم الصــادرات الزراعيــة حيــد مــن بيــع منتجاتنــا  )**(
للــدعم أاــراً ســلبياً يف األســواق ا ار يــة ، الزراعيــة يف األســواق ا ار يــة ، وحيــد مــن قــدرتنا علــى املنارســة ، كمــا أن 

ألنال نفم أسعار املنتجات الزراعية ، ما يؤدي نىل كسارة مؤكدة للمزارعع الفقراء ، وعلى بذا األسا  رالربا يل 
 –مقابلــــــة مباشــــــرة " انرتريــــــو " ، رضــــــا ية " دج  …تعــــــارت اســــــتمرار الــــــدوق األوروبيــــــة دعــــــم منتجاهتــــــا الزراعيــــــة 
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، األمـر الـذي كشـف  ـنء عـن النطـاق احملـدود يف  %500وارداهتا الزراعية متمل نسـبتدا 
 . WTOتنفيذ الدوق املتقدمة ثلتزاماهتا يف اتفاقيات 

تقدمة ونن كانت قد استبدلت نظام احلصـ  بنظـام التعريفـة اجلمركيـة نن الدوق امل     
ـــــة  ـــــة  –علـــــى املنتجـــــات الزراعي ـــــؤد نث نىل  فـــــيم  -ورقـــــاً لنتفاقي ـــــه مل ي ، نث أن ذل

ــــــــــــــــــة ،  ــــــــــــــــــل أد  يف بعــــــــــــــــــم احلــــــــــــــــــاثت نىل   دة وســــــــــــــــــا ل احلماي  بامشــــــــــــــــــ  ، ب
ومــــن الناحيــــة  –ربــــالنظر نىل تعقيــــدات اتفاقــــات جتــــارة الســــلع الزراعيــــة كانــــت النتيجــــة 

  %31أن هايلـــــت الـــــدوق الصـــــناعية املتقدمـــــة وارتفـــــع دعمدـــــا للزراعـــــة مـــــن   -العمليـــــة 
، دون أن يشـــكل ذلـــه  1999عـــام  %40نىل  1997مـــن نمجـــان متحصـــنت الزراعـــة يف 
  (123)كرقاً ثتفاقات  ولة أورو واي .

لناميـــة النــــزاع حـــوق حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ، وريـــال كـــان ا ـــنا بـــع الـــدوق ا -3
ــــدان  ــــة ، نذ شــــعرت البل ــــق بصــــناعة األدوي ــــدوق املتقدمــــة ، وكاصــــة يف مــــا يتعل وال
الناميــة أهنــا أصــبحت مقيــدة يف ننتــام بعــم األدويــة اهلامــة مرتفعــة الــممن ، كأدويــة 
 اإليــــــــــد  مــــــــــمنً الــــــــــمس تبلــــــــــو تكلفتدــــــــــا للمــــــــــريم الواحــــــــــد يف الــــــــــدوق املتقدمــــــــــة 

دوثر يف بعـم  300تله التكلفة عـن  ألف دوثر سنو ً ، بينما ث تزيد 15حوان 
 البلدان النامية .

ورغم أن الدوق الصناعية املتقدمة كالوث ت املتحدة األمريكية وسويسرا قد أقـرت      
بضــــرورة نبــــداء املرونــــة يف تطبيــــق القيــــود حلمايــــة حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة ، نث أهنــــا 

الشـــركات علـــى املضـــ  يف أصــرت علـــى احـــرتام بــراءات اثكـــرتاع واإلنتـــام لتشــجيع 
 أحباادا وتطوير صناعات األدوية .

طالـــب اثهـــاد األوروج اناقشـــة القضـــا  التجاريـــة املتعلقـــة  حلقـــوق األساســـية  -4
للعمـــل )الشـــرط اث تمـــاع ( ، لكنـــال قوبـــل  لـــررم مـــن قبـــل البلـــدان الناميـــة الـــمس 

لـوع معـايري العمــل  اعتربتـال ذريعـة لفـرت قيـود ةا يـة جتــاض صـادراهتا ، علمـاً أبن مو 
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كــان أحــد املطالــب الــمس متســكت  ــا بشــدة الــوث ت املتحــدة األمريكيــة يف مــؤمتر 
 سياتل وكان أحد أسباب رشل املؤمتر .

نصـــرار اثهـــاد األوروج علـــى الـــربط بـــع التجـــارة وةايـــة البي ـــة ، لضـــمان عـــدم  -5
 استغنق احلكومات للبي ة ،  دا هقيق تفوق جتاري يف األسواق .

اهتمت اليا ن وكور  اجلنوبيـة الـوث ت املتحـدة األمريكيـة بفرلـدا رسـوماً علـى  -6
وارداهتـــــا مـــــن الصـــــلب ، وادعا دـــــا أبن تلـــــه الـــــواردات قـــــد دكلـــــت نىل األســـــواق 
األمريكيـــة أبســـعار متدنيـــة ، اـــا ألـــطربا نىل ا ـــاذ سياســـات ةا يـــة ملكارحـــة مـــا 

تجــارة العامليــة تقــد  تولــيحات أاتــال  إلغــراق ، وطلبــت الــدولتان مــن منظمــة ال
بشـــأن املمارســـات األمريكيـــة ، مؤكـــدة أبن الـــوث ت املتحـــدة تســـتخدمدا حلمايــــة 
منتجاهتا ثسـيما الفـوثذ ، بينمـا نفـت الـوث ت املتحـدة ذلـه معتـربة تلـه الرسـوم 

   )*(امابة سياسة ةا ية مشروعة لبعم صناعات الصلب الناش ة لديدا .
ية املتقدمة حبماية اسـتمماراهتا يف البلـدان الناميـة ، مـن حيـجم طالبت الدوق الغن -7

عدم التمييز لد املستممرين األ انب ، بينما رأت البلـدان الناميـة أن شـركاهتا غـري 
قادرة بعد على املنارسة مع الشركات األ نبية ، وأهنا ما الـت حبا ـة نىل املزيـد مـن 

 الوقت .

                                                           
، ليعمــل  ــا  %30ررلــت الــوث ت املتحــدة األمريكيــة رســوماً مجركيــة عاليــة علــى وارداهتــا مــن الصــلب بنســبة  )*(

م ، حبجـــة أن األســـواق األمريكيـــة تعـــا  مـــن اإلغـــراق وأن صـــناعة الصـــلب الناشـــ ة يف 20/3/2002ابتـــداًء مـــن 
م 2001شـركة صـلب أمريكيـة نرنسـدا كـنق عـام  25أعلنـت أمريكا تعا  من كسا ر وحبا ة نىل ةاية ، حيـجم 

. و لـــرغم مـــن أن الـــر يس بـــوة قـــد أعلـــن أبن بـــذا اإل ـــراء امابـــة عـــنم مؤقـــت، نث أن كـــنً مـــن روســـيا واليـــا ن 
مليــون دوثر )علــى التــوان( ، يف حــع بــددت الــدوق  600ستخســر ســنو ً بســبب ذلــه ، نصــف مليــار دوثر و 

مـــن احتيا اهتـــا ، واليـــا ن وكـــور  اجلنوبيـــة ، بررـــع دعـــو  لـــد  %25صـــدر نىل أمريكـــا مـــا يقـــارب األوروبيـــة الـــمس ت
، ملا لذله من خمالفة صرحية ثتفاقيات منظمة التجارة العاملية . )النشرة اثقتصـادية،  WTOالوث ت املتحدة يف 
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ة العامليـة وطريقـة نعـدادبا  ـدوق أعمـاق انتقدت اهلند سكر رية منظمة التجـار  -8
مؤمتر الدوحة ، ونخاق املنظمة مطالب وقضا  البلدان الناميـة والفقـرية الـمس تشـكل 

 . WTOالم  أعضاء 
كمـــــا أن العديـــــد مـــــن البلـــــدان الناميـــــة مل تكـــــن هبـــــذ اثســـــتعجاق  طـــــنق  ولـــــة       

ـــــــ ـــــــجم ومرا عـــــــة مـــــــد  تنفي ـــــــل رأت لـــــــرورة الرتي ـــــــدة ، ب ـــــــات تفاولـــــــية  دي  ذ اثتفاق
السابقة ، لـوث لـغوط الـدوق املتقدمـة ، ومنـاال انعقـاد مـؤمتر الدوحـة الـذي بيـأ اجلميـع 
ــــــــــه  ــــــــــدوق الكــــــــــرب  ، وملربراهتــــــــــا  نعــــــــــاة اثقتصــــــــــاد العــــــــــامل  ، صبي ــــــــــدض ال  ملــــــــــا تري
عن أن آراء الرتيجم والتأ يل حلكومات البلدان النامية قد كانت متفرقة وغـري موحـدة ، 

 ديد .وطرحت  ستحياء ش
لقــد شــككت دوق العــامل المالــجم يف مفاولــات ووعــود الــدوق الصــناعية املتقدمــة       

المس أكل ت  تفاقات منظمة التجارة العاملية ، وتنصلت من التزاماهتـا الـمس وقعـت عليدـا 
بعد مفاولات شاقة كنق  ولـة أورو ـواي .  واحلقيقـة املؤملـة الـمس ث بـد مـن ندراكدـا 

، ث  WTOتقدمـــة عنـــدما  س للتفـــاوت يف نطـــار مـــؤمترات و ـــوثت بـــ  أن الـــدوق امل
لتــدار  وتلبيــة احتيا ــات البلــدان الناميــة والفقــرية ، ونمنــا لتســعى نىل هقيــق املزيــد مــن 
املكاســـب اإللـــارية لبلـــداهنا وشـــركاهتا ، ســـواء كـــان ذلـــه عـــرب اثتفاقـــات أو  لتحايـــل 

كــــل شــــ ء ، بــــدءاً مــــن هديــــد نقــــاط   عليدــــا واملماطلــــة يف تنفيــــذبا ، ردــــ  تــــتحكم يف
التفــــاوت و ــــداوق األعمــــاق نىل صــــياغة اثتفاقيــــات والبيــــاصت ا تاميــــة واإلعــــنصت 
الو ارية ، وهديد مضموهنا واجتاباهتا ، وطريقة ندارة عمـل رـرق املفاولـات ، ويف ا ـاذ 

ــــزاعات ورقـــاً ملـــوا ين قـــو  األطـــراا املتنا عـــة ،  وحـــر يف قـــرارات املنظمـــة ، وحســـم الن
 اخل .…تربيراهتا بعدم تنفيذ اثلتزامات ، والتماسدا التفسريات القانونية املؤيدة هلا 

 ومــــــا يمــــــري الغرابــــــة بــــــو ندراك حكومــــــات البلــــــدان الناميــــــة وردمدــــــا لكــــــل بــــــذض      
احملـــاذير ، يف الوقـــت الـــذي تقـــف ريـــال عـــا زة عـــن أي هـــرك يغـــري مـــن منـــط وأســـاليب 

، وزــدبا مشــلولة التفكــري يف البحــجم عــن خمــارم واغــرات التعامــل مــع خمتلــف األطــراا 
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لتحســـع مكانتدـــا يف املنظمـــة ، كبلـــدان أو كتكـــتنت ، ويبـــدو أن كلـــري شـــورت و يـــرة 
التنميــة واملســاعدات ا ار يــة الربيطانيــة قــد أعطــت بنظــرة روقيــة وصــفاً دقيقــاً لولــعية 

 : ة نظـــــــــــــــر الـــــــــــــــدوق املتقدمـــــــــــــــة ، حـــــــــــــــع قالـــــــــــــــتالبلـــــــــــــــدان الناميـــــــــــــــة مـــــــــــــــن و دـــــــــــــــ
أعتقد أبن منظمة التجارة العاملية مدمـة للـدوق الفقـرية أكمـر اـا بـ  للـدوق الغنيـة  …" 

، رالدوق الغنية تستطيع التفاوت والتعاقد يف مـا بيندـا ، وأن تتبـادق جتـار ً يف مـا بيندـا 
، أمــا الــدوق الصــغرية رســيتم هتميشــدا ، وستضــطر نىل تقبــل كــل مــا متليــال عليدــا الــدوق 

أي صـــعوبة ولـــع البلـــدان الناميـــة والفقـــرية يف احلـــالتع ، والـــطراربا  (241)" ،…الغنيـــة 
 لتقبل كل ما  لى عليدا ، سواء كانت داكل املنظمة أو كار دا .

نن املصـــــفورة التاليـــــة تعطـــــ  صـــــورة مصـــــغرة لولـــــعية لموعـــــة خمتـــــارة مـــــن الـــــدوق      
 -منحظة : والتكتنت  لنسبة ألبم اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ، مع

  أن ولـــعية ومواقـــف الـــدوق يف التكـــتنت املشـــار نليدـــا يف املصـــفورة ، مواقـــف
غـــري مطلقـــة وغـــري موحـــدة ، رمـــن الطبيعـــ  أن يكـــون بـــداكل كـــل تكتـــل تباينـــات 
واكتنرـات نسـبية ، مـن دولـة نىل أكــر  ومـن اتفاقيـة نىل أكـر  ، حسـب مصــاحل  

حاة مــن  ــوبر اتفاقيــات كــل مندــا . أي أن مــا ورد يشــكل اجتابــات عامــة مســتو 
املنظمـــــة، ومـــــن طبيعـــــة التحالفـــــات وا نرـــــات الـــــمس نشـــــبت كـــــنق مفاولـــــات 

 ة، املنعقـــــد يفللمنظمـــــن آكربـــــا املـــــؤمتر الـــــو اري الرابـــــع والـــــمس كـــــا WTOومـــــؤمترات 
ة.الدوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )*(" WTOمصفوفة لطبيعة مواقف دول وتكتالت خمتارة ابلنسبة ألهم اتفاقيات " 
 أهم االتفاقات

 
 

 وتكتالتدول 

آلية عمل
 

W
T

O
جتارة السلع 

املنسوجات 
 

الزراعة
االستثمار 

حقوق امللكية  
الفكرية

اادمات املالية  
والتأمني

االتصاالت 
اادمات املهنية 

الشرط االجتماعي 
 

املشرتايت 
احلكومية

البيئة 
 

 × • • × • • • • • × • •  الوالايت املتحدة األمريكية -
 • • • × • • • • × + • • االحتاد األورويب -
 • • • × • • • • × • • • اليابـــان  -
 × × × • × × × + × • + × البلدان النامية -
 × × × • × × × + × + × × أقل الدول منوا   -
 الدول العربية -

× × 
•

• 
× + × × × • × × × 

      . )تريدبا ، وتريد املض  قدماً يف هريربا ، )تتطابق مع مصاحلدا 
 تنظر نليدا حبذر ، وتوارق عليدا على مضم ، أو أن األمر سيان لديدا .        +

 ث تريدبا ، وث تريد املض  قدماً يف هريربا ، )ث تتطابق مع مصاحلدا( . وبذا ث يعين أهنا غري ملزمة بتنفيذبا .×        
 ومن ا نرات الدا رة بع خمتلف الدوق والتكتنت جتاض كل مندا ، اجتابات مستوحاة من  وبر اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ، )*( 
م( .2001/ نــــــــــــــــــــــــــــــــورمرب  13-9، والـــــــــــــــــــــــــــــــمس كـــــــــــــــــــــــــــــــان آكربــــــــــــــــــــــــــــــــا يف الدوحـــــــــــــــــــــــــــــــة ) WTOالـــــــــــــــــــــــــــــــمس بـــــــــــــــــــــــــــــــر ت كــــــــــــــــــــــــــــــــنق اجلـــــــــــــــــــــــــــــــوثت التفاولـــــــــــــــــــــــــــــــية ، ومــــــــــــــــــــــــــــــــؤمترات  
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ـــــدوق       ـــــات تعكـــــس مصـــــاحل ال يتضـــــح مـــــن مؤشـــــرات املصـــــفورة أن معظـــــم اثتفاقي
اثستمناءات احملدودة املتعلقة  لبي ة واملنسـو ات ، والـمس الصناعية املتقدمة ، مع بعم 

 متاطـــــــــل الــــــــــوث ت املتحــــــــــدة األمريكيــــــــــة اثلتـــــــــزام  ــــــــــا ، واتفــــــــــاق الزراعــــــــــة  لنســــــــــبة 
لنهـــــاد األوروج واليـــــا ن ، أمـــــا اتفـــــاق ا ـــــدمات املدنيـــــة وهريـــــر انتقـــــاق األشـــــخاص 

ـــــن يبـــــدو أن اثتفـــــاق سيم ـــــع ، وكاصـــــة العمالـــــة ، ر ضـــــ  نىل األمـــــام لـــــررم الطبيعي
تكـــتنت الكبـــار ن ـــراء أي تقـــدم بشـــأنال ، وترحيـــل املفاولـــات بصـــددض مـــن  ولـــة نىل 

 أكر  ، نن مل يكن جتابلال يف أ ندة املفاولات .
و ملقابــل ، زــد الصــورة تكــاد تكــون معاكســة متامــاً يف مجيــع اثتفاقــات ،  لنســبة      

لــدوق العربيــة . رباســتمناء امليــزة النســبية لقلــة  مــن للبلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، اــا ريدــا ا
ــــــمس تطالــــــب بفــــــتح األســــــواق أمــــــام منتجاهتــــــا ،   الــــــدوق الناميــــــة يف صــــــناعة النســــــيح ال
يــر ح أن يكــون املوقــف العــام  جتاباتــال العريضــة ســلبياً مــن تلــه اثتفاقــات ومــن آليــة 

 عمل املنظمة المس ث تلي مصاحلدا واحتيا اهتا .
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  WTOمتر الدوحة يقبل الصني يف ؤ م
، لكندـا مل هصـل  1947تعترب الصع نحد  الدوق املؤسسة ثتفاقيات اجلـات عـام     

وكــــنق العقــــدين األكــــريين  )*(علــــى العضــــوية  آنــــذاك بســــبب انفصــــاق  يــــوان عندــــا .
،  WTOبـــــذلت الصـــــع  دـــــوداً كبـــــرية مـــــن أ ـــــل اثنضـــــمام نىل اجلـــــات ومـــــن بعـــــدبا 

سـنة تقريبـاً ، رـربغم اإلصـنحات وسياسـات  12شاقة علـى مـد   وكالت مفاولات
التحريـــــر واثنفتـــــاح اثقتصـــــادي الـــــمس اعتمـــــدهتا الدولـــــة الصـــــينية ، نث أن دوق الغـــــرب 
املتقدمـــة ظلـــت متاطـــل عمليـــة انضـــمامدا ، وتصـــنف اثقتصـــاد الصـــيين علـــى أنـــال مـــا اق 

كــان بنــاك ســبب نلــايف يتعلــق   اقتصــاداً اشــرتاكياً قا مــاً علــى التخطــيط املركــزي ، وراــا
بتخـــوا الـــدوق املتقدمـــة مـــن تزايـــد حجـــم الصـــادرات الصـــينية وتنوعدـــا ، والـــمس تتميـــز 
أبسعار منخفضة وقدرة تنارسية عاليـة يف األسـواق ا ار يـة ، يف الوقـت الـذي تصـنف 
ريــال الصــع كدولــة صميــة ، اــا ســيرتتب علــى انضــمامدا حصــوهلا علــى كــل اثســتمناءات 

ت التفضـيلية الـمس متـنح لشـرحية البلـدان الناميـة ، وبـو مـا حرصـت الصـع علـى واملعـامن
 WTO، يــــوم انضــــمامدا نىل  10/11/2001 كيــــدض ، أو  ألحــــر  التــــذكري بــــال يف 

أبهنا ما الت دولة صمية وستظل تدعم قضا  الدوق النامية والوقوا نىل  انب مصـاحل 
  (125)العامل المالجم .

الصــــع ، كــــنق عمليــــات التفــــاوت ، الكمــــري مــــن الضــــغوط  لقــــد مورســــت علــــى     
واثشرتاطات " املزيدة " ، مندا سياسية ، كقضا  احلر ت وحقـوق اإلنسـان ، وأكـر  
ــــة ، كاتفــــاقيمس املشــــرت ت  ــــات اثكتياري ــــزام الصــــع  ثتفاق اقتصــــادية ، كمحــــاوثت نل

ملتقدمــة مــن الصــع أقصــى وغريبــا ،  ــدا انتــزاع الــدوق ا …احلكوميــة والطــريان املــد  
 التجارية . –نمكاصت اثستفادة يف العنقات اثقتصادية 

                                                           
أاناء انعقـاد املـؤمتر الـو اري الرابـع ملنظمـة التجـارة العامليـة  11/2001/ 10يف WTOانضمت الصع راياً نىل  )*(

، مت قبــوق  يــوان هــت اســم " املنطقــة اجلمركيــة املنفصــلة لـــ  يــوان ،  11/11/2001يف الدوحــة ويف اليــوم التــان 
 وبينجو ، وكينمان ، وماتسو " ، وب  أااء اجلزر المس تتشكل مندا  يوان  . 
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نذ أن الـــوث ت املتحـــدة ودوق اثهـــاد األوروج واليـــا ن تنتـــا م بعـــم التخورـــات      
ــــل  ــــا الصــــع   مــــن رــــتح أســــواقدم أمــــام ســــيل البضــــا ع الصــــينية الركيصــــة ، والــــمس هت

 املصدرة يف العامل . املركز التاسع بع أكرب الدوق
لكن بناك من ير  ، و ملقابـل ، أن منتجـات الـدوق األوروبيـة والـوث ت املتحـدة      

أيضــاً ســتغزو بــدوربا األســواق الصــينية الــمس تعتــرب أكــرب ســوق عامليــة ، مــن حيــجم عــدد 
 مليار نسمة . 1.27سكاهنا اهلا ل ، البالو 

ــــــر التجــــــارة واثنضــــــم      ــــــة  WTOام نىل واحلقيقــــــة ، أن هري  لنســــــبة للصــــــع ، كدول
صــناعية صميــة ، ســنح ذو حــدين ، رفــ  حــع  كندــا   دة كفاءهتــا اثقتصــادية علــى 
املــــد  ومضــــاعفة حجــــم صــــادراهتا نىل األســــواق العامليــــة ، نث أن التبعــــات اآلنيــــة راــــا 
تكـــون حـــادة علـــى بعـــم الصـــناعات والقطاعـــات اإلنتا يـــة ، كاصـــة علـــى الصــــناعة 

ة والبرتوكيماويــة ، وعلــى صــناعة الســيارات واآلثت واثتصــاثت الــمس ســتتعرت النفطيــ
، ويبـدو  …نىل منارسة شديدة من قبل الشركات الدولية اليا نية واألمريكية واألوروبية 

أن الصــينيع يرابنــون علـــى املعــدثت العاليــة لنمـــوبم اثقتصــادي ، وعلــى طـــريقتدم يف 
وق احلــر ومســتجدات هريــر التجــارة العامليــة الــمس أطلقــوا التنميــة والتعامــل مــع نظــام الســ

عليدــا تســمية " الواقعيــة اثقتصــادية " ، نذ تطــرح الصــع بنجاحدــا يف اجلمــع بــع نظــام 
سياس  اشرتاك  وتطبيق قواعد السوق واملنارسة على صـعيد اثقتصـاد ، منوذ ـاً يكـاد 

م مــا 2001فعــة بلغــت عــام يكــون رريــداً مــن نوعــال ، يف ظــل معــدثت منــو اقتصــادي مرت
نلـــــــارة نىل قـــــــدرهتم يف التوريـــــــق بـــــــع انـــــــدما دم املتزايـــــــد يف  (126) )*(. %7.9نســـــــبتال 

اثقتصـــاد العـــامل  ، وتركيـــزبم علـــى اثعتمـــاد الـــذاس وتقويـــة بياكـــل اثقتصـــاد الـــوطين .  
رالصـــع ، ونن كـــان قطاعدـــا الزراعـــ  مـــا اق متخلفـــاً وأن القطـــاع الريفـــ  ريدـــا يشـــكل 

                                                           
 %10.1سنو ً ، كنق عقد الممانينات ، وارتفع نىل  %9.3الوسط  للنمو اثقتصادي يف الصع كان املعدق   )*(

 . 230م . أنظر بوق بريست و رابام طومبسون ، ما العوملة ، مر ع سابق ، ص 1996-1990كنق الفرتة 
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نث أن مــــا  طــــط لــــال بعــــد انضــــمامدا نىل منظمــــة التجــــارة العامليــــة حبلــــوق العــــام  ، 60%
    (127) -حماورض يف :م ، ترتكز أبم 2005
 مليار دوثر سنو ً . 100  دة حجم اثستممارات األ نبية نىل  -1
 .0.5  دة معدق النمو يف الناتح احملل  اإلمجان بنسبة%  -2
م ، 2001مليــــار دوثر عــــام  475حــــوان  مضــــاعفة حجــــم التجــــارة ا ار يــــة مــــن -3

مليــــار  600مليــــاراً $ واردات( ، نىل أكمــــر مــــن  225مليــــاراً $ صــــادرات /  249)
 م .2005دوثر يف العام 

  دة حجـــــم الصـــــادرات مـــــن املنتجـــــات الـــــمس متتلـــــه ريدـــــا الصـــــع ميـــــزة نســـــبية   -4
 كــــــاملنبس اجلــــــابزة والنســــــيح ، واألحذيــــــة ، وألعــــــاب األطفــــــاق ، واملنتجــــــات

 الكدر  ية واإللكرتونية .
مليــــار دوثر ،   70مضــــاعفة الصــــادرات مــــن املنســــو ات واملنبــــس اجلــــابزة نىل  -5

 كنتيجة إل الة نظام احلص  يف اتفاق " األلياا املتعددة " .
 
يف مــــؤمتر الدوحــــة ث يعــــين  لضــــرورة  WTOنن املوارقــــة علــــى انضــــمام الصــــع نىل      

ية مــع دوق الغــرب ، وكاصــة مــع الــوث ت املتحــدة ترا ــع أو تنشــ  ا نرــات الصــين
واليـــا ن ، بـــل العكـــس بـــو األر ـــح ، بظدـــور لـــاق وحمـــور كـــنيف  ديـــد يضـــاا نىل 

اثقتصـادي ، الـذي ثشـه سيسـدم  -حماور ا نرات األكر  ، وبو احملـور التجـاري 
 –يف   دة حــــدة التنــــارس علـــــى األســــواق ليضــــاعف مـــــن تفــــاقم ا نرــــات السياســـــية 

 ثقتصادية بع الصع والوث ت املتحدة واليا ن وبقية دوق الغرب.ا
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 البلدان النامية والتحالف املفقود 
لقـــد أصـــبحت منظمـــة التجـــارة العامليـــة ، بعـــد مـــؤمتر الدوحـــة ، تضـــم يف عضـــويتدا      
دولة مصـنفة علـى أهنـا بلـدان صميـة وأقـل  114دولة  نضمام الصع و يوان ، مندا  144
مندـا كـدوق  %20تقريباً مـن لمـوع الـدوق األعضـاء ، وتتبقـى  %80واً ، أي اا نسبتال من

دولـــة صـــناعية متقدمـــة .  نث أنـــال مـــن الضـــروري بنـــا اإلشـــارة نىل  30متقدمـــة وعـــددبا 
 -بعم احلقا ق اهلامة :

  أي بـدون الصـع  112نن حجم التجارة ا ار يـة للـدوق الناميـة واألقـل منـواً الــ ،
 ( 128)من نمجان التجارة العاملية . %15، ث يتجاو   و يوان

  مـن لمـوع التجـارة العربيـة  %10ث يتجاو  التبادق التجاري البيين للـدوق العربيـة
 مع العامل .

  مــن لمــوع جتارهتــا  %40يبلــو حجــم التجــارة البينيــة للــدوق اآلســيوية ، مــا نســبتال
 ( 129)مع ا ارم .

ــــذي يفســــر نىل حــــ      ــــى حــــد  األمــــر ال ــــة ، عل ــــدوق العربيــــة والنامي ــــري بامشــــية ال  د كب
سـواء ، واســتحواذ الكبـار علــى ندارة درـة املنظمــة ، رـالوث ت املتحــدة األمريكيـة وكنــدا 
، واثهـاد األوروج ، واليــا ن ، بــم أصــحاب القــرار داكـل منظمــة التجــارة العامليــة الــمس 

 ق النامية املدمشة. دم يف األسا  مصاحل الدوق العظمى ، وليس الدو 
تصدر شكلياً  إلمجـاع واـا يسـمى عمليـة التوارـق ، نث أن  WTOورغم أن قرارات      

نمكانيات البلدان النامية للضغط على الكبار وهقيق مكاسـب مـا شـبال معدومـة ، ونن 
هقق هلـا بعـم املكاسـب ، رـذله مـن نرـرا ات عمليـات املسـاومة والشـد  واجلـذب بـع 

عبـــع الر يســـيع ، نذ تـــدور بـــداكل املنظمـــة ومـــن وراء الكـــواليس صـــراعات أطـــراا الن
التجاريــــة، وعمليــــات منــــاورة  –الــــدوق والتكــــتنت العمنقــــة علــــى املصــــاحل اثقتصــــادية 

ومســاومة ، ولــغوط متعــددة اثجتابــات ، يســموهنا " مفاولــات شــاقة " ، هتــدا نىل 
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لتجـــد البلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً التكالـــب علـــى هقيـــق املزيـــد واملزيـــد مـــن املكاســـب . 
نفسدا يف ولع  أرضل ما ريال الطراربا للسع  نىل  فيف ما قد يلحق  ـا مـن ألـرار 
، واثســتفادة النســبية اــا يتيحونــال هلــا ، وليصـــبح العمــل مــن داكــل املنظمــة أمــراً واقعـــاً 

كـنق التكتـل يفرت عليدا ندراك أخية أن تـتعلم مـا يطلـق عليـال " قواعـد اللعبـة "، مـن 
ـــــــــــــــــرق الدر ـــــــــــــــــة المانيـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــع " النعبـــــــــــــــــع " مـــــــــــــــــن ر  ، وتنســـــــــــــــــيق املواق

واألكرية ، ملوا دة املفاولات واثتفاقيات القادمة المس تقودبا ر رق الدر ـة  …والمالمة 
 األوىل ، ولتجنب الضغوط واملمارسات اثبتزا ية المس تنتدجدا دوق الشماق الغنية.

ـــة " تت      ـــة يف العنقـــات نن " قواعـــد اللعب طلـــب ندراك وردـــم كارطـــة املتغـــريات اجلاري
التجارية الدوليـة ، وحبا ـة نىل اسـتيعاب معمـق جلميـع اثتفاقـات مـن خمتلـف اجلوانـب، 
وتلمس املصاحل املشرتكة ، واملتباينة أو املتنـاررة ، يف مـا بـع الـدوق والتكـتنت ، ردنـاك 

ة الر يســـــة ، )الـــــوث ت املتحـــــدة صـــــراعات عامليـــــة حقيقيـــــة بـــــع التكـــــتنت اثقتصـــــادي
ــــــا ن  ــــــة ، اثهــــــاد األوروج ، الي ــــــع بــــــذض …األمريكي ــــــة ب ( ، نذ أن ا نرــــــات التجاري

ـــيس بســـبب  ـــر ورشـــل مـــؤمتر ســـياتل ، الـــذي رشـــل ل التكـــتنت بـــ  الـــمس أدت نىل تعم
ــــدوق الصــــناعية  ــــة ولكــــن نتيجــــة كنرــــات ال ــــدوق املتقدمــــة والبلــــدان النامي كنرــــات ال

 سدا ، يف ما بيندا البع .املتقدمة نف
ومــــا يفــــرتت علــــى البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً بــــو أن تلعــــب علــــى قاعــــدة بــــذض      

ا نرـــــات القا مـــــة بـــــع الـــــدوق املتقدمـــــة ، ككتـــــل وجتمعـــــات ، رتنســـــق وتتعامـــــل مـــــع 
التكتنت والدوق ، ورقاً للقواسم واملصلحة املشرتكة ، للحصوق علـى ميـزات تفاولـية 

وأن تكـــون هالفاهتـــا ومواقفدـــا مرنـــة وغـــري اثبتـــة ، علـــى أســـا    )*(دة .ومكاســـب حمـــد

                                                           
اجلماعيـة جتـاض التكـتنت  بذلت العديد من البلدان الناميـة بعـم اجلدـود كـنق مـؤمتر الدوحـة ، لتنسـيق املواقـف )*(

الكرب  ، لوث موقف دولتع بامتع  اا يسمى بـ " دوق املفتاح " ، خـا مصـر و نـوب أرريقيـا ، اللتـان أُنتقـد  مـن 
قبــل بعــم الــدوق علــى نلــعاا املوقــف اجلمــاع  للبلــدان الناميــة ومتييعــال ، اــا يتماشــى مــع رصــل  ديــد ملزيــد مــن 

 ا مقابل مكاسب معينة للدولتع . أنظر :هرير التجارة العاملية ، ورا
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عنقــات تتغــري ديناميكيــاً مــع أي مــن التكــتنت ،  لنســبة لكــل اتفــاق ولكــل مولــوع 
علــى حـــدض ، حيـــجم  كـــن الوقـــوا مــمنً مـــع الـــوث ت املتحـــدة يف موقفدـــا لـــد أورو  

 ن لـــــــــــــد أمريكـــــــــــــا يف حـــــــــــــوق اتفـــــــــــــاق الزراعـــــــــــــة ، ومـــــــــــــع اثهـــــــــــــاد األوروج واليـــــــــــــا 
وبكـذا . اعـىن اثسـتفادة مـن  …مولوع املنسو ات ، ونىل حـد مـا يف مولـوع البي ـة 

الفرص ومن تناقضات اآلكرين ، وأن يكون اثرتباط  لتكتنت الكرب  لتحقيق أكـرب 
قـــدر اكـــن مـــن املصـــاحل ا اصـــة ، وليكـــون يف اإلمكـــان املشـــاركة يف ندارة املفاولـــات 

 وصياغة القرار.
نن عمليات التنسيق والتكامـل التجـاري املطلوبـة جيـب أن ث تقتصـر علـى لموعـة      

الــدوق العربيــة ، بســبب لــعف حجمدــا اثقتصــادي وو هنــا التجــاري ، حيــجم ث يزيــد 
ـــــــــــدوق العربيـــــــــــة لتمعـــــــــــًة عـــــــــــن صـــــــــــادرات دولـــــــــــة ســـــــــــنغارورة   نمجـــــــــــان صـــــــــــادرات ال

ن متتـد لتشـمل جتمعـات نقليميـة بـل ثبـد هلـا أ (130)وحدبا ، )مـن دون الـنفط طبعـاً( ،
أو غريبـــا ، لتشـــكيل  …أكـــر  ، ســـواء أببعـــاد دينيـــة ، أو  غراريـــة أرريقيـــة أو آســـيوية 

  بدة عريضة يكون هلا صوت مسموع أو رقم يف حسا ت العمالقة الكبار .
كمــا أن الضــرورة املولــوعية هــتم علــى بلــدان اجلنــوب الفقــرية الرتيــجم ، وحــر 

يف عمليـات التحريـر اجلديـدة واملتواصـلة الـمس تـدرع  ـا الـدوق الغنيـة التوقف عـن اهلرولـة 
بوترية حممومة ، بل نعادة النظر يف اثتفاقات وآليات العمل المس سـبق نقرارابـا نذا كـان 

 ذله اكناً .
وحر ث يفدم أبن يف األمـر تبسـيطاً ، ثبـد مـن اإلقـرار  حلا ـة نىل  دـود مضـنية      

تفصــيلية معمقــة ، وندراك سياســ  مســؤوق ، ونث رســيكون امابــة  وعا لــة ، ودراســات
تســـطيح  شـــديد اثعتقـــاد أبن يف بـــذا وحـــدض حـــنً ص حـــاً ، أو خمر ـــاً إلنقـــاذ أولـــاع 
الــدوق الناميــة والفقــرية ، ومـــا ذلــه نث  ــزء مــن مجلـــة سياســات مرتابطــة علــى خمتلـــف 
                                                                                                                                        

 اثقتصـــــــادية ، –د . حممـــــــد الســـــــيد ســـــــعيد ، مـــــــدير مكتـــــــب األبـــــــرام يف واشـــــــنطن ، مقابلـــــــة " انرتريـــــــو " ، دج 
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م بذض البلـدان مـن حالـة الـذبوق املستو ت ، و كيٌد ألخية اثلطنع بدور  ما   ُنر 
 واثنشداد الننرادي نىل مستقبل يصنعال هلا ويستممرض اآلكرون .       
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تعتــــرب اجلمدوريـــــة اليمنيـــــة لــــمن لموعـــــة البلـــــدان األقـــــل منــــواً ، ردـــــ  تعـــــا  مـــــن      
تشوبات واكتنثت حادة يف البنية اثقتصادية أرـر ت العديـد مـن اإلشـكاثت املزمنـة 

 النمـــــــــو اثقتصـــــــــادي ، متملـــــــــت أبـــــــــم مظابربـــــــــا يف الرتا ـــــــــع املســـــــــتمر يف معـــــــــدثت 
طيلة عقد التسعينيات ، ويف متوسط نصيب الفرد السـنوي مـن النـاتح القـوم  اإلمجـان 
، وتــــراكم الــــدين ا ــــار   ، وارتفــــاع نســــبة التضــــخم ، والــــطراب منــــاال اثســــتممار ، 

مـــن نمجـــان القـــو  العاملـــة  %35م نىل 2000وتفشـــ  البطالـــة ليصـــل معـــدهلا هنايـــة عـــام 
عجز يف املوا ين التجارية واملدروعات ، واملوا نـة احلكوميـة، لـوث ارتفـاع وتفاقم ال ( 131)،

م، اــا كفــف 2000و  1999األســعار العامليــة للــنفط و  دة حجــم اإلنتــام كــنق عــام  
نســبياً مــن حــدة اثكتناقــات اثقتصــادية ، نذ أن الــيمن تعتمــد نىل حــد كبــري يف تغطيــة 

ا ا ار يــــة علــــى عا ــــدات الــــنفط ، كمــــا ســــيأس اجلانــــب األكــــرب مــــن نفقاهتــــا والتزاماهتــــ
 تفصيلال .

األمــــــر الــــــذي درــــــع احلكومــــــات املتعاقبــــــة نىل تبــــــين برصلــــــ  نصــــــنح ومجلــــــة مــــــن      
ـــــدأت عـــــام  ـــــمس ب ـــــه ال ـــــة ، كـــــان أخدـــــا تل  عقـــــب  1995السياســـــات اإلصـــــنحية املتفرق

احلــــرب األبليــــة ، ونفــــذت علــــى عــــدة مراحــــل ورقــــاً لوصــــفات صــــندوق النقــــد الــــدون 
والبنــــه الــــدون ، وهــــت نشــــراردما ، حيــــجم تركــــزت أبــــداردا ، كمــــا بــــ  العــــادة ، يف 
ـــــت "  ـــــمس تشـــــمل سياســـــمس " التمبي ـــــدوليع ال ـــــة للصـــــندوق والبنـــــه ال  الوصـــــفات النمطي
و " التكيــف ونعــادة اهليكلــة " ، وغلبــت علــى مراحلدــا املختلفــة  طوطدــا العريضــة ، 

فـــاق العـــام وعـــبء الـــدين ا ـــار   ، سياســـة ماليـــة انكماشـــية بـــدرت نىل  فـــيم اإلن
وتقلي  معدثت التضخم ، ملعاجلة اثكتنثت اهليكلية ، من كنق كفـم كـل مـن 
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معــدثت اثســتممار العــام ، واإلنفــاق املو ــال للخــدمات اث تماعيــة ، ولــغط مســتو  
 ،  جتاض هقيق استقرار اثقتصاد الكل  . …اثستدنك الضروري 

يف بعـــــم السياســـــات املتعلقـــــة  عـــــادة اهليكلـــــة كخصخصـــــة  نلـــــارة نىل الشـــــروع     
مؤسســــات القطــــاع العــــام ، وتعــــديل عــــدد مــــن التشــــريعات الكفيلــــة بتخفــــيم التعررــــة 
اجلمركيــة وتبســيط اإل ــراءات اجلمركيــة حنــو هريــر التجــارة وتقــد  املزيــد مــن اثمتيــا ات 

ة وحمجمـة عـن اثسـتممار والتسدينت لنستممارات احمللية واأل نبية المس ما الت مـرتدد
وغريبـا  …يف اليمن ، ونعادة النظر يف بعـم القـوانع الضـريبية وقـانون البنـوك التجاريـة 

. 
حقيقـــًة ، لقـــد أمكـــن مـــن كـــنق تنفيـــذ تلـــه اإل ـــراءات وقـــف التـــدبور احلـــاد يف      

م ، واخنفـــم معـــدق التضـــخم 1994النمـــو اثقتصـــادي الـــذي أعقـــب احلـــرب األبليـــة يف 
م ، كمـــا أســـتقر ســـعر صـــرا الـــر ق 1997عـــام  %6.3م نىل 1994عـــام  %71مـــن حـــواىل 

وتقلـ   (132)كـنق نفـس الفـرتة ، %11نىل حـواىل  %26واخنفضت أسعار الفا دة مـن 
مــــــن النــــــاتح احمللــــــ  اإلمجــــــان يف  %6م نىل 1994يف عــــــام  %20العجــــــز يف املوا نــــــة مــــــن 

الســــــيطرة علــــــى التضــــــخم  نث أن تلــــــه املؤشــــــرات اإلجيابيــــــة  ســــــتمناء (133)م،1995
واستقرار أسعار الصرا مل يتواصل   دا يف السنوات النحقة ، وبدأت عـدبا التنـا ن 

 يف العديد من مفاصل اثقتصاد الوطين .
نذ أن زــــاح اإلصــــنحات ، والتنميــــة عمومــــاً ، يتوقــــف علــــى مــــد  القــــدرة علــــى      

حلقيقيـة ، والـتمكن مـن  ـذب هقيق استقرار اثقتصاد الكل  ، وررـع معـدثت النمـو ا
وتوظيـــــف اثســـــتممارات الداكليـــــة وا ار يـــــة ، وكلـــــق رـــــرص عمـــــل  ديـــــدة ، و  دة 

 الصادرات انتجات نوعية قادرة على املنارسة يف األسواق ا ار ية .
ويف بــذا الصــدد ثبــد مــن الوقــوا علــى األرقــام واملؤشــرات الرايــة عــرب      

 -احملاور التالية :
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 قتصادي النمو اال -1
تشــــكه العديــــد مــــن الدراســــات يف دقــــة احتســــاب معــــدثت النمــــو ، وأن بنــــاك      

مبالغــة يف األرقــام الــمس تعلندــا اجلدــات الرايــة ، وحــر  رــرتات صــحة البيــاصت الرايــة، 
 1995عــام  %8.5زــد أن معــدثت النمــو يف النــاتح احمللــ  اإلمجــان قــد ترا عــت مــن 

و  (134)، 1998عــــــــــــام  %3.2مث نىل  1997و  9619يف عــــــــــــام   %5.2و  %5.6نىل 
  (135). 1999يف   2.2%
يف حــع أن احلكومــة كانــت تطمــح ورقــاً لتوصــيات البنــه الــدون نىل ررــع معــدق      

وبشـكل دا ـم كـنق العشـر سـنوات  % 6 - 7 النمـو اثقتصـادي احلقيقـ  نىل مـا بـع 
ـــدة 1995 – 2005) ـــة املتزاي  والنمـــو الســـكا  وانتشـــار م( ، ملوا دـــة حـــاثت البطال

 اخل . …الفقر ، واخنفات متوسط دكل الفرد 
م نىل ترا ــــع 1999و  1998و  1997كمــــا تشــــري تقــــارير البنــــه املركــــزي ل عــــوام       

ــــــع القطاعــــــات اثقتصــــــادية ،  –وبــــــ  األبــــــم  –اــــــا ريدــــــا  )*(معــــــدثت النمــــــو يف مجي
و  %5.4م نىل 1997عــام يف  %8.2القطاعــات غــري النفطيــة الــمس تناقصــت وحبــدة مــن 

  (136)على التوان . 1999،   1998يف األعوام  1.2%
ـــاتح القـــوم  واصـــل       بـــذا  إللـــارة نىل أن متوســـط نصـــيب الفـــرد الســـنوي مـــن الن

م يعــادق 1990دوثراً بعــد أن كــان يف  275م مــا مقــدارض 1998اخنفالــال ليبلــو يف هنايــة 
  (138)( بع دوق العامل .117رتبة )لتحتل اليمن بذله امل (137)دوثراً ، 686
 

                                                           
 ، قــــد  1999-1991جتــــدر اإلشــــارة نىل أن قاعــــدة البيــــاصت الرايــــة للحســــا ت القوميــــة كــــنق الفــــرتة مــــن  )*(

قبــل اجلدــات احلكوميــة ، رغــم نشــربا ســابقاً ، واســتبداهلا بصــورة غــري مــربرة ، يف تقــارير اجلدــا   ــر  تكييفدــا مــن 
م ، اــا يظدــر هقيــق زاحــات ونزــا ات 2000املركــزي لإلحصــاء والبنــه املركــزي اليمــين بــدءاً مــن نصــدارات العــام 

دتمع ، وأاثر حفيظتدم وحفيظة العديد اقتصادية " وخية " ، األمر الذي كلق حالة من اإلر ك لد  الباحمع وامل
 من اجلدات ، اا ريدا صندوق النقد والبنه الدوليع .   
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 تطورات العجز يف املوازنة العامة للدولة  - 2
مـن كفـم العجــز يف موا نـة الدولــة  -حســب البيـاصت الرايــة  -متكنـت احلكومـة     

نىل  -وبــ  ســنة احلــرب األبليــة  -م 1994نىل النــاتح احمللــ  عــام  %20مــن مــا نســبتال 
. حيـجم اتبعـت سياسـات  فـيم عجـز املوا نــة م 1997يف  %1.1م و 1995عـام  6%

 -مسارين متوا يع :
  األوق : عـن طريــق   دة اإليـرادات عــرب السياسـات الضــريبية وررـع أســعار ا ــدمات

 العامة .
  ولــــيس اجلــــاري  –المــــا  : وبــــو األكطــــر عــــرب تقلــــي  اإلنفــــاق العــــام اثســــتمماري

اعــات ، األمــر الــذي نىل حــدض األد  ، بــل جتميــدض يف بعــم القط –والــرتيف 
انعكــس ســلباً علــى عا ــدات النفقــات العامــة وأاــر علــى القطاعــات ا دميــة  
كـــــــالتعليم والصـــــــحة ، واإلدارة والقضـــــــاء .. وعلـــــــى تنميـــــــة مشـــــــاريع البنيـــــــة 

 األساسية لنقتصاد الوطين عامة .
م 1997 مليـار ر ق عـام 8.5ومع ذله رقد تصاعد لدداً عجز املوا نـة العامـة مـن      

نتيجـــة لإلبـــدار  (139)م علـــى التـــوان ،1999م و 1998مليـــار ر ق يف  83و  43.9ىل ن
العبمـــ  للمـــاق العـــام ، ولتقلبـــات األســـعار العامليـــة للـــنفط الـــمس أصـــبحت موا نـــة الدولـــة  
 را دــا تتــأار مــداً و ــزراً ، كاصــة نذا مــا علمنــا أبن تقــديرات نيــرادات الــنفط يف موا نــة 

عــــام  %76و  (140)مــــن مجلــــة اإليــــرادات الذاتيــــة ، %66م بلغــــت نســــبتدا 1998عــــام 
 أي أن اناــــــة أر ع نيــــــرادات املوا نــــــة تغطــــــى مــــــن اإليــــــرادات النفطيــــــة،  (141)، 2000

بـــل أن عامـــل الـــنفط و اـــريات أســـعارض العامليـــة املتغـــرية قـــد أســـدمت مـــمنً ، نىل  انـــب 
م 1998روعات لعــام عوامــل التعمــر األكــر  ، يف تســجيل عجــز  مفــا ىء  يف ميــزان املــد

مــن النــاتح  %9.1مليــون دوثر أي قرابـة نصــف مليـار دوثر واــا نسـبتال  467.7مقـدارض 



 209 

ــــــــــ ـــــــــا م يقـــــــــدر ب ـــــــــ  اإلمجـــــــــان ، بعـــــــــد أن كـــــــــان بنـــــــــاك ر مليـــــــــون دوثر  118.9احملل
  (142)م.1997عام
 

 الصادرات وامليزان التجاري  - 3
مليـــار ر ق ، نتيجـــة  279.3م ، را ضـــاً مقـــدارض 2000حقـــق امليـــزان التجـــاري عـــام      

مليـار ر ق ، بـ  يف معظمدـا  660لز دة حجم الصادرات المس بلغـت وألوق مـرة قرابـة 
نذ يتضح من البياصت الراية املتاح نشـربا أبن صـادرات الـنفط ( 143)صادرات نفطية ،

ا ـــام واملنتجـــات النفطيـــة كـــنق الســـنوات املالـــية هتـــل معظـــم مســـاحة الصـــادرات ، 
 %95.3مـن نمجـان الصـادرات عامـًة ، و  %96.2م مـا نسـبتال 1996كلت يف حيجم شـ

ــــوان ، 1998و  1997كــــنق عــــام   %91.5و  %96.5مث ارتفعــــت نىل ( 144)علــــى الت
،  %3.8واعىن آكر رإن الصادرات غري النفطيـة مل تتجـاو  نسـبتدا ( 145)م ،2000عام 

،  1997،  1996األعـوام  من نمجان قيمـة الصـادرات كـنق 3.5%،  8.5%،  4.7%
 م  لرتتيب .2000،  1998
األمــر الــذي يعكــس حمدوديــة ولــآلة بــام  الصــادرات مــن غــري الــنفط وعجزبــا      

عن املنارسـة يف األسـواق ا ار يـة ومـد  اعتمـاد اثقتصـاد اليمـين علـى نيـرادات الـنفط 
 يســاً وغالبــاً ملعظــم وبنســبة عاليــة  ــداً يف تغطيــة العجــو ات املختلفــة واعتبــارض مصــدراً ر 

نيرادات الدولة . و لتان ارهتان اثقتصاد الوطين للعوامل الداكليـة مـن حيـجم اثعتمـاد 
شـــبال الكلـــ  علـــى ننتـــام وتصـــدير ســـلعة وحيـــدة قابلـــة للنضـــوب ، وكالـــعة للمـــؤارات 

  (146)ا ار ية يف سوق النفط وتقلب أسعار بورصتال .
ــــــال يف تطــــــورات ع      ــــــزان التجــــــاري كــــــنق الفــــــرتة وبــــــو مــــــا  كــــــن منحظت  جــــــز املي

م ، رربغم سياسة مضـاعفة اإلنتـام النفطـ  و  دتـال عـن املخطـط لـال، 1996-1998
ـــة احتيا ـــات التنميـــة ومعاجلـــة بعـــم اثكتناقـــات ، نث أن التـــدبور يف األســـعار  لتغطي
 العامليــة للــنفط الــذي يرتكــز عليــال اقتصــاد الــبند قــد ااــر و ــنء علــى امليــزان التجــاري ،
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مــن  %13.6مليــون دوثر وبنســبة  700م أبكمــر مــن 1998وبــر  العجــز ريــال رجــأة عــام 
  (147)الناتح احملل  اإلمجان .

 
 الدين العام احمللي وااارجي  - 4
حققـــــت اإلصـــــنحات اثقتصـــــادية يف لـــــاق احلـــــد مـــــن األ مـــــة املتفاقمـــــة للـــــدين      

م 1995 ار يـة علـى الــيمن يف ا ـار   زاحـاً ملحوظـاً ، حيـجم كــان رصـيد املديونيـة ا
مــــن النــــاتح احمللــــ  اإلمجــــان ، نذ متكنــــت  %180مليــــار دوثر واــــا نســــبتال  10يقــــارب 

 م واســــــــــــاعدة صــــــــــــندوق النقــــــــــــد الــــــــــــدون عــــــــــــرب صدي 1996احلكومــــــــــــة يف نــــــــــــورمرب 
مليار دوثر( والـمس كانـت  5.369من الديون الروسية )أي نلغاء  %80 ريس من نلغاء 
املتبقيـة  %20مـن نمجـان مديونيـة الـيمن ا ار يـة ، ونكضـاع الــ %60تشكل مـا نسـبتال 

، أي  %67مــن الــدين الروســ  لشــروط اتفاقيــة صبــون الــمس تعــين نعفــاء الــيمن أيضــاً مــن
 ( 148)مليون دوثر . 82من 
يف الوقـــت نفســـال و ملقابـــل أكـــدت بعـــم الدراســـات علـــى أن زـــاح اإلصـــنحات      

التـــــدبور اثقتصـــــادي قـــــد مت بفضـــــل قـــــروت كبـــــرية مـــــن  كـــــنق ررتهتـــــا األوىل ونيقـــــاا
حيــجم ســاخت تلــه األمــواق علــى تــدرق ( 149)صــندوق النقــد الــدون والبنــه الــدون ،

م( 1999-1996العمــنت الصــعبة نىل الــبند ، رقــد حصــلت الــيمن كــنق الفــرتة )
احنــة علــى عــدد مــن القــروت املختلفــة جتــاو  لموعدــا املليــارين دوثر قــدمتدا الــدوق امل

 كدعم لسياسات اإلصنح اثقتصادي .  (150)واملؤسسات التمويلية الدولية ،
ورغــم تضــارب بيــاصت الــدين ا ــار   ، نث أن آكــر تقريــر للبنــه املركــزي اليمــين      

م، 31/12/2000يشري نىل أن الرصيد القا م للقروت ا ار يـة املتعاقـد عليدـا حـر 
  (151)مليون دوثر . 5715قد بلو 
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 االستثمار والبطالة  - 5
أابتــت البيــاصت واملؤشــرات الرايــة اســتمرار نحجــام اثســتممارات احملليــة واأل نبيــة      

عـــن اإلســـدام يف مشـــاريع التنميـــة يف الـــيمن ، نذ مل يتجـــاو  نمجـــان تـــراكي  اثســـتممار 
م( عـــدد 1998-1992املمنوحـــة مـــن اهلي ـــة العامـــة لنســـتممار كـــنق ســـبعة أعـــوام )

تركيصــــاً ، نفــــذ مندــــا بشــــكل كامــــل أو  ز ــــ  حســــب بيــــاصت املســــح امليــــدا   2417
تقريبـــاً ، وبـــذله تكـــون نســـبة  %40مشـــروعاً ث غـــري أي مـــا نســـبتال  986للدي ـــة رقـــط 

 تقريباً . %60املشاريع غري املنفذة 
ــــ      مـــن املشـــاريع " املنفـــذة " بعضـــدا مت تنفيـــذض كـــامنً والـــبعم  %40وحـــر نســـبة ال

شكل  ز   وغـري كامـل ، كمـا أن معظمدـا اقتصـر علـى اثسـتممار يف مشـاريع اآلكر ب
صــغرية بامشــية وليســت بنــاك مشــاريع صــناعية أو  راعيــة أو اكيــة ننتا يــة ذات و ن 
يـــــذكر ، حيـــــجم يظدـــــر ذلـــــه  ليـــــاً مـــــن حمدوديـــــة حجـــــم رـــــرص العمـــــل الـــــمس أ حتدـــــا 

م أي كــــنق ســــتة 1998م وحــــر 1992اثســــتممارات اجلديــــدة " املنفــــذة " رعــــنً منــــذ 
ررصـــة عمـــل  3205ررصـــة عمـــل رقـــط اعـــدق ســـنوي ث يزيـــد عـــن  19229أعـــوام وبـــ  
وبـذض كاراـة حقيقيـة  ملعـىن اثقتصـادي كـون اثسـتممارات ا اصـة بــ   (152) ديـدة ،

البديل واملخرم الوحيد ثمتصاص مجوع العمالة العاطلـة الـمس بلغـت تقـديراهتا احلاليـة مـا 
نذ قــــدر عــــدد املتخــــر ع مــــن النظــــام  (153)ن القــــو  العاملــــة ،مــــن نمجــــا %35نســــبتال 

كمــا   (154)ألــف كــريح  امعــة ، 120م اــا يزيــد عــن 2000-1996اجلــامع  كــنق 
أشـــار تقريـــر التنميـــة البشـــرية أبن الـــز دة الســـكانية اهلا لـــة يف الـــيمن تررـــد ســـوق العمـــل 

ررصــة  3205ط كــل بــذا مقابــل متوســ  (155)ألــف عامــل . 150-120ســنو ً مــا بــع 
  (156)عمل سنو ً تتيحدا اثستممارات احمللية واأل نبية .
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 تركيب الناتج احمللي اإلمجايل  *
يتصدر قطاع الصناعات اثستخرا ية بقيـة القطاعـات اثقتصـادية ، حيـجم أسـدم      

ـــــــال يف  %33.8م اـــــــا نســـــــبتال 2000كـــــــنق العـــــــام  ـــــــ  اإلمجـــــــان ، يلي ـــــــاتح احملل  مـــــــن الن
 ، وبـــــ  نســـــبة متوالـــــعة  %15.3ســـــبية قطـــــاع الزراعـــــة والصـــــيد اـــــا يعـــــادق األخيـــــة الن

 من القو  العاملة تشتغل  لزراعة . %61 لنظر نىل أن قرابة 
ــــة ، والنقــــل والتخــــزين واملواصــــنت ،       ــــه قطــــاع  ا ــــدمات احلكومي أيس بعــــد ذل

علـــى  ، 10.3 %و %10.8حيـــجم بلغـــت مســـاختدا يف تكـــوين النـــاتح احمللـــ  اإلمجـــان 
، يف  %8.7التوان ، بينمـا كانـت مسـاخة قطـاع جتـارة اجلملـة والتجز ـة والفنـادق بنسـبة 

حـــع أســـدم قطـــاع التمويـــل والتـــأمع والعقـــارات ، وقطـــاع الصـــناعات التحويليـــة كـــنق 
  (157)،  لرتتيب . %7.5و  %7.8نفس العام بنسبة 

ـــة احملـــاور الســـابقة ، ينحـــظ       ـــام وكمـــا بـــو احلـــاق يف بقي أن الـــز دة يف حجـــم اإلنت
النفط  ويف أسعارض العاملية قـد طغـت بشـكل والـح علـى خمتلـف املؤشـرات اثقتصـادية 
، وعلى الـو ن النسـي ملكـوصت النـاتح احمللـ  اإلمجـان ، وأصـبح إلنتـام وتصـدير الـنفط 
ومشــتقاتال الــدور األســا  واحلاســم يف مــد  ونمكانيــة هقيــق التنميــة اثقتصــادية ، غــري 
أن يف ذلــه أيضــاً تكمــن كطــورة اعتمــاد اثقتصــاد الــوطين علــى ننتــام وتصــدير ســلعة 
ــــال يــــتم  واحــــدة معرلــــة للنضــــوب ولتقلبــــات أســــعاربا العامليــــة ، كاصــــة وأن اإلنتــــام من

ألـــف برميـــل  389نىل  –حســـب البيـــاصت املتاحـــة  –مضـــاعفتال ســـنة بعـــد أكـــر  ليصـــل 
دون مراعـــاة احملـــاذير الـــمس ( 158)م ،0200ألـــف برميــل يف  434، ونىل  1999يوميــاً عـــام 

تشري نليدا بعم التقارير ، حوق نضوب بعم اآل ر ، وحمدودية اثحتياط  العـام مـن 
 )*(املخزون النفط  .

                                                           
تفتقــر عمليــات ننتــام وتصــدير الــنفط يف الــيمن وبياصهتــا الرايــة للشــفارية ، وث تو ــد معلومــات كاملــة ودقيقــة  )*(

 متاحة لكميات النفط ، سواء تله املكتشفة أو املنتجة واملصد رة .
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ة تطــــوراً ملحوظــــاً، حققــــت التجــــارة ا ار يــــة للمنتجــــات الســــلعية يف اجلمدوريــــة اليمنيــــ
حيجم اتسع نطاق تعامنهتا مع العـامل ا ـار   اسـترياداً وتصـديراً ، وشـكلت العا ـدات 
النفطيـة عـامنً حمركـاً يف متويــل عمليـات اثسـترياد لتلبيــة اثحتيا ـات املتزايـدة لنقتصــاد 

، %36م بنسـبة 2000-1996الوطين . رقد  ادت واردات البند كـنق الفـرتة مـن 
( ، 2، ) ـدوق رقـم  %52لعا دات المس وررهتا   دة الصـادرات البالغـة نسـبتدا بفضل ا

 ردــــــــــــــــــــــ  يف لملدـــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــادرات نفطيـــــــــــــــــــــــة وحمصــــــــــــــــــــــلة لـــــــــــــــــــــــز دة اإلنتـــــــــــــــــــــــام 
 م .2000-1999واثرتفاع الكبري يف األسعار العاملية ، كاصة كنق عام  

وثر ، مليــون د 670اقــدار  1998أي أن مــا حققــال امليــزان التجــاري مــن عجــز يف      
أو را م كنق األعوام األكرية ، بو بسـبب وحيـد ير ـع نىل تقلبـات األسـعار العامليـة 
للـــنفط  لـــز دة أو النقصـــان ، واعتمـــاد الـــبند كليـــاً علـــى صـــادرات ســـلعة واحـــدة بـــ  

 من نمجان الصادرات . %96.5م نىل 2000النفط ، وصلت نسبتدا عام 
أي علـــى أســـا  الكتـــل  – 1999الـــيمن يف أمـــا مـــن حيـــجم التو يـــع اإلقليمـــ  لتجـــارة * 

  -(  أن : 3، زد يف بياصت اجلدوق رقم ) -ولموعات الدوق 
  اـا يقـارب  %37.7القسم األكرب من الواردات أيس من الدوق العربيـة ، وبنسـبة ،

مليـــــار ر ق ، وأن  312.7مليـــــار ر ق مـــــن نمجـــــان الـــــواردات البـــــالو قيمتدـــــا  118
 %6، ورقـط  %31.8لـس التعـاون ا ليجـ  ، اـا يعـادق أغلبدا يصل مـن دوق ل
 من  ق  الدوق العربية .

، مث البلـــدان  %24.6ويف املرتبـــة المانيـــة  س لموعـــة البلـــدان األوروبيـــة بنســـبة         
 من نمجان الواردات . %22.3اآلسيوية غري العربية اا  مل 

  رقــد كــان للبلــدان اآلســيوية غــري مليــار ر ق  380 لنســبة لصــادرات الــيمن البالغــة
مليـار ر ق ، بـ  يف األصـل  331( ، اـا قيمتـال %87العربية نصيب األسد مندا )

صادرات نفطية ، يف حع تتو ع النسبة القليلة الباقية من الصادرات األكـر  غـري 
 النفطية على الدوق العربية وبعم الدوق األكر  .
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ينحـظ أن دولـة  1999وردت مندا الـيمن عـام و لنسبة لرتتيب أبم الدوق المس است *
مــن نمجــان الــواردات ،  %12.1اإلمــارات العربيــة املتحــدة هتــل مقدمــة القا مــة بنســبة 

 %11.7تليدا اململكة العربية السعودية والوث ت املتحدة األمريكية ، مث الكويت ، )

 ( .4على التوان( ، )أنظر اجلدوق رقم  5.7%،  5.9%،  
ابـــل رـــإن أبـــم البلـــدان الـــمس صـــد رت نليدـــا الـــيمن يف نفـــس العـــام بـــ  الصـــع و ملق *

مــن نمجـــان الصــادرات ، مث  يننـــد وكــور  اجلنوبيـــة وســنغارورة واهلنـــد  %30.7بنســبة 
 -( 5حســب بيــاصت اجلــدوق ) - لرتتيــب(  7.5%،  8.7%،  14.6%،  27.2%)

 فطية .، علماً أبن الصادرات نىل تله البلدان ب  صادرات ن
( ، الـذي يبـع تطـور حركـة الـواردات والصـادرات للـيمن مـع بلـدان  6من اجلـدوق ) *

يتضح أبن واردات اليمن من الدوق العربية قـد  ادت كـنق الفـرتة  )*(املنطقة العربية ،
 مليـــــــــــــــــــار ر ق ،  118مليـــــــــــــــــــار ر ق نىل  53( مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــوان 1996-1999)

مـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة والســـــعودية ، أغلبدـــــا مـــــن دولـــــة اإل %123بـــــز دة نســـــبتدا 
 والكويت .

أما الصادرات وب  األبم ، رقد كانت الز دة ريدـا أقـل بكمـري كـنق نفـس الفـرتة      
مليــــار ر ق يف  18.7، أي أهنــــا  ادت مــــن مـــا قيمتــــال  %36.3، وشـــكلت مــــا نســـبتال 

 م .1999مليار ر ق عام  25.5نىل  1996
لصادرات مع املنطقة العربية ، واألسـواق الـمس تسـعى و لرتكيز على اجتابات تطور ا *

( أن الســــوق 6نليدــــا املنتجــــات اليمنيــــة ، ســــنجد مــــن بيــــاصت نفــــس اجلــــدوق رقــــم )
مليــــار ر ق ، تليدــــا  7.9املرتبــــة األوىل ، اــــا قيمتــــال  1999الكويتيــــة قــــد احتلــــت عــــام 

                                                           
( مـــع بيـــاصت البنـــه املركـــزي اليمـــين يف 5مـــع منحظـــة تضـــارب بيـــاصت اجلدـــا  املركـــزي لإلحصـــاء يف اجلـــدوق ) )*(

( ، حيــجم اسـتبعدت يف األوق كــل مـن دولــة الكويــت والسـودان مــن لموعـة أبــم عشـرون دولــة صــدرت 6اجلـدوق )
 نليدا اليمن .
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 2.9،  3.5ة )مليــــار ر ق( ، مث الســــودان واإلمــــارات العربيــــة املتحــــد 6.7الســــعودية )
 مليار ر ق على التوان( ، وأيس بعدبا الصوماق و يبوس .

( يف 1999-1996يف حــع ترا ــع حضــور املنتجــات اليمنيــة كــنق الفــرتة )       
مليـــار ر ق نىل حـــوان املليـــار ر ق ، وكـــذله يف البحـــرين،  3.5األســواق املصـــرية مـــن 

 مليون ر ق رقط . 21مليار ر ق نىل  2.5من 
نن السوق اليمنية تدكلدا املنتجـات املتنوعـة ، وبصـورة متزايـدة مـن سـنة نىل أكـر  * 

، قل مــا - ســتمناء الــنفط  – ، بينمـا املنتجــات اليمنيــة ، وبــ  شــحيحة وحمــدودة  ــداً 
جتـــد لنفســـدا مكـــان يف األســـواق اجملـــاورة ، صبيـــه عـــن األســـواق األكـــر  ، وبـــو مـــا 

ـــــــاصت اجلـــــــداوق ) ـــــــذي يتجلـــــــى يف 13،  12،  11،  10،  9،  8،  7تظدـــــــرض بي ( ال
حمدودية حجم وتنـوع الصـادرات ، ويف غلبـة عجـز املـوا ين التجاريـة للـيمن ، وبنسـب 
متفاوتــــة ، ســــواء كــــان ذلــــه مــــع التجمعــــات اثقتصــــادية اإلقليميــــة ، أو مــــع الــــدوق 

 األكر  كل على حدة ، طبيع  ريما عدا الدوق املستوردة للنفط اليمين .
علـــق بتطـــورات احلركـــة التجاريـــة حســـب اجملموعـــات الســـلعية للبنـــود الر يســـة ريمـــا يت *

 -( منحظة :17، 16للتصنيف الدون ،  كن من كنق بياصت اجلدولع )
  ـــــات ـــــدون قـــــد ُقســـــمت نىل عشـــــر ر   أن اجملموعـــــات الســـــلعية ورقـــــاً للتصـــــنيف ال

الوقـود ، نلــارة  ر يسـة ، تشــمل املنتجـات الغذا يــة واحليوانيـة ، وا امــات اـا ريدــا
نىل املنتجات الصناعية اختلف تفريعاهتا كالكيماو ت واملعـدات ومنتجـات التبـو 

  …واملشرو ت ، ومصنوعات أكر  
  ــــات الســــلعية عامــــة قــــد شــــكلت ريدــــا لموعــــة ــــه الف  ــــيمن مــــن تل أن واردات ال

( مــــن دون الزيــــوت %33الــــجم واردات الــــبند ) 1999األغذيــــة واحليــــواصت عــــام 
وأخدا الـواردات  )*(مليار ر ق ، 103.4النباتية واحليوانية ، أي اا قيمتال  والشحوم

                                                           
م ، نىل 2000الزيـــوت والشـــحوم النباتيـــة واحليوانيـــة ، عـــام   ادت قيمـــة الـــواردات مـــن املـــواد الغذا يـــة ، اـــا ريدـــا )*(

 ( .123-122م ، صنعاء ، ص 2000مليار ر ق . )بياصت تقرير البنه املركزي اليمين لعام  126.3
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مليــــار ر ق ، مث الســــكر ومنتجاتــــال ، ومنتجــــات األلبــــان  53مــــن احلبــــوب بقيمــــة 
مليــــــــار ر ق  6.5مليــــــــار ر ق علــــــــى التــــــــوان( ، و  11مليــــــــار و  15والبــــــــيم ، )

. علمــاً أبن املتوســط العــام للــواردات مــن اللحــوم ، ومملدــا للخضــراوات والفواكــال 
مـــن نمجـــان الـــواردات، و  %20لـــواردات أقـــل البلـــدان منـــواً مـــن املـــواد الغذا يـــة بـــو 

 ( 159)للدوق املتقدمة . %9.7 لنسبة للبلدان النامية ، و  8.7%
  مليـــار ر ق  9يف حـــع مل تتجـــاو  الصـــادرات مـــن نفـــس اجملموعـــة ويف نفـــس العـــام

وصـــــادرات الـــــ  والتوابـــــل املكانـــــة األوىل يف  رقـــــط ، احتلـــــت صـــــادرات األاـــــاك
مليــار ر ق تقريبــاً لكــل مندــا ، نلــارة نىل الصــادرات مــن  3اجملموعــة ، اــا قيمتــال 

 مليار ر ق .  1.5ا ضراوات والفواكال حبوان 
  11تضــمنت  1999وبشــكل عــام ، لــوحظ أبن أبــم اناــع ســلعة مســتوردة عــام 

 ق تقريبـــــــاً ، يتصـــــــدربا القمـــــــح ، ودقيـــــــق مليـــــــار ر  92ســـــــلعة غذا يـــــــة ، قيمتدـــــــا 
ـــدوا ن املذبوحـــة ، والزيـــوت  القمـــح ، والســـكر ، واألر  ، واحلليـــب اجملفـــف ، وال

 اخل .… النباتية 
 

ســلعة غذا يـة بــع أبـم اناــع سـلعة مصــدرة ، ولكـن بقيمــة نمجاليــة  15مقابـل        
ــــارات ر ق ، أخدــــا الــــ  واألاــــاك و يــــوت وشــــح 8ث تزيــــد عــــن  ــــة ملي وم حيواني

 ( 160)وغريبا  . …ونباتية ، وحلوم الضان ، ورواكال 
  أمــا  لنســبة للصــادرات رترتبــع علــى رأ  قا متدــا لموعــة " وقــود معــد  و يــوت

مـن لمـوع  %95، أي اـا نسـبتال  1999مليار ر ق عـام  359تشحيم " اا قيمتال 
بــــــو ندرام وبــــــديد  أن الســــــبب يف ارتفــــــاع بــــــذض النســــــبة  )*(صــــــادرات الــــــبند ،

                                                           
 (. 111م ، صنعاء ،ص 2000.)تقرير البنه املركزي اليمين لعام  %96.5م نىل 2000ارتفعت نسبتدا عام  )*(
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ــــة مــــن  الصــــادرات النفطيــــة لــــمن تلــــه اجملموعــــة ، بينمــــا تو عــــت النســــبة املتبقي
 ( ، وحبص  ل يلة على اجملموعات السلعية األكر  .%5الصادرات )

، تصــــنيفاً آكــــر للــــواردات  20،  19،  18مــــن  دــــة أكــــر  ، تبــــع اجلــــداوق رقــــم  *
مصــن ع( ، وريدــا تظدــر والصــادرات ، حبســب طبيعــة املــواد ، )كــام / نصــف مصــن ع / 

 )مـــــن دون  %98.7لتبلـــــو نســـــبتدا  1999صـــــادرات الـــــيمن مـــــن املـــــواد ا ـــــام عـــــام 
للصـــادرات نصـــف املصـــن عة ، ورقـــط  %0.5احتســـاب نعـــادة الصـــادرات( ، وبنســـبة 

للصــــادرات املصــــن عة ، مقابــــل واردات مــــن الســــلع املصــــن عة بلغــــت نســــبتدا يف  0.9%
 مليار ر ق . 148اردات ، أي اا قيمتال من نمجان الو  %47.3نفس العام 

 
 جتارة املنتجات الصناعية . * 
( ا ـــــاص ببيـــــاصت واردات وصــــادرات الـــــيمن مـــــن 21يتضــــح مـــــن اجلـــــدوق رقــــم )     

 -املنتجات الصناعية ، حسب البنود الر يسية للتصنيف الدون :
  1999بعــام  ، مقارنــة 2000نن اإلمجــان العــام للصــادرات قــد قفــز بنســبة كبــرية عــام 

مليـــــار دوثر ، وبـــــ  نتيجـــــة لـــــز دة ننتـــــام  1.6، أي أبكمـــــر مـــــن  %65.2بلغـــــت 
 وتصدير النفط ، وثرتفاع أسعارض العاملية .

  197.4م نىل 2000الـــــز دة الكبــــــرية يف حجــــــم الـــــواردات الصــــــناعية ، لتصــــــل عــــــام  
لــــ  مــــن اإلمجــــان الك %51.9مليــــار دوثر $( ، أي اــــا نســــبتال  1.2مليــــار ر ق، )

للـــــواردات، شـــــكلت اآلثت واملعـــــدات ووســـــا ط النقـــــل احلصـــــة األكـــــرب مـــــن تلـــــه 
، مقابل صـادرات صـناعية أقـل مـا  كـن القـوق عندـا ،  %20.6الواردات ، وبنسبة 

مليـــار ر ق )رقـــط  7.2نهنـــا شـــبال غا بـــة ، نذ مل تتجـــاو  قيمتدـــا كـــنق نفـــس العـــام 
الصـــــادرات ، ردـــــ   ميـــــع مـــــن نمجـــــان  %1.1مليـــــون دوثر $( ، اـــــا  مـــــل  44.3

بنودبــا وتصــنيفاهتا ث تشــكل أي و ن يف قا مــة الصــادرات علــى اإلطــنق ، بــل نن 
صــــادرات العطــــور ومــــواد التجميــــل ومــــواد التنظيــــف لتمعــــة والــــمس مملــــت حصــــتدا 
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( أكرب نسبة بع لموعات السـلع الصـناعية املصـدرة ، مل تتجـاو  %0.2التصديرية )
 مليون ر ق . 1170قيمتدا  ألرقام املطلقة 

  م ، 2000وريمـــا يتعلــــق  ملنتجـــات الدوا يــــة ، رقـــد بلــــو نمجـــان قيمــــة وارداهتـــا عــــام
مليــون دوثر ، شــكلت املــواد  70حبســب بيــاصت اهلي ــة العليــا ل دويــة ، أكمــر مــن 
مليــــون ر ق ، أي مــــا  222) %2ا ــــام املســــتوردة للصــــناعات الدوا يــــة مــــا نســــبتال 

  (161)( .مليون دوثر 1.4يعادق 
كما بلو عدد الشركات الدوا ية المس تعامل معدا املستوردون اليمنيون كـنق نفـس       
أخدا شركة " رـاركو " املصـرية ، و "  نسـكو ويلكـم "  (162)شركة عاملية ، 226العام 

أمريكيـة / نيطاليـة / بريطانيـة /  -بريطانية / مصرية ، " بريسـتوق مـاير  اسـكويب "  -
يوصنية / مصرية ، نلارة نىل " ألفا " السورية ، و " الشـركة العربيـة األردنيـة " ررنسية / 

  (163)، و " املدن الطبية املصرية " .
مــــن واردات الــــيمن  %40وقــــد اســــتأارت الشــــركات الدوا يــــة العربيــــة علــــى نســــبة      

( ، وشـــركات دوق شـــرق آســـيا %50م ، بعـــد الشـــركات األوروبيـــة )2000الدوا يـــة عـــام 
  (164)على التوان( . %2،  %8وأمريكا )

يقابـــل ذلـــه ، أوق عمليـــة تصـــدير دوا ـــ  حققتدـــا شـــركة " شـــيفاكو " اليمنيـــة نىل      
م ، عـــرب األمـــم املتحـــدة لـــمن اتفـــاق الـــنفط مقابـــل الغـــذاء ، 2002العـــراق أوا ـــل العـــام 

 2.25ألـــف دوثر ، أي  مجـــان  750والـــمس متـــت علـــى اـــنث درعـــات قيمـــة كـــل مندـــا 
  (165)مليون دوثر .

نن ما  كن اإلشارة نليال بنـا يرتكـز يف أن اإلنتـام الـدوا   احمللـ  حمـدود  ـداً ، وث      
يغط  نث نسبة ل يلة من احتيا ات السوق اليمـين ، )أخدـا األدويـة التقليديـة( . ونن 

نجيابيـة  ونن كـان يعكـس حالـة -تزايد عمليات اثسترياد من الشركات والبلدان العربيـة 
نث أن السـبب الـر يس للمقـل النسـي يف ذلـه يعـود يف  -على طريق التكامـل اإلقليمـ  

األصـــــل نىل لـــــعف القـــــدرة الشـــــرا ية للمســـــتدله اليمـــــين ، واخنفـــــات أســـــعار واردات 
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املنتجـــات الدوا يـــة مـــن البلـــدان العربيـــة ، مقارنـــة أبســـعار شـــرا دا مـــن البلـــدان الصـــناعية 
 األمريكية وغريبا .املتقدمة ، األوروبية و 

نث أن األبم من بذا وذاك ، بو أن الصناعات الدوا ية اليمنية ، نذا مـا لـاعفت      
 مــــــــــــن  دودبــــــــــــا لتحســــــــــــع اجلــــــــــــودة واملواصــــــــــــفات ،  كــــــــــــن أن تكــــــــــــون مرشــــــــــــحة

لتحتـــل مكانـــة ث أب   ـــا يف بيكـــل الصـــادرات الســـلعية اليمنيـــة ،  -علـــى املـــد   - 
تقليديــــة ، كاملضــــادات احليويــــة ، ومضــــادات األميبيــــا و لــــذات مــــا يتعلــــق  ملنتجــــات ال

 .فيتامينات ، وبعم املرابم وغريباوالسعاق واملنر  والطفيليات وكارضات احلرارة وال
( الولــــــع املـــــرتدي للبنيــــــة التحتيــــــة لقطــــــاع النقــــــل 22تعكـــــس بيــــــاصت اجلــــــدوق )* 

صــادرات  %97.9واملواصــنت ، رمعظــم احلركــة التجاريــة تــتم عــرب املــوانئ البحريــة )
ــــة ، و  ــــواردات الواصــــلة عــــرب النقــــل  %86معظمدــــا نفطي واردات( ، يف حــــع أن ال

ـــــة يف  %7.8اجلـــــوي مل تـــــزد نســـــبتدا عـــــن  ، وبـــــو أمـــــر طبيعـــــ  نظـــــراً للتكلفـــــة العالي
اســتخدام كــدمات الطــريان ، نث أن األمــر املمــري لننتبــاض بــو تــد  حصــة الــواردات 

 الواردات ، وكذله األمر  لنسـبة للصـادرات من نمجان %6.2عرب النقل الربي نىل 
، مقارنة حبجم العنقـات التجاريـة مـع دوق ا لـيح  %1.4عرب الرب ، المس مل تتجاو  

مـا يعكــس لــعف البنيــة … اجملـاورة ، ممــل الســعودية واإلمـارات وُعمــان والكويــت 
ؤسســــات األساســــية احلاليــــة يف شــــبكة الطرقــــات واملرارــــق الن مــــة ، واثرتقــــار نىل م

 وشركات النقل احلديمة .
ـــاء  -وبشـــكل عـــام  كـــن القـــوق أبن مجيـــع مـــوانئ اجلمدوريـــة          راـــا  ســـتمناء مين

تفتقـــر نىل التقنيـــات ونىل أســـاليب اإلدارة احلديمـــة ، واملرارـــق  -املنطقـــة احلـــرة عـــدن 
 اخل .… املفرتلة كاملستودعات واملخا ن ، ووسا ل النقل املتطورة 
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 جات استنتا* 
رغـــم بعـــم املآكـــذ علـــى دقـــة البيـــاصت الرايـــة وتضـــارب أرقامدـــا أحيـــاصً ، نث أنـــال      

 كــــن اســــتخنص أبــــم اثجتابــــات الر يســــة لتطــــورات التجــــارة ا ار يــــة يف اجلمدوريــــة 
 -اليمنية ، واملتمملة يف :

  أن صادرات اليمن ب  صادرات أحاديـة اجلانـب ، وتكـاد تعتمـد بصـورة كليـة علـى
ســلعة واحــدة بــ  الــنفط ومشــتقاتال ، وقــد تــوح  املؤشــرات النســبية يف بــذا  تصــدير

الشأن أبن اليمن دولة برتولية ، مملدا ممل  رياهنا مـن دوق ا لـيح النفطيـة ، أو أن 
، … صــادراهتا النفطيــة قــادرة علــى تغطيــة اثحتيا ــات الواســعة ملتطلبــات التنميــة 

املنتجــات األكــر  غــري النفطيــة غايــة  لكــن الواقــع احملــزن بــو أن صــادرات الــيمن مــن
يف الضـــــآلة ، حبيـــــجم أظدـــــرت الصـــــادرات النفطيـــــة بنســـــبة م ويـــــة عاليـــــة ، وأعطـــــت 
انطباعـــاً مغـــايراً للواقـــع . نذ أن األرقـــام املطلقـــة حلجـــم ننتـــام وتصـــدير الـــنفط تعتـــرب 
متوالـــعة قياســـاً ببلـــد  رقـــري كـــاليمن تعـــداد ســـكانال يقـــارب العشـــرين مليـــون نســـمة ، 

 يف ر ة أقل البلدان منواً .ويصنف 
 

كمــــا أن هــــوق امليــــزان التجــــاري للــــيمن مــــن ولــــع ســــالب نىل مو ــــب كــــنق        
السنتع األكريتع ، مل يتأت نتيجة لسياسات حكومية  ديـدة ، كتقلـي  اإلنفـاق 

، … العــام و  دة اإلنتــام والصــادرات أو تقلــي  الــواردات ونصــنح اثكــتنثت 
   دة ننتام وتصدير النفط ، وارتفاع أسعارض العاملية .ونمنا لسبب وحيد بو 

 ( 2000-1996نن حجــم الصــادرات تزايــد كــنق ا مــس ســنوات األكــرية ، )
 2.35نىل  1.5مليــــار دوثر ، وتزايــــدت الــــواردات مــــن  4.08نىل  1.97مــــن حــــواىل 

 مليار دوثر ، كنق نفس الفرتة .
 ير واثسـترياد ، ركلمـا تضـاعف عا ـد نن بناك عنقة طردية  بعة بـع حركـة التصـد

الصـــادرات النفطيـــة ، كلمـــا أ داد تـــدرق الـــواردات الســـلعية ، وعلـــى ســـبيل املمـــاق ، 
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تشري بيـاصت البنـه املركـزي اليمـين أبن   دة عا ـدات تصـدير الـنفط قـد ررعـت مـن 
، كـــــــــنق عـــــــــام   %173.3نىل  %121.5نســــــــبة تغطيـــــــــة متويـــــــــل الـــــــــواردات مـــــــــن 

  (166)م( .1999-2000)
ومـــن مث رـــإن اســـتمرار اثعتمـــاد املطلـــق علـــى عا ـــد الصـــادرات النفطيـــة لتغطيـــة       

اإلنفــــــاق احلكــــــوم  ولتمويــــــل حركــــــة الــــــواردات الــــــمس تتطلبدــــــا عمليــــــات التنميــــــة ، 
ـــع املصـــادر  ـــة تنوي ـــار أخي واحتيا ـــات اجملتمـــع اثســـتدنكية ، دون األكـــذ يف اثعتب

عواقـــب كطـــرية ، يف حالـــة تقلـــب األســـعار اإليراديـــة والبديلـــة ، ســـيؤدي حتمـــاً نىل 
 العاملية للنفط ، أو احتماثت تناق  ونضوب احتياطاتال واإلنتام منال .

   تتجال الصادرات النفطية نىل لموعة بلدان آسيوية ، أخدـا  لرتتيـب الصـع ، كـور
ــــد ، اهلنــــد ، ســــنغارورة ، اليــــا ن ، مــــاليز  ، أمــــا الصــــادرات غــــري  ــــة ،  ينن اجلنوبي

لنفطيــة ردــ  حمــدودة  ــداً ، وتتــو ع علــى كــل مــن الكويــت والســعودية والـــوث ت ا
 …املتحدة ، مث السودان واإلمارات العربية املتحدة 

 ( تصل من لموعة البلـدان العربيـة، %37.7نن نسبة كبرية من الواردات السلعية ، )
رتبـة المانيـة ( ،  س يف امل%31.8وكاصة من دوق للس التعاون ا ليجـ  )اـا  مـل 

 لموعة الدوق األوروبية ، مث الدوق اآلسيوية غري العربية .
  أمــا  لنســبة ألبــم الــدوق املصــدرة نىل الــيمن ، رتــأس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة

 يف املقدمـــــة ، تليدـــــا اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية ، رـــــالوث ت املتحـــــدة األمريكيـــــة ،
 مث الكويت .

  دات الــيمن بــ  واردات مــن املــواد الغذا يــة ، حيــجم جتــاو ت نن أكمــر مــن الــجم وار
مليـار ر ق ، اــا يمـري الكمــري مـن التخورــات ، كاصــة  126.3م ، 2000قيمتدـا عــام 

يف ظــل هريــر التجــارة العامليــة ، واتفــاق الزراعــة الــذي مت التوصــل نليــال يف مفاولــات 
الزراعيـة ، مـا يرتتـب   ولة أورو واي ، لكونال ين ا على نلغاء الدعم عن املنتجـات

عليــال ارتفـــاع األســعار العامليـــة للمــواد الغذا يـــة واملنتجــات الزراعيـــة ، وتضــرر البلـــدان 



 224 

الناميــة واألقــل منــواً الــمس تعتــرب مســتورداً صــارياً للغــذاء ، بتزايــد األعبــاء علــى مــوا ين 
 مدروعاهتا وعلى سياسات األمن الغذا   .

 م ، 1999عــام  %0.9كــاد وصــلت نســبتدا لــآلة صــادرات الســلع املصــنعة الــمس  ل
عـام  %52للواردات من السلع املصنعة لنفس العام ، وبنسبة  %47.3مقارنة بنسبة 

كامــل مســاحة   1999م . يف حــع شــغلت الصــادرات مــن املــواد ا ــام عــام 2000
ـــاً واـــا  مـــل  ، علمـــاً أبن املتوســـط العـــام لصـــادرات املـــواد  98.7%الصـــادرات تقريب

 %30مـن نمجــان الصــادرات ، مقابــل  %70يــة يف البلــدان األقـل منــواً بــو ا ـام األول
مصــنوعات يف  %60صــادرات مــواد أوليــة مقابــل  %40للمصــنوعات املصــدرة ، و 

،  %20البلدان النامية ، أما الدوق املتقدمة ريبلو متوسط صـادراهتا مـن املـواد ا ـام 
 ( 167)صادرات من السلع املصنعة . %80مقابل 

بلغــت  1999بــل أن رقــط قيمــة نعــادة صــادرات الــيمن مــن الســلع املصــنعة عــام      
أكمــر مــن  ســة ألــعاا قيمــة صــادراهتا مــن تلــه الســلع ، وأن نعــادة الصــادرات مــن 
الســلع نصــف املصــنعة بلغــت قيمتدــا أيضــاً ســبعة ألــعاا الصــادرات الســلعية نصــف 

 ( .20،  19املصنعة.)أنظر اجلدولع رقم 
ما سبق اإلشارة نليـال ، حـوق بزالـة القاعـدة الصـناعية للـبند ، ولـعف وبذا يؤكد      

النشــاط اثســتمماري اإلنتــا   ، وعــدم تــوارر مواصــفات اجلــودة للســلع املنتجــة حمليــاً ، 
األمـر الـذي يعكـس حالـة مـن القلـق اـا  …وعجزبا عن املنارسة يف األسواق ا ار يـة 

منارســة غــري متكار ــة مــع منتجــات الــدوق قــد توا دــال الصــناعات الوطنيــة الناشــ ة أمــام 
 الصناعية املتقدمة وحر الدوق اجملاورة .

أما ريما يتعلق بطبيعة السياسة احلكومية لـدعم وتشـجيع الصـادرات جتـدر اإلشـارة      
، واجمللـــس مـــا اق  1997بنـــا نىل أنـــال منـــذ ننشـــاء اجمللـــس األعلـــى لتنميـــة الصـــادرات يف 

ومعتمدة راياً لتنمية الصادرات اليمنية ،  سـتمناء مـا اـ  يفتقر نىل اسرتاتيجية حمددة 
م 2002بــــ " مشـــروع اســـرتاتيجية وكطـــة عمـــل لتنميـــة الصـــادرات " ، املقـــدم يف مـــار  
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 كنق رعاليـات اللقـاء التشـاوري األوق للمصـدرين اليمنيـع،
والـذي تضـمنت  (168) )*(

 -أبدارال الر يسية :
 ديرية للتغلب على الصعو ت واملعوقات.مساعدة منتج  السلع وا دمات التص 
  سنو ً . %10هقيق   دة يف حجم السلع وا دمات املصدرة بنسبة ث تقل عن 
  تعزيـــز دور املعلومـــات وأكبـــار الســـوق ، وتو يـــال وتفعيـــل األنشـــطة الرتوجييـــة للســـلع

 وا دمات التصديرية .
   للســلع وا ــدمات   دة حجــم اثســتممارات والقــروت ، ومصــادر التمويــل األكــر

 التصديرية .
  ، هتي ة البي ة املناسبة لتحقيق منواً مستقراً لنستممارات وصادرات السـلع وا ـدمات

واثبتمام  لق اقارة تصديرية يف أوساط اجملتمع ، كنق السنوات ا مس القادمـة 
… 
ية، وبغم النظر عن املنحظات العديدة املتعلقـة بشـكل صـياغة نقـاط اثسـرتاتيج     

بــو عموميتدــا ، وارتقاربــا  -ونن كانــت ما الــت مشــروعاً  –رــإن أبــم مــا يؤكــذ عليدــا 
للعمـــق والشـــمولية الن مـــع ملعاجلـــة خمتلـــف  وانـــب نشـــكالية تنميـــة الصـــادرات ، رفـــ  
 حــــــع أرــــــردت اثســــــرتاتيجية رقــــــرتع كــــــاملتع للبحــــــجم عــــــن مصــــــادر متويليــــــة لتغطيــــــة 

ادرات ، زـــــد أهنــــا مل تنطلـــــق مــــن مراعـــــاة نفقــــات نشــــاط اجمللـــــس األعلــــى لتنميـــــة الصــــ
ـــــة واتفاقـــــات  ، وجتابلـــــت لـــــرورات  WTOاألولـــــاع املتغـــــرية لتحريـــــر األســـــواق العاملي

" يف و ارة التمـوين  WTOالتشاور والعمل املشرتك مع " مكتب التنسيق واثتصاق مع 

                                                           
التشاوري املذكور ممل أخية كبرية للمصدرين اليمنيع وعقد هت رعاية ر يس للـس الـو راء ، نث رغم أن اللقاء  )*(

أن بــذا األكــري قــد تغيــب عــن حضــور ممــل بــذا اللقــاء ، وتغيــب كــذله مســؤولو اجلدــات املعنيــة ذات العنقــة ممــل 
، ر يس مصلحة الضرا ب ، ر ـيس بي ـة  و ير املالية ، حمارظ البنه املركزي ، و ير التجارة ، ر يس مصلحة اجلمارك

وغــريبم ، اــا درــع لموعــة مــن املصــدرين نىل اثنســحاب مــن رعاليــات اللقــاء احتجا ــاً علــى تغيــب  …اثسـتممار 
مســؤون الدولــة املعنيــع بتــذليل عوا ــق عمليــات التصــدير ، األمــر الــذي يعكــس ولــعاً رايــاً مــن النمبــاثة وعــدم 

ية يف معاجلة نشكال  يات تنمية الصادرات .اجلد 
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ادرـة نىل والتجارة ، على اعتبار أن بناك عنقة وايقة بع مدام ونشـاطات اهلي تـع ، اهل
تشجيع وتنمية صادرات السلع وا دمات ، واملفرتت هلا أن متر عرب سياسـات احلمايـة 
والــــدعم واألحكــــام اثســــتمنا ية للمعاملــــة التفضــــيلية ، وعــــرب موا دــــة أكطــــار املنارســــة 
األ نبية على املنتجات الوطنية يف األسواق احمللية وا ار يـة ، الـمس يتوقـع أن يكـون هلـا 

اشـــــر علـــــى اثســـــتممارات والصـــــناعات الوطنيـــــة ، صبيـــــه عـــــن البيـــــاصت أاـــــر ســـــلي مب
واملعلومات حوق حركة التجارة واألسـواق الـمس ثشـه أهنـا هتـم كلتـا اهلي تـع وتسـاعدخا 

 على رسم وتنفيذ كطط وبرامح عملدما .
 وعلــــــى ســــــبيل املمــــــاق أيضــــــاً ، مل تشــــــتمل أبــــــداا اثســــــرتاتيجية علــــــى عمليــــــات      

املنتجات الوطنية المس  كن لليمن دعم ننتا دـا وتصـديربا نىل األسـواق  اكتيار وهديد
ــــات  ا ار يــــة . كمــــا أن اثســــرتاتيجية مل تتضــــمن بصــــمات والــــحة وحمــــددة علــــى آلي

 السياسة اثقتصادية والنقدية املؤارة على اثستممار واإلنتام والتصدير .
شـــاوري األوق للمصـــدرين مـــن  دـــة أكـــر  ، أكـــدت الدراســـات املقدمـــة نىل اللقـــاء الت

 علـــــــــــى مجلـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــعو ت الـــــــــــمس تعـــــــــــوق عمليـــــــــــات اإلنتــــــــــــام  )*(اليمنيـــــــــــع ،
 -والتصدير ، وررع القدرة التنارسية للمنتجات الوطنية ، وكاصة :

  ـــة ملصـــلحة اجلمـــارك واملعوا قـــة ثســـتعادة املنتجـــع املصـــدرين اإل ـــراءات البريوقراطي
ت على املواد ا ام املسـتوردة الداكلـة يف قيمة الرسوم اجلمركية المس كانت قد ررل

 ننتام السلع املخصصة للتصدير ، أو ما يسمى بـ " نظام الدرو ك " .
 . لرا ب اإلنتام واألر ح ، وأعباء متويل العمليات التصديرية 

                                                           
 أخدــــا الورقــــة املقدمــــة مــــن علــــ  حممــــد املقطــــري ، مــــدير عــــام عنقــــات العمــــل واثتصــــاق يف لموعــــة شــــركات  )*(

الصــعو ت واملعوقــات ، وورقــة علــ   –با ــل ســعيد أنعــم ، بعنــوان : نظــام اســتعادة الرســوم اجلمركيــة عــن الصــادرات 
املعارت بعنوان : أسباب وعوامل رقد الصادرات اليمنية قـدراهتا التنارسـية عبد املله األد   ، مدير دا رة الرتويح و 

 احللوق واملعاجلات . –
أنظـر واث ــق اللقــاء التشــاوري األوق للمصــدرين اليمنيــع ، املنعقــد هــت شــعار " مــن أ ــل تنميــة القــدرات التنارســية 

 م .2002مار   18نعاء ، للمنتجات التصديرية اليمنية ، اجمللس األعلى لتنمية الصادرات ، ص
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  مشـــكنت النقـــل ، وارتفـــاع تكـــاليف الشـــحن ، وعـــدم و ـــود شـــركات تســـويقية
 اخل … مات عن األسواق ا ار ية متخصصة ، وغياب الدراسات واملعلو 
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 …اثلثا  : الصناعة اليمنية     
 ومستقبل جمهول…عوائق داخلية
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تتســم الصــناعة يف أغلــب األقطــار العربيــة والناميــة ويف البلــدان األقــل منــواً ، ومندــا      
متمـل عوا ـق  –ويف الوقـت نفسـال  –رتكة ، ب  اجملدـا اليمن ،  صا   متشا ة ومش

 -شا كة أمام  دود وحماوثت التنمية الصناعية ، تتلخ  أبر  منحمدا يف:
  شحة املوارد ولـعف القاعـدة اإلنتا يـة ، وارتفـاع تكـاليف اإلنتـام الصـناع  ، ونـدرة

 العمالة الفنية املؤبلة .
 ة كميفـــة العمالـــة ، وعلـــى الصـــناعات اثعتمـــاد الـــر يس علـــى الصـــناعات اثســـتخرا ي

التقليديــة الــمس يغلــب علــى أكمربــا الطــابع الفــردي والعــا ل  ، ومعظمدــا صــغري احلجــم 
ــــا غــــري متطــــورة ، وتركــــز علــــى املنتجــــات اثســــتدنكية  وبرأاــــاق حمــــدود ، وتكنولو ي

 ل سواق احمللية ، وأحياصً للتصدير .
  بولـــع شـــبال احتكـــاري ل ســـواق احملليـــة ،  –ولفـــرتة طويلـــة  –متتـــع الصـــناعة التحويليـــة

و ملــة مــن التســدينت ، وسياســات الــدعم واحلمايــة احلكوميــة ، وكاصــة التعريفــات 
 –وما الـت يف بعـم الـدوق  –اجلمركية العالية ، والقيود الكمية املختلفة الـمس رُرلـت 

والتسـابل  على الواردات السلعية املنارسة ، األمر الـذي أسـدم كمـرياً يف حالـة الرتاكـ 
مـــع لـــرورات التطـــوير وهســـع اجلـــودة والكفـــاءة اإلنتا يـــة ، مادامـــت بنـــاك أســـواقاً 

 مضمونة ومغلقة عليدا .
  نغــــــراق األســــــواق  ملنتجــــــات الصــــــناعية املســــــتوردة ، مقابــــــل تــــــد  مســــــتو  اجلــــــودة

 واملواصفات للمنتجات احمللية ، وعجزبا عن منارسة املصنوعات األ نبية .
 ت ونحجامدا عن القدوم نىل البلدان النامية واألقـل منـواً لعـدم تـوارر لعف اثستممارا

املناال املن م ، بينما يفضـل ر ـاق األعمـاق احملليـون تشـغيل أمـواهلم يف رـتح الوكـاثت 
التجاريــــة وعمليــــات اثســــترياد والتصــــدير ، كــــون العا ــــد مندــــا ســــريعاً ومرتفعــــاً وشــــبال 

 مضمون .
 واق اإلقليميـــة والدوليـــة ، وحـــر احملليـــة يف كمـــري مـــن غيـــاب الدراســـات التحليليـــة ل ســـ

ــــى خمتلــــف املنتجــــات  ــــا  حجــــم الطلــــب املتوقــــع عل األحيــــان ، ريتعــــذر معررــــة أو قي
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الصــناعية ، مقابــل ابتمــام الشــركات الكــرب  متعــددة اجلنســية ، وتعاملدــا املتزايــد مــع 
 أسواق البلدان النامية واألقل منواً .

 نن مل نقــل غيــاب  –تكنولو يــا املســتوردة ، وبشاشــة اثعتمــاد شــبال الكلــ  علــى ال– 
ــــــا   ، نلــــــارة نىل تقــــــادم التقنيــــــات  اثســــــتممار يف لــــــاق البحــــــوث والتطــــــوير اإلنت

 املستخدمة ونخاق عمليات اإلحنق والتجديد .
 

نن التطــــورات اثقتصــــادية املتنحقــــة الــــمس ا ــــذت طابعــــاً  ديــــداً بتحريــــر التجــــارة      
ل األنشـــــطة اثقتصـــــادية ، و  دة نفـــــوذ الشـــــركات العمنقـــــة متعـــــددة العامليـــــة ، وتـــــدوي

اجلنســـية ، ورـــتح األســـواق ملختلـــف أنـــواع النشـــاطات التنارســـية ، تفـــرت علـــى البلـــدان 
الناميــــة واألقــــل منــــواً التكيــــف مــــع بــــذض املتغــــريات ، وذلــــه   ــــراء هــــوثت  ذريــــة يف 

سـات التنميـة اثقتصـادية برمتدـا ، بياكل اإلنتام واألسواق الصناعية ، ويف بـرامح وسيا
 -من حيجم :

  ، هديــد أولــو ت التنميــة اثقتصــادية والصــناعية ، ونــوع وحجــم الصــناعات املطلوبــة
 والرتكيــــــــــز علــــــــــى تنميــــــــــة الصــــــــــناعات الصــــــــــغرية والتصــــــــــنيع الغــــــــــذا   ، واثبتمــــــــــام 
 لتخصــ  وامليــزات النســبية ، وهــديجم أســاليب وأدوات اإلدارة ، وكــل مــا مــن شــانال 

 مواكبة املستجدات احمليطة .
  التحـــوق مـــن اســـرتاتيجية نحـــنق الـــواردات الصـــناعية ، نىل سياســـة تنميـــة الصـــناعات

التصــديرية ونلغــاء القيــود الكميــة ، وتقلــي  سياســات الــدعم واحلمايــة اجلمركيــة الــمس 
تعـــرتت حركـــة انتقـــاق الســـلع ، والبحـــجم عـــن أنســـب املخـــارم للتعامـــل مـــع الشـــروط 

 ية ةاية حقوق امللكية الفكرية اا نفف من آاثربا السلبية .القاسية ثتفاق
  نينء مسألة اجلودة واملواصفات األخيـة املطلوبـة ، ليصـبح يف اإلمكـان دكـوق أسـواق

( مــن اتفاقيــة القيــود الفنيــة علــى التجــارة تــن  4-12املنارســة ، ونن كانــت املــادة )
نتظـــر أن تســـتخدم البلـــدان أبنـــال ث ي – WTOأعضـــاء  –ُيســـلم األعضـــاء  …علـــى " 
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الناميـــة األعضـــاء ، املقـــاييس الدوليـــة كأســـا  ألنظمتدـــا الفنيـــة أو مقاييســـدا ، اـــا يف 
ذلــه أســاليب اثكتبــار الــمس ث تتماشــى مــع احتيا اهتــا اإلمنا يــة واملاليــة والتجاريــة " 

نث أن ذلــه يعتــرب يف حكــم الظــرا املؤقــت ، نذ أصــبحت صــناعات البلــدان ( 169)،
يــة واألقــل منــواً ووحــداهتا اإلنتا يــة ، أمــام هــد  كطــري يلزمدــا أكمــر مــن أي وقــت النام

مضى بضرورة اثبتمـام املسـتمر بتحسـع اإلنتا يـة ، وتطـوير نوعيـة و ـودة منتجاهتـا 
ــــة ، حــــر  ــــزام  ملواصــــفات الفنيــــة والصــــحية املختلفــــة ، ورقــــاً للمعــــايري الدولي ، واثلت

الدوليـــة واحملليـــة علـــى حـــد ســـواء ، رمعيـــار  فـــيم تـــتمكن مـــن املنارســـة يف األســـواق 
التكلفــة اإلنتا يــة و فــيم األســعار مل يعــد احملــدد األوحــد أو األبــم يف املنارســة علــى 
األســـــواق ، بـــــل انضـــــمت نليـــــال عـــــدة معـــــايري أكـــــر  ، رعلـــــى ســـــبيل املمـــــاق تشـــــعبت 

الســنمة املواصــفات واملقــاييس يف الصــناعات الغذا يــة ، لتشــمل الطعــم ، والنكدــة ، و 
ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــلع مــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــواد الضــــــــــــــــــــــــارة ، والقيمــــــــــــــــــــــــة الغذا ي  ، وكل

اخل ، نذ … والصحية ، ومراعاة أممـل الظـروا اإلنتا يـة ، وأكفـأ عمليـات التصـنيع 
أصـــبحت كلمتـــا مواصـــفات ومقـــاييس تفدـــم علـــى أهنمـــا " عبـــارة عـــن عـــرت مـــو ز 

يـة ننتـام لتلبيـة جملموعة متطلبات وصفية ورنيـة جيـب أن هققدـا سـلعة أو مـادة أو عمل
ــــــة تعتمــــــد علــــــى مواصــــــفات  (170)حا ــــــة حمــــــددة " ، ــــــادثت التجاري وأصــــــبحت املب

" أي املنظمــــة الدوليــــة  ISOومقــــاييس دوليــــة حيــــتكم نليدــــا مجيــــع األطــــراا ، ممــــل " 
ـــام  ـــع املواصـــفات واملقـــاييس ألغلـــب لـــاثت اإلنت ـــمس تغطـــ  مجي للتوحيـــد القياســـ  ال

" املتخصصـــــة  ملواصـــــفات  IECرتو التقنيـــــة " وا ـــــدمات ، واللجنـــــة الدوليـــــة لإللكـــــ
ـــة ، وكـــذله نظـــام "  "  Codex Alimentariousاهلندســـية والكدر  يـــة واإللكرتوني

الصـادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة ل مــم املتحــدة ومنظمــة الصــحة العامليــة لتحديــد 
    …املواصفات الغذا ية 
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 الصناعة التحويلية يف اجلمهورية اليمنية * 
اعتمــدت اجلمدوريــة اليمنيــة ، بعــد توحيــد شــطريدا ، الليرباليــة اثقتصــادية كمــندح      

اث تماعيـــة ، بتحريـــر األســـواق وكصخصـــة مؤسســـات القطـــاع  –للتنميـــة اثقتصـــادية 
العـــام ، واســـتبعاد تـــدكل الدولـــة يف النشـــاطات اإلنتا يـــة ، لتقتصـــر مدامدـــا علـــى دور 

ح القطــاع ا ــاص أواكــر عقــد التســعينيات نرشــادي وتنظيمــ  غــري مباشــر ، حيــجم اصــب
للقطــاع  %1.3مــن لمــوع املنشــآت الصــناعية ، مقابــل  %95يســتحوذ علــى مــا نســبتال 

 ( 171)العام .
وكانــت سياســات التنميــة الصــناعية يف الــيمن كــنق الممانينيــات تركــز علــى التو ــال      

ـــــــــــواردات ، نىل  ـــــــــــة ، ورقـــــــــــاً ثســـــــــــرتاتيجية نحـــــــــــنق ال  أن  ـــــــــــاء حنـــــــــــو الســـــــــــوق احمللي
بـــرصمح اإلصـــنح اثقتصـــادي بنـــاء علـــى وصـــفات صـــندوق النقـــد والبنـــه الـــدوليع ، 
وشـــكل حمطـــة انتقاليـــة  ديـــدة متضـــمناً مجلـــة مـــن السياســـات احلكوميـــة ، مندـــا هريـــر 
ــــي   ــــز علــــى الصــــناعات التصــــديرية ، وتقل ــــة ورــــتح األســــواق ، والرتكي التجــــارة ا ار ي

، لتجـد الـيمن نفسـدا أمـام هـد ت  ـادة …ركية خمتلف ن راءات الدعم واحلماية اجلم
، من حيـجم لـعف قاعـدهتا اإلنتا يـة والصـناعية وتـد  مسـتو  اجلـودة واملواصـفات ، 
وصناعات كانت وما الـت صشـ ة رُرعـت عندـا مظلـة الـدعم واحلمايـة، وأسـواق تـنكم  
 ريدــــــــــــــــا يومــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن يــــــــــــــــوم مســــــــــــــــاحة املنتجــــــــــــــــات الوطنيــــــــــــــــة ، مقابــــــــــــــــل متــــــــــــــــدد 

ت املســـتوردة ، كنتيجـــة طبيعيـــة للشـــوط الكبـــري الـــذي قطعتـــال البلـــدان متســـارع للمنتجـــا
اجملــاورة وغــري اجملــاورة يف مســار اإلصــنحات والتنميــة ، ونتيجــة ملــا متخــم عنــال النظــام 
ــــــة ، ونشــــــوء منظمــــــة التجــــــارة العامليــــــة  ــــــر التجــــــارة الدولي ــــــد ، بتحري  اثقتصــــــادي اجلدي

 "WTO غري متكار ة . " ، يف ظل أولاع اقتصادية وظروا منارسة 
نن الصناعات التحويلية يف اليمن ما الـت يف أطواربـا األوىل ، شـأهنا شـأن أولـاع      

 -بقية اقل البلدان منواً ، رد  حسب آكر املؤشرات الراية املتاحة :
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  ـــــ  اإلمجـــــان مندـــــا ـــــاتح احملل ـــــار ر ق عـــــام  17.8مل يتجـــــاو  قيمـــــة الن  م ، 2000ملي
يف  %8.3ر $ رقــــط ، ومل تشــــكل نســــبتدا ســــو  مليــــون دوث 110أي مــــا يعــــادق 

 ( 172)بدون تكرير النفط . %7.2تركيب الناتح احملل  اإلمجان ، و 
  ـــاك أربعـــة رـــروع رقـــط بلـــو نمجـــان القيمـــة مـــن أصـــل عشـــرين نشـــاطاً صـــناعياً ، بن

، وبـــــ  املنتجـــــات الغذا يـــــة  %58مـــــا نســـــبتال  2000املضـــــارة الناجتـــــة مندـــــا عـــــام 
( ،ومنتجـات التبـو 16%اإلنشـا ية ) –واملنتجات النرلزية ( ، %27واملشرو ت )
 ( 173)( ، على التوان .%3( و )12%والبنستيه )

  منشـــــأة ، يعمـــــل  ـــــا  33731بــــــ 1999قُـــــدر نمجـــــان عـــــدد املنشـــــآت الصـــــناعية يف
 ( 174) -عامل ، مو عة كما يل  : 117780
 

 م1999لعام  املنشآت الصناعية حسب معايري التصنيف والعاملني فيها ،
نمجان عدد  معيار التصنيف تصنيف املنشأة الصناعية

 املنشآت
لموع عدد أرراد مالكيدا وأرراد أسربم والعاملع 

 الدا مع واملوايع واملؤقتع ريدا
 63346 32056 عماق 4-1من  منشآت صناعية صغرية

 7064 1295 عماق  9-5من  منشآت صناعية متوسطة
 47370 380 عماق رأكمر 10من  ةمنشآت صناعية كبري 

م ، ص ص 2000، اجلدـا  املركـزي لإلحصـاء ، صـنعاء ، يونيـو  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعـام 
65  ،70 . 
 

و ســـتمناء صـــناعة األانـــت وراـــا األدويـــة ، يتضـــح أن حجـــم املنشـــآت الصـــناعية      
الـــع ، ورغـــم ذلـــه ردنـــاك أيضـــاً وأعــدادبا ،  لنســـبة للتصـــنيف املعتمـــد ، غايـــة يف التو 

 بعـــم املآكـــذ علـــى تلـــه املؤشـــرات ، ألهنـــا مبنيـــة علـــى أســـا  أرقـــام تقديريـــة تضـــاا 
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ـــاصت املســـح الصـــناع  لعـــام  ـــا ح املســـح  1996مـــن ســـنة ألكـــر  نىل بي ، علمـــاً أبن نت
 وبعم احملللع نتا ح غري دقيقة . )*(ذاتال، تعترببا بعم اجلدات ،

املتبــع ألحجــام املنشــآت الصــناعية الــذي يعتــرب كــذله التســميات والتصــنيف  
عمـــــاق منشـــــأة  4نىل … أي ورشـــــة أو دكـــــان يعمـــــل  ـــــا عامـــــل واحـــــد أو عـــــامنن 

صناعية، وأن املنشآت الصناعية الكبرية من و دة نظر التصنيف الرا  بـ  تلـه الـمس 
عمــــاق رــــأكمر ! ، أمــــٌر يبعــــجم علــــى اثســــتخفاا ، ويقلــــل مــــن  ديــــة  10يعمــــل  ــــا 

 ت القا مة ومن أخية مؤشراهتا .الصناعا
   كما سبقت اإلشارة ، حمدودية صادرات البند مـن السـلع الصـناعية الـمس مل تتجـاو

، مقابــل صــادرات املــواد  1999مــن اإلمجــان العــام للصــادرات عــام  %0.9نســبتدا 
للــــواردات مــــن الســــلع املصــــنعة يف  %47.3، ومقارنــــة بنســــبة  %98.7ا ــــام البالغــــة 
ــــة وصــــل عجــــز 2000عــــام  %52، و نفــــس العــــام  م ، أي نن الصــــناعات التحويلي

مليـــار دوثر $( ،  1.2مليـــار ر ق ) 190.2م نىل قرابـــة 2000ميزاهنـــا التجـــاري عـــام 
 ( .21 دوق رقم )

  33مـــا نســـبتال  1999بلغـــت قيمـــة ننتـــام الصـــناعات الغذا يـــة واملشـــرو ت عـــام% 
ووصــــل عــــدد " املنشــــآت  (175)تقريبــــاً  مــــن نمجــــان ننتــــام الصــــناعات التحويليــــة ،

منشــأة  16012يف نفــس العــام نىل  –ورقــاً للتصــنيف الســابق  –الصــناعية " الغذا يــة 
 (176)من لموع عدد " منشآت " الصناعة التحويلية . %47.5، أي بنسبة 

 
وقد يفدم للوبلة األوىل أبن حجم الصناعات الغذا ية يف الـيمن هتـل مكانـة كبـرية      

 ممرين الصناعيع يفضلون اثستممار يف صناعات تتوارر هلا ، وأن املست
 

                                                           
 E/ESCWA/TECH/1999/6,P.127ومندا منظمة األسكوا ، أنظر الوايقة  )*(
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، نث أن الواقــــع بــــو أن ارتفــــاع نســــبة مســــاخة الصــــناعات … كامــــات  راعيــــة حمليــــة 
الغذا يـة ث يعـود نىل قوهتـا وكـرب مكانتدـا ، بقـدر مـا يعـود نىل لـعف القاعـدة اإلنتا يـة 

  والصـــناعات الغذا يـــة بـــ  يف للفـــروع األكـــر  ، كمـــا أن الـــروابط بـــع القطـــاع الزراعـــ
احلقيقة لعيفة للغاية ، نذ  كن تفسري األخية النسبية للصناعات الغذا يـة ، ونر اعدـا 

 ( 177) -نىل عدة عوامل :
  ســــدولة عمليـــــات التصـــــنيع ، حيـــــجم تقتصـــــر يف الكمــــري مندـــــا علـــــى لـــــرد التعب ـــــة

و ت الغا يـة( ، والتعليب ، بعد عملية  فيف للمركزات )كما يف العصـا ر واملشـر 
أو بعــد الغســل والطــبل )كمــا يف البقوليــات( ، أو بعــد ا لــط اــواد نلــارية )كمــا 
يف العصا ر واملشرو ت الغا ية املعبأة يف   ا ات( ، أو طحن املكوصت وا لـط 

 والعجن والتشكيل )كما يف البسكويت واحللو ت( .

 واد اثســـتدنكية الـــمس ث اخنفــات مرونـــة الطلــب علـــى ســلعدا ، نظـــراً ألهنــا مـــن املــ
غىن عندـا لف ـة عريضـة مـن املسـتدلكع ، ثسـيما تلـه السـلع الـمس أنشـ ت لتحـل 

 حمل منتجات مستوردة ، ممل منتجات الزيوت والسمن وبعم احللو ت.

  السياســـة احلما يـــة الـــمس متتعـــت  ـــا ممـــل بـــذض املنتجـــات ، )تعريفـــات مجركيـــة علـــى
 اخل( .…تسدينت لريبية السلع املنارسة ، قيود كمية ، و 

 
كغريبـــا مـــن البلـــدان الفقـــرية األقـــل منـــواً ، تعـــا  الصـــناعة اليمنيـــة مـــن مشـــاكل 
التمويـــل ، وشـــحة اثســـتممارات ، ولـــمور القاعـــدة اإلنتا يـــة ، ولـــعف شـــامل لكـــل 
ـــة بـــع خمتلـــف رـــروع القطـــاع الصـــناع  ،  نـــواح  البـــىن األساســـية ، واكـــتنثت بيكلي

لشــــديد ملصــــادر الطاقــــة وامليــــاض . نىل  انــــب لموعــــة مــــن عوا ــــق نلــــارة نىل اثرتقــــار ا
التنميــة واثســتممار الصــناع  ، أشــارت نليدــا مجعيــة الصــناعيع اليمنيــع ، وتســببت يف 

 (178) -أغلبدا بعم السياسات احلكومية ،  مندا :
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مــن نمجــان الســلع املنتشــرة يف  %60أن حجــم التدريــب املتزايــد الــذي قُــدر حبــوان   -1
 سواق اليمنية تقف وراءض شرا ح طفيلية ، بدعم من عناصر متنفذة .األ

نلغــــاء وتصــــفية البنــــه الصــــناع  اليمــــين ، املؤسســــة التمويليــــة الوحيــــدة للصــــناعات  -2
، األمـر  -ونن كان رأاالال حمدوداً يتطلـب الـدعم ث التصـفية  -الصغرية والناش ة ، 

 وهمل أعباء روا دبا الكبرية .الذي يضطربا اللجوء نىل قروت البنوك التجارية ، 
اســــتمرار ررــــع احلكومــــة ألســــعار الطاقــــة ، لــــمن سياســــة اإلصــــنح وهريــــر أســــعار  -3

ـــــى  ـــــدرع عل ـــــاك لـــــرا ب ت ـــــواع الضـــــرا ب وا دوا يتدـــــا ، ردن ا ـــــدمات . وتعـــــدد أن
ا امــات قبــل تصــنيعدا ، مث لــرا ب اثســتدنك الــمس تفــرت علــى الســلع الوســيطة 

ريبة أكـر  علـى اإلنتـام واثسـتدنك معـاً علـى اآلثت المس تدكل يف اإلنتـام ، ولـ
واملعــدات املســتخدمة يف اإلنتــام ، ولــرا ب الــدكل ، ولــرا ب األر ح، ولــرا ب 
املبيعــات ، ولــرا ب الوا بــات ، وعلــى العقــارات ، ورســوم النظارــة وهســع املــدن 

 اخل . …، صبيه عن اإل وات األكر  غري القانونية  …
ن مجلـــة مـــن السياســـات احلما يـــة ، و فـــيم التعريفـــات اجلمركيـــة  لـــ  احلكومـــة عـــ -4

علـــى الكمـــري مـــن الـــواردات الصـــناعية بصـــورة مبـــالو ريدـــا ، حبيـــجم أصـــبحت بنـــاك 
مــن التعريفــات املفرولــة علــى  –أحيــاصً  –تعريفــات علــى واردات بعــم الســلع أقــل 

عــدم تفريــق املــدكنت الصــناعية إلنتــام نفــس نــوع الســلعة املســتوردة ، نلــارة نىل 
الرسـوم اجلمركيـة بـع املـواد املسـتوردة لغــرت الصـناعة ، وتلـه الـمس تسـتورد ألغــرات 

 أكر  .
تعذر استعادة املصدرين الصـناعيع لقيمـة الرسـوم اجلمركيـة علـى مـدكنت التصـنيع  -5

املســــتوردة ، بســــبب التعقيــــدات الروتينيــــة وطــــوق اإل ــــراءات الرايــــة املطلوبــــة ، اــــا 
 طاً لعمليات التصدير .  يشكل عامًن حمب
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يــــر  الصـــــناعيون اليمنيـــــون أن احلكومـــــة ث تبـــــذق  دـــــداً لـــــد  حكومـــــات الـــــدوق  -6
األكـر  إلعفـاء املنتجـات الصـناعية اليمنيـة املصـدرة مـن الرسـوم اجلمركيـة ، أو حـر 

 للحصوق على ميزة الدولة األوىل  لرعاية .
ن احلكومـــة ، نث أن بنـــاك الـــمس حيما لدـــا الصـــناعيو … وبـــرغم صـــحة بـــذض املآكـــذ      

يتحمــل مســؤوليتدا  ملقابــل املســتممرون الصــناعيون  -ونن كانــت أقــل  -مآكــذ أيضــاً 
أنفســـدم ، لتتشـــكل مـــن بـــذض وتلـــه مجلـــة مـــن الظـــروا املولـــوعية والذاتيـــة ، املعيقـــة 

 -لعمليات التنمية الصناعية ، مندا :
 األساســــية مندــــا ،  نن ملكيــــة الكمــــري مــــن املنشــــآت الصــــناعية ا اصــــة ، ثســــيما

يطغــــى عليدــــا الطــــابع األســــري املغلــــق ، وتشــــكلدا مــــن وحــــدات ننتا يــــة صــــغرية 
متفرقـــة ، األمـــر الـــذي حيـــد مـــن نمكانيـــات هســـع اإلنتا يـــة والتحـــديجم اإلداري 

 والتقين .
  لــعف الفعاليــات املشــرتكة ملؤسســات وشــركات القطــاع ا ــاص ، وغيــاب الــدور

ع اليمنيــع ، اعــىن غيــاب رعاليــات التشـــاور اجلمــاع  لر ــاق األعمــاق وللصــناعي
والتنسيق واملبادرة اجلماعية لإلسـدام يف ننعـاة األولـاع املتعمـرة ، وبامشـية الـدور 
الــذي تقــوم بــال مؤسســاهتم غــري احلكوميــة كجمعيــة الصــناعيع اليمنيــع واهــادات 

جتمــع  اخل ، وحــر املـيدم يف الربملــان، يف تشـكيل… الغـرا التجاريــة والصـناعية 
لاغط لرتشيد أو تصويب بعم السياسات احلكومية ، ليكـون هلـا دور راعـل يف 

 احلياة اثقتصادية عامًة .
  ركون القطاع ا اص نىل سياسات احلمايـة الـمس قـدمتدا احلكومـة ، واعتمـادض علـى

ســوق حملــ  شــبال مغلــق ، اــا أســدم كمــرياً يف كلــق حالــة مــن الرتاكــ  والتدــاون يف 
مكانيـات الن مـة لتحسـع الكفـاءة اإلنتا يـة ومواصـفات اجلـودة بـذق اجلدـود واإل

 املطلوبة ملوا دة منارسة السلع األ نبية حملياً وكار ياً .
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بناء على ما سبق ، أصبح من الضـرورة أن يسـعى الطررـان املاسـكان بزمـام املبـادرة      
ثقـرتاب أكمـر مـن هديـد والتنمية الصناعية نىل التشاور والتنسيق اجلـاد ريمـا بيندمـا ، وا

 …نقاط ا نا ، ومن العناصر املعوا قة لنشاطات التنمية ، والعمل على تذليلدا 
وثشــه أنــال قبــل ذلــه يتطلــب األمــر أن تكــون احلكومــة علــى قناعــة كاملــة أبخيــة      

ا ـــاذ اإل ـــراءات الكفيلـــة بتقـــو  األولـــاع والتعمـــرات املختلفـــة ، نذ ينحـــظ عليدـــا يف  
ـــد مـــن التجـــاو ات واارســـات  كمـــري مـــن ـــان ، وقوردـــا موقـــف املتفـــرم علـــى العدي األحي

الفســاد ، وعجزبــا عــن التصــرا املســؤوق جتــاض تلــه املظــابر ، أي أنــال يفــرتت أن مُتــنح 
احلكومــة كــل الصــنحيات مــن قبــل الســلطات األعلــى ، وأن تكــون مركــز القــرار األوق 

 .ومصدرض الوحيد ، على األقل يف الشأن اثقتصادي 
مـــن  دـــة أكـــر  ، ثبـــد مـــن اإلشـــارة نىل نحـــد  الضـــرورات امللحـــة الـــمس يفـــرتت      

مراعاهتــا مــن قبــل احلكومــة والقطــاع ا ــاص علــى الســواء ، املتمملــة يف عمليــات التقيــيم 
واملرا عــــــة املســــــتمرة لــــــ داء ، ونعــــــادة النظــــــر بصــــــورة دوريــــــة يف السياســــــات واألدوات 

الــندح النــا ح الــذي اتبعتــال العديــد مــن البلــدان .  اثقتصــادية لكــل مندمــا ، علــى غــرار
رالعـامل اليــوم تعصــف بـال متغــريات ســريعة ومتنحقـة ، تفــرت علــى مجيـع أطــراا التنميــة 
تعزيــــز رعاليــــات التشــــاور والتنســــيق والعمــــل املشــــرتك ، واملرونــــة الديناميكيــــة يف التعامــــل 

اثســـتجابة املرنـــة واملســـتمرة  البيـــين ، ومـــع املســـتجدات احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ، أي
 عـــادة النظـــر يف السياســـات واإل ـــراءات ، وتغيريبـــا اـــا يتوارـــق دا مـــاً مـــع املتطلبـــات 

 والظروا املستجدة .
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ى اســــتقراء آراء ر ــــاق األعمــــاق الصــــناعيع اليمنيــــع ، مــــن حرصــــت الدراســــة علــــ     
لنقـرتاب أكمـر مـن كصوصـيات ومشـاكل التنميـة الصـناعية  )*(كنق استبيان ميدا  ،

ــــــى اآلراء املختلفــــــة بصــــــدد التطــــــورات  ــــــة أكــــــرب عل ــــــة ومعوقاهتــــــا ، والتعــــــرا بدق اليمني
اجلـــات ومنظمـــة التجـــارة  اثقتصـــادية الدوليـــة ، وهريـــر التجـــارة العامليـــة ، عـــرب اتفاقـــات

 -" ، حيجم اشتمل اثستبيان على احملاور األساسية التالية : WTOالعاملية " 
" ،  WTOو دـــات النظــــر حـــوق مبــــدأ اثنضـــمام نىل منظمــــة التجـــارة العامليــــة "  (1

ـــيم مســـتو  أداء احلكومـــة اليمنيـــة جتـــاض "  " ، ومـــد  نشـــراك القطـــاع  WTOوتقي
تقيـيم مسـتو  اإلزـا  ون ـراءات التكيـف مـع ا اص يف مفاولات اثنضـمام ، و 

 " . WTOمتطلبات " 
تقييم مستو  األداء للسياسات اثقتصادية احلكومية ، ونوعية العوا ق المس تعرقـل  (2

 دـود التنميــة وترتيبـات اثرتقــاء اسـتو  املنتجــات اليمنيـة لــدكوق حلبـة املنارســة 
 التجارية .

م يف ظــــل هريــــر التجــــارة العامليــــة ، توقعــــات ر ــــاق األعمــــاق ملســــتقبل اســــتمماراهت (3
ــــــــة واثســــــــتعداد  ــــــــرات القا مــــــــة ، والقصــــــــور يف التدي   ومــــــــد  نســــــــدامدم يف التعم

 للتعامل مع األولاع اجلديدة القادمة .
تقيــــيم املســــتو  الــــوظيف  وا ــــدم  جلدــــا  املواصــــفات واملقــــاييس ، ومــــد  قــــدرة  (4

 ألسواق احمللية وا ار ية.املنتجات الصناعية على موا دة املنارسة األ نبية يف ا
و دات النظر حـوق مبـدأ الـدكوق يف تكـتنت اقتصـادية نقليميـة وقوميـة ملوا دـة  (5

ألــرار هريــر التجــارة العامليــة ، وحــوق عمليــات اثنــدمام مــع مؤسســات وشــركات 
 وطنية ااالة ، ومع مؤسسات عربية أو نقليمية أو أ نبية مشا ة .  

                                                           
 ( .5منوذم اثستبيان ، ونتا جال النسبية لمن اجلزء األكري يف املنحق ، ملحق رقم ) )*(
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يمنيــع واثقتصــاد اليمــين عامــة مــن اثســتمناءات مــد  اســتفادة ر ــاق األعمــاق ال (6
 ".WTOواملعاملة ا اصة التفضيلية المس جتيزبا اتفاقات منظمة التجارة العاملية "

 منحظات وآراء متفرقة أكر  . (7
 

اسـتمارة ، نث أن اثسـتمارات املعـادة بعـد  80وقد بلو لموع اثستمارات املو عـة      
استمارات كاصة  لصـناعات الصـيدثنية واألدويـة  6مندا  استمارة ، 64التعب ة كانت 

ــــدة ، لــــوث أن  4. ومشــــل التو يــــع  مــــدن ر يســــية بــــ  ، صــــنعاء ، عــــدن ، تعــــز ، احلدي
 مل تتجاوب مع مولوع اثستبيان . -أي احلديدة  -األكرية 
واســــتددا اثســــتبيان لموعــــة مــــن ر ــــاق األعمــــاق الصــــناعيع املتخصصــــع يف      

 -اجملاثت :
 صناعة أدوات ولوا م البناء والدباصت . -1
 صناعة األانت وا رسانة والطوب احلراري . -2
 صناعة األسنك الكدر  ية والبطار ت . -3
 الصناعات الصيدثنية والكيماوية واللوا م الطبية . -4
 الصناعات البنستيكية واثسفنجية . -5
 صناعة السجا ر . -6
 ر والصحيات .صناعة الزيوت املددر ة واملنظفات والعطو  -7
 صناعة احلليب ومشتقاتال . -8
 صناعة البسكويت واحللو ت واألغذية ا فيفة .  -9
 صناعات املشرو ت املنكدة والغا ية واملياض املعدنية . -10
  
ومـــــن هليـــــل نتـــــا ح اثســـــتبيان ، اتضـــــح أن بنـــــاك اتفاقـــــاً نســـــبياً ألغلبيـــــة اآلراء ،      

  األساســية ، كمــا بــو األمــر  لنســبة  جتابــات حمــددة ومتقاربــة علــى كمــري مــن القضــا
للعوا ق اثقتصادية ، وتقييم اإل راءات احلكومية ، ون راءات التكيف مع متطلبـات " 
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WTO  ، كذله األمر  لنسبة لتقييم مستو  كدمات نظـام املواصـفات واملقـاييس ، "
ع تنـدر اخل، يف حـ …وحمور اثندما ات املؤسسية ، والتكتنت اثقتصادية اإلقليمية 

 منحظة اكتنرات بينية متوا ية على املسا ل اجلوبرية .
 

  )*(وملزيد من التفصيل سيتم التطرق نىل حماور اثستبيان كل على حدض.     
  من ر ـاق األعمـاق ، أي أقـل مـن الربـع يتـابعون  %23يف البداية اتضح أبن رقط

التجـارة العامليـة ، أمـا  بشكل دا م تطورات هرير التجارة الدوليـة واتفاقـات منظمـة
ث يتـــابعون  %6( رمتـــابعتدم عنـــد مســـتو  " أحيـــاصً " ، و %71األغلبيـــة مـــندم )

 من األصل .
وبــو مؤشــر يــدعو للتأمــل ، والبحــجم عــن أســباب لتفســري بــذض احلالــة ، رقــد         

يكــون ذلــه انعكاســاً لشــحة األدبيــات واإلصــدارات يف بــذا الشــأن ، ونن كانــت 
غري مقنعة ، كون الوصوق نليدا غري متعـذر ، سـواء عـرب شـبكة "  ممل بذض احلجة

اثنرتنيـت " ، أو عـرب مكاتـب املنظمـات الدوليــة املعنيـة يف الـيمن ، أو مـن كــنق 
 لــرغم مــن أهنــا ث الــت تعتــرب ممــل بــذض املعلومــات يف  –اجلدــات الرايــة املختصــة 

ــــــــــــــــــــدان الشــــــــــــــــــــقيقة  -حكــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــري   ، أو نصــــــــــــــــــــدارات وجتــــــــــــــــــــارب البل
 اخل . …ملدتمة ا

وقد يكون ذله بسبب صغر حجم املنشـآت الصـناعية ، وارتقاربـا ألسـاليب         
اإلدارة احلديمـــــة الـــــمس يفـــــرتت أن هتـــــتم بدراســـــة ومتابعـــــة تطـــــوير اإلنتـــــام ودراســـــة 
األسواق واملستجدات اثقتصـادية عامـًة ، وراـا بسـبب توالـع المقارـة اثقتصـادية 

املنشـــآت الصـــناعية ، اـــا يعـــين اإلخـــاق وعـــدم املبـــاثة واإلداريـــة ملـــالك  ومســـ ون 
  لتطورات احمليطة ، أو أن ذله نتيجة ل سباب املذكورة لتمعًة.

                                                           
ينت بعـــــــم نتـــــــا ح ومؤشـــــــرات اثســـــــتبيان اهلامـــــــة ســـــــيتم التأكيـــــــد عليدـــــــا يف أمـــــــاكن متفرقـــــــة ، لـــــــمن التحلـــــــ )*(

 واثستخنصات النحقة .



 246 

 ( أبن مســألة اثنضــمام نىل %59( رأ  األغلبيــة )2ويف اإل ــا ت علــى الســؤاق )
سـبة منظمة التجارة العامليـة أمـر ثبـد منـال ، وبـ  تعـين املوارقـة اثلـطرارية ، ألن ن

، ونذا مــــا مجعنــــا عــــدم املــــوارقع علــــى اثنضــــمام  %23املــــوارقع تلقا يــــاً تشــــكل 
، وبـ  نتيجـة  %77( سـتبلو نسـبتدما معـاً %59( مع املوارقع الـطرار ً )18%)

طبيعيــــة تعكــــس حالــــة التخــــوا مــــن اثنضــــمام بســــبب تــــد  مســــتو  األولــــاع 
للمنتجــــات احملليــــة ،  اثقتصــــادية القا مــــة ، وتــــد  مقــــاييس اجلــــودة واملواصــــفات

 وعدم اثستعداد  وت منارسة غري متكار ة .
 
  امــــا عــــن مســــتو  أداء احلكومــــة اليمنيــــة املــــة اكتــــب التنســــيق يف و ارة التجــــارة

(، %53" ، رأغلبيـة ر ـاق األعمـاق يعتربوهنـا غـري مرلـية ) WTOوالتموين مع " 
تقـــار املكتـــب مـــندم ، وراـــا يُفســـر ذلـــه  ر %41ومرلـــية بعـــم الشـــ ء لنســـبة 

للخـــــربات الفنيـــــة الكفـــــؤة ، ولتـــــوان التعيينـــــات الو اريـــــة والتغيـــــري املتكـــــرر ملســـــؤون 
ــــيس مكتــــب اثتصــــاثت بفدــــم  ــــو ير املعــــين ور  ــــدأ ال ــــال مــــا أن يب املكتــــب ، أي أن

 وبكذا. …واستيعاب مدام عملال حر  س و ارة  ديدة ور يس مكتب آكر 
التعتيم علـى املعلومـات وعلـى مـا يسـتجد  نلارة نىل أسلوب عمل املكتب يف        

، وعــدم التشــاور أو  WTOمــن تطــورات يف عمليــات تفــاوت اجلانــب اليمــين مــع 
نشـــــراك املعنيـــــع مـــــن األطـــــراا احملليـــــة األكـــــر  ، كر ـــــاق األعمـــــاق واملســـــتممرين 
الصناعيع الذين يعتربون أصحاب شـأن ومصـلحة أساسـية يف أيـة تغـريات ، علـى 

  صــندوق النقــد والبنــه الــدوليع الــذين يــتم التشــاور معدــم عكــس احلــاق مــع املــ
أوثً أبوق ، وتنفـــذ وصـــفاهتم كمـــا بـــ  ، ويظدـــر ذلـــه  ليـــاً يف ن ـــا ت الســـؤاق 

من ر اق األعمـاق ث يستشـارون وث يسـدمون حـر  %65( ، أبن ما نسبتدم 4)
 يشاركون أحياصً  لرأي ، ودون أية مشاركة دا مة . %35 لرأي ، ورقط 
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  وريمــا يتعلــق بتقيــيم مســتو  اإلزــا  واإل ــراءات احلكوميــة للتكيــف مــع تطــورات
 ومتطلبــــــات منظمــــــة التجــــــارة العامليــــــة ، اتضــــــح أن األغلبيــــــة الكبــــــرية مــــــن املــــــ  

( ، يـــــرون أن مســـــتو  اإلزـــــا  لـــــعيف وغـــــري %82القطـــــاع ا ـــــاص الصـــــناع  )
 يد " .عند مستو  مقبوق ، مقابل صفر للمستو  "   %18ملمو  ، ورقط 

 
  ، ومـــــن صحيـــــة أكـــــر  ، رـــــإن اإل ـــــراءات احلكوميـــــة بسياســـــاهتا العامـــــة املختلفـــــة

اثقتصادية واث تماعية والسياسية والقانونية ، اهلادرة نىل هقيق اثستقرار األمـين 
قــــد  …واثقتصــــادي وهتي ــــة املنــــاال جلــــذب اثســــتممارات واثنتعــــاة اثقتصــــادي 

مرلية نىل حـد  مـا ، بينمـا  %59، وما نسبتال من العينة غري مرلية  %35أعترببا 
 رقط . %6مل تتجاو  نسبة الرالع عن تله اإل راءات 

 
 ( نىل مجلـــة مـــن العوا ـــق الـــمس هـــوق دون 7كمـــا تعرلـــت ن ـــا هتم علـــى الســـؤاق )

تطـــــوير نشـــــاطاهتم اثقتصـــــادية وتنميـــــة اســـــتمماراهتم الوطنيـــــة يف الـــــبند ، ومـــــن مث 
دي ــة واثســتعداد ملنارســة املنتجــات األ نبيــة ، كــان تتســبب يف  كــري عمليــات الت

 -أخدا  لرتتيب :
 ( .%94لعف األسواق احمللية ، وتد  القدرة الشرا ية ، ) -1
 ( .%76لعف البىن التحتية ، ) -2
 ( .%59عوا ق ندارية وبريوقراطية ، ) -3
 ( .%53منارسة املنتجات األ نبية ، ) -4
 (.%47ونية ،تسببدا أطراا متنفذة، )عوا ق تتعلق بسياسات غري راية وغري قان -5
 ( .%47اثكتنثت األمنية ، ) -6
 ( .%47عدم استقرار األولاع اثقتصادية ، ) -7
 ( .%47عوا ق مالية ومتويلية ، ) -8
 ( .%41عوا ق قانونية وتشريعية ، ) -9
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نىل  انــب بعــم اإل ــا ت املتفرقــة الــمس مت نلــارتدا ، واملتمملــة يف التدريــب          
ـــــــــــة املـــــــــــابرة ، ولـــــــــــعف اجلدـــــــــــا  القضـــــــــــا   وتفشـــــــــــ  الف ـــــــــــدرة العمال  ســـــــــــاد ون

 اخل.…ورسادض 
( للنقطــة الــمس تعكــس شــبال %94نث أن امللفــت للنظــر ، بــو النســبة الكبــرية )         

نمجاع وا اصة بضعف األسواق احمللية وتد  القدرة الشـرا ية ، مـا يشـري نىل حالـة 
تليدــا مــن حيــجم األخيــة العوا ــق  الركــود اثقتصــادي ، وتــد  املســتو  املعيشــ  ،

ـــة ، وبـــ  تؤكـــد املســـتو  املتـــد   ـــة ، ومنارســـة املنتجـــات األ نبي ـــة واإلداري اهليكلي
ملقــــــاييس اجلــــــودة واملواصــــــفات يف الســــــلع واملنتجــــــات احملليــــــة ، ولــــــعف التدي ــــــة  

 وهرير التجارة الدولية . WTOواثستعداد ، للتكيف مع متطلبات 
 

التاليــــــة مـــــن العوا ــــــق رترتكـــــز يف اارســــــات ون ـــــراءات بعــــــم أمـــــا اجملموعـــــة          
ــــــة ، أو قصــــــوربا يف أداء مدامدــــــا ، كــــــاثكتنثت  الســــــلطات السياســــــية واألمني

 …األمنية ، والتدريب، والفساد اإلداري والقضا   
 
 ( أن مــا نســبتدم 9و ملقابــل ينحــظ مــن نتــا ح الســؤاق ، )رقــط ، يعرترــون  %23

ري نىل  انـــــــب احلكومـــــــة يف عـــــــدم هتي ـــــــة نشـــــــاطاهتم أبهنـــــــم مشـــــــاركون يف التقصـــــــ
اثقتصــادية ، وتعــذر تطــوير آليــة عملدــم ملواكبــة التطــورات اإلقليميــة والعامليــة ، يف 

ث يعتـــــربون  %18مـــــندم اعتـــــربوا تقصـــــريبم نســـــبياً وحمـــــدوداً ، و  %59حـــــع أن 
 أنفسدم مقصرون أو مسؤولون عما وصل نليال احلاق .

 
عب نلقـاء املسـؤولية بكاملدـا علـى احلكومـة وحـدبا ، رالقطـاع والواقع انـال يصـ        

ا ــاص ثشــه أنــال يتحمــل  ــزءاً مــن املســؤولية ، ونن كــان ذلــه نســبياً، وبشــكل 
أقـــل ، لكــــن املســــلم بـــال أن املســــؤوق األوق عــــن و ـــود أولــــاع اقتصــــادية ونداريــــة 
مرتديــــة ، ومنــــاال اســـــتمماري كدــــذا بـــــ  كطــــط وبـــــرامح احلكومــــة واســـــرتاتيجيتدا 
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التنمويـــة عامـــة والصـــناعية علـــى و ـــال ا صـــوص ، وااطلتدـــا يف مكارحـــة الفســـاد 
 اخل .… والبريوقراطية ، واثكتنثت األمنية 

وعلـــــى بـــــذا األســـــا  نشـــــأت الصـــــناعات اليمنيـــــة يف ظـــــل بـــــذض الظـــــروا ،         
وكيفـــت نفســـدا مـــع معطيـــات الواقـــع ، رـــالبعم مندـــا شـــق  لنفســـال قنـــوات كاصـــة 

مراكـــز النفـــوذ ، مكنتـــال مـــن التوســـع ، ومـــن تعظـــيم نشـــاطاتال ،  وملتويـــة مـــع بعـــم
وكاصـــة الطفيليـــة مندــــا ، علـــى حســـاب املصــــلحة اثقتصـــادية العامـــة ، والــــبعم 
اآلكر اعتمد على استممارات حقيقية وعلـى أسـاليب اإلدارة احلديمـة ، تسـندض يف 

مـاق ذله تنوع نشاطاتال ، راستطاع الندوت رغم الصعو ت والوقوا ولو علـى ر 
متحركة ، أما اثستممارات المس مل تُرق هلا بي ة كدذض رقد رحلـت نىل كـارم الـبند 
أو أحجمت عن القدوم نليدا ، ونتح عن ذله بىن اقتصـادية وصـناعية متخلفـة ، 

، واألبم مـن ذلـه … والفقر ناعات احلقيقية ، وتفش  البطالة وارتقار كبري للص
 لقادمة وهرير التجارة العاملية .حالة القلق من العوملة اثقتصادية ا

 ( ونمكانيات القطـاع ا ـاص 8و لنسبة لتوقعات املستقبل يف ن ا ت السؤاق ، )
علـــى مواكبــــة التطـــورات اثقتصــــادية اإلقليميـــة والعامليــــة ، كانـــت الــــردود اإلجيابيــــة 

، بينمـا شــكلت اإل ــا ت األكمـر واقعيــة الـمس أقــرت بو ــود  %29املتفا لـة بنســبة 
 . %65ت ما نسبتال صعو 

 ( املخصصــــع ملعررــــة نمكانيــــة 12،  11يف حــــع  ــــاءت الــــردود علــــى الســــؤالع )
منارســة املنتجــات اليمنيــة للســلع األ نبيــة يف األســواق احملليــة واألســواق ا ار يــة، 

 -أي املنتجــات اليمنيــة  -منطقيــة ومتســقة مــع الواقــع نىل حــد  مــا ، نذ ورد أبهنــا 
، وأهنـا سـتوا ال صـعو ت يف  %18األسـواق احملليـة بنسـبة لن تسـتطع املنارسـة يف 

 %12( ، بينمــا شــكل ا يــار املتفا ــل بقــدرهتا علــى املنارســة نســبة %47املنارســة )
. 
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( ، أبن املتفـــا لع بقـــدرة املصـــنوعات 12و ملقابـــل ورد يف ن ـــا ت الســـؤاق )         
ر يـــة مل تتجـــاو  نســـبتدم احملليـــة علـــى منارســـة املنتجـــات األ نبيـــة يف األســـواق ا ا

 %24مــندم حمدوديــة نمكــاصت املنارســة وصــعوبتدا ، و  %70، بينمــا رأ   12%
 ســـتحالتدا ، األمـــر الـــذي يؤكـــد صـــحة التوقعـــات الـــمس ذببـــت نليدـــا الدراســـة ، 
وحــــر املتفــــا لون  لقــــدرة النســــبية علــــى املنارســــة راــــا كــــان يف أذبــــاهنم املنتجــــات 

ــــــزة النســــــبي ــــــة ذات املي ــــــة كاألدويــــــة ، اليمني ــــــل بعــــــم الصــــــناعات الكيماوي ة ، مم
واألصبيــــب البنســــتيكية ، والــــدباصت ، وصــــناعة املشــــرو ت املنكدــــة والغا يــــة ، 
واملياض املعدنيـة ، ومشـتقات األلبـان ، والسـجا ر ، الـمس تصـدر نىل بعـم األسـواق 

بان وغريبــا ، أي أنــال مل يؤكــذ يف احلســ… اجملــاورة كالســودان و يبــوس والصــوماق 
 املنتجات الصناعية نمجاًث ، وث األسواق الدولية عامًة .

 
وأغلـــب الظـــن أبن معظـــم اإل ـــا ت الـــواردة علـــى أســـ لة اثســـتبيان ن ـــا ت         

تقديريــة ، مل تســتند نىل دراســات حمــددة ل ســواق ا ار يــة اجملــاورة وغــري اجملــاورة ، 
ومــــع ذلــــه رــــاملر ح مــــن نتــــا ح  وث للتطــــورات املتوقعــــة ل ســــواق احملليــــة أيضــــاً ،

الســـــؤالع أن املنتجـــــات الصـــــناعية اليمنيـــــة ســـــتوا ال صـــــعو ت يف املنارســـــة علـــــى 
 مستو  السوق احملل  ، وأكمر مندا يف األسواق ا ار ية .

 
  وعــن تقيــيم املســتو  الــوظيف  وا ــدم  الــذي يقدمــال كــل مــن  دــا  املواصــفات

ليــــا ل دويــــة املختصــــة  لصــــناعات واملقــــاييس للمنتجــــات الصــــناعية ، واهلي ــــة الع
( ، ينحـــظ أبن بـــذض األكـــرية قـــد حصــــلت 10الدوا يـــة والصـــيدثنية ، )الســـؤاق 

 ،  %20علــى نســبة مقبولــة نوعــاً مــا ، حيــجم حصــل ا يــار "  يــد " علــى نســبة 
أبن املســـتو  غـــري مقبـــوق ،  %40مقبـــوق بعـــم الشـــ ء ، يف حـــع رأ   %40و 

ا متتلكـال اهلي ـة مـن كـادر مؤبـل ومعـدات وخمتـربات وب  نتيجة أقل سلبية ، نظراً مل
حديمــــة نســـــبياً ،مقارنـــــة  دـــــا  املواصـــــفات واملقـــــاييس الـــــذي مل يؤيـــــدض أحـــــد مـــــن 



 251 

املســتطلعع رأيدــم ، واقتصــرت اإل ــا ت علــى ا يــارين األكــريين ، مقبــوق بعــم 
، األمـر الـذي يضـاعف   %75، ومسـتو  غـري مقبـوق اعـدق %25الش ء بنسبة 
 وقدرات املنتجات الوطنية على منارسة املنتجات األ نبية.من صعوبة 

 
 ( املتعلـــــق بـــــدعوات الـــــدكوق يف تكـــــتنت اقتصـــــادية ، نقليميـــــة 13أمـــــا الســـــؤاق )

" رقـــد أنفـــرد حبصـــوق  WTOوقوميـــة ، للتخفيـــف مـــن ألـــرار تطبيـــق اتفاقيـــات " 
مــن ، مــا يشــري نىل التخــوا  %100كيــار املوارقــة اإلجيابيــة علــى النســبة الكاملــة 

" ، ونىل الـــوع   ملصـــاحل املشـــرتكة ، وراـــا  WTOاأللـــرار احملتملـــة ثتفاقيـــات " 
 أيضاً من أ ل احلصوق على ررص تسويقية نلارية لد  اآلكرين .

 
 ( املتعلقـــــــع اــــــد  موارقـــــــة ُمـــــــنك املؤسســـــــات 15،  14و لنســــــبة للســـــــؤالع ، )

حمليــة وطنيــة  الصــناعية علــى انــدمام شــركاهتم أو نحــدابا مــع شــركات ومؤسســات
ااالة ، أو مع شركات ومؤسسات عربية أو أ نبية ااالة ملوا دة ألـرار حمتملـة ، 

" ، لـــوحظ أن بنـــاك مفارقـــة  ـــديرة  ثبتمـــام  WTO ـــراء اثلتـــزام  تفاقـــات " 
تتممـــل يف أن ركـــرة املوارقـــة علـــى اثنـــدمام مـــع املؤسســـات والشـــركات العربيـــة أو 

أكــــرب ، مقارنــــة بفكــــرة اثنــــدمام مــــع مؤسســــات  األ نبيــــة املماالــــة هظــــى بقبــــوق
، وررضـــدا  %82وشــركات حمليـــة ، حيــجم وارـــق عليدــا يف احلالـــة األوىل مــا نســـبتال 

أي  –رقــط ، بينمــا وصــلت نســبة املــوارقع علــى اثنــدمام يف احلالــة المانيــة  18%
 . %29ما نسبتال ، وعارلدا  %71نىل  –مع الشركات احمللية 

ا ما الـــت لـــرد ركـــرة ، نث أن الـــردود عكســـت اجتابـــاً حمـــدداً و لـــرغم مـــن أهنـــ        
جملموعــة مــن العوامــل النســبية ، ممــل لــعف العنقــات البينيــة للمنشــآت الوطنيــة ، 
والطــابع األســري لنشــأة أغلبدــا ، وتشــوة المقــة ريمــا بيندــا بســبب التنــارس ، أو 

ـــــــد  ، أو بســـــــبب رســـــــاد اجلدـــــــا  القضـــــــا   احمللـــــــ   ، وألن الولـــــــع اإلداري املت
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الشـركات واملؤسســات األ نبيـة ثشــه أكمــر اقتـداراً وكــربة ، وأكمـر أمــاصً ، يتوقــع 
 أن يرتتب على ولع اثندمام معدا هقيق مصلحة شبال أكيدة .

 
  وحـــوق التوقعـــات اـــد  اســـتفادة الصـــناعات اليمنيـــة واثقتصـــاد اليمـــين عامـــًة مـــن

،  WTOلــمس جتيزبــا اتفاقــات بعــم األحكــام اثســتمنا ية واملعــامنت التفضــيلية ا
( متســاوية يف اــنث مندــا ، 16 ــاءت اإل ابــة علــى ا يــارات األربعــة للســؤاق )

( ، ث نتوقــع أيــة %21( ، اســتفادة مقبولــة )%21وبــ  كيــار اثســتفادة الكاملــة )
ــــد كيــــار اثســــتفادة %21اســــتفادة ) ــــت النســــبة األكــــرب لتأيي ( أيضــــاً ، بينمــــا كان
 ( .%47احملدودة )

ونن كـــــان بنـــــاك بعـــــم الشـــــه يف مـــــد  اســـــتيعاب مجيـــــع املســـــتطلع رأيدـــــم          
لتفاصيل أحكام املعامنت التفضيلية يف خمتلف اتفاقيات منظمة التجـارة العامليـة، 
ثســيما وأهنــا شــديدة التفصــيل ومو عــة علــى اتفاقيــات عــدة ، وحــاثت متنوعــة ، 

ص نىل مؤشــــرات يصــــعب اإلملــــام  ــــا دون دراســــات معمقــــة ، كاصــــة نذا مــــا عــــد
الســؤاق األوق حــوق مــد  متابعــة ر ــاق األعمــاق لتطــورات هريــر التجــارة العامليــة 

ــــاران )اســــتفادة حمــــدودة( ، و )ث  WTOواتفاقيــــات "  ــــه يظــــل ا ي " ، ومــــع ذل
ـــــة  ـــــع ، مقارن ـــــرب نىل الواق ـــــارات املولـــــوعية األق ـــــة اســـــتفادة( ، مـــــن ا ي ـــــع أي نتوق

يــة واملؤسســية للــيمن ، والطــابع اثســتمنا   بصــعو ت األولــاع اثقتصــادية واإلدار 
 املؤقت ألحكام املعامنت ا اصة التفضيلية .

 
  أمـــــا املنحظـــــات واآلراء اإللـــــارية األكـــــر  ردـــــ  يف أغلبدـــــا  انبيـــــة ،  ســـــتمناء

اإلشــارة نىل أن اجلدــات احلكوميــة املعنيــة ث تســتفيد مــن كــربات وجتــارب البلــدان 
اً يف عمليات التفـاوت ون ـراءات اثنضـمام نىل اجملاورة األكر  المس قطعت شوط

 " . WTOمنظمة التجارة العاملية " 
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ونن كانـت قليلـة  –علماً أبننا ث نتفـق متامـاً مـع بـذا الـرأي ، ردنـاك حمـاوثت         
لنسـتفادة مـن كـربات البلـدان الـمس مـرت عليدـا ممـل بـذض التجـارب ،  –وحمدودة 

.ونذا كـان بنـاك مـا  كـن نلـارتال رعـنً ، ردـو  ولكن بصورة  ز يـة وغـري متكاملـة
هتمـــي  الـــرأي العـــام اليمـــين ، اؤسســـاتال ومنظماتـــال غـــري احلكوميـــة ، اـــا يف ذلـــه 

ـــة والصـــناعية  ـــيم علـــى مـــا  -آنفـــاً أتضـــح  كمـــا  -اهـــادات الغـــرا التجاري ، والتعت
، واقتصــار ذلــه علـــى  WTOجيــري مــن سياســات ومفاولـــات رايــة مــع املـــ  

دوا ر الراية الضيقة ، وطبعاً مع عـدم نغفـاق املنظمـات الدوليـة املاحنـة القنوات وال
، كصــــندوق النقــــد والبنــــه الــــدوليع ، نن مل يكــــوص خــــا ووصــــفاهتما األســــا  يف 

 أغلب ما جيري .
األمر الـذي يتنـاقم مـع واحـد مـن أبـم مرتكـزات النظـام اثقتصـادي العـامل           

وشــفاريتدا ، رما الــت احلكومــة ومكتــب التنســيق اجلديــد ، وبــو هريــر املعلومــات 
يف و ارة التجــــارة ، يتعــــامنن  لطــــرق التقليديــــة القد ــــة ،  WTOواثتصــــاق مــــع 

و ملبالغـــة يف الســـرية والتعتـــيم علـــى البيـــاصت واملعلومـــات الـــذي يقتصـــر  ول ســـف 
دون  على اهلي ات احمللية غـري احلكوميـة ، وعلـى البـاحمع املدتمـع داكـل الـيمن ،

غـــريبم يف ا ـــارم ، مـــا يعكـــس صـــورة ســـلبية عـــن أســـلوب عمـــل القـــا مع ادـــام 
" ، وتناقضـــــاً يف لمـــــل التفكـــــري حـــــع يكـــــون  WTOاإلعـــــداد والتفـــــاوت مـــــع " 

 السع  نىل اثنفتاح والشفارية بذبنية وأساليب معاكسة .
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ـــــى بعـــــم أنـــــواع الـــــدعم احلكـــــوم        اعتمـــــدت املنتجـــــات اليمنيـــــة ريمـــــا مضـــــى عل
والسياســــات احلما يــــة ، مــــن كــــنق التعريفــــات اجلمركيــــة املرتفعــــة ، والقيــــود الكميــــة ،  

 وغريبــا ،  جتــاض هقيــق بــدا …كحظــر اســترياد بعــم الســلع ، وتــراكي  اثســترياد 
، نىل أن  ـــاءت احلكومـــة  لسياســـات  …نحـــنق الـــواردات ، وةايـــة املنـــتح الـــوطين 

والوصــفات النمطيــة لإلصــنح اثقتصــادي اهلادرــة نىل تعزيــز مقومــات اقتصــاد الســوق 
 احلر ، وما مملال ذله من ن راءات مشلت  اني " التمبيت " و " نعادة اهليكلة " .

تغيري والتكيـف اثقتصـادي قـد متـت وما الـت علـى وما يدمنا بنا ، أن ن راءات ال     
مــرحلتع ومســـتويع ، األوق ورقـــاً ملتطلبـــات بـــرصمح اإلصـــنح اثقتصـــادي الـــمس بـــدأت 

  شراا كل من صندوق النقد الدون ، والبنه الدون . 1995منذ 
وبـــ  مكملـــة  –أمــا املســـتو  المـــا  ، وبــو املعـــين يف بـــذض الفقـــرة ، رتــتم ن راءاتـــال      

جتــــاو ً مــــع متطلبــــات اثنضــــمام نىل منظمــــة التجــــارة العامليــــة ، و جتــــابع  –لســــابقتدا 
 متوا يع :

  ، ـــة وتكييـــف القـــوانع والتشـــريعات ، والسياســـات املاليـــة يفـــرتت يف األوق ، هتي 
اخل ، اـــا ث يتعـــارت  …واجلمركيـــة ، والضـــريبية ، وسياســـات الـــدعم واثســـتممار 

تجــــــارة العامليــــــة متديــــــداً ثســــــتكماق ن ــــــراءات مــــــع نصــــــوص اتفاقــــــات منظمــــــة ال
 اثنضمام .

  أما اثجتاض الما  واألبم ريعين اكتزاق الزمن  لسع  احلميجم ثمتنك بنية أساسـية
ــــة  ملفدــــوم  ــــق اثســــتقرار اثقتصــــادي ، وهــــديجم األنظمــــة اإلداري ــــة ، وهقي مقبول

ة الصـــــناعية املؤسســـــ  ، واثســـــتفادة مـــــن نظـــــم املعلومـــــات ، وأن تكـــــون القاعـــــد
واإلنتا يـــة يف ولـــع متماســـه ، وتعزيـــز قـــدرهتا التنارســـية ، علـــى األقـــل لضـــمان 
عـدم تضـرربا أو  فيـف الضـرر مــن منارسـة املنتجـات األ نبيـة ، أي اـا يتناســب 

 مع هرير األسواق والتجارة الدولية .
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ـــــــرصمح األمـــــــم املتحـــــــدة اإلمنـــــــا   يف           ـــــــل ب  وبكلمـــــــات أكـــــــر  ، حســـــــب ام
ثبــد مــن تــوارر سياســات اقتصــادية كليــة ، وندارة ، وبنيــة هتيــة ،  …من : " الــي

وكدمات ا تماعية ، وندارة حكـم سـليم يف نطـار نظـام مؤسسـ  مناسـب ، حـر 
اثستفادة من ظابرة العوملـة   -ومندا اليمن  –تستطيع البلدان النامية واألقل منواً 

… "(179) . 
ميــــة يف بـــذا الصــــدد ، ووتـــرية عملدــــا ،  و ســـتعرات طبيعــــة اإل ـــراءات احلكو 

 -سنجد أهنا تركزت على :
 23وحــر  1998رربايـر  7عشـر كطـوات ن را يــة ا ـذهتا احلكومــة ، بـدءاً مــن  أوال  :* 

، بــ  يف أغلبدــا قــرارات بتشــكيل جلــان ورــرق تفــاوت ، وكطــا ت طلــب  2001ينــاير 
 -، أبم ما نتح عندا : …اثنضمام 

" ، يف  WTOنيـة عضـواً مراقبـاً يف منظمـة التجـارة العامليـة " قبوق اجلمدوريـة اليم -1
14/4/1999 . 

 " بر ســــــة  WTOتشــــــكيل احلكومــــــة رريــــــق التفــــــاوت اليمــــــين لننضــــــمام نىل "  -2
و يــر التجــارة والصــناعة ، وتشــكيل جلنـــة السياســات العامــة للتفــاوت ، بر ســـة 

 م .21/3/2000ر يس للس الو راء ، يف 
منية عرب مندو ا الـدا م يف  نيـف طلـب اثنضـمام رايـاً نىل تقد  اجلمدورية الي -3

 م .12/4/2000منظمة التجارة العاملية يف 
ــــيمن نىل -4 ــــى طلــــب انضــــمام ال ــــس العــــام ملنظمــــة التجــــارة العامليــــة عل  موارقــــة اجملل

  "WTO  وتشكيل رريق عمل مفتـوح العضـوية للـدوق  17/7/2000" يف ،
 ءات التفاوت .األعضاء يف املنظمة ، للبدء   را

بشـأن التعريفـة اجلمركيـة  1997لسـنة  37اثنياً : صدور القرار اجلمدوري  لقانون رقم * 
ونن كــان ذلــه ينــدرم لـمن سياســات بــرصمح اإلصــنح اثقتصــادي ،  (180)املنسـقة ،

 -والذي او بال :
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اعتمدت اليمن نظام التصنيف الدون املوحد للتعريفات اجلمركية ، واملسـمى بــ"  -1
ـــة ، وانســـجامال مـــع ا ـــال يتماشـــى مـــع أشـــكاق التجـــارة الدولي لنظـــام املنســـق " كون

 تصنيف األمم املتحدة للتجارة العاملية .
اكتصــار عــدد احلــزم التعريفيــة نىل أربــع حــزم رقــط ، مــع كفــم نســبتدا لتصــبح  -2

 ( ، مو عة على خمتلف اجملموعات السلعية .25%،  15%،  10%،  5%)
ظــم واردات املــواد ا ــام الداكلــة يف الصــناعة مــن  فــيم ر ــات الرســوم علــى مع -3

 .( %5)( نىل %10و  15%)
وريما يتعلق  لسياسات الضريبية ، ون راءات الـدعم واحلما يـة الرايـة الـمس تقـدمدا     

ـــــــــت كمـــــــــا  ـــــــــام والتصـــــــــدير رقـــــــــد ظل ـــــــــات اثســـــــــتممار واإلنت ـــــــــة لعملي  احلكومـــــــــة اليمني
ية وحمـــددة ،رورقـــاً لقـــانون اثســـتممار بـــ  ، شـــاملًة لـــاثت ومراحـــل اســـتممارية تفصـــيل

تشـمل أحكـام الـدعم  *( ) (،1، املـادة ) 14/4/1997الصادر يف  22وتعدينتال رقم 
 والتســـــــدينت املقدمـــــــة للمشـــــــاريع املســـــــتممرة يف الـــــــيمن ، حمليـــــــة كانـــــــت أو عربيـــــــة أو 

 -أ نبية ، القطاعات اآلتية :
ــــنفط وال -أ غــــا  واملعــــادن الــــمس الصــــناعة والطاقــــة )عــــدا استكشــــاا واســــتخرام ال

 هكمدا اتفاقيات كاصة( .
 الزراعة والمروة احليوانية اا يف ذله تربية األااك وصيدبا . -ب
 السياحــــة . -م
 الصحــــة . -د
 بـ التعليم والتدريب الفين واملدين بكل مراحلال .  
 النقل واثتصاثت . -و  
 التعمري واإلسكان . -   

                                                           
 تقدمت احلكومة نىل للس النواب كنق الفرتة األكرية اشروع تعدينت  ديدة على بذا القانون . )*(
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ر مـــن للـــس الـــو راء بنـــاًء علـــى اقـــرتاح مـــن أي نشـــاط اقتصـــادي آكـــر حيـــدد بقـــرا-ح
 للس ندارة اهلي ة العامة لنستممار .

 -ومن أ ل تشجيع اإلنتام الوطين و  دة الصادرات ، ين  القانون على:      
نعفــاء املو ــودات المابتــة املســتوردة إلقامــة أو توســيع أو تطــوير املشــروع مــن الرســوم  -1

، عدا رسوم ا دمات ، كرسـوم املـوانئ والتخـزين والضرا ب اجلمركية أ ً كان نوعدا 
ومــا يف حكمدـــا ، وتعفـــى كـــذله مســـتلزمات اإلنتـــام احليـــوا  والزراعـــ  والســـمك  

 ( .أ ،   – 23من الرسوم اجلمركية طيلة قيام املشروع  ذا النشاط ، )املادة 
تـام سـنوات تبـدأ مـن  ريـل بدايـة اإلن 7نعفاء املشروعات من لرا ب األر ح ملـدة  -2

ســنوات  لنســبة لــبعم املشــاريع ورقــاً لتقــدير  10أو مزاولــة النشــاط ، وقــد تزيــد نىل 
 16بي ــة اثســتممار وموارقــة للــس الــو راء ، ونىل رــرتات نعفــاء أطــوق ث تزيــد عــن 

 ( .25/1سنة يف حاثت حمددة ، )املادة 
غريبــا نعفــاء املشــروعات العاملــة مــن لــرا ب العقــارات ولــرا ب اارســة العمــل و    -3

 ( .25/2من الضرا ب املفرولة على رأ  املاق ، )املادة 
نعفـــاء املشـــروعات ملـــدة  ـــس ســـنوات مـــن  ريـــل بدايـــة اإلنتـــام أو مزاولـــة النشـــاط   -4

 ( .25/4من مجيع الضرا ب والرسوم املقررة ، )املادة 
ــــد القــــروت املمنوحــــة لتمويــــل املشــــروعات بنســــبة  -5 مــــن الضــــرا ب  %50نعفــــاء روا 

 ( .25/5ليدا ، )املادة املفرولة ع
رـــرت أو   دة الرســـوم اجلمركيـــة علـــى اســـترياد الســـلع اجلـــابزة ومســـتلزمات اإلنتـــام  -6

املنارســة لإلنتــام احمللــ  ، مــع نمكانيــة منــع أو تقييــد اســتريادبا بشــرط كفايــة اإلنتــام 
احمللــ  حلا ــة الســوق ، ومراعــاة مصــلحة املســتدله يف مواصــفات بــذض الســلع مــن 

ودة ، علــى أن ث تزيــد مــدة بــذض احلمايــة أليــة ســلعة عــن اــنث حيــجم الســعر واجلــ
 ( .4-29/1سنوات ، )املادة 
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( ، ألي مشــروع قــا م يصــدر نىل ا ــارم كــنً أو  ــزًء مــن 4-31/1ورقــاً للمــادة ) -7
 -ننتا ال ، احلق يف :

 . اإلعفاء من مجيع الرسوم والضرا ب املفرولة على الصادرات 
  ة من لريبة اإلنتام أو أية لرا ب أكر  .نعفاء السلع وا دمات املصدر 
  بعـــد انقضـــاء رـــرتة اإلعفـــاء املقــــررة  –نعفـــاء األر ح الناجتـــة عـــن نيـــرادات التصــــدير

 من لرا ب األر ح . %50من نسبة  -للمشروع 
  للمشـــروع احلـــق يف اســـرت اع مجيـــع الرســـوم والضـــرا ب اجلمركيـــة أ ً كـــان نوعدـــا الـــمس

تام املستوردة ، الداكلـة يف ننتـام السـلع املصـدرة ، سبق درعدا على مستلزمات اإلن
 )نظام الدرو ك( .

تعطى األرضلية يف مشرت ت احلكومة واملؤسسات العامة ملنتجات املشاريع الزراعيـة  -8
مـــن  %15والصـــناعية احملليـــة علـــى الـــواردات املماالـــة ، ويف حـــدود   دة ث تتجـــاو  

 ( .9دة سعر املنتجات املستوردة املنارسة ، )املا
ومن  انب آكر ، بناك بعم أنواع الدعم اإللايف املتـاح للقطـاع الزراعـ  ، ونن       

مليــار ر ق ث  2.8كــان حمــدوداً ولــ ينً مل يتجــاو  كــنق  ســة أعــوام ونصــف كاملــًة 
مليــار ر ق كقــروت مت تقــد دا ملختلــف أنــواع اإلنتــام  4.6غــري مــن الــدعم اجملــا  ، و 

والسـمك  ، )أنظــر اجلـدوق التــان( . حيـجم متمــل الـدعم احلكــوم  يف  الزراعـ  واحليــوا 
او ـــب  1993بـــذا اثجتـــاض  نشـــاء صـــندوق تشـــجيع اإلنتـــام الزراعـــ  والســـمك  عـــام 

، كمؤسســـة تنمويـــة هتـــدا نىل   دة اإلنتـــام وكفـــم التكـــاليف ودعـــم  6القـــانون رقـــم 
بتخفيــف األعبــاء الناجتــة التســويق الــداكل  وا ــار   ، وتشــجيع املــزارعع والصــيادين 

عن ارتفاع أسعار املستلزمات ومدكنت اإلنتام ، واا يكفل ررـع الكفـاءة اإلنتا يـة ، 
واحلفــــا  علــــى األرالــــ  الزراعيــــة ، وموا دــــة املنارســــة ا ار يــــة ، كاصــــة بعــــد رــــتح 
األسواق وتدرق املنتجـات األ نبيـة نىل األسـواق احملليـة أبسـعار تقـل عـن قيمـة تكـاليف 

 تجات احمللية .املن
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ـــدأ نث عـــام  1993ورغـــم أن الصـــندوق أنشـــئ عـــام       ، غـــري أن نشـــاطال الفعلـــ  مل يب
م ، بتمويلال بعم املشاريع الزراعية ، النباتيـة واحليوانيـة ، وأكـر  اكيـة ، نلـارة 1996

نىل مشـــاريع الـــري واملنشـــآت املا يـــة ، معتمـــداً علـــى املـــوارد املقدمـــة لـــال لـــمن املـــوا صت 
يــة ، واملعــوصت واهلبــات ا ار يــة ، نث أن أبــم مصــادر نيراداتــال احلاليــة  س مــن احلكوم

حصـــتال املقـــررة مـــن مبيعـــات شـــركة الـــنفط اليمنيـــة ملـــادة الـــديزق ، والـــمس تشــــكل ر ثن 
،  1997لعــــام  223ونصــــف عــــن كــــل لــــرت ديــــزق ، ورقــــاً لقــــرارات للــــس الــــو راء بــــرقم 

 (181).  1999لعام  276و
ع والدعم اليت قدمها صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي نفقات التشجي

 م2001حىت يونيو  1995لقطاعي الزراعة واألمساك خالل الفرتة 
 )ابملليون رايل(

عدد  اجملاق
 املشاريع

نمجان 
تكاليف 
 املشروعات

نمجان قيمة 
القروت حسب 

 العقود

نمجان قيمة 
 الدعم اجملا 

لموع 
مساخة 
الصندوق 
+ )قروت 

 دعم لا (

نمجان 
 املدروع

املتبق  من 
 قيمة العقود

 338 3842 4180 1574 2606 4255 181 نباس – راع  
 379 451 830 224 606 1018 86 حيوا  – راع  
 238 2178 2416 1035 1381 2623 105 األاــــاك

 955 6471 7426 2833 4593 7896 372 اجملموع الكل 

( ، الوارد يف التقرير املو ز لنشاط صندوق تشجيع 1تارة من اجلدوق رقم )املصدر : بياصت خم
م ، و ارة الزراعة والري ، صنعاء ، 6/2001-1995اإلنتام الزراع  والسمك  ، كنق الفرتة 

 . 1 – 4م ، ص ص 22/6/2001
نن لمــــل سياســــات الــــدعم واحلما يــــة تلــــه ، املقدمــــة لتشــــجيع اإلنتــــام احمللــــ        

يف الــــيمن ، وتشــــجيع صــــادراتال ، بــــ  يف معظمدــــا مشــــروعة ومســــموح  ــــا يف الــــوطين 
 ، نذ تندرم لمن األحكام ا اصة والتفضيلية للبلدان األقل منواً . WTOاتفاقات 
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نث أن املشـــكلة الر يســـة تكمـــن يف عـــدم و ـــود اســـتممار وننتـــام وطـــين ذات و ن،      
ــــــة الســــــلعية ث تشــــــكل نســــــبتدا ســــــ رقــــــط مــــــن نمجــــــان  %1و  وأن الصــــــادرات اليمني

م( ، واألســباب يف 2000حســب بيــاصت عــام  -صــادرات نفطيــة  %99الصــادرات ، )
و لتــــان رــــإن أيــــة اســــتمناءات أو معاملــــة تفضــــيلية … ذلــــه قــــد مت التعــــرت هلــــا آنفــــاً 

يف حــاق اســتمرار  -للبلــدان الناميــة واألقــل منــواً ، لــن هقــق الــيمن مندــا  WTOمتنحدــا 
 أية استفادة . -يال أولاعدا كما ب  عل

أمــــا  لنســــبة لتطــــوير البــــىن التحتيــــة األساســــية ، وهــــديجم اإلدارة ، ونظــــام العمــــل      
املؤسســــ  ، ومســــاع  التنســــيق والتكامــــل اإلقليمــــ  العــــرج ، تظــــل مجيعدــــا يف حكــــم 
املشاريع والطموحات المس تتكـرر تقريبـاً يف مجيـع ا طـط والـربامح احلكوميـة ، كمشـاريع 

نــاطق الصــناعية الــمس طــاق انتظاربــا وما الــت يف طــور الدراســة واكتيــار املواقــع ننشــاء امل
( ، مث ا طـــة ا مســـية المانيـــة، وبـــرامح 2000-1996منـــذ ا طـــة ا مســـية األوىل )

 ( 182)… التنمية القطاعية 
نفــس األمــر ينطبــق علــى عمليــات التنســيق اإلقليمــ  والعــرج مــن ا ــل ننشــاء  

سوق عربية مشرتكة ، المس اعترببا األمـع العـام املسـاعد جمللـس تكتنت اقتصادية ، أو 
الوحــــدة اثقتصــــادية العربيــــة ، ا يــــار الوحيــــد املتبقــــ  أمــــام الــــدوق العربيــــة واألقــــل منــــواً 

 ( 183)للتعامل مع اتفاقات اجلات ومنظمة التجارة العاملية .
الصــــناعية  ويبــــدو أن األمــــر ث نتلــــف كمــــرياً  لنســــبة للعديــــد مــــن املؤسســــات 

للقطاع ا اص ، ونن كانت مسـؤوليتدا يف بـذا اجلانـب أقـل ، نث أهنـا حمـددة وغايـة يف 
األخية ، ألهنا تعترب مكملة للجدـود احلكوميـة ، رحـر اآلن مل تلمـس أيـة نتـا ح عـن مـا 
 بــــــــــــو مفــــــــــــرتت القيــــــــــــام بــــــــــــال لتحســــــــــــع اإلنتا يــــــــــــة ، وتعزيــــــــــــز القــــــــــــدرة التنارســــــــــــية 

اق مندوب الـيمن الـدا م يف  نيـف ، " نن القطـاع ا ـاص للصناعات الوطنية ، وكما ق
ـــــــــــــاح الســـــــــــــوق ، وث يســـــــــــــتطيع أن يصـــــــــــــدر  ـــــــــــــاً مـــــــــــــن العوملـــــــــــــة وانفت  مـــــــــــــا اق متخور

  (184)" ، …وينارس ، وحصر نشاطال رقط يف عمليات اثسترياد 
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ـــة       ـــة اثقتصـــادية قـــد أكـــدت مـــراراً وما الـــت علـــى أخي نن اســـرتاتيجية كطـــط التنمي
ألنشـــــطة والقطاعـــــات ذات امليـــــزة التنارســـــية التصـــــديرية يف اجملـــــاثت تنميـــــة وتشـــــجيع ا

ـــــــــــــة والصـــــــــــــناعية والســـــــــــــمكية والســـــــــــــياحية   ، واســـــــــــــتقطاب اثســـــــــــــتممارات …الزراعي
اخل ، دون أن تلمـــس نتـــا ح تلـــه الطموحـــات يف الواقـــع العملـــ  ، ويظدـــر …املشـــرتكة 

لــدكوق نىل ذلــه  ليــاً يف تشــكيه بعــم املــ  القطــاع ا ــاص بعــدم  ابزيــة الــيمن ل
كــــذله يف (185)العوملــــة بشــــروطدا الدوليــــة ، واســــتحقاقاهتا اثقتصــــادية واث تماعيــــة ،

ــــذين أكــــدت  ــــة مــــع ر ــــاق األعمــــاق واملســــتممرين الصــــناعيع ال ــــا ح الدراســــة امليداني نت
( ، أبن مســـتو  اإلزـــا  واإل ـــراءات احلكوميــة للتكيـــف مـــع تطـــورات %82أغلبيــتدم )

" ث تزاق يف مستو  لعيف وغري ملمـو   WTOعاملية " ومتطلبات منظمة التجارة ال
. 

ونمجــاثً ، يتضــح أبن احلكومــة قــد انتقــت احللقــة األســدل اســارعتدا يف اســتكماق      
" ، دون أن يرارــق ذلــه هــرك علــى نفــس  WTOا طــوات اإل را يــة لننضــمام نىل " 

املؤسســ  واإلداري،  املســتو  والــوترية يف اجلانــب اآلكــر ، أي  جتــاض عمليــات التكيــف
 –أي احلكومـــــة  –، ردـــــ  تعمـــــل  …وتعزيـــــز القـــــدرات التنارســـــية للمنتجـــــات الوطنيـــــة 

يف أن  –كمـا  ـرت العـادة   –وتتحرك بصورة أحادية اجلانب ، ويبـدو أهنـا تـركن وتؤمـل 
ــــرامح عمــــل  ــــابزة لإلصــــنحات املؤسســــية واثقتصــــادية ، تُع ــــدابا   تيدــــا مشــــاريع وب

اهلي ــات واملنظمــات الدوليــة املاحنــة ، وأن مُتــنح معــامنت كاصــة وتشــرا علــى تنفيــذبا 
تفضـــيلية ، ورـــرتات انتقاليـــة يـــتم متديـــدبا كلمـــا اســـتنفذت !! كمـــا وعـــد بـــذله ، علـــى 

أبن صـفة … سبيل املماق ، املممل املقيم لـربصمح األمـم املتحـدة اإلمنـا   يف الـيمن ، " 
لـيس رقـط بواسـطة املنظمـات الدوليـة ، بـل اليمن كدولة أقل منواً ستؤكذ يف اثعتبار ، 

أيضـــاً مـــن قبـــل شـــركا دا التجـــاريع الـــدوليع ، وحبيـــجم ث متمـــل شـــروط اثنضـــمام أعبـــاء 
"  …أكـــــر  علـــــى الظـــــروا اثقتصـــــادية واث تماعيـــــة الصـــــعبة يف اجلمدوريـــــة اليمنيـــــة 

،(186)  
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، و ــداوق  WTOوحــر ث يعــوق كمــرياً علــى مــا ذكــر ، رــإن شــروط اثنضــمام نىل      
التزامــات الــيمن جتــاض اآلكــرين ، ســتحددبا املفاولــات وطبيعــة اتفاقــات املنظمــة ولــيس 
غريبـــا ، طبيعـــ  مـــع األكـــذ يف اثعتبـــار تصـــنيف اجلمدوريـــة اليمنيـــة كإحـــد  البلـــدان 
األقــل منــواً ، وأن تســابل احلكومــة يف هتي ــة الظــروا واملقومــات الن مــة ، والركــون علــى 

لق العديـــد مــن املتاعـــب ل ولـــاع اثقتصـــادية واث تماعيـــة يف وعــود غـــري مؤكـــدة ســـيخ
 اليمن ، نن مل يكن اآلن رعلى املد  .

رالعوملة ب  نتام لعنقـات ومصـاحل جتاريـة واقتصـادية لـردة ث تعـرا العواطـف أو      
امليــوق اإلنســانية ، ونذا كانــت بنــاك نمكانيــة ملعــامنت تفضــيلية مــن نــوع مــا ردـــ  يف 

لوابط منصوص عليدا تشـمل رـرتات  منيـة انتقاليـة مؤقتـة ، واسـتمناءات  األكري لمن
 حلاثت حمددة متنح ملن أعد نفسال وكان مديًأ لنستفادة مندا.
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علــى اتفاقيـات منظمـة التجــارة العامليـة سـتؤدي نىل تفــاقم  ثشـه أبن اآلاثر املرتتبـة     
العديـد مــن الصــعو ت يف األولـاع اثقتصــادية واث تماعيــة للبلـدان األقــل منــواً، ومندــا 

 اليمن ، على املد  القصري وراا املتوسط بدر ات متباينة من بلد  نىل آكر.
ل البلـــدان منـــواً يف التجــــارة بـــل يشـــري أحـــد تقـــارير اثونكتــــاد أبن   دة هتمـــي  أقـــ     

العامليــة ، بنــاء علــى التــدبور املتوقــع يف موا يندــا التجاريــة ، تــدق علــى أنــال سيصــبح مــن 
األصـــعب ندارة حســـا هتا ا ار يـــة ، حيـــجم ســـتنخفم كـــل مـــن القـــدرة علـــى كدمـــة 
الــديون وتــدرقات رأ  املــاق ا ــاص )ثســيما اثســتممار املو ــال حنــو التصــدير( ، وراــا 

مليات التكيف الداكلية الن مة لتصحيح  وانـب ا لـل املسـتمرة واملتزايـدة يف تؤدي ع
احلســــا ت ا ار يــــة ،  إللــــارة نىل اخنفــــات تــــدرقات اثســــتممار املقــــرتن بــــذله نىل 

 (187)تقليل احتماثت النمو يف بذض البلدان على املد  الطويل .
نونكتـاد أبن األرضـليات التجاريـة كما ورد يف تقرير آكر جمللـس التجـارة والتنميـة ل      

للبلدان النامية واألقل منـواً سـتنخفم مـع اسـتمرار عمليـة هريـر التجـارة ، وسـيكون مـن 
 (188)الضروري ولع سياسات ملعاجلة ا سا ر املتكبدة ، الفعلية واحملتملة.

وحيجم رشلت الكمري من احملـاوثت والـدعوات بتعـديل شـروط اثنضـمام ، ولـوا ح      
ملنظمة ، وطريقة صياغة وا اذ القرار ، واثتفاقات اجملحفة  قتصـادات البلـدان الناميـة ا

واألقــل منــواً، وحيــجم تــتمل  الــدوق الصــناعية املتقدمــة مــن اإليفــاء  لتزاماهتــا ووعودبــا 
 …المس تعددت  ا لمن اتفاقيات  ولة أورو واي 

يف وسـعدا نث مواصـلة ن ـراءات رغم كل ذلـه رـإن الـيمن والـدوق األقـل منـواً لـيس      
، رعـــدم اثنضـــمام يعـــين العزلـــة ومصـــاعب أكمـــرة حـــدة ، يف ظـــل  WTOاثنضــمام نىل 

 ظـــــــــــروا وعنقـــــــــــات اقتصـــــــــــادية عامليـــــــــــة غـــــــــــري عادلـــــــــــة ، يـــــــــــتحكم ريدـــــــــــا ويصـــــــــــيو 
شروطدا ومساراهتا كبار األغنياء ، نذ أن الواقـع يفـرت علـى البلـدان الناميـة واألقـل منـواً 

ع التطورات احمليطة ومستجدات هرير التجـارة الدوليـة  جتـاض جتنـب أو لرورة التعامل م
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ـــــــف حـــــــدة ا ســـــــا ر احملتملـــــــة ، واثســـــــتفادة مـــــــن بـــــــام  مـــــــا يســـــــميال الـــــــبعم    في
 بـ " الفرص " أو " تعظيم الفوا د " .

واليمن يف بذا اثجتاض حبا ة نىل ا اذ مجلة من السياسات واإل راءات علـى عـدة      
ت تنفيــذبا بشــكل متــوا  ، وبــوترية عمــل  ــادة وعاليــة ، دون التعويــل  مســتو ت يفــرت 

كمرياً على مساعدات أو معوصت الدوق املتقدمـة ، أي اثعتمـاد بشـكل أساسـ  علـى 
القدرات الذاتية ، مع عدم نخاق ما بو متاح من اإلمكانيات واثسـتمناءات املنصـوص 

با واثســــتفادة مندــــا  حلــــدود " ، والعمــــل علــــى اســــتممار  WTOعليدــــا يف اتفاقــــات " 
 القصو  .

 
 -نن اإل راءات الن م ا اذبا تتو ع على احملاور واملستو ت التالية :     
 املفاوضات وإجراءات االنضمام ، واالستفادة من االستثناءات  (1

 -يفرتت على احلكومة اليمنية عند كوت عمليات التفاوت :
واقــــــف الشـــــركاء التجــــــاريع ، هديـــــد أبــــــداا ومنـــــابح التفــــــاوت ، وهليـــــل م -أ

واثنطــنق مــن املوا نــة بــع شــروط ومتطلبــات الشــركاء التجــاريع الــمس عــادة مــا 
تكون  جتـاض هريـر أوسـع ملختلـف القطاعـات ومزيـد مـن التخفيضـات اجلمركيـة 
، وبع متطلبات احلماية للقطاعـات اثقتصـادية والصـناعات الوطنيـة الناشـ ة ، 

 تغليب بذض األكرية يف كل مراحل التفاوت . مع األكذ بعع اثعتبار
امتنك رؤية متكاملة مبنية على الدراسة والتحليل ألولاع واحتيا ات خمتلـف  -ب

ـــع  القطاعـــات اثقتصـــادية وكاصـــة القطاعـــات اثســـرتاتيجية ، وتلـــه الـــمس تتمت
ريدــــــا ايــــــزة نســــــبية ، ولولــــــعدا التنارســــــ   لنســــــبة لتطــــــورات الســــــوق احملليــــــة 

 ديرية .واألسواق التص
مراعاة احليطة والتأ  ، حبيجم يكـون التحريـر تـدرجيياً ، ورشـيداً ، وانتقا يـاً ، اـا  -م

يضمن هقيق نمكانيـة معقولـة للقـدرة التنارسـية ،و صـي  املـوارد ، نذ أن ربـط 
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التعريفـــات اجلمركيـــة يف  ـــداوق اثلتزامـــات اعـــدثت منخفضـــة ســـيعترب نلزاميـــاً 
مــة تعــديلدا أو نعــادة النظــر ريدــا  لــز دة ،  وشــبال هنــا   ، يصــعب علــى احلكو 

ـــة واألقـــل منـــواً بعـــدم ربـــط مجيـــع  ـــة قانونيـــة للبلـــدان النامي كمـــا أن بنـــاك نمكاني
ا طوط التعريفية كمرحلة مؤقتـة ، بـل نن بعـم الـدوق الصـناعية املتقدمـة ، اـا 
 ريدــــا الـــــوث ت املتحـــــدة األمريكيـــــة واليــــا ن وكنـــــدا واســـــرتاليا ، مل تـــــربط مجيـــــع

وثشـــه أن ن ـــراءاً تكتيكيـــاً كدـــذا لـــال را ـــدة كبـــرية  (189)كطوطدـــا التعريفيـــة .
 لنقتصاد اليمين ، وثقتصادات البلدان األقل منواً عامًة .

ــــــة  -د ــــــم لقطاعــــــات حمــــــددة ، لتقد ــــــال كــــــنق عملي ــــــر املن  تعيــــــع نطــــــاق التحري
ق املفاولــات ، بعــد ولــع حســا ت دقيقــة للــربح وا ســارة آلاثر هريــر األســوا

علــى النــاتح احمللــ  اإلمجــان وعلــى ميــزان املــدروعات والعمالــة ، وعلــى نيــرادات 
 اخل ، ون ــــــــــــــــــــــــــــراء دراســــــــــــــــــــــــــــات تقييميــــــــــــــــــــــــــــة للتبعــــــــــــــــــــــــــــات  …الدولــــــــــــــــــــــــــــة 

 اثقتصادية املتوقعة على مد  األ لع القصري والطويل .    
بـــ جتنــب هريـــر قطــاع ا ــدمات املاليـــة يف الوقــت احلالـــر ، ملــا لــال مـــن ألــرار  ســـبق 

، مقارنة  ألولاع القا مة للمؤسسات املاليـة ، وكـذله جتنـب الـدكوق  شرحدا
 يف اثتفاقات التجارية اثكتيارية متعددة األطراا .

عنــد هديــد معـــدثت الــربط اجلمركيــة جيـــب التفريــق بــع الســـلع الــواردة املنارســـة   -و
ــــــل يف اإلنتــــــام احمللــــــ  ،   للمنتجــــــات احملليــــــة ، والســــــلع الــــــمس ث يو ــــــد هلــــــا ممي

 أو أهنا ث تُنتح ولن تُنتح حملياً مستقبنً .
رف  احلالة األوىل يفرتت التشدد بربط معدق التعريفة اجلمركية عند مسـتو  أعلـى      

ـــنفس املســـتو  املطبـــق رعـــنً ، كـــون ذلـــه  مـــل  مـــن املعـــدق املطبـــق ، أو علـــى األقـــل ب
عـــدق التعريفــة  لنســـبة الوســيلة الوحيــدة حلمايـــة املنــتح احمللـــ  ، يف حــع يفـــرتت ربــط م

ـــــــــق رعـــــــــنً ، وث مـــــــــانع مـــــــــن نظدـــــــــار تنـــــــــا ق  مـــــــــا  ـــــــــة يف املســـــــــتو  املطب  للحالـــــــــة الماني
 ليكون مستو  ربطدا أقل من املعدق املطبق ، على سبيل املقايضة أو التكتيه .
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ويف كــل احلــاثت ثبــد عنــد نعــداد  ــداوق اثلتزامــات مراعــاة أســلوب التــدرم يف      
مركيــة علــى مراحــل  منيــة ، لتجنيــب املنــتح احمللــ  أاــر املفا ــأة ،  فــيم التعريفــات اجل

ومتكينــال مــن التكيــف التــدرجي  مــع تبعــات هريــر التجــارة ، نلــارة نىل تــرك بــام  مــرن 
لتســديل مدمــة الفريــق املفــاوت ، واثســتفادة مــن املســاحة املتاحــة لتحديــد التعريفــات 

 -يز على :املناسبة مستقبًن ، وبكلمات أكر  يفرتت الرتك
  الســع  نىل عــدم ربــط مجيــع ا طــوط التعريفيــة ، والتــدرم يف  فــيم التعريفــات

 اجلمركية .
  التشــدد يف ربــط معــدثت التعريفــة اجلمركيــة  لنســبة للســلع املنارســة للمنتجــات

 احمللية ، استو ت احلد األقصى املتاح .
 و هتا ، و يضـاحات اثستعداد لتربير املعـدثت التعريفيـة املقرتحـة اختلـف مسـت

 منطقية ومولوعية .
ــــيم ،    -  ــــل والتقي ــــات التحلي ــــى نشــــراك القطــــاع ا ــــاص يف كــــل عملي احلــــرص عل

ورعاليــات التفــاوت ، واثســتفادة مــن جتــارب وكــربات البلــدان الناميــة واألقــل 
 " . WTOمنواً المس سبقت اليمن نىل اثنضمام نىل " 

وصــاً أبحكــام اثســتمناءات واملعاملــة " نص WTOنن لــرد تضــمن اتفاقــات "   -ح
 ا اصـــــة املتميـــــزة للبلـــــدان الناميـــــة واألقـــــل منـــــواً أمـــــر غـــــري كـــــاا ، نذ يتطلـــــب 
األمــر تفعيــل توظيفدــا واثســتفادة مندــا نىل أقصــى حــد ، وترمجتدــا نىل الواقــع 

 -العمل  من كنق :
  أن تســعى الــيمن ، كوهنــا تصــنف لــمن الــدوق األقــل منــواً ، وبــ  علــى وشــه

" ، نىل احلصــــوق علــــى حقدــــا يف  WTOتكماق ن ــــراءات اثنضــــمام نىل " اســــ
كمـا سـبق تفصـيلال   -التعامل ورق األحكام اثستمنا ية واملعاملة التفضيلية كاملة 

، مـــن حيـــجم اثســـتفادة مـــن ميـــزة الدولـــة األوىل  لرعايـــة ، وةايـــة صـــناعاهتا  -
وأســاليب الــدعم واحلمايــة الناشـ ة ، و  دة رــرص النفــاذ نىل األســواق ا ار يـة ، 
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للمنتجـــــــات احملليـــــــة ، واإل ـــــــراءات املســـــــموح  ـــــــا ملعاجلـــــــة اكـــــــتنثت ميـــــــزان 
 املدروعات ، ومكارحة اإلغراق ، والتدابري الوقا ية .. اخل .

وبـــ  لـــذله يف حا ـــة ماســـة لفريـــق رـــين متخصـــ  عـــان الكفـــاءة لدراســـة         
 لفـــــــــــة ، ومـــــــــــا وراءبـــــــــــا ، واســـــــــــتيعاب القـــــــــــوانع واثتفاقيـــــــــــات التجاريـــــــــــة املخت

وكصـــا   اإلنتـــام واألســـواق احملليـــة وا ار يـــة ، ومـــن مث اســـتنتام " الفـــرص " 
 اثستمنا ية املتاحة واستغنهلا  لشكل األممل .

  ًوكــــذله اســــاعدة  -وبــــو األبــــم  –الســــع  بكــــل الوســــا ل ، رــــرد ً ومجاعيــــا ،
لتفضـــيلية ألطـــوق مـــدة املنظمــات الدوليـــة املاحنـــة ، لنحتفـــا   ملعاملـــة ا اصـــة ا

ــــــة ، ثســــــيما وأن الفــــــرتات اثنتقاليــــــة املتاحــــــة تعتــــــرب قصــــــرية  ــــــداً وغــــــري   اكن
كارية ، نن مل تكن يف بعم اثتفاقات قد انتدت رعنً ، وبعضدا اآلكـر قـارب 
علــــى اثنتدــــاء ، مــــا يســــتدع  املطالبــــة بتمديــــدبا لفــــرتات أكــــر  تتناســــب مــــع 

لتكيـف والتدي ـة لتحريـر التجـارة ا ار يـة . ظروا ومتطلبـات أقـل البلـدان منـواً ل
ولكــــن بشــــرط عــــدم التعويــــل علــــى ذلــــه طــــوينً ، ونمنــــا  ثعتمــــاد علــــى تنفيــــذ 

 برصمح نعادة  بيل اقتصادي للتعامل مع تبعات وتطورات العوملة.
  
 دور الدولة  (2
علــى  حــدد نبــرابيم العيســوي أربعــة حمــاذير بامــة لتطــورات العوملــة قــد تلقــ  بتبعاهتــا     

البلدان الناميـة واألقـل منـواً اـا ث طاقـة هلـا بـال ، وأاابـا " الشـراك األربعـة املنصـوبة علـى 
 ( 190) -طريق العوملة " ، وب  :

 شرك املنارسة غري املتكار ة المس تؤدي نىل قتل الصناعات احمللية . -1
ـــــب نرادة ومصـــــاحل  -2 ـــــة ، وتغلي ـــــة وانســـــحاق اإلرادة واملصـــــلحة الوطني شـــــرك التبعي

 طراا كار ية .أ
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شـــرك اهلشاشـــة أمـــام الصـــدمات ا ار يـــة ، ورقـــدان احلصـــانة أمـــام الـــطرا ت  -3
اثقتصــاد العــامل  الــمس قــد تطــيح يف أ م اكاســب هققــت  دــد وعــرق ســنوات 

 طواق .
شرك التفكه اث تماع  هت وطأة ما قد تؤدي نليال العوملة غري املنضـبطة مـن  -4

 رساد نداري وأكنق  .تفاو ت صاركة يف تو يع الدكوق ، و 
ويتفــق مــع حممــود عبــد الفضــيل علــى أخيــة تفــادي الوقــوع يف بــذض الشــراك      

و مــع در ــة معقولــة مــن التنميــة املســتقلة ، ورقــاً لــبعم املعــايري املســاعدة علــى 
 -اإلدارة الصحيحة ملخاطر العوملة ، وب  :

أن تكـــون عمليـــات  تـــوارر احلـــد األد  مـــن قـــو  الـــدرع الـــذاس يف التنميـــة ، أي -
 التنمية ذاتية املركز .

تنميـــة القـــدرة علـــى مقاومـــة الصـــدمات ا ار يـــة مـــن كـــنق الـــتحكم يف توقيـــت  -
رــتح وهريــر حســاب املعــامنت الرأااليــة يف ميــزان املــدروعات ، وولــع لــوابط 
علــــى عمليــــات اإلقــــرات املصــــريف ، واإلقــــنق مــــن اثســــترياد ، وعــــدم الســــماح 

 ا ال أن تتجاو  حدوداً معينة .للدين ا ار   وأعب
 تنويع الصادرات درءاً للمخاطر والصدمات ا ار ية . -
 تقوية رأ  املاق البشري ، وتطوير القدرات التكنولو ية الذاتية . -
 مراعاة در ة معقولة من العدالة يف تو يع الدكل واقتسام عا دات التنمية . -
آليـــة مـــن آليـــات توغـــل  القضـــاء علـــى الفســـاد وآلياتـــال ، بعـــد أن أصـــبح الفســـاد -

 العوملة .
 ررع معدثت اثدكار احملل  ، وعدم التعويل على املعوصت ا ار ية . -
معيــــار املشــــاركة الد قراطيــــة ملوا دــــة الفســــاد ، ولتو يــــال مســــارات التنميــــة ورــــق  -

 املصاحل الوطنية .
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ألساســية نن مجيــع بــذض املعــايري وغريبــا مــن متطلبــات ندارة التنميــة تقــع  لدر ــة ا     
على عاتق الدولة ، ونن كانت العوملة ونظام السوق قد قلصـتا مـن نفوذبـا املطلـق ومـن 
طبيعة دوربا ووظيفتدـا ، ونمكانيـات التو يـة الشـامل لدرـة النظـام اثقتصـادي ، نث أن 

، رمـــا اق عليدـــا أن تلعـــب دوراً مـــؤاراً ونوعيـــاً يف  -ولـــو نىل حـــع  –ذلـــه يظـــل نســـبياً 
بــــــة واإلشــــــراا ، ولــــــمان راعليــــــة الســــــوق ، وتعزيــــــز اثســــــتقرار والنمــــــو التنظــــــيم والرقا

اثقتصــادي املســتدام وعدالــة التو يــع ، وهتي ــة مناكــات اثســتممار واإلنتــام ، ونصــنح 
 اثكتنثت اهليكلية واملالية والنقدية ، واستكماق البىن التحتية.

يم قــــو  الســــوق ، كمــــا يفــــرتت علــــى احلكومــــة انتدــــام السياســــات الكفيلــــة بتنظــــ      
والداعمــة للمنتجــع يف ررــع قــدراهتم التنارســية ، وهديــد لــاثت اإلنتــام املطلوبــة ، مــن 

 ، وغريبا .… كنق منظوممس الضرا ب واحلوارز وبرامح التخطيط التأشريي 
كذله ريما يتعلق اتطلبات العوملة واثنضمام نىل منظمـة التجـارة العامليـة ، يتأكـد       

يف أخيــة تــدكلدا لــز دة اآلاثر اإلجيابيــة ، وتقليــل األلــرار واآلاثر الســلبية ،  دور الدولــة
والتحكم يف انتقاء وتنفيذ سياسات متدر ة لتحريـر القطاعـات اثقتصـادية، نلـارة نىل 
اســــتكماق عمليــــات التكيــــف املؤسســــ  والتشــــريع  مــــع متغــــريات النظــــام اثقتصــــادي 

أســـا  قـــوم  أو نقليمـــ  تكامليـــة مجاعيـــة علــى  اجلديــد ، والتعجيـــل  لبـــدء يف ترتيبــات
 اخل .… 

 
وعلــــى ذلــــه رــــإن وظـــــا ف الدولــــة كبــــرية ومتعـــــددة ، تشــــمل  وانــــب التخطـــــيط      

، رالدولة امابـة املايسـرتو  …والتنظيم والتنسيق والتعب ة ، والتنفيذ ، واإلشراا واملتابعة 
ولــة حيــو ً وبامــاً ، ويتســم النــاظم لكــل لــاثت احليــاة اثقتصــادية ، نذ ســيظل دور الد

ــاً شــديد اليقظــة ، وسياســة ديناميكيــة غايــة يف  سا بنوعيــة متجــددة مــن املدــام تتطلــب ح 
املرونة تسمح  ثستجابة السريعة واملدروسة ألية متغـريات طار ـة يف عصـر أصـبح أكمـر 
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ي تشعباً وتعقيداً ، وحبسب نااعيل صربي عبد هللا " أنال ث  كـن تصـور زـاح اقتصـاد
 (191)… " .و لتان نظام السوق ، يف غيبة دولة قوية 

  
 دور القطاع اااص  (3
 ملقابل ثبد من اإلشارة نىل تراك  القطـاع ا ـاص اليمـين ، واتكالـال علـى القطـاع      

العــام والتســدينت احلكوميــة مــن احلمايــة نىل سياســات الــدعم واإلعفــاءات املختلفــة ، 
 تتطـور ومل هـدث نقـنت نوعيـة يف لمـل نشـاطاهتا ، رمعظم شركات القطاع ا ـاص مل

رما الـــــت لـــــعيفة ولـــــزأة ، ومســـــاختدا يف النشـــــاطات اإلنتا يـــــة وتوظيـــــف الطاقـــــات 
وعمليات التأبيل والتدريب تظـل بامشـية وحمـدودة ، وأغلـب املؤسسـات ا اصـة نن مل 
 تكــــــــــــــــــــــن مجيعدــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــغرية احلجــــــــــــــــــــــم وذات طــــــــــــــــــــــابع عــــــــــــــــــــــا ل  ، حيمــــــــــــــــــــــل 

ت حمارظـة وحمصـورة تعـوق مـن نمكانيـات وآرـاق التحـديجم اإلداري معال ذبنية وسـلوكيا
 واإلنتا   .

ــــربح        ــــق ال ــــري مــــن ر ــــاق األعمــــاق اليمنيــــع خدــــم األســــا  بــــو هقي  كمــــا أن الكم
ويف وقـت واحـد  –السريع ، رما الوا مشتتع يف أنواع عديدة من النشاطات الـمس تتـو ع 

دميــة ، وحــر الزراعيــة ، أي عــدم التخصــ  علــى اجملــاثت التجاريــة والصــناعية وا  -
يف لـــــاثت حمـــــددة لتحشـــــد هلـــــا اإلمكانيـــــات الكفيلـــــة  رتقا دـــــا نىل أولـــــاع ننتا يـــــة 

 وتسويقية منارسة .
و لتــــان يعتــــرب القطــــاع ا ــــاص ، نىل  انــــب الدولــــة ، مشــــاركاً يف املســــؤولية عــــن      

قتصـــادية وتطـــوير آليـــات عملـــال ، األولـــاع املرتديـــة ، ويف التقصـــري يف هتي ـــة نشـــاطاتال اث
مــن أ ــل اثنتقــاق اســتو  اســتمماراتال نىل مســتو  أرضــل يواكــب التطــورات اإلقليميــة 

  )*(. -ولو يف حدض األد   –والعاملية 
                                                           

مـن ر ـاق األعمـاق اشـاركتدم يف التقصـري ،  %23وبو ما أكدتال الدراسة امليدانية  المس كان من نتا جدا نرـادة  )*(
 يف اثستبيان( .  9دود ، )السؤاق رقم اعتربوا تقصريبم نسي وحم %59و 
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لتصــــحيح أولــــاع  –نن مل نكــــن قــــد  كــــرص كمــــرياً  –وثشــــه أبنــــال قــــد آن األوان      
ؤسســــة ، وعلــــى مســــتو  القطــــاع ونشــــاطات القطــــاع ا ــــاص يف نطــــاق املشــــروع أو امل

الصناع  والقطاعـات اثقتصـادية األكـر  ، مث علـى نطـاق العنقـة مـع الدولـة ، وتـورري 
بي ــة صــحية ملقومــات اثســتممار اثقتصــادي ، وكــذله علــى صــعيد العنقــات واملصــاحل 
ا ار ية .. ، مجيعدا حلقات مرتابطة تكما ل بعضدا الـبعم ، ث ننكـر أبهنـا يف حا ـة 

ة نىل مشـــوار طويـــل مــن الدراســـات والعمـــل اجلـــاد لتحقيــق أبـــداا حمـــددة ، علـــى ماســ
 املد  القصري املنظور ، وعلى املد  األبعد .

 -نن أبم اثجتابات واحملاور املفرتت الرتكيز عليدا ، تتممل يف :     
 . التخص  يف اإلنتام ، والسع  املتواصل لررع الكفاءة اإلنتا ية 
  دة واملواصفات المس ترقى نىل مستو  موا دة املنارسة ، حمليـاً اعتماد مقاييس اجلو

 (** )وكار ياً .
  هــديجم اإلدارة والتكنولو يــا ، واثبتمــام  ألحبــاث العلميــة ، وبعمليــات التــدريب

 ونعادة التأبيل .
  اثبتمـــــام  لسياســـــات التســـــويقية ، ومتابعـــــة أولـــــاع األســـــواق اجملـــــاورة وأســـــواق

 دا مة . التصدير األكر  بصورة
  ـــة والصـــناعية يف تفعيـــل دور مجعيـــة الصـــناعيع اليمنيـــع واهـــادات الغـــرا التجاري

عمليـــــات التنســـــيق ، وتوحيــــــد الـــــرؤ  واملواقـــــف أمــــــام اجلدـــــات احلكوميـــــة وغــــــري 
احلكوميــــة ، علـــــى املســـــتويع احمللـــــ  وا ـــــار   ، لتـــــذليل املعوقـــــات واملشـــــاركة يف 

                                                           
مــن ر ـــاق األعمـــاق يعتـــربون املســتو  ا ـــدم  والـــوظيف  الـــذي يقدمــال  دـــا  املواصـــفات واملقـــاييس ،   75% )**(

 ( .10مستو  غري مقبوق ، )سؤاق رقم 
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شــــــرتاك مــــــع احلكومــــــة يف املشــــــاريع صــــــياغة القــــــرار واملســــــتقبل اثقتصــــــادي ، واث
  (*)*. WTOالتفاولية مع أطراا 

  ننشاء شركات مسـاخة كبـرية ، واملبـادرة يف حبـجم سـبل ونمكانيـات رـرص التكامـل
واثنــدمام للشــركات واملؤسســات الصــناعية واثقتصــادية احملليــة ريمــا بيندــا البــع ، 

التو ـــــال  لدراســـــات وحـــــر مـــــع املؤسســـــات اإلقليميـــــة واأل نبيـــــة ، ونغنـــــاء بـــــذا 
واملناقشـــات املستفيضـــة عـــرب النـــدوات وورة العمـــل ، ونشـــراك املعنيـــع واملدتمـــع 
ريدــــــا للخــــــروم  ســــــتنتا ات مولــــــوعية هــــــدد الضــــــرورات واملعوقــــــات ، وصــــــيو 
ــــــق ، اــــــا يكفــــــل اثســــــتعداد ملوا دــــــة املتغــــــريات  ــــــة قابلــــــة للتطبي ملقرتحــــــات عملي

 *( )اثقتصادية الدولية قبل روات األوان .
  ينحــــظ أيضــــاً ، أن البنــــوك واملؤسســــات املاليــــة يف الــــيمن شــــأهنا شــــأن املنشــــآت

الصــناعية واثقتصــادية كمــرية العــدد ومبعمــرة ، وحجمدــا غايــة يف الصــغر ، نلــارة 
نىل برو  ظابرة امللكية العا لية يف النظام املصـريف اليمـين ، وتشـكيلدا  ـزر معزولـة 

ب األسـواق املاليـة ، اـا يضـعف مـن قـدرة بعيدة عن بعضدا البعم ، يف ظل غيـا
تله املصارا على التوسع والتطور ، وحيد من نمكانية هملدا لتقلبـات األسـواق 
واأل مــات املاليــة ، األمــر الــذي  عــل مــن عمليــات اثنــدمام يف وحــدات مصــررية  
كبــــــرية مســــــألة حيويــــــة ويف غايــــــة األخيــــــة  ــــــدا اثلــــــطنع بــــــدوربا يف متويــــــل 

ـــــــات اثســـــــ تممارية وهســـــــع وتطـــــــوير شـــــــبكة كـــــــدماهتا يف اجملـــــــالع املـــــــان العملي
واثســـــتمماري ، واســـــتيعاب التقنيـــــات احلديمـــــة ، مـــــن أ ـــــل تعزيـــــز قـــــدراهتا علـــــى 

                                                           
  WTOمـع حسب نتا ح اثستبيان ، رـان احلكومـة ث تشـرك القطـاع ا ـاص أو املـيدم يف عمليـات التفـاوت  (*)*
ورـق نرـاداهتم اإللـارية  –يشاركون أحياصً( ، وحر أول ـه املشـاركون  لـرأي أحيـاصً  %35ث يشاركون ، و  65%)
 ( . 4ث تؤكذ آراؤبم وتوصياهتم عند التنفيذ بعع اثعتبار )السؤاق رقم  –
م مؤسسـاهتم مـع مؤسسـات حمليـة أشارت نتا ح اثستبيان نىل موارقة ر اق األعماق املستطلع رأيدم علـى انـدما  )*(

 ( .15،  14، )السؤاثن  %82، ومع مؤسسات عربية أو أ نبية ااالة بنسبة  %71ااالة بنسبة 
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امتصــاص مــا قــد توا دــال مــن صــدمات وكســا ر يف حــاق هريــر قطــاع ا ـــدمات 
 املالية .

 
 تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية  (4
عو ت المس تقف أمام نفـاذ السـلع واملنتجـات اليمنيـة ،  نىل ما من شه يف أن الص    

 -األسواق اجملاورة وا ار ية تتممل أبم أسبا ا يف أنال :
منتجـــــات ذات اقــــــل  كــــــن تصــــــديربا ،  – ســــــتمناء الــــــنفط  –ث تو ـــــد عمليــــــاً  -1

واملقصود بنا املنتجات القـادرة علـى املنارسـة يف األسـواق ا ار يـة ، وحـر احملليـة 
ـــــــــــة والقيـــــــــــود يف  ـــــــــــت احلالـــــــــــر ، بعـــــــــــد أن أصـــــــــــبحت السياســـــــــــات احلما ي  الوق

الكميــة والتعريفيــة تــزوق تــدرجيياً ورقــاً لوصــفات صــندوق النقــد والبنــه الــدوليع، 
 وثتفاقات منظمة التجارة العاملية .

أُعتــــربت الســــوق احملليــــة حكــــراً علــــى الصــــناعات واملنتجــــات الوطنيــــة الــــمس متتعــــت  -2
ديـــدة مـــن السياســـات احلما يـــة ، ركفلـــت هلـــا منـــع ولســـنوات طويلـــة أبشـــكاق ع

وتقلـــي  دكـــوق املنتجـــات املماالـــة واملنارســـة ، حيـــجم تبنـــت احلكومـــات املتعاقبـــة 
اسرتاتيجية تصنيع نحنق الـواردات ، وكلقـت مظلـة ةا يـة واسـعة  ـدا هسـع 
موقــف ميــزان املــدروعات ، نث أن ذلــه قــد أد   لنتيجــة نىل املزيــد مــن الرتاكــ  

اق التطـــوير والتحـــديجم التكنولـــو   ، وعـــدم تطـــوير عمليـــات التنظـــيم وندارة  خـــ
اإلنتــام ، ونخــاق البحــجم عــن األســواق أو رــرص تســويقية  ديــدة مــادام الســوق 
احمللـ  يف ولــع مضــمون وشــبال مغلــق علـى املنتجــات احملليــة ، وليرتتــب عليــال أيضــاً 

 .حالة من مجود اإلنتام الصناع  ولآلة الصادرات عموماً 
ـــــة بســـــبب ارتفـــــاع تكـــــاليف ننتا دـــــا  -3  لـــــعف القـــــدرة التنارســـــية للمنتجـــــات احمللي

، كـــذله صـــغر …( )مـــواد أوليـــة ، ورســـوم مجركيـــة ، ولـــرا ب ون وات متعـــددة 
حجــم الوحــدات اإلنتا يــة مـــن املنشــآت الصــناعية ، أي أن الوحــدات اإلنتا يـــة 
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إلنتــــام ، وبــــو الصــــناعية مل يصــــل ومل يــــنُم حجمدــــا نىل مســــتو  احلجــــم األممــــل ل
املستو  الذي تكون ريال الكلفة اإلنتا يـة عنـد حـدبا األد  ، نلـارة نىل الطـابع 
 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــردي والعــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل  للمنشــــــــــــــــــــــــــــــــــآت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــناعية اليمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، 
وغياب / احلذر من عمليات التكامل أو اثندمام ريما بيندما البع ، اا يشـكل 

 عا قاً أكراً أمام مضاعفة القيمة املضارة .
 
  ـــــل ـــــى أن النمـــــو اثقتصـــــادي املط ـــــرد نن هلي ـــــة النا حـــــة يـــــدق عل التجـــــارب اإلمنا ي

واملعجل يقوم على أسا  تنمية الطاقـات اإلنتا يـة والقـدرة التنارسـية علـى مسـتو  
األســواق ا ار يــة ، وعلــى أســا  عمليــة هــوق بيكلــ  متنــوع ، نذ يتوقــف النجــاح 

دكرات ، رفـ  سـياق بـذض على هقيـق تـرابط نجيـاج بـع اثسـتممار والصـادرات واملـ
العمليـــة تـــؤدي الصـــادرات نىل دعـــم اثســـتممار ألهنـــا تـــؤمن العملـــة األ نبيـــة الن مـــة 
ثســـترياد الســـلع والتكنولو يــــا الضـــرورية  لنســــبة لـــرتاكم رأ  املــــاق والنمـــو ، بينمــــا 
ــــــــــــــــــــؤدي اثســــــــــــــــــــتممار بــــــــــــــــــــدورض نىل دعــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــادرات مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــنق   ي

ـــ و   ومنـــو اإلنتا يـــة وتعزيـــز القـــدرة التنارســـية تـــورري األســـا  الـــن م للتغيـــري التكنول
  (192)والتغري اهليكل  .

و لتـــان رـــإن هريـــر التجـــارة واألســـواق يفـــرت علـــى البلـــدان األقـــل منـــواً تو يـــال        
مــــــدكراهتا واســــــتمماراهتا لتنميــــــة الصــــــناعات التصــــــديرية ، وررــــــع كفاءهتــــــا ، وتــــــورري 

 اثقتصادي . املناكات املناسبة لنستممار واثستقرار 
  نن مفدوم التصدير يعـين اكـرتاق األسـواق ا ار يـة ، وكسـب أسـواق  ديـدة ، مـع

ــــــة  ــــــب اســــــرتاتيجية تنمي ــــــة التوســــــع واثســــــتمرار ريدــــــا ، ويف بــــــذا اثجتــــــاض تتطل أخي
الصادرات هديداً دقيقاً ل بداا املراد الوصـوق نليدـا  لنسـبة لكـل لموعـة سـلعية 

ســلم الصــادرات كــنق مراحــل  منيــة حمــددة. ولــيس  ، وترتيبدــا حســب األولويــة يف
 لضرورة بنا أن تركـز الصـادرات اليمنيـة علـى أسـواق الـدوق الصـناعية املتقدمـة الـمس 
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تصــعب املنارســة ريدــا ، ردنــاك رــرٌص ث أب   ــا نذا مــا هســنت الكفــاءة اإلنتا يــة 
يقيــة وبلــدان يف أســواق عربيــة ونرر  -ولــو نســبياً كمرحلــة أوىل  –ومواصــفات اجلــودة 

آســيوية أكــر  ، وبــداكل كــل ســوق شــرا ح ا تماعيــة عديــدة ذات دكــوق متباينــة 
ومتدنية ، أي أنال ثبد من دراسة األسواق بعناية را قة ، والرتكيـز أيضـاً علـى طبيعـة 
األســواق مــن الـــداكل ، والف ــات اث تماعيـــة املكونــة هلــا ، الـــمس يتناســب حجمدـــا 

 الصادرات اليمنية .   ودكوهلا مع مستو   ودة وأسعار
  كمــا أن تشــجيع الصــادرات يــرتبط ارتباطــاً وايقــاً  ملــة مــن السياســات اثقتصــادية

املتكاملــة ، وكاصــة السياســات النقديــة ، كاســتقرار ســعر الصــرا احلقيقــ   عتبــارض 
متغرياً ر يساً يؤار على اثستممار ، ويتطلـب ن ـراء عمليـات رقابيـة مناسـبة و دا مـة 

تـــــدرقات رؤو  األمـــــواق الســـــا لة ، نذ أن هريـــــر احلســـــا ت اجلاريـــــة علـــــى حركـــــة و 
وحســا ت رأ  املــاق يف رــرتة التســعينات قــد قيــد بشــدة مــن قــدرة احلكومــات علــى 

 (193)ندارة أسعار الصرا على حنو يؤدي نىل توسيع نطاق الصادرات .
رين ، كــذله األمـــر  لنســـبة ألخيـــة  فـــيم أســـعار الفا ـــدة علـــى قـــروت املصـــد       

ونعــادة ننشــاء البنــه الصــناع  اليمــين وأيــة بنــوك أكــر  هتــتم  لعمليــات التصــديرية 
والتــأمع عليدــا ، كــذله  فــيم لــرا ب األر ح ، وترشــيد نفقــات املوا نــة العامــة 
ــــــــــة عجــــــــــز موا صهتــــــــــا العامــــــــــة  ــــــــــى تغطي ــــــــــادت عل ــــــــــة ، ألن احلكومــــــــــة اعت  احلكومي

ملزدو ـة ، ومـا أكمربـا يف الـيمن، مـا بفرت مزيد من الضرا ب والرسوم املستحداة وا
يــــنعكس ســــلباً علــــى ارتفــــاع تكــــاليف اإلنتــــام ، بــــدءاً بضــــرا ب ا امــــات واآلثت 
ــــام واثســــتدنك والــــدكل واألر ح واملبيعــــات،  والعقــــارات ، ومــــروراً بضــــرا ب اإلنت
وانتدــاء بضــرا ب الوا بــات والزكــاة والبلديــة ، ورســوم التعاونيــات والنظارــة وهســع 

نىل آكــر القا مــة ، صبيــه عــن اإل وات غــري القانونيــة الــمس تفــرت علــى  …ن املــد
مؤسســات القطــاع ا ــاص بــع احلــع واآلكـــر مــن قبــل  دــات وعناصــر متنفـــذة ،  

، كـل تلـه الرسـوم والضـرا ب وغريبـا يبـالو  …كشكل من أشكاق الفسـاد الراـ  
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ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة للدول ــــــــــــــــــــــــــة نفقــــــــــــــــــــــــــات املوا ن  يف اســــــــــــــــــــــــــتخدامدا لتغطي
ساب املنتجـع وتكـاليف اإلنتـام ، وبـو مـا يـدعو نىل وقفـة  ـادة لتصـحيح على ح

 السياسات احلكومية يف موا صهتا العامة ، ويف عنقاهتا  ملستممرين .
  اثبتمــام  دارات التســويق يف املنشــآت الصــناعية ، وتطــوير كفاءهتــا وقــدراهتا الفنيــة

با  ملعلومــات والبيــاصت املختلفــة والتقنيــة لدراســة األســواق احملليــة وا ار يــة ، ومــد  
عـن تطــورات األســواق ا ار يــة ، اــا ريدـا بينــات املواصــفات واملقــاييس  املطبقــة يف  
كل مندا . وعلى القطاع ا اص أن يغري مـن طريقـة عملـال واسـرتاتيجية نشـاطال الـمس 
اعتـــاد عليدـــا هـــت مظلـــة احلمايـــة ، وأن ث يتعجـــل الـــربح الســـريع والـــورري رقـــد آن 
األوان لتصـحيح أولــاعال واجتابـات نشــاطال لتصـبح ذات أرــق علـى املــد  البعيــد ث 
ـــر التجـــارة الدوليـــة ســـيفرت علـــى كـــل األطـــراا معركـــة تســـويقية  اآل  ، نذ أن هري

 حامية ، ب  معركة البقاء ، يف ظل منارسة شديدة وغري متكار ة .
 الصــــعو ت الــــمس  تفعيــــل دور ومدــــام اجمللــــس األعلــــى لتنميــــة الصــــادرات ، ومعاجلــــة

يوا ددا ، ومن بيندا احلـرص علـى أن ُ تـار لـال الكـوادر الكفـؤة ، بـل وربطـال أبعلـى 
بي ــات الســلطة التنفيذيــة ، وتوســيع املشــاركة ريــال ليشــمل نلــارة نىل اجلدــات املعنيــة 
ذات العنقة املباشرة املع عن البنوك التجارية يف القطاع املصريف ، والبنه املركـزي 

ـــــــة ، ومصـــــــلحمس اجلمـــــــارك والضـــــــرا ب ، ومراكـــــــز البحـــــــوث العلميـــــــة  ، وو ارة املالي
وغـريبم ، ليصـبح للسـاً رـاعنً  …واجلامعات ، وامل  السـله الدبلوماسـ  اليمـين 

وقـــادراً علـــى رســـم السياســـات واملتابعـــة ، وا ـــاذ القـــرارات النارـــذة وامللزمـــة ملختلـــف 
اجمللــس علــى تقــد  ا ـــدمات اجلدــات واملصــاحل ، أي لــرورة أن ث تقتصــر وظيفــة 

اثستشـــــارية والفنيـــــة ، ونمنـــــا يفـــــرتت أن يكـــــون امابـــــة بي ـــــة تنفيذيـــــة عليـــــا متتلـــــه 
الصنحيات الكاملة لصياغة السياسات واثسرتاتيجيات النوعية ، لتشجيع وتنميـة 
عمليــات اإلنتــام والتصـــدير ، ومتابعــة تنفيـــذبا وتطويربــا ، كمــا بـــو األمــر قـــا م يف 

 بلدان النامية واملتقدمة .العديد من ال
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كبري تنمية الصادرات يف البنـه الـدون ، أبن النجاحـات  Yung Wheeوحسب      
طبعـــاً مـــع رـــارق  –الكبـــرية الـــمس هققـــت لصـــادرات كـــور  اجلنوبيـــة يف األســـواق العامليـــة 

ـــار دوثر عـــام  270، لتصـــل قيمتدـــا نىل  -الظـــروا واملقومـــات  م ، بعـــد أن  2000ملي
م ، قــد كانـت نتيجـة لشـروع كـور   بعــد 1962مليـون دوثر عـام  57تجـاو  كانـت ث ت

انتداء احلرب ، يف تبين آلية استممار وتصدير متكاملة وقويـة ، وبـرامح وأبـداا سـنوية 
لتنمية الصادرات يرعابا للس تنمية الصادرات الكوري ، بر سة أعلى اهلي ات الرايـة 

شرا شخصياً بصورة شدرية ودا مة على عمليـات ، املة يف ر يس الدولة الذي كان ي
  (194)التخطيط والتنفيذ ، واملرا عة والتقييم لنتا ح العمليات التصديرية .

 
 محاية الصناعات الناشئة  (5
كما سبقت اإلشارة ، أبن الصـناعات اليمنيـة بـ  صـناعات حديمـة العدـد وصشـ ة       

وق احمللــــ  ومظلــــة احلمايـــــة ، وقامــــت علــــى أســــا  سياســـــة نحــــنق الــــواردات يف الســـــ
 احلكوميـــــــــــــــة ، دون نعـــــــــــــــارة تنميـــــــــــــــة الصـــــــــــــــادرات ومواصـــــــــــــــفات اجلـــــــــــــــودة األخيـــــــــــــــة 
الن مــة ، كمــا أن مــن كصا صــدا كلفــة اإلنتــام املرتفعــة وكمــرة العوا ــق احمليطــة  ــا الــمس 
ـــاً  ـــة حملي ـــة املنارســـة التجاري حالـــت دون ارتقا دـــا ، وتـــؤكر مـــن اســـتعدادبا لـــدكوق حلب

 ت نىل رشل وتصفية بعم املشاريع الصناعية .وكار ياً، بل أد
" ســـــيعرت الصـــــناعات  WTOوثشـــــه يف أن هريـــــر التجـــــارة ورقـــــاً ثتفاقـــــات "      

اليمنيـــة ملخـــاطر املنارســـة األ نبيـــة ، كمـــا أن ســـرعة هريـــر الـــواردات حتمـــاً ســـتؤدي نىل 
تكييـــف تعمـــر تعزيـــز اإلنتا يـــة وعـــدم اثســـتجابة لتطـــورات املنارســـة ، كاصـــة مـــع توقـــع 

النشاطات اثستممارية اإلنتا ية يف العديد مـن الـدوق اجملـاورة والناميـة عمومـاً ، وهوهلـا 
من صناعات مو دة نىل األسـواق احملليـة )نحـنق الـواردات( نىل صـناعات مو دـة حنـو 
التصدير ،  إللارة نىل   دة التشدد يف معايري املواصفات واملقاييس و ـودة اإلنتـام ، 

 -ي يتطلب ا اذ تدابري عا لة ومدروسة تشمل :األمر الذ
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ولع اسرتاتيجية تنمية صـناعية تصـديرية تركـز علـى اسـتقطاب اثسـتممارات وررـع  -1
ـــة ، واثرتقـــاء  ـــع الصـــادرات ، وهقيـــق الكفـــاءة اإلنتا ي معـــدثت اثدكـــار، وتنوي

 استو  اجلودة واملواصفات .
مؤبلــة ثكتســاب مواقــع متناميــة  اكتيــار الصــناعات ذات امليــزة النســبية الــمس تعتــرب -2

يف أســــواق التصـــــدير ، وبـــــ  يف الوقـــــت احلالــــر ، حبســـــب املؤشـــــرات املتـــــواررة ، 
تنحصـــر يف بعـــم الصـــناعات الغذا يـــة ، وبعـــم الصـــناعات الكيماويـــة ، وبعـــم 

، لتشــجيعدا ودعمدــا  لتســدينت والوســا ل املســموح  ــا  … منتجــات األدويــة 
لى موا دـة املنارسـة األ نبيـة ، و جتـاض نلـارة كصناعات صش ة ، لتكون قادرة ع

 لموعات  ديدة  لية ، بع مرحلة وأكر  ، نىل قا مة الصناعات التصديرية .
 نصـــنح بيكـــل السياســـات احلما يـــة املتاحـــة ، و علدـــا وقتيـــة تـــتقل  تـــدرجيياً ، -3

م اا يكفل تعزيز القدرة الذاتية والندوت  لصناعات الوطنية ،والتخص  يف ننتـا 
الســلع ذات امليــزة النســبية ، والتخصــي  األممــل للمــوارد ، والتو ــال حنــو األســواق 

 ا ار ية .
تصــفية الصــناعات املتعمــرة غــري القــادرة علــى املنارســة ، مــع عــدم نغفــاق اجلوانــب  -4

 اث تماعية ولمان حقوق العماق واملستخدمع .
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 التكتالت االقتصادية  (6
أخيـــــة التكـــــتنت اثقتصـــــادية يف موا دـــــة الصـــــراعات  بـــــر ت يف اآلونـــــة األكـــــرية     

اثقتصادية وتفاقم حدة املنارسة التجارية الدولية ، رظدر تكتـل اثهـاد األوروج ، مث " 
 النارتا " تكتل دوق أمريكا الشمالية ، و " آسيان " لدوق شرق آسيا ...وغريبا .

ارة الدوليـــة ، وكاصـــة بعـــد ومـــع تطـــورات النظـــام اثقتصـــادي اجلديـــد وهريـــر التجـــ     
اثستمناء من مبدأ الدولة األوىل  لرعاية الـذي منحتـال اتفاقـات اجلـات ومنظمـة التجـارة 
العاملية من بعدبا للتجمعات والتكـتنت اثقتصـادية ، ا دادت علـى ناربـا أخيـة ننشـاء 

قيـــق وتطـــوير منـــاطق التجـــارة احلـــرة واثهـــادات اجلمركيـــة واألســـواق املشـــرتكة   ـــدا ه
املزيد من املكاسب التجاريـة ، وموا دـة التحـد ت ا ار يـة ، أو التقليـل مـن ا سـا ر 

 احملتملة واثنكشاا للمنارسة ا ار ية .
ويف منطقتنــــا العربيـــــة ما الـــــت احملــــاوثت تبـــــذق منـــــذ ا مســــينيات إلنشـــــاء تكتـــــل      

، دون اقتصــــادي موحــــد ، أو علــــى األقــــل شــــكل مــــن أشــــكاق التكامــــل اثقتصــــادي 
 ــــدو  أو نتـــــا ح تـــــذكر ، ونن كــــان بنـــــاك بعـــــم األمــــل يف األمانـــــة العامـــــة اجلديـــــدة 
للجامعــة العربيــة ، ويف ابتماماهتــا امللموســة  لشــؤون اثقتصــادية العربيــة مــؤكراً ، ومندــا 

م ، 12/9/2001الفعاليات المس نتح عندا ا تمـاع و راء اثقتصـاد واملاليـة العـرب يف 
ـــمس يؤمـــل ـــذ ، حـــوق التســـريع  نشـــاء منطقـــة التجـــارة  وقـــراراهتم ال أن جتـــد طريقدـــا للتنفي

م ، وتوحيــــــــد املواصــــــــفات واملقــــــــاييس ، ونلغــــــــاء 2007م بــــــــدثً عــــــــن 2005العربيــــــــة يف 
ـــمس هـــوق دون انســـياب وانتقـــاق الســـلع  اثســـتمناءات والقيـــود اجلمركيـــة وكـــل العوا ـــق ال

 (195)م .2005حبلوق عام 
مــن األســباب املعوقــة لعمليــات التكامــل اثقتصــادي  ثشــه أبن بنــاك تركــة اقيلــة     

العـــرج ، و لـــق أي تكتـــل نقليمـــ  جتـــاري يف املنطقـــة العربيـــة ، مندـــا : لـــعف التنميـــة 
ـــــة ، وجتـــــانس اهليكـــــل اإلنتـــــا    ـــــد  اإلنتـــــام يف معظـــــم األقطـــــار العربي اثقتصـــــادية وت
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ـــة  ـــة ، وكاصـــة الصـــناعات التحويلي لـــه األســـباب ، نث أن أبـــم ت …للصـــناعات العربي
علــى اإلطــنق تتممــل يف تبــاين رؤ  ومصــاحل الساســة العــرب الــمس قــد تصــل يف بعــم 
األحيـــان نىل حالـــة احلـــرب والعـــداء ، أي أهنـــا أســـباب سياســـية  لدر ـــة األوىل. لكنــــال 

 ملــــاذا ث نتحــــد كعــــرب ؟ وملــــاذا مل تســــبق عوملتنــــا عمليــــة  (196)وكمــــا تســــاءق أحــــدبم ،
أنفسـنا اقتصـاد ً ، وملـاذا ينشـأ ويتكـون اثهـاد األوروج مـن  " عوربة " ؟ ملـاذا ث نوحـد

دوق ســــبق هلــــا  رنيــــاً وأن تصــــارعت وهاربــــت ريمــــا بيندــــا ، ونرابــــا اليــــوم يف منظمــــة 
التجارة العاملية ككيان واحد بو اثهاد األوروج ،  ملدـا مفـاوت واحـد بصـوت واحـد 

 ككيـــــــــــــــــاصت   WTOوموقـــــــــــــــــف واحـــــــــــــــــد ، بينمـــــــــــــــــا األقطـــــــــــــــــار العربيـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــدكل 
 صغرية ومتفرقة .

نن طبيعة العنقات الدولية قد تبـدلت ، وأصـبحت الظـروا واملسـتجدات تفـرت      
على البلدان العربية الرترـع علـى ا نرـات اجلانبيـة والسـقيمة ، وتغليـب مصـاحل شـعو م 
، رإما موا دة العوملـة  ثنـدما ات والتكتـل ، ونمـا التيـال يف بـام  التطـورات ورقـدان 

 ما تبقى هلم من مصاحل .
اقتصـادي ثبـد وأن تكـون لـال آاثٌر طيبـة علـى اقتصـادات  –رأي تكتـل جتـاري 

الدوق األعضاء ريال ، مـن حيـجم ررـع الكفـاءة اإلنتا يـة ، واثسـتغنق األممـل للمـوارد، 
والتخصـــ  يف اإلنتـــام ، واتســـاع نطـــاق الســـوق و  دة حركـــة التجـــارة البينيـــة ، وقـــدرة 

 …ومــن مث نقبــاق اثســتممارات ا ار يــة وهقيــق معــدثت منــو أرضــل  تنارســية أكــرب ،
 اخل .
 –كمــا ســبق التنويــال   –بــر ت  WTOومــع هريــر التجــارة الدوليــة يف نطــار اتفاقــات      

ميـــــزة اســـــتفادة التكـــــتنت مـــــن بعـــــم اثســـــتمناءات ، ومـــــن نمكانيـــــة تـــــدعيم املواقـــــف 
 اثقتصــــــــــادية األكــــــــــر  . ، أو جتــــــــــاض التكــــــــــتنت  WTOالتفاولــــــــــية ، ســــــــــواء جتــــــــــاض 

بـــل أن دوق اثهـــاد األوروج تـــررم تعمـــيم املعاملـــة التمييزيـــة والتفضـــيلية الســـارية ريمـــا 
بيندـــا علـــى دوق أكـــر  مـــن كـــارم اثهـــاد أو مـــن البلـــدان الناميـــة ، مـــا مل تكـــن لـــمن 
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تكــــتنت اقتصــــادية ، وبــــو األمــــر الــــذي اشــــرتطال اثهــــاد األوروج للتعامــــل مــــع بلــــدان 
 تعاون ا ليج  ، ولتحقيق شراكة أوروبية كليجية .للس ال
ـــــع أن       ـــــس التعـــــاون ا ليجـــــ  يتوق ـــــإن اثهـــــاد اجلمركـــــ  جملل  ويف بـــــذا ا صـــــوص ر

ـــــــة العـــــــام  ـــــــور بداي ـــــــر  الن م ، نذ وقعـــــــت دوق اجمللـــــــس " اتفـــــــاق مســـــــقط " يف 2003ي
ــــــــــــال مــــــــــــن موعــــــــــــد ننشــــــــــــاء اثهــــــــــــاد اجلمركــــــــــــ  31/12/2001 ــــــــــــت او ب  م، وقر ب
م ، ونـــ  اثتفـــاق علــى لموعـــة مـــن القـــرارات 1/1/2003م نىل 1/1/2005مــن 

 -أخدا :
  يف كــل الــدوق األعضــاء ، ورــتح احلــدود أمــام  %5كفــم التعررــة اجلمركيــة نىل

 حركة البضا ع واملنتجات البينية .
 . منح املنشآت احمللية تسدينت ونعفاءات مجركية خمتلفة 
 . توحيد املواصفات واملقاييس 
  التدي ـة لتوحيـد العملـة النقديــة لـدوق ا لـيح ليبـدأ العمـل  ـا عــام العمـل  جتـاض

 م .2010
و لنســــبة للــــيمن يف بــــذا الســــياق ، وبــــو األبــــم ، تضــــمن البيــــان ا تــــام  لقمــــة      

مســــقط املوارقــــة علــــى بــــدء كطــــوات التنســــيق ثنضــــمامال نىل عضــــوية للــــس التعــــاون 
متفاوتـــة ل طـــراا الســـتة أعضـــاء  ا ليجـــ  ، ونن كـــان بـــذا القـــرار قـــد أُ ـــذ بقناعـــات

ــــى لــــاثت : املشــــاركات الر لــــية ، والتنســــيق يف شــــؤون  اجمللــــس ، واقتصــــر رقــــط عل
الصــحة والتعلــيم والعمــل ، أو كمــا وصــفال و يــر ا ار يــة اإلمــاراس أبن مســألة انضـــمام 
الــــيمن مســــألة بعيــــدة املــــد  ، وأن اثجتــــاض القــــا م ث يعــــدو عــــن كونــــال البــــدء  طــــوات 

  (197)ية عامة .تنسيق
غـري أن ذلـه يعتــرب بدايـة لكسـر اجلليــد الـذي مجـد العنقــات حلقبـة  منيـة طويلــة ،      

أكمـر مـن أي وقـت مضـى  –وبو امابة صرذة ومدكل بام ، يتطلب من اليمن السـع  
نىل تطــوير بــذا اثتفــاق ، والعمــل علــى حــل ا نرــات السياســية اجلانبيــة أبســرع مــا  –
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دماً ملزيــــد مــــن التنســــيق واثســــتفادة اــــا قــــد يــــتمخم عنــــال مشــــروع  كــــن ، واملضــــ  قــــ
 العضوية املرتقبة يف للس التعاون ا ليج  .

ــــة       ــــب اجلدــــود العربي ــــة ، نىل  ان ــــد مــــن نســــدام الدول ويف بــــذا اثجتــــاض أيضــــاً ، ثب
األكــــر  ، يف هريـــــه الركـــــود يف العنقـــــات البينيـــــة للبلـــــدان العربيـــــة ، ليستشـــــعر مجيـــــع 

ـــمس تعيشـــدا املنطقـــة ، ومـــا قـــد توا دـــال مـــن خمـــاطر نذا مـــا األطـــر  اا طبيعـــة األولـــاع ال
اســــتمرت حالــــة اجلمــــود ا ــــانق ، والــــدرع  جتــــاض التقــــارب والتنســــيق العا ــــل لتحقيــــق 

 التكامل أو التكتل املنشود أو حر املقبوق .
اقتصــادية مث ملــاذا ث تبــادر الــيمن يف التفكــري واقــرتاح ننشــاء جتمعــات أو تكــتنت      

أكـر  موا يــة ، علـى غــرار " الكوميســا " ، مـع األقطــار والبلـدان ذات املصــلحة ، مــمنً 
ــــــى البحــــــر األةــــــر ، أو مــــــع بلــــــدان  ــــــدوق املطلــــــة عل  علــــــى أســــــا  نقليمــــــ  ملنطقــــــة ال

ــــا ، نريــــرت   ــــوس ، الصــــوماق ، أايوبي ــــيمن ، الســــودان ،  يب ، …( القــــرن اإلرريقــــ  )ال
   )*(ارية مع كل مندا ، وقابلة للتطور .ثسيما وأن لليمن عنقات جت

وبكلمات أكـر  ، يفـرتت أن يكـون للـيمن كيـارات متنوعـة ، وسياسـات بديلـة،      
متكندـــا مـــن التحـــرك عربيـــاً ونقليميـــاً بصـــورة مرنـــة ، ورـــق املصـــاحل املشـــرتكة ، رـــاجلميع يف 

 قارب تعصف بال ر ح العوملة وأموام التكتنت العمنقة .
 

  WTOلوب ممارسته يف الدور املط (7
ـــة واألقـــل منـــواً األعضـــاء يف  ـــمس  WTOينبغـــ  علـــى البلـــدان النامي ، أو تلـــه ال

علــى طريــق اثنضــمام مســتقبنً ، أن هــرص علــى املشــاركة الفاعلــة والكاملــة يف خمتلــف 
رعاليــــات منظمــــة التجــــارة العامليــــة مــــن كــــنق اثشــــرتاك يف عضــــوية اللجــــان واهلي ــــات 

يف اإلعــداد للمــؤمترات الو اريــة واجلــوثت التفاولــية ، واإلســدام يف املكونــة للمنظمــة ، و 
                                                           

، ومــــوارقتدم علــــى أخيــــة الــــدكوق يف  %100كانـــت نتيجــــة اثســــتبيان نمجــــاع ر ــــاق األعمــــاق اليمنيــــع بنســــبة   )*(
 . WTOلرار تطبيق اتفاقات تكتنت اقتصادية ، نقليمية وقومية ، للتخفيف من أ



 289 

نعداد ومناقشة مشاريع اثتفاقيات القادمة ، وبـ  حساسـة ، وتبعاهتـا راـا تكـون كبـرية 
 على أولاع البلدان النامية .

كذله التنسيق ريما بيندا للتأاري على اجتاض وصياغة قرارات املنظمـة ، وأن ث يـرتك       
ــــع " ، بــــل أن الضــــرورة هــــتم ن ــــراء دراســــات األ ــــار النعب ــــات ومصــــاحل " كب مــــر لرغب

تقييميـــة متواصـــلة ملـــد  تنفيـــذ الـــدوق األعضـــاء ، وكاصـــة الـــدوق الصـــناعية املتقدمـــة ، 
ثلتزاماهتا و لقرارات واتفاقيات املنظمة ، كاصة بعد أن ابت تقاعسـدا عـن اإليفـاء اـا 

رة نىل متابعــة احلصــوق علــى املســاعدات الفنيـــة تعدــدت بــال يف  ولــة أورو ــواي . نلــا
ـــة ، واملطالبـــة بتـــورري بـــام  مـــرن يف تطبيـــق قواعـــد  والتقنيـــة املوعـــودة  ـــا البلـــدان النامي

 . WTOواتفاقات 
وطبيع  أن ث يتأتى ذله نث  دد مجاع  ومشرتك يشمل البلدان العربيـة والناميـة      

 كــــــــــــز اقـــــــــــــل وقـــــــــــــوة تفاولـــــــــــــية ، واثنــــــــــــدمام يف تكـــــــــــــتنت اقتصـــــــــــــادية تشـــــــــــــكل مر 
راعلــة ، والتنســيق الــدا م يف الــرؤ  واملواقــف ، واثكتيــار النــوع  واملكمــف للتمميــل يف 
جلان وبي ات املنظمـة ، ثسـيما وأن أعـداد البلـدان الناميـة واألقـل منـواً األعضـاء تقـارب 

ة الــمس مــن لمــوع أعضــاء املنظمــة ، مث اثســتعانة  ملســاعدة الفنيــة والتقنيــ %80نســبتدا 
 تقــــــــــــــدمدا املنظمــــــــــــــات واهلي ــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة املعنيــــــــــــــة  ــــــــــــــذا الشــــــــــــــأن ، وكاصـــــــــــــــة 

" ،  UNDPو " األســــكوا " ، وبــــرصمح األمــــم املتحــــدة اإلمنــــا   "  )*(" اثونكتــــاد " ،
وغريبــا ، لنســتفادة مــن كرباهتــا واثسرتشــاد املــدرو  بتوصــياهتا  …"  WTOوحــر " 

قواعـــد النظـــام التجـــاري العـــامل  ومواكبـــة ، ليكـــون يف اإلمكـــان التعامـــل احلصـــيف مـــع 
تطوراتــــال الــــمس ا دادت تشــــعباً وتعقيــــداً ، اــــا يكفــــل هقيــــق املكاســــب املتاحــــة وتقلــــي  

                                                           
تعتــرب " اثونكتــاد " أبــم منظمــة دوليــة هتــتم بشــؤون البلــدان الناميــة ، نذ يطلــق عليدــا املستشــار التجــاري األوق  )*(

 –علـــى بـــذض األكـــرية  –للعـــامل المالـــجم ، نظـــراً ملواقفدـــا الداعمـــة ثقتصـــادات وسياســـات البلـــدان الفقـــرية ، اـــا حيـــتم 
 ، والدرع ازيد من تفعيل مدامدا .لرورة اثلتفاا حوهلا 
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ا ســـا ر احملتملـــة نىل حـــدبا األد  ، كـــ  ث تتحـــوق بلـــداننا العربيـــة والناميـــة نىل بلـــدان 
 بامشية .

 توصيات أخرى  (8
  نيـــة واألمنيـــة املعوا قـــة لقـــدوم اثســـتممارات تـــذليل األســـباب اإلداريـــة واملاليـــة والقانو

ومكارحــة الفســاد املــان واإلداري وبــدر املــاق العــام الــذي  (**)ولعمليــات التنميــة ،
طاملــــا دعــــت نليــــال أطــــراا و دــــات عــــدة ، اــــا يف ذلــــه صــــندوق النقــــد والبنــــه 
الــدوليع ، وأن ترتارــق مــع عمليــات هريــر التجــارة نصــنحات ا تماعيــة حقيقيـــة 

ة ، بتعزيز شبكات األمان ، ودعـم ا ـدمات الصـحية والتعليميـة ، وكلـق وملموس
 اخل . …ررص العمل 

  اثبتمـــــام  كتيــــــار الكفــــــاءات مــــــن املتخصصــــــع املقتــــــدرين للعمــــــل يف اإلدارات
وننشــــــاء رــــــرق عمــــــل  )*(واجلدــــــات ذات العنقــــــة مــــــع منظمــــــة التجــــــارة العامليــــــة ،

، بصـــــــورة معمقـــــــة ،  WTOمتخصصـــــــة لدراســـــــة اجلوانـــــــب املختلفـــــــة ثتفاقـــــــات 
ـــــــوطين ، ونعـــــــداد وتقـــــــد  اثســـــــتنتا ات  ـــــــاح  اثقتصـــــــاد ال و ارياهتـــــــا علـــــــى من

نلـارة نىل أخيـة التأبيـل املتواصـل للفـرق  )**(والتوصيات السليمة لصانع  القـرار ،
واحلــرص علــى تــراكم ا ــربة والتجربــة  WTOالعاملــة وللفريــق املفــاوت مــع بي ــات 

                                                           
( %59( ، والعوا ق اإلداريـة البريوقراطيـة )%76( نىل لعف البىن التحتية )7أشارت نتا ح اثستبيان )السؤاق  (*)*

 ( .%47، وعدم استقرار األولاع اثقتصادية واثكتنثت األمنية واستشراء الفساد املنظم )
(نىل مشـــكلة وأســـلوب WTOعطـــار منـــدوب الـــيمن الـــدا م يف  نيـــف )مقـــر نـــوض الســـفري األســـبق حممـــد ســـعيد ال)*(

، وأوصـى بضــرورة جتنبدــا ، أي حسـن اكتيــار الكفــاءات  WTOالتعيينـات العشــوا ية للعناصــر املرتبطـة  لعمــل مــع 
 . 2م ، ص9/11/2000سبتمرب ،  26املتخصصة واملقتدرة . أنظر 

( يعتـــربون مســـتو  أداء احلكومـــة اليمنيــــة %53بيـــة ر ـــاق األعمـــاق )تشـــري نتـــا ح الدراســـة امليدانيـــة نىل أن أغل )**(
يعتربونــال مرلــياً  %41مســتو  غــري مرلــ  ، و  WTOومكتــب التنســيق واثتصــاق يف و ارة التجــارة والتمــوين مــع 
 ( .3.)اثستبيان ، سؤاق رقم  %6بعم الش ء ، بينما الرالون عن األداء مل تتجاو  نسبتدم 
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العمــــــل كــــــنق خمتلــــــف املراحــــــل ، ث أن تســــــتبعد أو  ســــــتقراربا واســــــتمراربا يف 
 تستبدق بع احلع واآلكر كلما تغريت احلكومة أو الو ير املعين.

  ــــات التجاريــــة والبعمــــات الدبلوماســــية يف ا ــــارم بكــــل كمــــا ينبغــــ  علــــى امللحقي
مسـتو هتا الرتكيـز علـى املدمـة الر يسـة ، وبـ  رعايـة املصـاحل اثقتصـادية والتجاريـة 

،  لبحجم عن األسواق ودراسـتدا ، والـرتويح للمنتجـات الوطنيـة ، وهديـد  للبند
رــرص التســويق املمكنــة ، وأن يكونــوا علــى اتصــاق دا ــم ، بتقــاريربم الدوريــة ، مــع 

 الداكل .
 –ويف بذا الصدد يقرتح ننشـاء مركـز وطـين للتسـويق ، أو بي ـة عليـا للتسـويق         

كومــة والقطــاع ا ــاص ، لتكــون حلقــة الوصــل تشــكلدا احل -أ ً كانــت التســمية 
بـــــــع املؤسســـــــات اثقتصـــــــادية الوطنيـــــــة واألطـــــــراا ا ار يـــــــة ، وتـــــــورر هلـــــــا كـــــــل 
اإلمكــــــاصت التقنيــــــة واملاديــــــة ، وربطدــــــا ببنــــــوك وشــــــبكات املعلومــــــات ، ومراكــــــز 

 التسويق الدولية ، واجلدات األكر  ذات العنقة . 
 ات ، واثســـتعانة يف ذلـــه  ملنظمـــات تفعيـــل دور ونشـــاط املركـــز الـــوطين للمعلومـــ

، وغريبــــــــا ،  WTOالدوليـــــــة املختلفــــــــة ، وكاصــــــــة اثونكتــــــــاد ، واألســــــــكوا ، و 
والبحـجم عـن الوسـا ل والقنــوات الكفيلـة بتطـوير ســبل تـدرق املعلومـات وهــديمدا، 
ولــــــمان وصــــــوهلا نىل املشــــــاريع واملؤسســــــات الوطنيــــــة ، صــــــغريبا وكبريبــــــا ، ونىل 

 املدتمع  ا .
نلارة نىل لرورة  ل  احلكومة وأ دزهتا اثقتصادية يف عصـر العوملـة وهريـر          

املعلومــات عــن سياســة التعتــيم ،   حــة البيــاصت و مــع شــفاريتدا علــى خمتلــف 
املســـتو ت ملؤسســـات اجملتمـــع املـــد  واملدتمـــع يف مراكـــز الدراســـات والبحـــوث ، 

املـــــاق واألعمـــــاق يف اثهــــــادات واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة ، وجتمعــــــات ر ـــــاق 
والغـــــرا التجاريــــــة والصــــــناعية ، كــــــوهنم أصــــــحاب مصــــــلحة حقيقيــــــة ومباشــــــرة ، 

 ومعنيع اا جيري من تطورات .



 292 

  اثبتمام اجلاد والعملـ  اجـاثت البحـجم العلمـ  والتطـوير التقـين ، ونيـنء مراكـز
ا العلمــ  البحـوث احلكوميـة مــا تسـتحقال مــن اثبتمـام والتمويـل ، لتضــطلع بـدورب

ـــــة يف  والتطبيقـــــ  يف عمليـــــات التنميـــــة ، كـــــذله األمـــــر  لنســـــبة لـــــإلدارات البحمي
اهــادات الغــرا التجاريــة والصــناعية ، ويف مجعيــة الصــناعيع اليمنيــع والوحــدات 
اإلنتا يـــة ، الـــمس ثبـــد مـــن ندراك أخيتدـــا ولـــرورات تفعيـــل أدا دـــا ودوربـــا الـــذي 

علــى املــد  الطويــل . رقــد آن األوان ألن حتمــاً ســيكون لــال مــردود كبــري ، كاصــة 
تتغري النظرة السلبية نليدا ، من حيجم نخاهلـا وهتميشـدا واعتباربـا يف حكـم املراكـز 

 واإلدارات الشكلية .
  نبعـــــاد التـــــأاريات السياســــــية اختلـــــف أشــــــكاهلا عـــــن عمليــــــات التنميـــــة واملصــــــاحل

ح المانيــــة ، اثقتصــــادية ، وجتنــــب تكــــرار مــــا حــــدث يف املوقــــف مــــن حــــرب ا لــــي
الـــــمس تكبـــــدت الـــــيمن  ر اءبـــــا كســـــا ر  ســـــيمة ،  1994واحلـــــرب األبليـــــة عـــــام 

وتســخري السياســة لصــاحل التنميــة اثقتصــادية ، ولــيس العكــس ، رالسياســة وســيلة 
ـــــة مصـــــاحل الشـــــعوب واحلفـــــا  علـــــى مكتســـــباهتا ، و مـــــع عمليـــــة مواكبـــــة  لرعاي

ـــــة ، ثســـــيما وأن األق ـــــة التطـــــورات اثقتصـــــادية العاملي ـــــة والبلـــــدان النامي طـــــار العربي
أصـــبحت أكمـــر مـــن أي وقـــت مضــــى يف حا ـــة ماســـة نىل التقـــارب والتكامــــل ، 
بعيداً عن كنرات الساسة ، يف عامل تسودض التكتنت واثندما ات اثقتصـادية 

 العمنقة .  
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 قبـل ااتــام
   

قــــــد أصــــــبحت  كــــــذ أشــــــكاثً ســــــريعة  مــــــن الوالــــــح أن مســــــارات وتطــــــورات العوملــــــة
وث  –ومتنحقــة، ومتضــ  بقفــزات كميــة ونوعيــة با لــة تعجــز عــن اســتيعا ا ومنحقتدــا 

الـدوق الناميـة ، واألمـر أشـد صـعوبة  لنسـبة للبلـدان األقـل منـواً ، رفـ    –نقل مواكبتدـا 
بطــاً كــل نقلــة  ديــدة هــدادا العوملــة ، تتشــعب مــن انا بــا سياســات وتبعــات أكمــر ترا

وتعقيــــــداً ، وتفــــــتح لــــــاثت بكــــــر  ديــــــدة ومنتقــــــاة ، يف غفــــــوة أو عنــــــوة ، ث  تلــــــه 
مفاتيحدا وأدوات التحكم ريدا سو  كبار الكبـار ، وراـا تنتفـع الـدوق حديمـة التصـنيع 
 ـــــزء مـــــن الكعكـــــة ، لكـــــن املؤكـــــد أن رتـــــات املعـــــوصت واملســـــاعدات عرلـــــدا حمـــــدود 

من البلـدان الفقـرية واألقـل منـواً ، ومعظمدـا وعـود  ومشروط ، ث يغط  رقعة املعو ين هلا
 ث جتــــــــــــــــــــد طريقدــــــــــــــــــــا نىل التنفيــــــــــــــــــــذ ، كمــــــــــــــــــــا مل تتحقــــــــــــــــــــق توقعــــــــــــــــــــات منظمــــــــــــــــــــة 
التجــارة العامليــة الــمس أطلقتدــا يف كتــام  ولــة أورو ــواي ، أبن البلــدان الناميــة ســتحقق 

دثت بعـــد ن ـــراء املزيـــد مـــن هريـــر التجـــارة الدوليـــة ا دبـــاراً اقتصـــاد ً ، وستتحســـن معـــ
 …منوبا، وستتمكن من التغلب على العديد من مشاكلدا 

رحسب تقرير األمع العام لنونكتاد ، أن أعداد الفقراء يف شر أحناء العـامل آكـذ      
يف اث د د ، وأن البلـــدان الفقـــرية لـــن تســـتطيع اللحـــاق  لبلـــدان املتقدمـــة وث  لبلـــدان 

ات مفرغـة مـن الركـود والرتا ـع اثقتصـاديع النامية األكر  ، وأن بعضدا يدور يف حلقـ
، وأن النمـو اثقتصـادي يف معظـم أقـل البلـدان منـواً بطـ ٌء للغايـة ، كمـا أن الفجـوة بـع 
أقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة األكــر  تــزدادا اتســاعاً ، واثســتممارات تــزداد شــحًة ، 

تقدمـة نىل البلـدان األقـل منـواً صبيه عن اخنفات حصة املعـوصت الـمس تقـدمدا الـدوق امل
من الناتح القوم  اإلمجان للبلدان املاحنة يف جلنة املسـاعدة اإلمنا يـة عـام  %0.09، من 
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هنايـــة التســـعينيات ، وبـــو أد  مســـتو  يصـــل نليـــال ، ويتعـــارت مـــع  %0.05نىل  1990
  (198)تعددات الدوق املتقدمة يف " برصمح العمل لصاحل أقل البلدان منواً " .

كذله تقـاعس الـدوق الكـرب  عـن تنفيـذ التزاماهتـا ، بفـتح األسـواق ونلغـاء الرسـوم       
 WTOاجلمركيـــة أمـــام وارداهتـــا مـــن الـــدوق األكمـــر رقـــراً ، وعـــن التقيـــد بـــبعم اتفاقـــات 

املقرة يف  ولة أورو واي ، كاتفـاق املنسـو ات ، والزراعـة ، واملسـاعدات الفنيـة واملاليـة 
الــجم ، واســتمرار هايلدــا  للجــوء نىل السياســات احلما يــة غــري املباشــرة لبلــدان العــامل الم

 اخل ، كما اتضح يف مؤمتر الدوحة . …
مـــن صحيـــة أكـــر  ، رـــإن تـــدبور حالـــة البلـــدان األقـــل منـــواً ، وترا عدـــا املتواصـــل ،      

 وتفش  الفقر والتخلف ، تعز  أحد أسبابال اهلامـة نىل اسـتمرار  لـ  الدولـة عـن دوربـا
اث تماعيــة .  رفــ  حـع أن الــدوق الصــناعية املتقدمــة حققــت  –يف احليـاة اثقتصــادية 

نزا اهتـــا العظيمـــة علـــى املســـتو  التقـــين واثقتصـــادي ، ومنظومـــة اإلعـــاصت والتأمينـــات 
اخل بفضــــــل تــــــدكل الدولــــــة وسلســــــلة …اث تماعيــــــة ، واثرتقــــــاء احلضــــــاري والمقــــــايف 

تصـــادية ، اـــا ريدـــا ن ـــراءات احلمايـــة الرماديـــة الـــمس السياســـات احلما يـــة ألنظمتدـــا اثق
اسـتمرت علــى مــد  عقـود طويلــة ، وما الــت مسـتمرة رغــم الشــوط اهلا ـل الــذي قطعتــال 

 يف مسار التنمية والتطور الذي يغنيدا عن أية ةاية .
 تينــا و ملقابــل ، وصــفات صــندوق النقــد الــدون والبنــه الــدون والــدوق املاحنــة ،      

ميات " سياســـات التمبيـــت " و " التصـــحيح اهليكلـــ  " ، تنصـــحنا مث تلزمنـــا هـــت مســـ
بضـــــرورة نبعـــــاد الدولـــــة عـــــن احليـــــاة اثقتصـــــادية ، وهريـــــر األســـــعار والتجـــــارة الداكليـــــة 
 وا ار يـــــة ، ونلغـــــاء القيـــــود الكميـــــة والتعريفيـــــة علـــــى الـــــواردات ، وهريـــــر ا ـــــدمات ، 

، كمـا تطالـب تلـه  …روم رؤو  األمـواق بل ون الة احلوا ز المس تعرتت تدرقات وكـ
التخلـ   –من أ ل التغلب علـى عجـز املـوا صت العامـة وهقيـق اثسـتقرار  –الوصفات 

عن اإلنفاق اثسـتمماري ، وتقلـي  اإلنفـاق علـى التعلـيم والصـحة واأل ـور وا ـدمات 
 وغريبا ، وب  يف األصل غاية يف الضآلة . …اث تماعية 
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د ذلـــه ، دون مراعـــاة ظـــروا البلـــدان األقـــل منـــواً ، كمرحلـــة اثلمـــة مث يقـــاق لنـــا بعـــ     
لمن السياسات التكاملية بع صندوق النقد والبنه الدوليع ومنظمـة التجـارة العامليـة 

، اــا يتوارــق مــع  …، ثبــد مــن اثســتعداد والتكيــف املؤسســ  ، وهتي ــة البــىن التحتيــة 
ــــــة واتفاقــــــات من ــــــر التجــــــارة الدولي ــــــات هري  ظمــــــة التجــــــارة العامليــــــة ، مــــــن أ ــــــلمتطلب

" موا دــــة التحــــدي " و " تعظــــيم الفوا ــــد واملكاســــب " ، واثســــتفادة مــــن " رــــرص " 
 اثستمناءات واملعاملة التفضيلية .

جتــــدر اإلشــــارة بنــــا ، نىل أن بعــــم الدراســــات قــــد در ــــت علــــى تغيــــري املفــــابيم      
لوارــدة مــع طفــرة العوملــة ، واملســميات األصــلية واســتخدام بعــم املصــطلحات اجلديــدة ا

لطمأنــة بلــدان العــامل المالــجم مــن كطــر التبعــات النامجــة عــن العوملــة ، وحقــندم  رعــات 
 مســكنة ، علــى أمــل عــدم تضــرربم ، بــل  مكانيــة هقــيقدم الفوا ــد ، ومضــاعفتدا حنــو 
" الندضــــة الصــــناعية واثقتصــــادية " ! مــــع منحظــــة أن بــــذض املصــــطلحات تســــتخدم 

د هليــل آاثر العوملــة علـى األولــاع اثقتصــادية للبلـدان الناميــة واألقــل وتوظـف رقــط عنـ
 منواً ، دون غريبا من الدوق املتقدمة ، ولو على حساب احلقيقة وقلب املفابيم .

كأن توصف مـمًن املشـاكل أو املعوقـات بوصـف " التحـد ت " ، رغـم أهنـا خمـاطر       
اثر الســلبية احملتملــة " ، وث يقــاق ا ســا ر حقيقيــة علــى اقتصــاداهتا ، أو أن يقــاق " اآل

 واأللرار املرتتبة على سياسات التحرير التجاري .
ـــــد        ـــــدة املنـــــاق  –كـــــذله وصـــــف الفوا  ــــــ " الفـــــرص " ، وأخيـــــة  –ونن كانـــــت بعي  ب

" استغنق الفرص " ، أو " تعظيم الفوا د واملنارع " ، أو " تعظـيم املكاسـب " ، وبـ  
 ملعـــىن احلـــريف للكلمـــة ، علـــى الشـــركات العمنقـــة والـــدوق الصـــناعية أساســـاً تنطبـــق ، و 

املتقدمة ، ولـيس علـى البلـدان الفقـرية واألقـل منـواً العـا زة حـر عـن تنـاوق الفرصـة ، أو 
 العمور عليدا واإلمساك  ا يف كمري من األحيان .

ناعاهتا نن العوملـــة اثقتصـــادية نظـــام لحـــف  لبلـــدان الناميـــة واألقـــل منـــواً وبصـــ 
الناشـــ ة ، وستنصـــب روا ــــدبا علـــى الــــدوق املتقدمـــة والبلـــدان حديمــــة التصـــنيع ، ورقــــاً 
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للقاعــدة البديديــة أبن العوملــة وهريــر التجــارة الدوليــة تعتــرب مفيــدة ومكســباً للــدوق الــمس 
تصــــدر أكمــــر اــــا تســــتورد ، ومضــــرًة نذا كــــان العكــــس ، رــــإذا علمنــــا أبن نصــــيب أقــــل 

سيتضـح  (199)،  %0.04من الصادرات العامليـة ، ث يـزاق أد  مـن  البلدان منواً لتمعةً 
  لياً نىل أين تتجال الفوا د ، ومن يتحمل خماطر التدمي  .

 وقــــد يقــــاق أن البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً  كــــن هلــــا اثســــتفادة أيضــــاً ، أو كمــــا      
ليــة واــا تــتمخم حيلــو للــبعم تســميتال " تعظــيم املكاســب " ، مــن هريــر التجــارة الدو 

عنــال تطـــورات العوملــة ، وراـــا يكــون يف ذلـــه شـــ ء مــن الصـــحة ، لكنــال حمـــدود ونســـي 
بكــل املقــاييس ، نذ أن الــز دة مــن عا ــد هريــر  التجــارة ستقتصــر علــى نفــر مــن البلــدان 
 –الناميــة الــمس متتلــه بــىن هتيــة ومنظومــة مؤسســية مكتملــة ، وقاعــدة ننتا يــة صــناعية 

، ربقــــدر مــــا متتلكــــال أيــــة دولــــة مــــن بــــذض البــــىن  …ة علــــى املنارســــة تصــــديرية ، ومقــــدر 
واإلمكانيــات ،  لقــدر نفســال ســيمكندا التغلــب علــى بعــم املصــاعب ، وشــق الطريــق 

 لتحقيق ش ء من املكاسب ، والعكس صحيح .
ورغــــم أن املســــألة ليســــت متامـــــاً امــــل بــــذا التبســـــيط ، علــــى اعتبــــار أن عنقـــــات      

بتـة وغـري متجانسـة ، أي ليسـت نسـيجاً واحـداً ، ردـ  يف حــراك ومصـاحل الـدوق غـري اث
دا ــــم وامابــــة شــــبكة معقــــدة ومتداكلــــة مــــن املصــــاحل املتقاربــــة حينــــاً ، واملتباعــــدة وحــــر 
ـــــاصً أكـــــر  ، نث أن احلقيقـــــة املؤكـــــدة ، أن دوق املركـــــز املتقدمـــــة وشـــــركاهتا  املتنـــــاررة أحي

 ض ، بينمـــــا ا ســـــا ر وحالـــــة الرتا ـــــع العمنقـــــة ستحصـــــد ا ـــــري الـــــورري مـــــن عوملـــــة كدـــــذ
 حتماً ستكون من نصيب معظم البلدان األقل منواً ، أو ما تسمى  ألطراا .

نن الو ـــال اجلميــــل يف العوملـــة ينحصــــر يف التقــــدم التقـــين والتكنولــــو   نذا أتيحــــت      
 اثستفادة منـال لإلنسـانية مجعـاء ، واـورة اثتصـاق واملعلومـات نذا سـخرت جلميـع البشـر
وملصــلحتدم وللتقــارب احلضــاري بــع المقارـــات واجملتمعــات ، ويف مــا تنفمــال العوملــة بنـــا 
وبنـاك ، بشــكل غــري مباشـر ، وراــا غــري مقصــود ، أانـاء انتشــاربا واكرتاقدــا للحــدود ، 
مـــن قـــيم التقـــدم اإلنســـا  ، كاحلريـــة والد قراطيـــة والشـــفارية ، وحقـــوق اإلنســـان ، ونن  
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 األنظمــة الشــمولية علــى مراعاهتــا ومتملدــا ،  ــذض الصــورة أو كانــت نســبية ، لكندــا جتــرب
 تله .
يقابــل ذلــه ، الو ــال الطــاغ  للرأااليــة )اجلديــد / القــد ( ، يف أعلــى مراحلدــا ،      

وأرقــى أشــكاهلا وأدواهتــا الــمس تبتلــع كــل مـــا أمامدــا وكــل مــن يقاومدــا ، اــن رــيدم أبنـــاء 
شـ ة ، عـرب سياسـات وقـوانع ومنظمـات واتفاقـات  لدهتا من الرأااليات الصـغرية والنا

 ب  من أنشأبا ، وب  من يقودبا ، وجتلب  ا املزيد من " تعظيم املكاسب " .
 ولكــــن ، بــــل يعــــين ذلــــه أن تقــــف البلــــدان الناميــــة واألقــــل منــــواً مشــــدوبًة تتلقــــى      

هلـــا كـــل مـــا  لـــى عليدـــا ؟  وتتكيـــف ســـلبياً مـــع كـــل مـــا يـــدور حوهلـــا ، دون أن يكـــون 
 راعلية  أو رقم يف معادلة العنقات الدولية ؟ .

صحيح أن العوملة وهرير التجارة الدولية قد  تت أمـراً واقعـاً ، وأن مسـألة انضـمام      
البلــدان الناميــة أو األقــل منــواً نىل منظمــة التجــارة العامليــة أصــبحت مــن الناحيــة العمليــة 

للنقـاة ، ألن كيـار عـدم اثنضـمام بـو أسـوأ  واملولوعية مسألة حمتمـة ، ومل تعـد لـاثً 
 ا يـــــــــــــارات املتاحـــــــــــــة ،  عتبـــــــــــــارض اكتيـــــــــــــاراً للعزلـــــــــــــة عـــــــــــــن العنقـــــــــــــات اثقتصـــــــــــــادية 

تضــم يف عضــويتدا معظــم  WTOالدوليــة الــمس ث غــىن عندــا ، كاصــة بعــد أن أصــبحت 
 م( .2001دولة حر مؤمتر الدوحة  144دوق العامل ، )

بلـدان الناميـة واألقـل منـواً الرلـوال واثنسـياق لكـل مـا لكن بـذا ث يعـين أن علـى ال     
أيتيدــا مـــن " الكبــار " ، ومـــن وصـــفات منظمــاهتم ، نذ أن توا ـــد بــذض البلـــدان داكـــل 

WTO  ثبد أن يرتارق معال املشـاركة الفاعلـة ثنتـزاع مـا تسـتطيعال مـن اسـتمناءات متاحـة
اتفاق ةاية حقوق امللكيـة  ، والسع  نىل نعادة النظر يف اثتفاقيات اجملحفة ، وكاصة

الفكريــة ، ويف آليــات عمــل املنظمــة الــمس تفتقــر لشــروط الد قراطيــة والشــفارية واملشــاركة 
املتكار ــة ، ويف نظــام حســم املنا عــات ، وطريقــة اإلعــداد لن تماعــات واملــؤمترات ، اــا 

قـدر  –ة يكفل اثشرتاك يف صياغة القرارات واثتفاقات ، والضغط على الـدوق املتقدمـ
حلملدــــا علــــى الورــــاء  لتزاماهتــــا ووعودبــــا ، واحلــــد مــــن عمليــــات انتقا دــــا  –اإلمكــــان 
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للقطاعـــات الـــمس هلـــا مصـــلحة يف هريربـــا دون غريبـــا ، " العوملـــة اثنتقا يـــة " ، وتوســـيع 
بام  املعاملة املتميزة واملراحـل اثنتقاليـة للبلـدان األقـل منـواً ، والـدرع أبن تكـون قضـية 

أببعادبــا اث تماعيــة ، قبــل حريــة التجــارة ، يف مقدمــة أولــو ت النظــام العــامل  التنميــة 
 اجلديد .

كمـــا ينبغـــ  علـــى بلـــدان العـــامل النـــام  العمـــل علـــى بلـــورة وامـــتنك رؤ  اقتصـــادية       
 …مجاعية على أسا  قوم  ونقليمـ  ، وعلـى أسـا  روابـط دينيـة ، ودوق عـامل اثلـجم 

وتبـــين مواقفدـــا بنـــاء عليدـــا ، وتكيـــف تو داهتـــا  وطريقـــة  وغريبـــا ، تنســـق ريمـــا بيندـــا ،
ومراحــل انــدما دا مــع العوملــة والســوق العامليــة حبيطــة وتــرو ا ، ليكــون ملصــاحلدا مســاحة 

إلكساب عوملـة اليـوم وعوملـة  –حسب ما بو متاح  –مقبولة ومعقولة ، وأن تدرع بقوة 
 الغد أبعاداً وتو دات ننسانية عادلة .

ن التكتل اثقتصادي بو املخـرم األسـا  الـذي ث بـديل عنـال يف عصـر رنشه أب     
التكــتنت اجلاررــة ، وأن هقيــق ذلــه مربــون ، نىل حــد كبــري ، بعامــل اإلرادة والتوارــق 
السياســــ  ، أي أن الوصــــوق نىل التقــــارب اثقتصــــادي ، ونىل أي شــــكل مــــن أشــــكاق 

قال أوثً نصـــنحات سياســـية التكامـــل والتنســـيق القـــوم  أو اإلقليمـــ  ، يفـــرتت أن تســـب
على مستو  األقطار نفسدا ، من حيجم احرتام حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة ،وسـيادة 
دولـــــة القـــــانون واملؤسســـــات ، مث علـــــى املســـــتو  البيـــــين ريمـــــا بيندـــــا، إلبعـــــاد التـــــأاريات 

 …السياسية واحلساسيات املزمنة بع الساسة ، وتغليب املصاحل اثقتصادية للشعوب 
 

متجـاو ة  مننــا ، و مـن أ يالنــا القادمــة … والعوملـة متضــ   …الوقـت  ضــ       
 ردل حنن مدركون ؟.      … 
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 (1ملحق رقم )

O)(WT (1)الهيكل التنظيمي لهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية 
 

ـــــــــــات 1) ـــــــــــن مربـــــــــــون رليفـــــــــــل، اتفاقي ـــــــــــة. أنظـــــــــــر كـــــــــــذله،  ـــــــــــابر ب  ( املصـــــــــــدر: ســـــــــــكر رية منظمـــــــــــة التجـــــــــــارة العاملي

 .70م،ص2000أورو واي وانضمام سلطنة عمان ملنظمة التجارة العاملية ، غررة جتارة وصناعة ُعمان، مسقط 
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 (2ملحق رقم )

 راءاتنص القرار الوزاري اااص ابلتدابري واإلج
 لصاحل أقل البلدان منوا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نن الو راء :
، ولـرورة لـمان مشـاركتدا الفعليـة نذ يدركون املأ ق الذي تو د ريـال أقـل البلـدان منـواً    

 يف نظـــــــــــام التجـــــــــــارة العامليـــــــــــة وا ـــــــــــاذ تـــــــــــدابري نلـــــــــــارية لتحســـــــــــع الفـــــــــــرص التجاريـــــــــــة
 .املتاحة هلا  
ونذا يدركون اثحتيا ات النوعية ألقل البلدان منواً يف لاق الوصوق نىل األسواق حيجم   

 التجارية . ما اق استمرار منحدا أرضلية الوصوق وسيلة أساسية لتحسع ررصدا
ونذ يؤكدون لدداً التزامدم  لتنفيذ التام ل حكام املتعلقة  لبلدان األقـل منـواً الـواردة يف   

بشـــان  1979تشـــرين المـــا  / نـــورمرب  28مـــن القـــرار املـــؤرال يف  8و  6)د( و  2الفقـــرات 
نب البلدان النامية املعاملة املتميزة واألكمر رعاية ، واملعاملة  ململ ، و  دة املشاركة من  ا

. 
 ونذا أيكــــذون يف اثعتبــــار التــــزام البلــــدان املشــــاركة ، حســــبما بــــو حمــــدد يف القســــم       
 من الباب األوق من نعنن بونتا ديل اسمس الو اري : " 7 " ء 
يقررون نذا مل يكن منصوصاً علـى ذلـه رعـًن يف الواث ـق املتفـاوت عليدـا كـنق  ولـة  1-

ظر عن قبوهلم هلـذض الواث ـق أنـال ث يطلـب مـن أقـل البلـدان منـواً، بقـدر أوروغواي وبغم الن
مصنفة يف بذض الف ة مع تقيدبا  لقواعد العامة املرسومة يف الواث ق اآلنفة الذكر  ىما تبق

، التعدــــد  لتزامــــات وتيســــريات نث بقــــدر مــــا يتفــــق ذلــــه مــــع مــــد  تقــــدم كــــل مندــــا أو 
دراهتا اإلداريــة واملؤسســية ، ومتــنح أقــل البلــدان منــواً مدلــة احتيا اهتــا املاليــة والتجاريــة أو قــ

لتقــد   ــداوهلا ، حســبما  1994نيســان / نبريــل  15نلــارية ملــدة ســنة واحــدة اعتبــاراً مــن 
 املادة احلادية عشرة من اتفاقية ننشاء منظمة التجارة العاملية . على ذله تن 
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  -يوارقون على ما يل  : -2
لســريع جلميــع التــدابري ا اصــة واملتميــزة املتخــذة لصــاحل أقــل البلــدان منــواً ، ( لــمان التنفيــذ ا1)

بـع أمـور أكـر  ، عمليـات  ، و شاملة التدابري املتخذة يف نطار  ولـة أوروغـواي ، مـن كـنق
 استعرات منتظمة .

                    ( ـــــــوا  التنفيـــــــذ املســـــــتقل قـــــــدر اإلمكـــــــان وبصـــــــورة مســـــــبقة ودون مراحـــــــل ، لتيســـــــريات               2)
الدولــة األكمــر رعايــة بشــأن التــدابري اجلمركيــة وغــري اجلمركيــة املتفــق عليدــا يف  ولــة أوروغـــواي 
واملتعلقة انتجات هتتم أقل البلدان منواً بتصديربا وينظر يف ن راء املزيـد مـن التحسـع يف نظـام 

لــدان منــواً بتصــديربا ابتمامــاً األرضــليات املعمــم ويف بــرامح أكــر  تتعلــق انتجــات هتــتم أقــل الب
 كاصاً .

( تطبــــق القواعــــد املرســــومة يف خمتلــــف اثتفاقيــــات والواث ــــق ويف األحكــــام اثنتقاليــــة جلولــــة 3)
أوروغواي اا حيقق مرونتدا ومساندهتا ألقل البلدان منـواً وهلـذض الغايـة ، جيـب النظـر بعطـف نىل 

 لدان منواً يف اجملالس واللجان ذات الصلة .اثبتمامات ا اصة واملربرة المس تمريبا أقل الب
يوىل ابتمام كاص اصاحل أقل البلدان منواً ريمـا يتصـل بصـادراهتا عنـد تنفيـذ تـدابري احلـد  (4)

)م( من املادة السابعة والمناـع    3من الواردات وغريبا من التدابري املشار نليدا يف الفقرة   
 94 9 1ند املقابل هلذض الفقرة يف اتفاقية الغات لعام والب 7 4 9 1 من اتفاقية الغات لعام 

. 
متـــنح أقـــل البلـــدان منــــواً   دة كبـــرية يف املســـاعدة الفنيـــة املتعلقــــة بتطـــوير قاعـــدس اإلنتــــام  (5)

والتصــدير وتــدعيمدما وتنويعدمــا ، اــا يف ذلــه ننتــام وتصــدير ا ــدمات والــرتويح التجــاري ، 
 ى ما  كن من منارع هرير الوصوق نىل األسواق .وذله لتمكيندا من اثستفادة أبقص

  
يوارقون على مواصلة النظر يف اثحتيا ات ا اصة ألقل البلدان منواً وعلى مواصلة  3-

 الفرص التجارية ملا بو يف صاحل بذض البلدان . توسع نجيابية تسدل تدابري السع  نىل اعتماد
 
 

الوارد يف  حولق  ألحكام ا اصة لصاحل أقل البلدان منواً على الناملصدر : هليل طرا ق تنفيذ القرار املتع
 الوايقة ا تامية جلولة أورو واي ، تقرير أمانة اثونكتاد ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،

TD / B / WG . 8 / 3 ،21. 06 . 1995 , p . 27 . 
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 (3ملحق رقم )
نص القرار الوزاري بشأن التدابري املتعلقة ابآلاثر السلبية اليت ميكن أن 
تنجم عن برانمج اإلصالح يف البلدان النامية واألقل منوا  ، اليت تعترب 

 افيا  للغذاءصمستوردا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دي يؤ  ح مفاولات  ولة أوروغواي برمتدا أن يدرك الو راء أن من شأن التنفيذ املتدرم لنتا 1-
 نىل ا د د يف ررص التوسع التجاري والنمو اثقتصادي لصاحل مجيع البلدان املشار .

يدرك الو راء أن أقل البلدان منواً والبلدان النامية المس تعترب مستورداً صارياً للمواد الغذا ية قد  2-
نىل   دة هريـر التجـارة يف املنتجـات الزراعيـة آاثراً  تعا  كـنق تنفيـذ بـرصمح اإلصـنح املـؤدي

سلبية على قدرهتا على ن حة نمدادات كارية من املواد الغذا ية األساسـية مـن مصـادر كار يـة 
بشروط معقولة ، اا يف ذله املصاعب القصرية األ ـل الـمس تعيـق متويـل مسـتو ت طبيعيـة مـن 

 ار ً .توردة جتساملواد الغذا ية األساسية امل
ــــة  3- ــــات من مــــة للتأكــــد مــــن أن تنفيــــذ نتــــا ح  ول و لتــــان ، يوارــــق الــــو راء علــــى ولــــع آلي

أوروغــواي يف لــاق التجــارة يف املنتجــات الزراعيــة ث يــؤار ســلبياً يف تــورر املعونــة الغذا يــة علــى 
نـام ، من أ ل مواصلة تقد  املساعدة لتلبيـة اثحتيا ـات الغذا يـة للبلـدان ال ، مستو  كاا

وبصــورة كاصــة أقــل البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة الــمس تعتــرب مســتورداً صــارياً للمــواد الغذا يــة ، 
  -وهلذض الغاية يوارق الو راء على ما يل  :

(استعرات مستو  املعونة الغذا ية الذي هددض دور ً جلنة املعونـة الغذا يـة يف نطـار اتفاقيـة 1)
ل املناســـب لتحديـــد مســـتو  فـــدء يف املفاولـــات يف احملبـــوال 1986املعونـــة الغذا يـــة لعـــام 

ا يكفـ  لتلبيـة اثحتيا ـات املشـروعة للبلـدان الناميـة كـنق رـرتة االتزامات املعونة الغذا ية 
 برصمح اإلصنح .

( اعتمـاد نرشــادات للتأكـد مــن أن نسـبة متزايــدة مــن املـواد الغذا يــة األساسـية تقــدم ألقــل 2)
لبلدان النامية الـمس تعتـرب مسـتورداً صـارياً للمـواد الغذا يـة ، وذلـه علـى شـكل البلدان منواً وا

منحة  مـة أو بشـروط ميسـرة من مـة ورـق أحكـام املـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة املعونـة الغذا يـة 
 .  1986لعام 
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و الوارد يف الوايقة حاملصدر : هليل طرا ق تنفيذ القرار املتعلق  ألحكام ا اصة لصاحل أقل البلدان منواً على الن
 ا تامية جلولة أورو واي ، تقرير أمانة اثونكتاد ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،

TD / B / WG . 8 / 3 ,21. 06 . 1995 , P . 2 3  . 
 

 
 
 
 
 

 
( النظــر بشــكل شــامل ، يف نطــار بــرامح املعونــة املعتمــدة مــن بلــداهنم ، يف طلبــات تــورري 3)
ملسـاعدة الفنيـة واملاليـة ألقـل البلـدان منـواً والبلــدان الناميـة الـمس تعتـرب مسـتورداً صـارياً للمــواد ا

 الغذا ية ، وذله لتحسع ننتا ية القطاع الزراع  وبنيتال األساسية .
( ويوارق الو راء كـذله علـى لـمان مشـوق أي اتفاقيـة تتعلـق أب تمـاصت التصـدير الزراعـ  4)

تن  على منح معاملة متميزة لصاحل أقل البلـدان منـواً والبلـدان الناميـة  ما ين م من أحكام
 المس تعترب مستورداً صارياً للمواد الغذا ية .

(يــدرك الــو راء أن بلــداصً صميــة معينــة قــد تعــا  نتيجــة ملــا أســفرت عنــال  ولــة أورغــواي مــن 5(
ردات التجاريـة ، وأن اتفاقات ، مصاعب قصرية األ ل يف متويل مستو ت طبيعية من الوا

او ــب  الدوليــة بــذض البلــدان قــد تكــون مؤبلــة للحصــوق علــى مــوارد مــن املؤسســات املاليــة
برامح تسدينت التمويل القا مة ، أو المس قد يتم ننشاؤبا وذله يف نطار بـرامح التكييـف 

مـن 37و دا معاجلة ممل بذض املصاعب املالية ، و ذا الصدد ، يشري الو راء نىل الفقـرة 
بشــــأن 1947املقــــدم نىل األطــــراا املتعاقــــدة يف اتفاقيــــة الغــــات لعــــام  تقريــــر املــــدير العــــام

 . MTNلصــندوق النقــد الــدون ور ــيس البنــه الــدون )الوايقــة  مشــاوراتال مــع املــدير العــام

GNG / NG 14 / W / 35 . ) 
ا تقوم اللجنة (  ضع أحكام بذا القرار ثستعرات دوري من  انب املؤمتر الو اري ، كم6)

 املعنية  لزراعة برصد مناسب إل راءات املتابعة ا اصة  ذا القرار . 
 
 
* 
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 ( 4ملحق رقم )
 تصنيف مجعية الصناعيني اليمنيني

 للشركات الصناعية يف اجلمهورية اليمنية 
 

 م أسم اجملموعة
 1 شركات قطع وتكسري و رة األحجار والركام .

 2 شركات صناعة األانت وا رسانة والطوب احلراري والبنط والسرياميه .
 3 . شركات استخرام وتكرير امللح 

 4 شركات صناعة أدوات ولوا م البناء والدباصت . 
 5 زلية .ـشركات معاجلة وتشكيل املعادن واأل دزة واألدوات املن

 6 شركات صناعة األسنك الكدر  ية والبطار ت .
 7 شركات الصناعات الصيدثنية والكيماوية واللوا م الطبية .

 8 شركات الصناعات النسيجية واجللدية .
 9 شركات الصناعات البنستيكية واإلسفنجية .

 10 شركات صناعة السجا ر .
 11 شركات طحن احلبوب واألعنا .

 12 الزيوت املددر ة واملنظفات والعطور والصحيات . اتشركات صناع
 13 شركات حفظ وتعليب األااك والفواكال وا ضراوات واحلليب ومشتقاتال .

 14 حللو ت واألغذية ا فيفة .شركات صناعة البسكويت وا
 15 شركات صناعة املشرو ت املنكدة والغا ية واملياض املعدنية .

 16 شركات صناعة الكرتون والورق والطباعة والنشر واللوا م املكتبية .
 17 شركات صناعة املوبيليا واألاثث والفيرب ن  .
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 (5ملحق رقم )
 ال واملستثمرين الصناعيني اليمنينيمنوذج االستبيان املوجه لرجال األعم

 ونتائجه النسبية
 

 " منــــذ  WTOن الــــيمن وقــــد حصــــلت علــــى العضــــوية املراقبــــة يف منظمــــة التجــــارة العامليــــة "أ     
م قــد أصــبحت يف ولــع  ديــد يتطلــب مندــا التعجيــل  لتعــرا واســتيعاب مضــامع 1999أبريــل 

حجـــــم اآلاثر املتوقـــــع حـــــدوادا علـــــى ، واســـــتعرات كارـــــة اثحتمـــــاثت وتقـــــدير  WTOاتفاقيـــــات 
اث تماعية ، السلبية مندا واإلجيابية على حـد سـواء ... حـر  كـن نعـادة  –األولاع اثقتصادية 

ترتيــب األولــاع والسياســات اثقتصــادية والتشــريعية املختلفــة قبــل رــوات األوان ، وهتي ــة املقــدمات 
ــــ ــــا ح اتفاقي ــــة كاريــــة  WTOات والشــــروط الضــــرورية الن مــــة للتعامــــل مــــع نت ، وهديــــد رــــرتة انتقالي

والعمــل  –ولــو نســبياً  -لنســتفادة مــن اإلجيابيــات الــمس يســمح  ــا النظــام اجلديــد للتجــارة الدوليــة 
 على تفادي املخاطر والتخفيف من النتا ح السلبية احملتملة  راء اثلتزام بتله اثتفاقيات .

الناميـة والبلـدان األقـل منـواً ومندـا الـيمن تعـا  مـن  وتكمن أخية ذله يف أن الكمري من الدولة     
لعف مكانتدا يف نظام التجارة الـدون ومـن اكـتنثت ومعوقـات اقتصـادية كبـرية ولـعف شـديد 

مقارنــة  لعديــد مــن البلــدان العربيــة والناميــة األكــر  الــمس اســتطاعت أن تقطــع  ، يف البنيــة التحتيــة
كسياسـات   ، ساسية وهديجم تشريعاهتا ، ويف برامح اإلصنحشوطاً ث أب  بال يف تطوير بنابا األ

 التمبيت ونعادة اهليكلة وهرير التجارة ا ار ية ..اخل .
كما أن القاعدة الصناعية لليمن ما الت صش ة واثستممار ريدـا لـ يل وبامشـ  ، واملنتجـات       

اجلــــودة واملواصــــفات املطلوبــــة وتفتقــــر ملســــتو ت  ، الصــــناعية الوطنيــــة يف معظمدــــا مرتفعــــة الكلفــــة
 للمنارسة ولتقنيات التغليف والتعب ة والرتويح الضرورية لدكوق سوق املنارسة حملياً وكار ياً .

 ودة ومواصفات عالية  نن الدوق الصناعية املتقدمة نتيجة ملا تتمتع بال منتجاهتا وكدماهتا من     
ر ســـتحقق بتحريـــر التجـــارة الدوليـــة الكمـــري مـــن تؤبلدـــا دكـــوق أســـواق املنارســـة العامليـــة بمقـــة واقتـــدا

الفوا د من حيجم   دة الطلب العامل  علـى منتجاهتـا ، ومـن مث   دة معـدثت منـو التجـارة والنمـو 
 اخل . …اثقتصادي والتغلب على مشكنت التضخم والبطالة    
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وا ال نتيجة لتله التحوثت ست،و ملقابل ث شه أبن الدوق النامية والعربية ، واليمن نحدابا      
نىل  -وبــ  لــ يلة -العامليــة العديــد مــن اإلشــكاثت الــمس ســتؤار دون شــه ســلباً علــى صــادراهتا 

األسواق ا ار ية ، وعلى األسواق احمللية يف تدرق الواردات املختلفة نليدا شـاملة السـلع الصـناعية 
اخل ، وبــو مــا ســينعكس …جــات المقاريــةالزراعيــة وجتــارة ا ــدمات واملنت -والتكنولو يــة والغذا يــة 

حتمـــــاً علـــــى   دة العـــــبء يف مـــــوا ين املـــــدروعات و  دة حـــــدة البطالـــــة وترا ـــــع معـــــدثت النمـــــو 
 وغريبا . …اثقتصادي 

أن بذا اثستبيان يستددا عينة خمتارة من ر اق األعماق واملستممرين الصناعيع ثستطنع      
وتوقعـاهتم  ، ددة تتعلق  ثجتاض العام لنشاطاهتم اثقتصاديةحوق أس لة حم،آرا دم وو دات نظربم 

يف ظــل منارســة غــري متكار ــة مــع املنتجــات األ نبيــة ،  ، ملســتقبل منتجــاهتم الوطنيــة حمليــاً وكار يــاً 
وبو ما سيساعد على تلمس ومعررة نوعية الصعو ت واإلمكاصت الذاتية واملولوعية للمؤسسات 

دور احلكومــة املفــرتت يف موا دــة التطــورات اثقتصــادية القادمــة ،  ــراء ، ولــ الوطنيــة اثقتصــادية
 اثلتزام بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .

 وعليال :
بقدر متعنكم يف طبيعة السؤاق وهريكم دقة اإل ابة عليال ،  لقدر نفسال ستسدمون يف كروم      

 الواقع وأكمر نرادة .الدراسة بتحلينت واستنتا ات مولوعية أقرب نىل 
والباحـجم نذ يشــكر لكــم سـلفاً تعــاونكم املممــر ، لعلـى أمــل يف ابتمــامكم وتفـاعلكم مــع بنــود      

 اثستبيان ، ومراعاة ازا ض يف أقرب وقت اكن ، ملا ريال صاحل ومستقبل البند .
 

 وتفضلوا بقبوق را ق التقدير واثحرتام ،،،
 

 حمسن د . حيىي صاحل                 
 مركز الدراسات والبحوث اليمين
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 W" ومن بعدبا منظمة التجارة العاملية  G  AT T( بل تتابعون تطورات اتفاقيات " اجلات / 1)

TO  ونىل أي مد  ؟ ، 
 (%23)    أوًث أبوق  (أ)
 (%71)    أحياصً  (ب)
 (%6)    ث أ بع  (م)
 
 " من حيجم املبدأ.  W  T O ( ما رأيكم يف اثنضمام نىل منظمة التجارة العاملية "2)

 (%23)    نوارق  (أ)
 (%59)   أمر ثبد منال (ب)
 (%18)    ث نوارق  (م)
 
( مـا تقيـيمكم آلليـة عمـل ومسـتو  أداء احلكومـة اليمنيـة املـة اكتـب التنسـيق يف و ارة التجــارة 3)

 " ؟  W   T Oوالتموين مع منظمة التجارة العاملية " 
 (%6)    ُمرليــة  (أ)
 (%41)    ءُمرلية بعم الش  (ب)
 ( %53)   غري ُمرلية  (م)
 
 WTO( بل تطلب منكم احلكومة اشرتاككم أو اشرتاك املع عنكم يف عمليات التفاوت مع 4)

، واعـىن أولـح ، بـل يســابم ر ـاق األعمـاق اليمنيـع ولــو  لـرأي يف صـياغة وتو يـال مســار 
 ؟ W    T Oعمليات التفاوت أو حر اإلعداد هلا مع 

 ( 0%)    نشارك (أ)
 (%35)    أحياصً  (ب)
 (%65)    ث نشارك  (م)
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( مــا تقيــيمكم ملســتو  اإلزــا  واإل ــراءات احلكوميــة للتكيــف مــع تطــورات ومتطلبــات منظمــة 5)

 ؟  W T Oالتجارة العاملية 
 ( 0%)   مستو   يد (أ)
 (%18)   مستو  مقبوق  (ب)
 (%82)  مستو  لعيف وغري ملمو   (م)
 
هتا املختلفـــة ، اثقتصـــادية واث تماعيـــة والسياســـية ( بـــل تعتـــربون ن ـــراءات احلكومـــة ، بسياســـا6)

ــــة  ــــاال جلــــذب … والقانوني ــــة املن ــــق اثســــتقرار األمــــين واثقتصــــادي ، وهتي  مرلــــية  جتــــاض هقي
 اثستممارات واثنتعاة اثقتصادي ؟

 (%6)    ُمرلية  (أ)
 (%59)    نىل حد  ما (ب)
 (%35)   غري ُمرلية  (م)
 
ر نشــاطاتكم اثقتصــادية وتنميــة اســتمماراتكم الوطنيــة يف ( مــا بــ  العوا ــق الــمس هــوق دون تطــوي7)

 وتؤكر عمليات اثستعداد لدكوق حلبة املنارسة حملياً وكار ياً ؟ …البند 
 ) كن اإلشارة على أكمر من ن ابة( 

 (%41)          عوا ق قانونية وتشريعية  (أ)
 (%59)          عوا ق ندارية وبريوقراطية (ب)
 (%47)           عوا ق مالية ومتويلية (م)
 (%47)         عدم استقرار األولاع اثقتصادية (د)
 (%94)        لعف األسواق احمللية وتد  القدرة الشرا ية (ه)
 (%76)           لعف البىن التحتية (و)
 (%53)          منارسة املنتجات األ نبية ( )
 (%47)           اثكتنثت األمنية (ح)
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 (%47)     غري قانونية ، تسببدا أطراا متنفذض عوا ق تتعلق بسياسات غري راية و  (ط)
 
 -ير ى تدويندا :… عوا ق أكر   (ي)

 كــن نمجــاق اآلراء األكــر  حــوق العوا ــق يف التدريــب / الفســاد /نــدرة العمالــة املــابرة / 
 لعف اجلدا  القضا   ورسادض .

 
الـــيمن الكامــــل ( مـــا بـــ  توقعـــاتكم ملســــتقبل اســـتمماراتكم ونشـــاطاتكم اثقتصـــادية بعــــد التـــزام 8)

واعـىن آكـر ، بـل تعتـربون نشـاطاتكم اثقتصـادية قـادرة علـى مواكبـة  … W T Oثتفاقيـات 
 التطورات اثقتصادية اإلقليمية والعاملية ؟

 (%29)    قادرة على املواكبة  (أ)
 (%65)   ستواكب نسبياً وبصعوبة  (ب)
 (%6)           غري قادرة على املواكبة (م)
 
شاركع يف التقصـري ، نىل  انـب احلكومـة واملعوقـات العامـة ، يف هتي ـة ( بل تعتربون أنفسكم م9)

نشــــاطاتكم اثقتصــــادية ، وتطــــوير آليــــة أعمــــالكم لننتقــــاق اســــتو  مصــــاحلكم واســــتمماراتكم 
 اثقتصادية ملواكبة التطورات اإلقليمية والعاملية ؟

 (%23)   نعم ، مشاركع يف التقصري  (أ)
 (%59)              تقصريص نسي وحمدود (ب)
 (%18)    ث ، لسنا مقصرون (م)
( مـــا تقيـــيمكم للمســـتو  الـــوظيف  وا ـــدم  ، الـــذي يقدمـــال  دـــا  املواصـــفات واملقـــاييس يف 10)

 اليمن ؟
  لنسبة للصناعات الدوا ية     لنسبة للمستممرين الصناعيع اآلكرين        
  دا  املواصفات واملقاييس  اهلي ة العليا ل دوية    

 ( 0%)   (%20)      تو   يدمس (أ)
 (%25)   (%40)      مقبوق بعم الش ء  (ب)
 (%75)   (%40)      مستو  غري مقبوق  (م)
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" بل يف رأيكم ستكون املنتجات الصناعية اليمنية  W  T O( بعد اثلتزام بتطبيق اتفاقيات " 11)

 قادرة على موا دة املنارسة األ نبية يف أسواقنا احمللية ؟
 (%29)   على املنارسة  ستكون قادرة (أ)
 (%47)   ستوا ال صعو ت يف املنارسة (ب)
 (%18)    لن تستطيع املنارسة (م)
 
" ، بـل ستسـتطيع املنتجـات الصـناعية اليمنيــة   W  T O( بعـد اثلتـزام بتطبيـق اتفاقيـات " 12)

 الوصوق نىل األسواق األ نبية ومنارسة املنتجات األ نبية كارم البند ؟
 (%12)     كندا أن تنارس  (أ)
 (%70)            نمكانية املنارسة صعبة وحمدودة  (ب)
 (%24)    ث  كندا املنارسة  (م)
 
(بـل تتفقــون مـع دعــوات الـدكوق يف تكــتنت اقتصــادية نقليميـة وقوميــة للتخفيـف مــن ألــرار 13)

 "  ؟ W  T Oتطبيق اتفاقيات " 
 (%100)     نتفق  (أ)
 ( 0%)     ث نتفق (ب)
 
مؤسســاتكم اثقتصــادية أو أحــدبا مــع مؤسســات حمليــة وطنيــة ااالــة ، ( بــل توارقــون انــدمام 14)

 " ؟  WTOملوا دة ما ينتح من ألرار ،  راء تطبيق اتفاقيات " 
 (%71)     نوارق  (أ)
 (%29)     ث نوارق  (ب)
( بل توارقون على اندمام مؤسساتكم اثقتصـادية أو أحـدبا مـع مؤسسـات عربيـة أو نقليميـة 15)

 " ؟ WTOملوا دة ما ينتح من ألرار،  راء تطبيق اتفاقيات" أو أ نبية ااالة ،
 (%82)     نوارق (أ)
 (%18)     ث نوارق  (ب)
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( مـع صـعوبة األولـاع اثقتصـادية واإلداريـة القا مـة يف الـيمن ، املصـنفة لـمن البلـدان األقــل 16) 
ت املنظمـة " . أ ا ت اتفاقيـا W   T Oمنواً ، وقرب انضمامدا نىل منظمة التجارة العاملية " 

بعــم اإلســتمناءات واملعــامنت التفضــيلية حلــاثت حمــددة ، وبصــورة مؤقتــة ، لتمكــع الدولــة 
"    واملؤسسـات الوطنيـة مـن معاجلـة تعمراهتـا ، وتكيفــدا مـع مـا يرتتـب علــى تطبيــق اتفاقيــات

W TO  ردــل تتوقعــون اســتفادة ر ــاق األعمــاق اليمنيــع واثقتصــاد اليمــين عامــة مــن ... "
 له اإلستمناءات ؟ ونىل أي مد  ؟ت
 (%21)    استفادة كاملة  (أ)
 (%21)    استفادة مقبولة (ب)
 (%47)    استفادة حمدودة  (م)
 (%21)    ث نتوقع أية استفادة (د)
 
ـــــت لـــــديكم منحظـــــات أو آراء أكـــــر  حـــــوق املولـــــوع ، ي17) ر ـــــى تـــــدويندا يف بـــــذض ( نذا كان

 ، أو  لارة صفحات أكر  هلا .الصفحة
 

ألكر  .. عدم استفادة اجلدات احلكومية من كربات البلدان اجملاورة وا: ظات األخرىأهم املالح
 .المس قطعت شوطاً يف ذله
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 (1جدول رقم )

 م( 2000-1999الناتج احمللي اإلمجايل للجمهورية اليمنية )
 )انيع الر ثت(      

*2000 1999 
ابألسعار  قطاع اإلنتاج

 الثابتة
ابألسعار 

 اجلارية
ابألسعار 

 الثابتة
ابألسعار 

 اجلارية
 )أ( الصناعات    

 الزراعة والغا ت والصيد  1- 182547 45957 211720 47653
 الزراعة والقن  والغا ت 168804 44775 195892 46365
 الزراعة والقن  والغا ت 118959 31304 137836 32481

 )بدون القات(
 صيد السمه 13743 1182 15828 1288
 الصناعات اإلستخراجية   2- 330481 33087 466956 35470
 الصناعات اإلستخرا ية )عدا النفط( 1449 368 1487 372

 نستخرام النفط ا ام 329032 32719 465469 35098

 الصناعات التحويلية  3- 92793 16784 103078 17808
 الصناعات التحويلية  662291 14518 67608 15508

 )عدا تكرير النفط(
 تكرير النفط 30502 2266 35470 2300
 الكهرابء واملياه والغاز 4- 8401 2215 9157 2359
 البناء والتشييد 5- 52827 7546 58642 8167
 ارة اجلملة والتجزئة جت 6- 101790 14403 119345 15645

 واملطاعم والفنادق     
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 (1اتبع اجلدول رقم )

 2000  * 1999 
ابألسعار  قطاع اإلنتاج

 الثابتة
ابألسعار 

 اجلارية
ابألسعار 

 الثابتة
ابألسعار 

 اجلارية
 املطاعم والفنادق 8967 957 9758 1041
 اإلصنح والصيانة 9463  1531 10384 1588

 النقل والتخزين واملواصنت 7-  131097 15404 142657 15563
 التمويل والتأمع والعقارات  8-  101949 15769 107493 16024

 وكدمات األعماق     
 التمويل والتأمع 38889 4960 39412 4533

 العقارات وكدمات األعماق 63060 10804 68081 11491
 ا دمات الشخصية 9- 10325 2085 11328 2193

 وكدمات اجملتمع      
 )ب( منتجو ا دمات احلكومية 119113 50673 149287 53660
 )م( منتجو اهلي ات الن رحبية 830 344 940 374

 المس  دم العا نت      
 )د( الرسوم اجلمركية 28701 4237 28348 4193
 صقصاً : ا دمات املصررية احملتسبة 28235 3490 29139 3602

 الناتج احمللي اإلمجايل بسعر السوق 1132619 205009 1379812 215507
 الناتج احمللي للقطاعات غري النفطية 803587 172290 914343 180409

 أرقام أولية . *
 .  17 – 16م ، صنعاء ، ص  2000املصدر : تقرير البنه املركزي اليمين لعام 
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 (2جدول رقم )
 تطورات التجارة ااارجية 

 التجاري للجمهورية اليمنية وامليزان
 م( 1996-2000)

 السنة (1)الصادرات الواردات امليزان التجاري
ابملليار   

 )*(دوالر$
ابملليار 

 رايل
ابملليار 

 )*(دوالر$
ابملليار 

 رايل
 ابملليار
 )*(دوالر$

ابملليار 
 رايل

0.468 $ 60 1.497 $ 191.9 1.965 $ 251.8 1996 
0.490 $ 63.4 2.014 $ 260.3 2.504 $ 323.7 1997 
(-)0.670  (-) 91  2.167 $ 294.5 1.497 $ 203.5 1998 
0.432 $ 67.3 2.008 $ 312.7 2.440 $ 380 1999 
1.727 $ 279.3 2.353 $ 380.5 4.080 $ 659.8 2000 

 
 تشمل نعادة التصدير . (1)

 .حسب بياصت البنه املركزي ألسعار صرا الر ق مقابل الدوثر  )*(
 .42م ، صنعاء ، ص  2000ديسمرب  –النشرة اإلحصا ية الفصلية للبنه املركزي اليمين ، أكتوبر  -املصدر : 
 69، 68، صنعاء ،ص  2000، مصدربا تقرير البنه املركزي اليمين السنوي لعام  2000بياصت العام  -          
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 (3جدول رقم )
 عات الدول التبادل التجاري لليمن مع أهم الكتل وجممو 

  1999خالل عام 
امليزان 

التجاري 
مباليني 
 الرايالت

الصادرات وإعادة 
 الصادرات

  الواردات
 

النسبة من  الكتل وجمموعات الدول
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 مجان العاماإل - 312749 100% 380010 % 100 67261
 لموع البلدان العربية - 117975 37.7% 25543 % 6.7  92433-
 دوق للس التعاون ا ليج  - 99342 % 31.8 17438 % 4.6  81905-
 الدوق العربية األكر  - 18633 % 6 8105 % 2.1 10528-

 البلدان اآلسيوية غري العربية - 69830 % 22.3 330799 % 87  260969+
 البلدان اإلرريقية غري العربية- 1598 % 0.5 951 % 0.3 647-

 لموع البلدان األوروبية - 77121 % 24.6 7697 % 2  69424-
 اجملموعة اثقتصادية األوروبية- 64243 % 20.5 3019 % 0.8  61224-
 لموعة دوق أورو  الشرقية - 2247 % 0.7 25 % 0.01  2222-
 البلدان األوروبية األكر  - 10631 % 3.4 4653 % 1.2  5978-

 لموع دوق األمريكيتع  - 32100 % 10.3 2497 % 0.7  29603-
 أسرتاليا - 13144 % 4.2 7509 % 2  5635-

 
، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط  1999املصدر : بياصت لمعال من كتاب اإلحصاء السنوي لعام  -

 .  400 - 404م ، ص  2000والتنمية ، صنعاء ، يونيو 
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 (4جدول رقم )
 م1999أهم عشرون دولة استوردت منها اليمن يف 

 البلد قيمة الواردات ابملليار رايل )%(
 اإلمارات العربية املتحدة 1- 38 % 12.1
 اململكة العربية السعودية 2- 36.4 % 11.7
 الوث ت املتحدة األمريكية 3- 18.5 % 5.9
 الكويت 4- 17.8 % 5.7
 اسرتاليا 5- 13.1 % 4.2
 ررنسا 6- 13.1 % 4.2
 اململكة املتحدة 7- 13 % 4.2
 نيطاليا 8- 11 % 3.5
 سنغارورة 9- 10.6 % 3.4
 ماليز  10- 10.6 % 3.4
 أملانيا اثهادية  11- 9.4 % 3
 الصع 12- 9.2 % 3

 الربا يل 13- 8.7 % 2.8
 اليا ن 14- 8.2 % 2.6
 اهلند 15- 7.9 % 2.5
 تركيا 16- 6.9 % 2.2
 سويسرا 17- 6.8 % 2.2
 دوق السوق األوروبية األكر  18- 6.3 % 2

 انـعم 19- 6 % 1.9
  ينند 20- 5.8 % 1.9

 إمجايل 257.4 % 82.3
 البلدان األكر   55.3 % 17.7
 اإلمجايل العام 312.7 % 100

م ، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، يونيو  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 
 .  398ص   م 2000
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 (5جدول رقم )
 ابملليون رايلم           1999أهم عشرون دولة صدرت إليها اليمن يف                   

 البلد الصادرات  % إعادة الصادرات  %
 الصع 1- 107925 30.7 12 0.04

  ينند 2- 95458 27.2 - -
 كور  اجلنوبية  3- 51227 14.6 12 0.04

 سنغارورة 4- 30538 8.7 0.3 -
 اهلند 5- 26365 7.5 48 0.2
  يوان 6- 14880 4.2 30 0.1
 اسرتاليا 7- 7509 2.1 0.6 00
 السعودية 8- 5127 1.5 1530 5.4

 اليا ن 9- 3845 1.1 3 0.01
 ث ت املتحدة األمريكيةالو  10- 1579 0.5 706 2.5

 الصوماق 11- 1226 0.4 23 0.08
 اإلمارات العربية املتحدة 12- 1041 0.3 1641 5.8
  يبوس 13- 821 0.2 43 0.2
 أايوبيا 14- 631 0.2 69 0.2
 نيطاليا 15- 602 0.2 57 0.2

 العراق 16- 379 0.1 3 0.01
 أسبانيا17- 272 0.08 - -

 أملانيا اثهادية 18- 261 0.07 392 1.4
 األردن 19- 251 0.07 654 2.3
 بونح كونح 20- 136 0.05 - -

 إمجايل 350132 99.6 5222 18.4
 البلدان األكر  1502 0.4 23164 81.6

 اإلمجايل العام 351625 % 100 28385 % 100
ة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، يونيو ، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ار  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 

 .  399ص  م ،  2000
( الصادر عن نشرة البنه املركزي اليمين 6ملحوظة : ينحظ يف بذا اجلدوق تضارب بياصتال مع بياصت اجلدوق التان رقم )

 ،  ستبعاد دولة الكويت والسودان من لموعة أبم عشرون دولة صدرت نليدا اليمن .
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 (6جدول رقم )
 ور حركة الواردات والصادرات لليمن مع البلدان العربية ، حسب األقطارتط

 ابملليون رايل  ( 1996 - 1999خالل الفرتة  )                          
  الواردات

أبم التغريات 
% 

1
9
9
9

 

1
9
9
8

 

1
9
9
7

 

1
9
9
6

 السنوات 
 دالبل

 اإلمجان الكل  - 191862 260331 294510 312749 63%
 لموع البلدان العربية - 52828 70876 86784 117975 123%
 اإلمارات العربية املتحدة - 14719 22220 26520 37962 158%
 اململكة العربية السعودية - 17375 24513 34451 36425 110%
 البحرين - 1579 797 1108 681 -
 ُعمان - 704 814 1175 5958 -
 قطر - 63 152 152 482 -
 الكويت - 8099 10314 6735 17834 120%
 األردن - 2348 2209 2101 2044 -
 تونس - 74 16 45 50 -
 اجلزا ر - 181 28 32 7 -
  يبوس - 1520 3431 4195 5090 235%
 السودان - 620 1024 1205 991 -
 سور  - 486 403 344 629 -
 الصوماق - 1872 2225 4845 5447 191%
 العراق - 5 1 11 5 -
 لبنان - 522 107 282 394 -
 ليبيا - - - 0.5 - -
 مصر - 2644 2590 3493 3971 50%
 موريتانيا - - - 0.5 - -
 املغرب - 17 10 9 2 -
 رلسطع  - - 22 25 0.4 -
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 (6جدول رقم )اتبع 
 تطور حركة الواردات والصادرات لليمن مع البلدان العربية ، حسب األقطار

 (                    ابملليون رايل1999-1996خالل الفرتة )    
  الصادرات ونعادة الصادرات

 أبم التغريات %

1
9
9
9

 

1
9
9
8

 

1
9
9
7

 

1
9
9
6

 السنوات 
 دالبل

 اإلمجان الكل  - 251830 323716 203480 380010 51%
 لموع البلدان العربية - 18702 11970 22422 25543 36.6%
 رات العربية املتحدةاإلما - 1119 1541 1566 2682 140%
 اململكة العربية السعودية - 4908 3873 4550 6658 35.7%
 البحرين - 2473 31 66 21 -
 ُعمان - 29 86 - 189 -
 قطر - 440 37 94 2 -
 الكويت - 5224 4303 8198 7885 50.9%
 األردن - 139 122 25 905 -
 تونس - - 6 1 58 -
 اجلزا ر - 21 6 0.7 8 -
  يبوس - 288 851 1417 863 200%
 السودان - 18 33 53 3525 -
 سور  - 30 15 84 3 -
 الصوماق - 516 940 1051 1249 -
 العراق - - 5 736 381 -
 لبنان - 6 7 72 39 -
 ليبيا - 6 1 10 23 -
 مصر - 3483 106 4087 1036 -236%
 موريتانيا - - - - 5 -
 املغرب - 2 8 409 9 -
 رلسطع  - - - - - -

 –، أكتوبر  4، العدد  11املصدر : بياصت لمعة من النشرة اإلحصا ية الفصلية للبنه املركزي اليمين ، اجمللد          
 .  53،   46م ، صنعاء ، ص  2000ديسمرب 
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 (7جدول رقم )
  1999التبادل التجاري لليمن مع الدول العربية خالل عام 

امليزان 
التجاري 

ني مبالي
 الرايالت

الصادرات وإعادة 
 الواردات الصادرات

 البلدان
النسبة من نمجان 

 الصادرات
القيمة انيع 

 الر ثت
النسبة من نمجان 

 الواردات
القيمة انيع 

 الر ثت

 اإلمجايل العام - 312749 100% 380010 % 100 67261
 العربيةلموع البلدان  - 117975 37.7% 25543 % 6.7  92433-
 للس التعاون ا ليج  - 99342 % 31.8 17438 % 4.6  81905-
 اإلمارات العربية املتحدة - 37962 12.1 2682 0.7 35280-
 اململكة العربية السعودية - 36425 11.7 6658 1.8  29767-

 البحرين - 681 0.2 21 0.01 659-
 ُعمان - 5958 1.9 189 0.05 5769-
 قطر - 482 0.2 2 00  480-

 الكويت - 17834 5.7 7885 2.1  9949-
 الدوق العربية األكر  - 18633 % 6 8105 2.1  10528-
 األردن - 2044 0.7 905 0.2  1139-

 تونس - 50 0.02 58 0.02 8
 اجلزا ر - 7 00 8 00 10

  يبوس - 5090 1.6 863 0.2  4227-
 السودان - 991 0.3 3525 0.9 2535
 سور  - 629 0.2 3 00  626-

 الصوماق - 5447 1.7 1249 0.3  4198-
 العراق - 5 00 381 0.1 376
 لبنان - 394 0.1 39 0.01  356-
 ليبيا - 1.5 00 23 0.01 22

 مصر - 3971 1.3 1036 0.3  2935-
 موريتانيا - - - 5 00 5
 املغرب - 2 00 9 00 7

 رلسطع - 0.4 00 - -  0.4-

،  2000، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، يونيو  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام  
  400ص 
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 (8رقم )جدول 

 1999م التبادل التجاري لليمن مع البلدان األفريقية غري العربية خالل عا

امليزان 
التجاري 
مباليني 
 الرايالت

الصادرات وإعادة 
 الواردات الصادرات

النسبة من  البلد
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 اإلمجان العام - 312749 100% 380010 % 100 67261

-647  0.3 % 951 0.5 % 1598 
 لموع البلدان األرريقية  -

 غري العربية     
 أرتري  - 108 0.03 185 0.05 77

 أايوبيا - 243 0.08 700 0.2 457
 كينيا  - 908 0.3 6 00  902-

 زانياـتن - 8 00 3 00  5-
 نيجر  - 150 0.05 13 00  136-
   بابوي - 62 0.02 - -  62-
  زر سيشيل - - - 20 0.01 20
 غاص - - - 13 00 13
 سوا ينند - 23 0.01 2 00  21-
  نوب أرريقيا - 52 0.02 0.3 00  52-
 ليرب  - 7 00 2 00  5-
 الكونغو الد قراطية - 0.3 00 - - 0.3
   بلدان أرريقية أكر  - 37 0.01 7 00  30-

 
، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، يونيو  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 

  401 - 402،  ص  2000
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 (9جدول رقم )
  1999التبادل التجاري لليمن مع البلدان اآلسيوية غري العربية خالل عام 

امليزان 
التجاري 
مباليني 
 الرايالت

وإعادة الصادرات 
 الواردات الصادرات

النسبة من  البلد
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 اإلمجان العام - 312749 100% 380010 % 100 67261

260969 87 % 330799 22.3 % 69830 
 لموع البلدان اآلسيوية -

 ةغري العربي     
 ماليز  - 10564 3.4 0.6 00  10563-

  كستان - 1116 0.4 129 0.03  987-
 الفليبع - 13 00 - -  13-

 سنغارورة - 10588 3.4 30539 8 19950
 سريثنكا - 290 0.09 0.4 00  290-

  ينند - 5815 1.9 95458 25.1 89643
 اليا ن - 8231 2.6 3849 1.0  4383-
 اهلند - 8213 2.6 26412 7 18199
 بونح كونح - 544 0.2 186 0.05  358-

 نندونيسيا - 2099 0.7 122 0.03  1978-
 نيران - 347 0.1 7 00  340-
 كور  الشمالية  - 24 0.01 - -  24-

 الصع - 9226 3.00 10737 28.4 98710
  يوان - 721 0.2 14910 3.9 14189
 ور  اجلنوبيةك  - 4266 1.4 51239 13.5 46973
 تركيا - 6861 2.2 3 00  6857-
 بنغندة - 107 0.03 8 00  100-
 بلدان آسيوية أكر   - 803 0.3 - -  803-

  
، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، يونيو  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 

 . 400 - 401،  ص  2000
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 (10قم )جدول ر 
 التبادل التجاري لليمن مع أهم الدول اإلسالمية غري العربية ، 

  1999خالل عام 
امليزان 

التجاري 
مباليني 
 الرايالت

الصادرات وإعادة 
 الصادرات

 الواردات

النسبة من  البلد
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 تالر ث

 اإلمجان العام - 312749 100% 380010 % 100 67261
 ماليز  - 10564 % 3.4 0.6 00  10563-

  كستان - 1116 % 0.4 129 % 0.03  987-
 نندونيسيا - 2099 % 0.7 122 % 0.03  1978-
 نيران - 347 % 0.1 7 00 340-

 تركيا - 6861 2.2% 3 00  6857-
 بنغندة - 107 % 0.03 7.6 00  99.8-
 نيجري  - 150 % 0.05 13 00 136
 الكامريون - 6 00 0.8 00  0.5-
 تشاد - 17 % 0.01 2 00  15-
 كا اكستان  - 4 00 0.03 00  4-

 ألبانيا  - 97 % 0.03 - -  97-
 

صنعاء ، يونيو ، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ،  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 
 . 433  -  434 ،  ص  2000

 
 
 

 ( 11جدول رقم )
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 التبادل التجاري لليمن مع البلدان األوروبية )بدون دول أورواب الشرقية( 
  1999خالل 

امليزان 
التجاري 
مباليني 
 الرايالت

الصادرات وإعادة 
 الصادرات

 الواردات

النسبة من  البلد
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 

 ر ثتال

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 اإلمجان العام - 312749 100% 380010 % 100 67261
 اجملموعة اثقتصادية األوروبية - 64243 % 20.5 3019 % 0.8  612224-
 اململكة املتحدة - 12973 4.2 720 0.2  12252-
 أملانيا - 9358 3 653 0.2  8705-
 بلجيكا - 3406 1 58 0.02  3348-

 نيطاليا - 11048 3.5 659 0.2  10389-
 ررنسا - 13108 4.2 416 0.1  12692-

 أسبانيا - 766 0.2 272 0.07  494-
 اليوصن - 385 0.1 75 0.02  310-
 لوكسمبورم - 0.8 00 - -  0.8-
 الربتغاق - 4 00 50 0.01 45.5

 نماركالدي - 1855 0.6 0.8 00  1854-
 بولندا - 4635 1.5 80 0.02  4555-
 أيرلندا - 387 0.1 27 00  387-

 بلدان اجملموعة األكر  - 6316 2 34 0.01  6282-
 البلدان األوروبية األكر  - 10631 % 3.4 4653 1.2  5978-

 النرويح - 31 0.01 0.2 00  31-
 سويسرا - 6832 2.2 4648 1.2  2184-
 السويد - 1849 0.6 2 00  1847-
 النمسا - 1121 0.4 1.5 00  1120-
 رنلندا - 176 0.06 - -  176-
 قربص - 423 0.1 0.9 00  422-
 مالطا  - 198 0.06 - - 198-

 
 (12جدول رقم )

املركــــزي لإلحصــــاء ، و ارة التخطــــيط والتنميــــة ، صــــنعاء ، يونيــــو  ، اجلدــــا  1999ااملصـــدر :كتــــاب اإلحصــــاء الســــنوي لعــــام 
 403- 402م ،ص ص 2000
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  1999التبادل التجاري لليمن مع دول أورواب الشرقية خالل عام 
امليزان 

التجاري 
مباليني 
 الرايالت

دة الصادرات وإعا
 الصادرات

 الواردات

النسبة من  البلد
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 اإلمجان العام - 312749 100% 380010 % 100 67261
 لموع دوق أورو  الشرقية - 2247 % 0.7 25 % 0.01  2222-
 روسيا اثهادية - 235 0.08 5 00  230-
 أوكرانيا - 35 0.01 - -  35-
 كا اكستان  - 4 00 0.03 00  4-

 روسيا البيضاء - 0.5 00 - -  0.5-
 البوسنة واهلرسه - 0.008 00 - -  0.008-

 ثتفيا - 25 0.01 - -  25-
 ليتوانيا - 7 00 - -  7-
 سلوراكيا - 6 00 - -  6-

 يهالتش - 59 0.02 0.02 00  59-
 كرواتيا  - 47 0.01 - -  47-
 صربيا - 7 00 20 0.01 13.6
 سلورينيا - 42 0.01 - -  42-
 بلغار  - 156 0.05 - -  156-
 بولندا - 537 0.2 - -  537-
 رومانيا - 605 0.2 - - 605-
 بنغار  - 385 0.1 - - 385-
 ألبانيا  - 97 0.03 - -  97-

 2000، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، يونيو  1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 
 . 403م ، ص 
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 (13جدول رقم )
  1999لتجاري لليمن مع دول األمريكتني وأسرتاليا خالل عام التبادل ا

امليزان 
التجاري 
مباليني 
 الرايالت

الصادرات وإعادة 
 الواردات الصادرات

النسبة من  البلد
نمجان 
 الصادرات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 
 الواردات

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 اإلمجان العام - 312749 100% 380010 % 100 67261
 لموع دوق األمريكيتع - 23100 % 10.3 2497 % 0.7 29603-
 الوث ت املتحدة األمريكية - 18550 % 6 2285 % 0.6 16265-
 كندا  - 2349 0.8 212 0.06 2137-
 الربا يل - 8722 2.8 - -  8722-
 املكسيه - 170 0.05 - -  170-
 ل تشي - 95 0.03 - -  95-

 األر نتع - 1930 0.6 - -  1930-
 اـكوب  - 50 0.02 - -  50-

 كولومبيا  - 0.14 00 - -  0.14-
 زوينـرن - 95 0.03 - -  95-
 السلفادور - 139 0.04 - -  139-

 أسرتاليا  - 13144 % 4.2 7509 % 2  5635-
 

حصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء، ، اجلدا  املركزي لإل 1999املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي لعام 
 . 404م ، ص  2000يونيو 
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 (14جدول رقم )
تطور حركة الواردات إىل اجلمهورية اليمنية حسب األقاليم والتكتالت 

 ، ابملليار رايل (1996-1999)خالل الفرتة 
 نسبة التغري 

 اإلقليم / التكتل 1996 1997 1998 1999 (1996 / 1999)

 اإلمجان الكل  للواردات - 191.9 260.3 294.5 312.7 % 62.9
 البلدان العربية - 52.8 70.9 86.8 118 % 123.5
 البلدان اآلسيوية غري العربية - 57.4 62.6 73.2 69.8 % 21.6
 البلدان اإلرريقية غري العربية - 1.2 1.2 1.5 1.6 % 33.3
 ادية األوروبيةاجملموعة اثقتص - 47.8 64.3 78.4 64.2 % 34.3

112 % 10.6 11.4 15.7 5 
البلــــــــــدان األوروبيــــــــــة األكــــــــــر   -

 بدون دوق أورو  الشرقية
 بلدان أورو  الشرقية - 2 3.6 2.2 2.2 % 10

 بلدان األمريكيتع - 21.5 34.3 31.9 32.1 % 49.3
 أسرتاليا و زر البسفيه  - 3.5 7.3 8.2 13.4 % 282.9

 
 ،  4، العــــــدد  11مــــــن النشــــــرة اإلحصــــــا ية الفصــــــلية للبنــــــه املركــــــزي اليمــــــين ، اجمللــــــد املصــــــدر : بيــــــاصت لمعــــــة 

 .57-53ص   م ، صنعاء ، ص 2000ديسمرب  –أكتوبر 
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 (15جدول رقم )
تطور حركة الصادرات من اجلمهورية اليمنية حسب األقاليم والتكتالت 

 )*(( ، ابملليار رايل1999-1996خالل الفرتة )
  نسبة التغري

 اإلقليم / التكتل 1996 1997 1998 1999 (1996 / 1999)

 اإلمجان الكل  للصادرات - 251.8 323.7 203.5 380 % 50.9
 البلدان العربية - 18.7 12 22.4 25.5 % 36.4
 البلدان اآلسيوية غري العربية - 172 245.6 143.9 330.8 % 92.3
 غري العربيةالبلدان اإلرريقية  - 7.8 6 5.3 1 %  680-
 اجملموعة اثقتصادية األوروبية - 15.7 26.6 11.9 3 %  423-

-68  % 4.7 8.5 14.7 7.9 
البلــــــــــدان األوروبيــــــــــة األكــــــــــر   -

 بدون دوق أورو  الشرقية
 بلدان أورو  الشرقية - 0.04 0.07 0.04 0.03 %  33-

 بلدان األمريكيتع - 29.6 18.7 5.8 2.5 
 أسرتاليا و زر البسفيه  - 0.005 0.0004 4.1 7.5 

 تشمل نعادة التصدير . )*(
 ،  4، العـــــدد  11املصـــــدر : بيـــــاصت لمعـــــة مـــــن النشـــــرة اإلحصـــــا ية الفصـــــلية للبنـــــه املركـــــزي اليمـــــين ، اجمللـــــد  

 . 46 – 48 ص م ، صنعاء ، ص 2000ديسمرب  –أكتوبر 
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 (16جدول رقم )
سلعية للبنود الرئيسية للتصنيف تطور حركة الواردات حسب اجملموعات ال

 ابملليار رايل( ، 1999-1996الدويل خالل الفرتة )

نسبة التغري 
(1999 / 1996) 

 السنة 1996 1997 1998 1999
 اجملموعة السلعية

 اإلمجان الكل  للواردات - 191.9 260.3 294.5 312.7 % 62.9
 أغذية وحيواصت - 57.1 74.3 83.7 103.4 % 81
 مشرو ت وتبو - 3.8 4.6 5.9 6.3 % 66

 مــواد كــام غــري قابلــة ل كــل وبــدون  - 5.2 6.7 6.6 6.6 % 27
 الوقود

 وقود معد  و يوت تشحيم - 18.8 28.9 19 25.2 % 34
  يوت وشحوم حيوانية ونباتية - 5.8 9.4 11.3 10.4 % 79
 مواد كيماوية ومنتجاهتا - 15.4 21.5 28.7 29.1 % 89
 مصنوعات مبوبة حسب املادة - 33.9 46.8 50.9 47.8 % 41
 آثت ومعدات ووسا ط نقل - 42.3 54.9 71.4 67.3 % 59
 مصنوعات متنوعة - 9.5 12.5 15.5 16.5 % 74

 بضا ع غري مبوبة حسب الصنف -  0.1 0.6 1.5 0.1 -
 2000ديسمرب  –، أكتوبر   4لعدد ، ا 11النشرة اإلحصا ية الفصلية للبنه املركزي اليمين ، اجمللد املصدر :  

 .  49-52 ص م ، صنعاء ، ص
 
 
 
 
 
 

 (17جدول رقم )
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تطور حركة الصادرات حسب اجملموعات السلعية للبنود الرئيسية للتصنيف 
 )*(ابملليار رايل( ، 1999-1996الدويل خالل الفرتة )

نسبة التغري 
(1999 / 1996) 

 السنة 1996 1997 1998 1999
 لعيةاجملموعة الس

 اتر دصااإلمجان الكل  لل - 251.8 323.7 203.5 380 % 50.9
 أغذية وحيواصت - 4.4 8.7 6.7 9 % 105
 مشرو ت وتبو - 0.3 0.4 0.5 0.8 % 167

مــواد كــام غــري قابلــة ل كــل وبــدون  - 1.6 3.5 3.4 2.2 % 38
 الوقود

 وقود معد  و يوت تشحيم - 242.3 307.3 186.2 359.1 % 48
  يوت وشحوم حيوانية ونباتية - 0.1 0.3 0.9 0.6 -

 مواد كيماوية ومنتجاهتا - 0.3 0.5 0.9 -.1 % 233
 مصنوعات مبوبة حسب املادة - 0.7 0.6 0.7 -.1 % 43

 آثت ومعدات ووسا ط نقل - 1.5 1.4 2.5 5.4 % 260
 مصنوعات متنوعة - 0.5 0.9 1.5 0.9 % 80

 ضا ع غري مبوبة حسب الصنفب - 0.007 0.08 0.2 0.02 -
 

 تشمل نعادة التصدير )*(
 م ، 2000ديسمرب  –، أكتوبر  4، العدد  11املصدر : النشرة اإلحصا ية الفصلية للبنه املركزي اليمين ، اجمللد 

 .   45-43 ص صنعاء ، ص
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 (18جدول رقم )
 1998-1999واردات اليمن حسب طبيعة املواد لعامي 

 )مباليني الرايالت(
 السنة 1998 1999

 القيمة النسبة % القيمة النسبة % طبيعة املادة

 كام - 38605 % 13.1 55067 % 17.6
 نصف مصنعة - 110598 % 37.6 109774 % 35.1
 مصنعة - 145306 % 49.3 147908 % 47.3
 * اإلمجان 294510 % 100 312749 % 100

جلدـــا  املركـــزي لإلحصـــاء ، و ارة التخطـــيط والتنميـــة ، صـــنعاء ، يونيـــو ، ا 1999املصـــدر : كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي لعـــام 
 . 417م ، ص 2000

 
 (19جدول رقم )

  1998 – 1999صادرات اليمن حسب طبيعة املواد لعامي 
 )مباليني الرايالت(

 السنة 1998 1999
 القيمة النسبة % القيمة النسبة % طبيعة املادة

 كام - 175102 % 97.8 346963 % 98.7
 نصف مصنعة - 1695 % 0.95 1686 % 0.5
 مصنعة - 2320 % 1.3 2976 % 0.9
 * اإلمجان 179117 % 100 351625 % 100

، اجلدـــا  املركـــزي لإلحصـــاء ، و ارة التخطـــيط والتنميـــة ، صـــنعاء ، يونيـــو  1999املصـــدر : كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي لعـــام 
 . 416م ، ص 2000
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 (20جدول رقم )
  1998 – 1999صادرات حسب طبيعة املواد لعامي إعادة ال

 )مباليني الرايالت(
 السنة 1998 1999

 القيمة النسبة % القيمة النسبة % طبيعة املادة

 كام - 186 % 0.8 353 % 1.2
 نصف مصنعة - 8106 % 33.3 12171 % 42.9
 مصنعة - 16070 % 66 15861 % 55.9
 ان* اإلمج 24362 % 100 28385 % 100

، اجلدـــا  املركـــزي لإلحصـــاء ، و ارة التخطـــيط والتنميـــة ، صـــنعاء ، يونيـــو  1999املصـــدر : كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي لعـــام 
 . 417م ، ص 2000
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 (21جدول رقم )
 أهم واردات وصادرات اليمن من املنتجات الصناعية حسب البنود الرئيسية للتصنيف الدويل ، 

  2000عام  )من دون النفط واملواد ااام( يف
 الواردات الصناعية )*(الصادرات الصناعية 

النسبة من نمجان  اجملموعة السلعية
 الصادرات عامة

القيمة 
انيع 
 الر ثت

النسبة من 
نمجان 

 الواردات عامة

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 
اإلمجان 
الكل  
 للصادرات

 
اإلمجان 
الكل  
 * اإلمجان العام للواردات

 659831  380534  
 -* مشرو ت وتبو : 6291 % 1.7 1005 % 0.2

 مشرو ت - 1276 % 0.3 713 % 0.1
 التبو ومصنوعاتال - 5015 % 1.3 292 % 0.04
 -* مواد كيماوية ومنتجاهتا : 40857 % 10.7 2136 % 0.3

 كيماو ت عضوية وغري عضوية  - 4379 % 1.2 5 -
 ود غة وتلوين مواد صباغة - 1326 % 0.3 340 % 0.05
 عطور ومواد جتميل ومواد تنظيف - 4034 % 1.1 1170 % 0.2

 أدوية ومنتجات صيدلية - 12482 % 3.3 431 % 0.07
 أادة مصنعة - 1168 % 0.3 0.5 -
 متفجرات وألعاب صرية - 520 % 0.1 26 -
 مواد بنستيكية - 7535 % 2 139 -
  مواد كيماوية أكر  - 10413 % 2.7 23 -

 * مصنوعات مبوبة  55074 % 14.5 1067 % 0.2
 -حسب املادة :    

 مصنوعات  لدية - 88 - 38 -
 مصنوعات املطاط - 4525 % 1.2 6 -
 كشب ورلع - 1960 % 0.5 0.5 -

 املصنوعات الورقية - 8741 % 2.3 401 % 0.06
 غزق ونسيح - 5388 % 1.4 13 -

 ري رلزيةصناعات معدنية غ - 7706 % 2 42 -
 حديد وصلب - 16194 % 4.3 7 -

 معادن غري حديدية - 3695 % 1 287 % 0.04

مصــــــنوعات متنوعــــــة مــــــن املعــــــادن  )غــــــري  - 6777 % 1.8 273 % 0.04
 مذكورة(
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 (21اتبع جدول رقم )
 الواردات الصناعية )*(الصادرات الصناعية 

النسبة من نمجان  اجملموعة السلعية
 الصادرات عامة

يمة انيع الق
 الر ثت

النسبة من 
نمجان الواردات 

 عامة

القيمة 
انيع 
 الر ثت

 * آثت ومعدات ووسا ط نقل 78323 % 20.6 1822 % 0.3
 أ دزة لتوليد الطاقة - 6468 % 1.7 96 -

 آثت خمصصة لصناعات معينة - 14204 % 3.7 735 % 0.1
 آثت ملعاجلة املعادن - 243 - 0.2 -

 آثت وأ دزة صناعية عامة - 9780 % 2.6 296 0.04%
 آثت مكتبية وآثت جتديز البياصت - 1366 % 0.4 12 -

أ دـــــــــــزة اتصـــــــــــاق وأ دـــــــــــزة تســــــــــــجيل  - 3306 % 0.9 5 -
 صوتال

 آثت وأ دزة كدر  ية غري مذكورة - 13641 % 3.6 254 % 0.04
 مركبات النقل على الطرقات - 28058 % 7.4 423 % 0.06

 وسا ل نقل أكر  ولوا مدا - 1257 % 0.3 - -
 * مصنوعات متنوعة 16860 % 4.4 1138 % 0.2

 أدوات صحية وأدوات نصرة اثبتة - 585 % 0.2 41 

 أاثث - 1294 % 0.3 126 

 لوا م سفر - 153 - 0.06 

 منبس  ابزة - 3220 % 0.8 23 

 أحذية - 1186 % 0.3 194 % 0.03
 أ دزة مدنية وعلمية وأدوات هكم - 3265 % 0.9 233 % 0.04

أ دـــزة ولـــوا م تصـــوير وأصـــناا بصـــرية  - 419 % 0.1 25 
 وساعات

 مصنوعات متنوعة غري مذكورة - 6740 % 1.8 496 % 0.08

1.1 % 
44.3 $ 

51.9 % 
* نمجــان الـــواردات والصـــادرات الصـــناعية  $ 1220.6

 انيع الدوثرات $

الـــواردات والصـــادرات الصـــناعية * نمجــان  197405 7168
 انيع الر ثت

 )*( تشمل نعادة التصدير .

 م ، صـــــــــــــــــــــنعاء ، 2000لعـــــــــــــــــــــام  بيـــــــــــــــــــــاصت لمعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن تقريـــــــــــــــــــــر البنـــــــــــــــــــــه املركـــــــــــــــــــــزي اليمـــــــــــــــــــــين  املصـــــــــــــــــــــدر : 
 .  126،125،124،122،114،113،112،110 صص  
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 املنافذ اجلمركية 

 الواردات )*(الصادرات 
 % القيمة % القيمة

 86% 268900 97.9% 371893 البـحـــــــــر -1
 20% 63294 6.7% 25396 ميناء عدن -
 56.8% 177655 1.9% 7326 ميناء احلديدة -
 4.6% 14232 0.03% 118 ميناء املكن -
 - 8 - 32 ميناء الصليف -
 0.07% 207 - 100 ميناء نشطون -
 - - 31.1% 118159 ميناء رأ  عيسى  -
 4% 13220 0.5% 1735 ميناء املخاء -
 - - 57.6% 218933 ميناء الضبة -
 0.01% 18 - - ميناء ذ ب  -
 - 1 - 0.3 ميناء ا وكة -
 0.02% 48 - 83 اللحيةميناء  -
 0.03% 102 - 11 ميناء سيحوت -
 0.04% 111 - 0.6 ميناء قشن -
 - 4 - - ميناء ب ر عل  -
 7.8% 24363 0.7% 2738 اجلـــــــــــــــو -2
 6.4% 20053 0.6% 2413 مطار صنعاء -
 0.8% 2334 0.007% 26 مطار عدن -
 0.1% 381 - 2 مطار احلديدة -
 0.3% 888 0.07% 266 كنمطار امل -
 0.2% 706 - 0.3 مطار تعز -
 6.2% 19396 1.4% 5406 البــــــــــــر -3
 0.4% 1080 0.7% 2713 البقع -
 5% 15337 0.7% 2654 حرت -
 0.6% 1773 - 38 شحن -
 0.4% 1206 - 1 أكر  -
 0.03% 91 - 2 الربيــــــــد -4

 100% 312749 100% 380010 اإلمجايل العــــــــام
 )*(تشمل نعادة الصادرات .

 

 (22جدول رقم )
 الصادرات والواردات للجمهورية اليمنية  

 مباليني الرايالت( )م      1999حسب املنافذ اجلمركية يف عام              

املركزي لإلحصاء ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ،  م ، اجلدا 1999املصدر : بياصت منتقاة من كتاب اإلحصاء السنوي لعام 
 418،419م ، ص ص 2000يونيو 
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 قائمة املراجع
 

 نق أمع ، العوملـة والدولـة ، العـرب والعوملـة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، الطبعـة  (1)
 . 153، ص  2000المالمة ، بريوت ، أبريل 

املالـ  صـورة احلالـر ، ترمجـة أةـد  – ون كينجم  الربيجم ،  ريل الفكر اثقتصـادي  (2)
رــؤاد بلبــع ، سلســلة عــامل املعررــة ، اجمللــس الــوطين للمقارــة والفنــون واآلداب ، الكويــت ، 

 . 50،  46،  45م ، ص ص  2000سبتمرب 
كارق ماركس ، رريدريه أزلز ، البيان الشيوع  ،  للغة العربية ، دار التقدم ، موسكو  (3)

 . 22، ص  30/10/1987، قدم للنشر يف 
 1991الفولى ، ترمجة سناء أبـو شـقرا ، دار الفـاراج ، بـريوت ،  اري أمع ، نمرباطورية (4)

 ، . 7،  6،  5، ص ص 
نيفازيلو  أ . كاثميتسيس ، املدير السابق لإلدارة اإلرريقية لد  صندوق النقد الدون  (5)

 . 10م  صندوق النقد الدون ، ص  2001، التمويل والتنمية ، ديسمرب 
دراســـة يف مفدـــوم التنميـــة ومؤشـــراهتا ، دار  –عـــامل متغـــري نبـــرابيم العيســـوي ، التنميـــة يف  (6)

 . 48م ، ص 2000الشروق ، القابرة ، 
 . 0  5أنظر كذله : نبرابيم العيسوي ، العرب والعوملة ، مر ع سابق ، ص  

نيريـــه توســـان ، ر ـــيس جلنـــة نلغـــاء ديـــون العـــامل المالـــجم ، مقابلـــة مباشـــرة " انرتريـــو " ،  (7)
 م .12/11/2001لدوحة ، رضا ية " اجلزيرة " ، ا

 . 5 3عمرو حمي  الدين ، العرب والعوملة ، مر ع سابق ، ص  (8)
(9) S . Ibi Ajayi  أســـتاذ يف دا ـــرة اثقتصـــاد يف  امعـــة نيبـــدان )نيجـــر ( ، مـــا الـــذي ، 

ــــــــــــة ،  ــــــــــــل والتنمي ــــــــــــا عملــــــــــــال لنســــــــــــتفادة مــــــــــــن العوملــــــــــــة ، التموي ــــــــــــى نرريقي  يتعــــــــــــع عل
 . 6 ، صندوق النقد الدون ، ص  2001ديسمرب 

طنق عرتيس  ، مدير عام مركـز الدراسـات اثسـرتاتيجية والبحـوث والتوايـق )بـريوت( ،  (10)
 .  44العرب والعوملة ، مر ع سابق ، ص 
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يور ع شر ب ، ر ـيس للـس ندارة مؤسسـة " كرايسـلر " ، عشـر مولـوعات يف قضـية  (11)
بــاو ن " ،  العوملــة ، مداكلــة قــدمت نىل املنتــد  الســنوي الســابع لتجمــع " الفريــد بــري

بروبليمـــ  تيـــوري أي براكتيكــــ  أوبرارلينيـــا )قضـــا  نظريــــة وتطبيقيـــة يف اإلدارة( ، العــــدد   
 .  91-89م ، ص ص 2000( ، موسكو ، 2)

مددي احلارظ ، املدير اإلقليم  ملنظمة " اليونيدو " يف املنطقـة العربيـة ، العـرب والعوملـة  (12)
 . 468-466، مر ع سابق ، ص ص 

 م ، 2000، أبريــــــل   114حــــــوار حــــــوق العوملــــــة ، اليســــــار ، العــــــدد  عصـــــام الــــــزعيم ، (13)
 . 11القابرة ، ص 

منـــري احلمـــ  ، ر ـــيس الـــدا رة اثقتصـــادية يف مركـــز الدراســـات والبحـــوث اثســـرتاتيجية ،  (14)
مســتقبل الصــناعة الســورية يف ظــل املتغــريات اثقتصــادية والتحــوثت اإلقليميــة والدوليــة ، 

م، اجلمعيــة العربيــة للبحــوث اثقتصــادية ، 20/2000عــدد حبــوث اقتصــادية عربيــة ، ال
 . 11القابرة ، ص

  .70عبد اإللال بلقزيز ، العرب والعوملة ، مر ع سابق ، ص  (15)
 ، السنة احلادية عشر .  128صادق  نق العظم ، " القد  العرج " ، العدد  (16)

 .  8  2أنظر كذله : العرب والعوملة ، مر ع سابق ، ص 
بـــد هللا ، العـــرب والعوملـــة : العوملـــة واثقتصـــاد والتنميـــة العربيـــة )العـــرب نااعيـــل صـــربي ع (17)

 . 361والكوكبة( ، العرب والعوملة ، مر ع سابق ، ص 
بيــرت نيكيتـــع ، أســـس اثقتصـــاد السياســ  ، النســـخة العربيـــة ، دار التقـــدم ، موســـكو ،  (18)

، النســخة   7 2. أنظــر كــذله : لينــع ، املؤلفــات الكاملــة ، اجمللــد  129، ص  1984
 . 387-386الروسية ، ص 

، اجمللــس الــوطين للمقارــة   147رــؤاد مرســ  ، الرأااليــة جتــدد نفســدا ، عــامل املعررــة ،  (19)
 . 112-111، ص ص  1990والفنون واآلداب ، الكويت ، مار  

ــــــوق بريســــــت ، و رابــــــام طومبســــــون ، مــــــا العوملــــــة  (20)  اثقتصــــــاد العــــــامل  ونمكــــــاصت  –ب
م ، 2001( ، ســبتمرب 273 عبــد اجلبــار ، سلســلة عــامل املعررــة ، )الــتحكم ، ترمجــة رــاحل

 .  39اجمللس الوطين للمقارة والفنون واآلداب ، دولة الكويت ، ص 
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، البنه املركزي اليمين ، صنعاء ،  1999-1998تقريري البنه املركزي اليمين لعام   (21)
 على التوان .  3-2ص ص 

 ث تماعيـــــة التـــــابع ملنظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة :عـــــن التقريـــــر الصـــــادر عـــــن معدـــــد التنميـــــة ا (22)
 States of Disarray 1995  بيرت مارتع وبارالد شومان ، رل العوملة  –، أنظر : بانس

، اجمللس الـوطين للمقارـة  238، ترمجة عدصن عبا  عل  ، سلسلة عامل املعررة ، العدد 
 . 70، ص 1998والفنون واآلداب ، الكويت ، أكتوبر 

ربي عبـــد هللا ، الكوكبـــة : الرأااليـــة العامليـــة يف مرحلـــة مـــا بعـــد اإلمرب ليـــة ، نااعيـــل صـــ (23)
 ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ، بـــريوت ،8/1997( ، 2 2 2املســـتقبل العـــرج )

 .  13-12ص ص 
م ، و ارة 2000، ينــــــاير  494حممــــــد د ب ، عوملــــــة اثقتصــــــاد ، " العــــــرج " ، العــــــدد  (24)

 . 42-40يت ، ص ص اإلعنم الكويتية ، الكو 
 بــــــــــــــــوق بريســــــــــــــــت و رابـــــــــــــــــام طومبســــــــــــــــون ، مــــــــــــــــا العوملـــــــــــــــــة ، مر ــــــــــــــــع ســـــــــــــــــابق ،  (25)

 .105-104ص ص 
نااعيـــل صـــربي عبـــد هللا ، الكوكبـــة : الرأااليـــة العامليـــة يف مرحلـــة مـــا بعـــد اإلمرب ليـــة ،  (26)

 . 15مر ع سابق ، ص 
" ، الدوحــة،  مقابلــة مباشــرة " انرتريــو " مــع و يــر ا ار يــة الفرنســ  ، رضــا ية " اجلزيــرة (27)

 م .11/11/2001
 . 21 1بيرت مارتع وبارالد شومان ، رل العوملة ، مر ع سابق ، ص  –بانس  (28)
اثقتصاد السياس  لرأ  املاق املان الدون )رؤية مـن الـبند  –رمزي  ك  ، العوملة املالية  (29)

 . 86، ص  999  1النامية( ، دار املستقبل العرج ، القابرة ، 
 . 02 1رتع وبارالد شومان ، رل العوملة ، مصدر سابق ، ص بيرت ما –بانس  (30)
حممد األطرة ، العرب والعوملة : ما العمل ؟ ، العـرب والعوملـة ، مركـز دراسـات الوحـدة  (31)

. أنظــر كــذله : رمـــزي  417م ، ص 2000العربيــة ، الطبعــة المالمــة ، بــريوت ، أبريــل 
 . 28 1 ك  ، العوملة املالية ، مر ع سابق ، ص 

،  101بيــرت مــارتع وبارالــد شــومان ، رــل العوملــة ، مصــدر ســابق ، ص ص  –نس بــا (32)
407 . 
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م ســـورو  ، الفرصـــة األكـــرية للرأااليـــة ، ترمجـــة يـــونس ســـنمة ، المقارـــة العامليـــة ، ر  ـــو  (33)
، اجمللس الوطين للمقارة والفنون واآلداب ، دولـة  1999ديسمرب  –( ، نورمرب 97العدد )

 . 10-9الكويت ، ص 
 . 12 1 ك  ، العوملة املالية ، مر ع سابق ، ص  رمزي (34)
 .  8  9بيرت مارتع وبارالد شومان ، رل العوملة ، مر ع سابق ، ص  –بانس  (35)
 . 12م ، صنعاء ، ص 7/1/2001( ، 13206" المورة " ، ) (36)
 .  6،7 ورم سورو  ، الفرصة األكرية للرأاالية ، مر ع سابق ، ص  (37)
. ، العــــــامل النــــــام  : عوملــــــة أم نقليميــــــة ؟ مريورــــــا  بيفتيــــــف ا . ، تشرينورســــــكا  ا  (38)

ايكونوميكا  أي  ميجدوصرودص   اتناشينيا )اثقتصاد العامل  والعنقات الدوليـة( العـدد 
 . 0 4، صووكا ، موسكو ، ص  7

عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ،  (39)
 . 20، ص  1997القابرة ، 

 . 05 6نفس املصدر السابق ، ص  (40)
حــا م البــبنوي ، العــرب والعوملــة ، حبــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة الــمس نظمدــا مركــز  (41)

 . 391، ص  2000دراسات الوحدة العربية ، ، بريوت ، الطبعة المالمة ، أبريل 
ــــــــــــل العوملــــــــــــة ، مر ــــــــــــع ســــــــــــابق ، –بــــــــــــانس  (42) ــــــــــــد شــــــــــــومان ، ر ــــــــــــرت مــــــــــــارتع وبارال  بي

 .352-  351ص ص  
يوليـــــو ، أغســـــطس  – 8،  7مـــــراد وببـــــال ، الفيلســـــوا واملليـــــاردير ، نبـــــداع ، العـــــددان ) (43)

 .  9  2م( ، اهلي ة املصرية العامة للكتاب ، القابرة ، ص 2000
،  26 قــــر النجــــار ، العــــرب والعوملــــة : املخــــاوا والتحــــد ت ، " أبــــواب " ، العــــدد  (44)

 . 11م ، دار الساق  ، بريوت ، ص 2000كريف 
 . 8  9بيرت مارتع وبارالد شومان ، رل العوملة ، مر ع سابق ، ص  –بانس  (45)
 . 11، ص  15/4/2000اثقتصادي ، أبو ظي ،  –اثهاد  (46)
 . 199بيرت مارتع وبارالد شومان ، رل العوملة ، مر ع سابق ، ص  –بانس  (47)
زيونيــة يف تومــا  رريــد مــان ، كاتــب وصــحف  يف  ريــدة " نيويــورك   ــز " ، مقابلــة تلف (48)

 م .5/9/2001برصمح " لقاء اليوم " ، رضا ية اجلزيرة ، الدوحة ، 
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 م .11/11/2001اثقتصادية ،  –شينا بيلل  ، مقابلة " انرتريو " ، رضا ية دج  (49)
 م  .11/11/2001اثقتصادية ،  –تقرير اقتصادي ، رضا ية دج  (50)
 م  11/11/2001اثقتصادية ،  –مقابلة " انرتريو " ، رضا ية دج  (51)
مقابلــة " انرتريــو " ، مــع و يــرة التنميــة واملســاعدات ا ار يــة الربيطانيــة ،كلــري شــورت ،  (52)

 م  .12/11/2001رضا ية اجلزيرة ، الدوحة ، 
 نااعيل صربي عبد هللا ، ر يس منتد  العامل المالجم ، حنو أاية رابعة ، األبان ،  (53)

 . 7م، ص 12/1/2000( ، القابرة ، 956)
 . 7م ، القابرة ، ص 19/4/2000،  970" ،  " األبان (54)
بيفتيــــف ا . ، تشرينورســــكا  ا . ، العــــامل النــــام  : عوملــــة أم نقليميــــة ؟ ، مريورــــا   (55)

أيكونوميكــــا أي ميجــــدوصرودص  أتناشــــينيا ، )اثقتصــــاد العــــامل  والعنقــــات الدوليــــة( ، 
 .  0  4مر ع سابق ، ص 

 . 8ص ، املصدر السابق ،  970" األبان " ،  (56)
 . 13م ، لندن ، ص 26/1/2001،  13831" احلياة " ،  (57)
روبرت بنرت ويد ، أستاذ العنقات الدولية يف  امعة براون ، وكبري اقتصـادي سـابق يف  (58)

 البنـــــــــه الــــــــــدون ، تصــــــــــاعد عـــــــــدم املســــــــــاواة يف تو يــــــــــع الـــــــــدكل العــــــــــامل  ، التمويــــــــــل 
 . 37ص  ، صندوق النقد الدون ، القابرة ، 2001والتنمية ، ديسمرب 

 4حممد داوا  / حمارظ البنه املركزي التونس  ، التمويل والتنمية ، املر ع السابق ، ص  (59)
. 

تقريـــر األمـــم املتحــــدة املقـــدم نىل ا تماعــــات الـــدورة اثســـتمنا ية للجمعيــــة العامـــة ل مــــم  (60)
 م ، 2000مـــؤمتر " التنميـــة اث تماعيـــة يف عصـــر العوملـــة " ،  نيـــف يونيـــو  –املتحـــدة 
 . 4م ، صنعاء ، ص 26/6/2000( ، 13011" ، العدد ) " المورة

الربيطانيـــة ، اثتفاقيـــة العامـــة  –عبـــد الكـــر  املـــدر  ، أمـــع عـــام الغررـــة التجاريـــة العربيـــة  (61)
، ديسـمرب  80للتعريفات والتجارة )اجلات( وآاثربا اثقتصـادية ، شـؤون عربيـة ، العـدد 

 . 80،  امعة الدوق العربية ، ص  1994
ياش  ، ريكتور أو غنيتسيف ، طوكيو  مواكا ، شروط اثنضمام نىل منظمة ميشيكو ب (62)

التجــارة العامليــة ، وبــ  دراســة متمــل حصــيلة عمــل مجــاع  لنخبــة مــن كــرباء األونكتــاد ، 
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ا تمـاع الـدوق  –اثنضـمام ملنظمـة التجـارة العامليـة    –ندوة التجـارة العامليـة واثسـتممار 
م ، و ارة التموين والتجارة اليمنية و " األونكتاد 2000نورمرب   8-6العربية األقل منواً ، 

 . 16" ، ص 
عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ،  (63)

 . 19مر ع سابق ، ص 
 ابتمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات دوق اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوا انظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة العامليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، (64)

 . 6-5ص ص اثتفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــات ومســـــــــــــــــــــــــــــــــتقبل املفاولـــــــــــــــــــــــــــــــــات التجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــة ،  
 .E / ESCWA / 19 / 6 , 16 March 1997 , ORIGINAL : ARABIC , PP . 5 – 6  

 . 7-6نفس املر ع السابق ، ص ص  (65)
أنظــر كــذله : عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة  -

 . 22-20التجارة العاملية ، مر ع سابق ، ص ص 
 . 4  2ابق ، ص عبد الفتاح مراد ، املر ع الس (66)
(67) .E / ESCWA / 19 / 6 , 16 . 03 . 1997 , Original : ARABIC , P . 6 . 
 نظــــــــرة عامــــــــة لقــــــــوانع النظــــــــام التجــــــــاري متعــــــــدد اجلوانــــــــب ، مركــــــــز التجــــــــارة الــــــــدون  (68)

 . 21، ص  1996)األونكتاد / منظمة التجارة العاملية( ،  نيف ، يناير 
النظــام اجلديــد  …نظــر : اجلــات وأكواهتــا ونبــرابيم العيســوي . أ  C . Stevensمــندم  (69)

،   للتجــارة العامليــة ومســتقبل التنميــة العربيــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بــريوت 
 . 84، ص  1995

(70) E / ESCWA / 19 / 6  7، مر ع سابق ، ص . 
. أنظر كذله : عبد الكر  املدر  ، شؤون عربية ، العدد  7نفس املر ع السابق ، ص  (71)

 . 86 ع سابق ، ص ، مر  80
عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ،  (72)

 . 279مر ع سابق ، ص 
 . 189نفس املر ع السابق ، ص  (73)
النظــام اجلديـــد للتجــارة العامليـــة ومســتقبل التنميـــة  –نبــرابيم العيســـوي ، الغــات وأكواهتـــا  (74)

 . 67، ص  1995لعربية ، بريوت ، العربية ، مركز دراسات الوحدة ا
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عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ،  (75)
 . 185-184مر ع سابق ، ص ص 

 . 185نفس املر ع السابق ، ص  (76)
طــــرق وســــبل هســــع رــــرص توســــيع صــــادرات البلــــدان الناميــــة مــــن الســــلع وا ــــدمات ،  (77)

  . UNCTAD , TD / B / COM . 1 / 13 , 2  Sep . 1997 , ARABIC , P .13أونكتاد ، 
 . 77-76نبــــــــــــرابيم العيســــــــــــوي ، الغـــــــــــــات وأكواهتــــــــــــا ، مر ــــــــــــع ســـــــــــــابق ، ص ص  (78)

أنظــر كـــذله :  ــابر بـــن مربـــون رليفــل ، اتفاقيـــات أورو ـــواي وانضــمام ســـلطنة ُعمـــان 
 . 31م ، ص 2000ملنظمة التجارة العاملية ، غررة جتارة وصناعة ُعمان ، مسقط ، 

 مــــــن ةلــــــة صبليــــــون نىل  ولــــــة أورو ــــــواي  – ــــــنق أمــــــع ، العوملــــــة والتنميــــــة العربيــــــة  (79)
 . 181، ص  1999، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، 1998 -1798

عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ،  (80)
 . 27مر ع سابق ، ص 

تور أو غنيتسيف ، طوكيو  مواكا ، شروط اثنضمام نىل منظمة ميشيكو بياش  ، ريك (81)
 . 2التجارة العاملية ، مر ع سابق ، ص  

ريكتور أو غنيتسيف وطوكيو  مواكا ، املفاولات بشـأن التعريفـات اجلمركيـة لننضـمام  (82)
 ، نــــــــــــــدوة التجــــــــــــــارة العامليــــــــــــــة واثســـــــــــــــتممار  WTOنىل منظمــــــــــــــة التجــــــــــــــارة العامليــــــــــــــة 

نـورمرب  8-6ا تماع الدوق العربية األقل منـواً ،  –مة التجارة العاملية  اثنضمام ملنظ - 
 . 10م ، و ارة التموين والتجارة و " األونكتاد " ، صنعاء ، ص 2000

 . 13-11نفس املصدر ، ص ص  (83)
(84) E / ESCWA / 19 / 6 , 16 March 1997 , ARABIC ,PP . 21 – 23 . 
تفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ، عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ث (85)

 . 26مصدر سابق ، ص 
(86) E / ESCWA / 19 / 6  13-14، مصدر سابق ، ص ص. 
، اســتعرات  2000روبنـــزريكوبريو ، األمــع العــام لإلونكتــاد ، تقريــر أقــل البلــدان منــواً  (87)

 عــــــــام ، مــــــــؤمتر األمــــــــم املتحــــــــدة للتجــــــــارة والتنميــــــــة )أونكتــــــــاد( ، نيويــــــــورك و نيــــــــف ،
 . 4م ، ص 2000
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(88) E / ESCWA / 19 / 6 , 16 March 1997 , P . 14  ،أنظـر كـذله : عبـد الفتـاح مـراد .
 شــــرح النصــــوص العربيــــة ثتفاقيــــات اجلــــات ومنظمــــة التجــــارة العامليــــة ، مر ــــع ســــابق ،

 . 336ص 
 . 13 3نفس املصدر األكري ، ص  (89)
 . 112-111نفس املصدر ، ص ص  (90)
 . 312،313،281نفس املصدر ، ص ص  (91)
 . 175-174نفس املصدر ، ص ص  (92)
 . وملزيـــد مـــن التفاصـــيل  كـــن اإلطـــنع علـــى الصـــفحات   9 3نفـــس املصـــدر ، ص  (93)

 .  42-39من 
م ، أنظر : عبد الفتاح 15/4/1994ن  الوايقة ا تامية جلولة مراك  ، الصادرة يف  (94)

سـابق ، مراد ، شرح النصوص العربية ثتفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العاملية ، مر ـع 
 . 605ص 

 هليـــــــــــــــل طرا ـــــــــــــــق تنفيـــــــــــــــذ القـــــــــــــــرار املتعلـــــــــــــــق  ألحكـــــــــــــــام ا اصـــــــــــــــة لصـــــــــــــــاحل أقـــــــــــــــل  (95)
البلدان منواً على النحو الوارد يف الوايقة ا تامية جلولة أورو واي ، تقرير أمانة األونكتاد 

 ,TD / B / WG . 8 / 3 , 21. 06 . 1995 ألمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة .، مـؤمتر ا

ARABIC , Original : English , P . 21.  
هليـل طرا ــق تنفيــذ القــرار املتعلــق  ألحكــام ا اصـة لصــاحل أقــل البلــدان منــواً علــى النحــو  (96)

الوارد يف الوايقة ا تامية جلولة أورو واي ، تقرير أمانة األونكتاد ، املصدر السابق ، ص 
 6-4ص 

 البلــــــدان منـــــــواً ،  اإلعــــــنن الــــــذي أعتمــــــدض اث تمــــــاع الــــــو اري الســــــنوي الســــــابع ألقــــــل (97)
 . . TD / B / 44 / 17 , 16 . 10 . 1997, P . 3مذكرة من أمانة األونكتاد ، 

عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة ثتفاقيــات اجلــات ومنظمــة التجــارة العامليــة ،  (98)
 . 521، ص  1997مر ع سابق ، 

والتنميــة ، صــندوق النقــد  وق ســرتي، ، التكامــل واثعتمــاد املتبــادق والعوملــة ، التمويــل  (99)
 . 36، ص  001 2الدون ، يونيو 
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 / UNCTADم ، 2000روبنـز ريكوبريو ، أمع عام األونكتاد ، تقرير أقل البلدان منواً  (100)

LDC (2000) , P . 11 . . 
( 1997أكتــوبر 23-13تقريـر للــس التجــارة والتنميــة عــن دورتــال الرابعــة واألربعــع ، ) (101)

اجلمعيـــة العامــــة ل مـــم املتحــــدة ، مـــؤمتر األمــــم املتحـــدة للتجــــارة  اجمللـــد األوق املقــــدم نىل
  . TD / B / 44 / 19 (voi . I ) 30 / 10 / 1997 , PP. 8 , 13, 14والتنمية. 

النظــام اجلديـــد للتجــارة العامليـــة ومســتقبل التنميـــة  –نبــرابيم العيســـوي ، الغــات وأكواهتـــا  (102)
 . 124-123العربية ، مصدر سابق ، ص ص 

طرا ــق تنفيــذ القــرار املتعلــق  ألحكــام ا اصـة لصــاحل أقــل البلــدان منــواً علــى النحــو  هليـل (103)
الــوارد يف الوايقــة ا تاميــة جلولــة أورو ــواي ، تقريــر أمانــة األونكتــاد ، مر ــع ســابق ، ص 

 . 8-7ص 
، بنـاء املؤسسـات مـن أ ـل األسـواق ، البنـه الـدون،  002 2تقرير عن التنمية يف العامل  (104)

 .144م ، ص  2002لعربية ، مركز األبرام للرتمجة والنشر ، القابرة ، الطبعة ا
ميشيكو بياش  ، ريكتور أو غنيتسيف ، طوكيو  مواكا ، شروط اثنضمام نىل منظمة  (105)

 . 17التجارة العاملية ، مصدر سابق ، ص 
 –دي     -أنظر كذله : برصمح األونكتاد للمسـاعدة التقنيـة للبلـدان العربيـة ، شـاران       

بو يال )اث تماع الرابع( ، املقدم نىل اث تماع الـو اري العـرج للتحضـري للمـؤمتر الـو اري 
م( ، األونكتـــــاد ، نســـــكوا ، 30/10/2001-29الرابـــــع ملنظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة ، )

 . 2م ، ص 21/6/2001-20 امعة الدوق العربية ، 
ــــة ،  (106) اثتفاقــــات ومســــتقبل املفاولــــات ابتمامــــات دوق األســــكوا انظمــــة التجــــارة العاملي

 . . E / ESCWA / 19 / 6 , March 1997 , ARABIC , P 40التجارية ، 
هليـل طرا ــق تنفيــذ القــرار املتعلــق  ألحكــام ا اصـة لصــاحل أقــل البلــدان منــواً علــى النحــو  (107)

ـــــــــــــــــــــة أورو ـــــــــــــــــــــواي ، مر ـــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــابق ، ـــــــــــــــــــــوارد يف الوايقـــــــــــــــــــــة ا تاميـــــــــــــــــــــة جلول  ال
TD / B / WG . 8 / 3 , 21 . 06 . 1995, P . 9  أنظـر كـذله : األمانـة العامـة لنهـاد .

احملتملــة للجــات   العـام لغــرا التجــارة والصـناعة والزراعــة للــبند العربيــة ، اثنعكاسـات 
علــى اثقتصــادات العربيــة والــدور العــرج املشــرتك للتعامــل معدــا ، شــؤون عربيــة،  امعــة 

 . 25 ، القابرة ، ص 1994الدوق العربية ، ديسمرب 
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الزراعيـة يف دوق األسـكوا ، اللجنـة     –تكنولو يـا اإلنتـام واجلـودة يف الصـناعة الغذا يـة  (108)
ـــــــــــورك  م،2000اثقتصـــــــــــادية واث تماعيـــــــــــة لغـــــــــــرج آســـــــــــيا ، األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة ، نيوي

.E / ESCWA / TECH / 1999 / 6 , P .13 . 
 .  8 1نفس املصدر السابق ، ص  (109)
 لنسـبة لصـادرات البلــدان الناميـة ، دراسـة مشــرتكة  بي ـة التعريفـات بعـد  ولــة أورو ـواي (110)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد األونكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ومنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة العاملي
 .T   D / B / COM . 1 / 14 , 6 October 1997 , P . 11 . . 

األمانـــــــة العامـــــــة لنهـــــــاد العـــــــام لغـــــــرا التجـــــــارة والصـــــــناعة والزراعـــــــة للـــــــبند العربيـــــــة ،  (111)
ثقتصــادات العربيــة والــدور العــرج املشــرك للتعامــل اثنعكاســات احملتملــة للجــات علــى ا

 .25، القــابرة ، ص  994  1معدــا ، شــؤون عربيــة ،  امعــة الــدوق العربيــة ، ديســمرب 
أنظـــر كـــذله : عبـــد الفتـــاح مـــراد ، شـــرح النصـــوص العربيـــة ثتفاقيـــات اجلـــات ومنظمـــة 

 . 527، ص  1997التجارة العاملية ، القابرة ، 
م، بناء املؤسسـات مـن أ ـل األسـواق ، البنـه الـدون، 002 2العامل  تقرير عن التنمية يف (112)

 . 146مصدر سابق ، ص 
 . 147-146نفس املصدر ص ص  (113)
حممد أةد عل  املخنيف ، أار العوملة على نقل التكنولو يا ، سلسـلة دراسـات وأحبـاث  (114)

 . 49م،ص 2001( ، مركز الدراسات والبحوث اليمين ، صنعاء ، 2، العدد )
مـــــن ةلـــــة صبليـــــون نىل  ولـــــة األورو ـــــواي   –أمـــــع ، العوملـــــة والتنميـــــة العربيـــــة   ـــــنق  (115)

 .   184،مصدر سابق ، ص  1798-1998
" ، املــدير األســبق إلدارة الشــؤون الضــريبية بصــندوق النقــد  Vito Tanziريتــو  نــزي "  (116)

تنميــة ، الــدون ، العوملــة .. والنمــل األبــيم الــذي ينخــر يف بي ــة الضــرا ب ، التمويــل وال
 . 34 – 36، ص ص  2001صندوق النقد الدون ، النسخة العربية ، مار  

ورقـــة مقدمـــة مـــن األمانـــة العامـــة لنهـــاد العـــام لغـــرا التجـــارة والصـــناعة والزراعـــة للـــبند  (117)
العربيــة بعنــوان : اثنعكاســات احملتملــة للجــات علــى اثقتصــادات العربيــة والــدور العــرج 

 . 43شؤون عربية ، مصدر سابق ، ص املشرتك للتعامل معدا ، 
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ورقاً لبعم احملللع اثقتصاديع ، ومندم : نبرابيم العيسـوي ، اجلـات وأكواهتـا   النظـام  (118)
اجلديد للتجارة العاملية ومستقبل التنمية العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ، 

 . 41، ص  1995
 ،  مــن ةلـــة صبليــون نىل  ولـــة األوروغــواي – ــنق أمــع ، العوملـــة والتنميــة العربيـــة   (119)

 . 155مصدر سابق ، ص  1798-1998
روبنـز ريكوبريو ، األمع العام ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة " أونكتـاد " ، تقريـر  (120)

 م اســــــــــــــتعرات عــــــــــــــام ، أونكتــــــــــــــاد ، مر ــــــــــــــع ســــــــــــــابق ، 2000أقــــــــــــــل البلــــــــــــــدان منــــــــــــــواً 
 . 5-4ص ص 

تمــاد املتبــادق والعوملــة ، التمويــل والتنميــة ، صــندوق النقــد  وق ســرتي، ، التكامــل واثع (121)
 . 36م ، ص 2001الدون ، يونيو 

م ، مصــدر 2000روبنـــز ريكــوبريو ، األمــع العــام ل ونكتــاد ، تقريــر أقــل البلــدان منــواً  (122)
 . - UNCTAD / LDC (2000) , P . 19سابق 

أ ل األسواق ، البنه الـدون،  م ، بناء املؤسسات من002 2تقرير عن التنمية يف العامل  (123)
 . 144مصدر سابق ، ص 

 م .11/11/2001مقابلة مباشرة " انرتريو " ، رضا ية " اجلزيرة " ، الدوحة ،  (124)
" يف الدوحـة ،  WTOتصريح ر يس الورـد الصـيين املفـاوت يف املـؤمتر الـو اري الرابـع لــ "  (125)

 . 2001/11/10رضا ية " اجلزيرة " ، الدوحة ، 
 ين يف  ريـــــــــــــــس ، مقابلـــــــــــــــة تلفزيونيـــــــــــــــة يف رضـــــــــــــــا ية " اجلزيـــــــــــــــرة " ،الســـــــــــــــفري الصـــــــــــــــي (126)

 م 9/11/2001 
 لنسـبة لإلنتـام السـلع  الصـيين ، "ج .أي .كـ  .  W TOتبعـات انضـمام الصـع نىل  (127)

( ، موســـــكو، 119أي ."، بيــــوليتع أينوســــرتا  كومريتشـــــيك  اينفورماتســــ  ، العــــدد )
 . 4م ، ص 9/10/1999

 م .12/11/2001اثقتصادية " ،  -" دج  تقرير اقتصادي ، رضا ية (128)
لـــويس حبيقـــة ، أمـــع عـــام غررـــة التجـــارة الدوليـــة يف لبنـــان ، مقابلـــة مباشـــرة "انرتريـــو" ،  (129)

 . 2001/11/9رضا ية"اجلزيرة " ، الدوحة ، 
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طنق أبو غزالة ، ر يس اجملمع العرج للملكية الفكرية ، مقابلة "انرتريو" ، رضا ية "دج   (130)
 .2001/11/8" ، اثقتصادية -

اإلطـــار العـــام للخطـــة ا مســـية المانيـــة للتنميـــة اثقتصـــادية و اث تماعيـــة يف اجلمدوريـــة   (131)
 . 4م ، ص 000 2م( ، و ارة التخطيط و التنمية ، مايو 2001 – 2005اليمنية )

ـــــدون  -أندرســـــود ، مـــــدير دا ـــــرة الشـــــرق األوســـــط   (132) واشـــــنطن ، الـــــيمن :   -البنـــــه ال
وكلق ررص عمل ، درو  من جتربة اإلصنحات اثقتصـادية يف سياسات تسريع النمو 

ـــــة  ـــــة اليمني ـــــة واإلداريـــــة يف اجلمدوري  دوق صميـــــة ، مـــــؤمتر اإلصـــــنحات اثقتصـــــادية واملالي
 . 37-38، الموابت ، صنعاء ، ص  1999

( ، 1995-2001أةـــــــد البشـــــــاري ، اإلصـــــــنحات اثقتصـــــــادية يف اجلمدوريـــــــة اليمنيـــــــة ) (133)
 143( ، مركز الدراسات و البحوث اليمين ، صنعاء ، ص 59عدد )دراسات  نية ، ال

 .339، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، صنعاء ،  998 1كتاب اإلحصاء السنوي  (134)
 . 25، ص  999  1تقرير البنه املركزي اليمين لعام  (135)
، صــنعاء،  1999ديســمرب  -النشــرة اإلحصــا ية الفصــلية للبنــه املركــزي اليمــين ، أكتــوبر  (136)

 . 62-61ص 
 .  347م ، اجلدا  املركزي لإلحصاء ، ص 1998كتاب اإلحصاء السنوي  (137)
  190ص  98/1999تقرير عن التنمية يف العامل ، التقرير السنوي للبنه الدون ،  (138)
 1999.) ستمناء بياصت العجز لعام  13، صنعاء ، ص  998 1تقرير البنه املركزي لعام  (139)

 اية( .، المس أعلن عندا يف وسا ل اإلعنم الر 
، و ارة املالية ، اجلمدورية اليمنية  999  1البيان املان ملشاريع املوا صت العامة للعام املان  (140)

 . 34، ص  1998، صنعاء ، 
 . 29م ، صنعاء ، ص 000  2تقرير البنه املركزي اليمين لعام  (141)
(ديسـمرب 7حيىي صاحل حمسن ، اليمن نىل أين ؟ أرقام ومؤشرات ، أوراق  انية ، العدد ) (142)

 . 5، املركز العرج للدراسات اثسرتاتيجية ، صنعاء ، ص    1999
 . 68م ، صنعاء ، ص 000  2تقرير البنه املركزي اليمين لعام  (143)
،   68/78، صـنعاء ، ص ص  1998و  1997تقريـري البنـه املركـزي اليمـين لعـام   (144)

 على التوان . 72
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 .  71عاء ، ص م ، صن000  2تقرير البنه املركزي اليمين لعام  (145)
النتـــا ح  -حيـــىي صـــاحل حمســـن ، سياســـات اإلصـــنح اثقتصـــادي يف اجلمدوريـــة اليمنيـــة   (146)

( ، اجلمعية العربية 25اثقتصادية واآلاثر اث تماعية ، حبوث اقتصادية عربية ، العدد )
 . 82م ، ص 2001للبحوث اثقتصادية ، القابرة ، كريف 

على  65،  64، صنعاء ، ص ص  1998و  1997تقريري البنه املركزي اليمين لعام   (147)
 التوان .

صصر احلرج ، مدير عام الدين ا ار   يف و ارة املالية ، بيكل الدين ا ار   وعنقتال  (148)
 . 2 ملوا نة العامة للدولة ، و ارة املالية ، صنعاء ، ص   

قتصــادي ، عبــد العزيــز الســقاا ، تقيــيم اجلانــب النقــدي واملــان يف بــرصمح اإلصــنح اث (149)
، الموابت  1999مؤمتر اإلصنحات اثقتصادية واملالية واإلدارية يف اجلمدورية اليمنية ، 

 . 491، صنعاء ، ص 
( ، 2001-1995أةــد البشـــاري ، اإلصــنحات اثقتصـــادية يف اجلمدوريــة اليمنيـــة ) (150)

 . 168دراسات  نية ، مصدر سابق ، ص 
 .98-97م ، صنعاء ، ص 000  2تقرير البنه املركزي اليمين لعام  (151)
( ، 7حيـــىي صـــاحل حمســـن ، الـــيمن نىل أيـــن ؟ أرقـــام ومؤشـــرات ، أوراق  انيـــة ، العـــدد ) (152)

 . 7  2، املركز العرج للدراسات اثسرتاتيجية ، ررع صنعاء ، ص  1999ديسمرب 
 اإلطار العام للخطة ا مسية المانية للتنمية اثقتصادية واث تماعية يف اجلمدورية اليمنية (153)

 . 4م ، ص 000 2م( ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، مايو 2001-2005)
البنـه الـدون ، الـيمن : سياسـات تسـريع     -أندر سـود ، مـدير دا ـرة الشـرق األوسـط  (154)

درو  مــن جتربــة اإلصــنحات اثقتصــادية يف دوق صميــة ،  - النمــو وكلــق رــرص عمــل
 . 38مصدر سابق ، ص 

 . 24م ، و ارة التخطيط والتنمية ، صنعاء ، ص  998 1البشرية  اليمن : تقرير التنمية (155)
النتـــا ح  -حيـــىي صـــاحل حمســـن ، سياســـات اإلصـــنح اثقتصـــادي يف اجلمدوريـــة اليمنيـــة  (156)

 . 85اثقتصادية واآلاثر اث تماعية ، حبوث اقتصادية عربية ، مر ع سابق ، ص 
م ، صنعاء 2000اليمين لعام  ( . أنظر كذله تقرير البنه املركزي1أنظر اجلدوق رقم ) (157)

 . 15، ص 
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 . 14نفس املصدر السابق ، ص  (158)
(159) TD / B / WG . 8 / 3 , 1995 , P . 5 .  
، و ارة التخطــــيط والتنميــــة ، اجلدــــا  املركــــزي  999 1كتــــاب اإلحصــــاء الســــنوي لعــــام  (160)

 . 397-396، ص ص  000 2لإلحصاء ، صنعاء ، يونيو 
واملستلزمات الطبيـة ، و ارة الصـحة العامـة والسـكان  التقرير السنوي للدي ة العليا ل دوية (161)

 . 41،  5م ، ص ص 2000، اجلمدورية اليمنية ، صنعاء ، 
 . 15-8نفس املصدر السابق ، ص  (162)
 . 9 4نفس املصدر السابق ، ص  (163)
 . 3 6نفس املصدر السابق ، ص  (164)
صـحة العامـة، حسب نرادة مدير عام اهلي ة العليا ل دويـة واملسـتلزمات الطبيـة يف و ارة ال (165)

 م .2002أبريل  4  1و كيد ندارة شركة " شيفاكو " ، صنعاء ، 
 . 68م ، صنعاء ، ص 2000تقرير البنه املركزي اليمين لعام  (166)
 واقيـــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــــــــــن أمانـــــــــــــــــــــــــــة األونكتـــــــــــــــــــــــــــاد ، مر ـــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــابق ، (167)

 TD / B / WG . 8 / 3 , 1995 , P . 4 .  
لعمــــــل للجدــــــا  الفــــــين ل عــــــوام            نعمــــــان حممــــــد امللصــــــ  ، اآلرــــــاق املســــــتقبلية وبــــــرصمح ا (168)

، ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة مـــــن اجلدـــــا  الفـــــين للمجلـــــس األعلـــــى لتنميـــــة  2002-2004
الصـــــادرات نىل اللقـــــاء التشـــــاوري األوق للمصـــــدرين اليمنيـــــع ، اجمللـــــس األعلـــــى لتنميـــــة 

 . 5م ، ص  2002مار   18الصادرات ، صنعاء ، 
، مصــدر ســابق،  WTOثتفاقيــات اجلــات و عبــد الفتــاح مــراد ، شــرح النصــوص العربيــة  (169)

 . 174ص 
(170) E / ESCWA / TECH / 1999 / 6 , P . 26 .  
( ، صــنعاء ، 1996نتــا ح املســح الصــناع  لــو ارة الصــناعة واجلدــا  املركــزي لإلحصــاء ) (171)

 . 36، ص  1997
 . 17-16م ، صنعاء ، ص 2000التقرير السنوي للبنه املركزي اليمين لعام  (172)
م ، و ارة التخطـــيط والتنميـــة ، اجلدـــا  املركـــزي 000 2نوي لعـــام كتـــاب اإلحصـــاء الســـ (173)

 . 70م ، ص 001 2لإلحصاء ، صنعاء ، يونيو 
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، و ارة التخطــــيط والتنميــــة ، اجلدــــا  املركــــزي  999 1كتــــاب اإلحصــــاء الســــنوي لعــــام  (174)
 . 70-65لإلحصاء ، صنعاء ، ص ص 

 .  9 6نفس املصدر ، ص  (175)
 . 6 6نفس املصدر ، ص  (176)
 الزراعيـــــــــــــــــــــة  –إلنتـــــــــــــــــــــام واجلـــــــــــــــــــــودة يف الصـــــــــــــــــــــناعة الغذا يـــــــــــــــــــــة    تكنولو يـــــــــــــــــــــات ا (177)

 م ،2000يف دوق األســـــــــــــــــــكوا ، األســـــــــــــــــــكوا ، األمـــــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــــدة ، نيويـــــــــــــــــــورك ، 
 E / ESCWA / TECH / 1999 / 6 , P . 123 . . 

عبـد السـنم األاـوري ، مـدير عـام مجعيــة الصـناعيع اليمنيـع األسـبق ، الشـور  ، العــدد  (178)
 م .10/12/2000( ، 349)

و علم أكتوا ، املممل املقيم  إلصبة لـربصمح األمـم املتحـدة اإلمنـا    جلدوريـة اليمنيـة، ب (179)
ا تمـاع الـدوق    –اثنضمام ملنظمـة التجـارة العامليـة    –ندوة التجارة العاملية واثستممار 

" تادوالتجارة اليمنية و " األونك م ، و ارة التموين2000نورمرب  8-6العربية األقل منواً ، 
 . 2، ص 

، بشـــأن التعريفـــة اجلمركيـــة املنســـقة ،  1997( لســـنة 37القـــرار اجلمدـــوري  لقـــانون رقـــم ) (180)
 اجلزء األوق ، مصلحة اجلمارك ، و ارة املالية ، صنعاء .

 تقريــــــــــــر مــــــــــــو ز عــــــــــــن نشــــــــــــاط صــــــــــــندوق تشــــــــــــجيع اإلنتــــــــــــام الزراعــــــــــــ  والســــــــــــمك   (181)
و ارة الزراعـــــة  م( ، صــــندوق تشــــجيع اإلنتــــام الزراعــــ  والســــمك  ،/1995-62001)

 . 2والري ، صنعاء ، ص 
اإلطار العام للخطة ا مسية المانية للتنمية اثقتصادية واث تماعية يف اجلمدورية اليمنية  (182)

.  أنظـر  21، ص  2000م( ، و ارة التخطـيط والتنميـة ، صـنعاء ، مـايو 2001 – 2005)
صـنعاء . مقابلـة  ، 3/5/2000كذله مقابلة صحفية لو ير الصـناعة ، " امليمـاق " ، 

ــــــــــــــة العامــــــــــــــة لنســــــــــــــتممار "   ســــــــــــــبتمرب "  26صــــــــــــــحفية أكــــــــــــــر  ملــــــــــــــدير عــــــــــــــام اهلي 
 م ، صنعاء .1/2/2001

غالـــب علـــ  مجيـــل ، األمـــع العـــام املســـاعد جمللـــس الوحـــدة اثقتصـــادية العربيـــة ، نــــدوة  (183)
بيـة ا تمـاع الـدوق العر    –اثنضمام ملنظمة التجارة العامليـة  –التجارة العاملية واثستممار 
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 3-2، و ارة التمـوين والتجـارة و " األونكتـاد " ، ص  2000نورمرب  8-6األقل منواً ، 
. 

، 932سـبتمرب " ، العـدد  26حممد سعيد العطـار ، منـدوب الـيمن الـدا م يف  نيـف ، "  (184)
 . 2م  ، ص 9/11/2000

 م .1/2/2001،  943سبتمرب " ، العدد  6 2توريق ا امري ، ر ل أعماق ، "  (185)
أكتوا ، املممل املقيم  إلصبة لربصمح األمم املتحـدة اإلمنـا    جلمدوريـة اليمنيـة بو علم  (186)

ا تمــاع    –اثنضــمام ملنظمــة التجــارة العامليــة    –، نــدوة التجــارة العامليــة واثســتممار 
 . 2الدوق العربية األقل منواً ، مصدر سابق ، ص 

صـة لصــاحل أقــل البلــدان منــواً علــى النحــو هليـل طرا ــق تنفيــذ القــرار املتعلــق  ألحكــام ا ا (187)
الوارد يف الوايقة ا تامية جلولة أورو ـواي ، تقريـر أمانـة األونكتـاد ، مصـدر سـابق ، ص 

26 . 
(، 1997أكتوبر  23-13تقرير للس التجارة والتنمية عن دورتال الرابعة واألربعع   ) (188)

 األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة . اجمللـــــــــــد األوق املقـــــــــــدم نىل اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة ل مـــــــــــم املتحـــــــــــدة ،
TD / B / 44 / 19 (voi . I ) , 30 / 10 / 1997 , P . 18 .  

ريكتــور أوغنيتســيف وطوكيــو  مواكــا ، املفاولــات بشــأن التعريفــات اجلمركيــة لننضــمام  (189)
 .    5نىل منظمة التجارة العاملية ، مصدر سابق ، ص 

دـوم التنميــة ومؤشــراهتا ، دار دراســة يف مف   –نبـرابيم العيســوي ، التنميـة يف عــامل متغـري  (190)
 .58-57م ، ص ص 2000الشروق ، القابرة ، 

أنظر كذله : حممود عبد الفضـيل ، العـرب والعوملـة ، حبـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة       
الــمس نظمدــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بــريوت ، 

 . 402 – 405، ص ص  2000
 . 390صربي عبد هللا ، العرب والعوملة ، مصدر سابق ، ص  نااعيل (191)
ـــــــــــــدان منـــــــــــــواً  (192) ـــــــــــــل البل ـــــــــــــر أق ـــــــــــــاد ، تقري  روبنــــــــــــــز ريكـــــــــــــوبريو ، األمـــــــــــــع العـــــــــــــام ل ونكت

 . 49استعرات عام ، مصدر سابق ، ص   - 2000
 "العوملـــــة واملنارســـــة ، والقـــــدرة التنارســـــية ، والتنميـــــة " ، مـــــذكرة مـــــن أمانـــــة األونكتـــــاد ،  (193)

TD / B / 44 / 15 , 1997 , P . 9 .  
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(194) Yung Whee   كبــري تنميــة الصــادرات يف البنــه الــدون ، التجربــة الكوريــة يف تنميــة ،
الصــــــادرات ، اللقــــــاء التشــــــاوري األوق للمصــــــدرين اليمنيــــــع ، اجمللــــــس األعلــــــى لتنميــــــة 

 م .2002مار   18الصادرات ، صنعاء ، 
 م .12/9/2001، قطر ، رضا ية " اجلزيرة " ، النشرة اثقتصادية ، الدوحة  (195)
ردــــــــد الفانــــــــه ، بــــــــرصمح "لــــــــرد ســــــــؤاق" ،  رضــــــــا ية " أبــــــــو ظــــــــي " ، أبــــــــو ظــــــــي ،  (196)

6/11/2001  
 و يـــــر ا ار يـــــة اإلمـــــاراس ، رضـــــا ية " أبـــــو ظـــــي " ، النشـــــرة اثقتصـــــادية ، أبـــــو ظـــــي ،  (197)

 م .31/12/2001
ـــــــــــــدان منـــــــــــــواً  (198) ـــــــــــــل البل ـــــــــــــر أق ـــــــــــــاد ، تقري   روبنــــــــــــــز ريكـــــــــــــوبريو ، األمـــــــــــــع العـــــــــــــام ل ونكت

 .  3-2استعرات عام ، مصدر سابق ، ص ص  –م 2000
(199) TD / B / 44 / 17 , P . 3 .  

        
 

قــد تكــون العوملــة  لنســبة للعــامل المالــجم امابــة أمــر ث كيــار ريــال ، نث أن ذلــه  
يسـتو ب تشخيصــدا ونبـداء الــرأي ريدـا ، والتنبيــال نىل تبعاهتـا ، ونىل مــا  كــن 

كمــري مــن اآلراء علــى األبعــاد اإلجيابيــة للعوملــة ، وقــد تتفــق ال …الوقــوا أمامــال 
 نذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اراهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة عادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــو نســــبياً  - ــــال ، لــــوث أن الســــطوة  -ول لكــــل لتمعــــات العــــامل ، مشالــــال و نوب
اثقتصادية تظل ب  اهلدا األسا   ، والنتام الر يس حلركـة العوملـة وشـركاهتا 

 العمنقة .
ادية؟ مفدومدـا وأدواهتـا وآلياهتـا ... ، مـن أكمـر املسـتفيدين رما ب  العوملة اثقتصـ     

 مندا ، ومن بم املتضررون ؟ 
" ؟ مث آاثربا على اقتصادات العـامل المالـجم ، ومنـال  WTOما طبيعة اتفاقات "  

مـا رأي ر ـاق األعمـاق اليمنيـع ريدـا ؟ … اليمن ، املصنف كأحد البلدان األقـل منـواً 



 361 

ـــــــــة ومـــــــــا مســـــــــتقبل الصـــــــــناعة الي ـــــــــىن وسياســـــــــات حكومي ـــــــــة الناشـــــــــ ة ، يف ظـــــــــل ب  مني
 قاصرة ، ومتغريات دولية كاسحة ؟ .

 


