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  في تفاعالت منظمة التجارة العالمیة دور

 التجارة الخارجیة العربیة
  

  *علي العساف

  

 :مقدمة .١

باالرتفاع في حجم تلك التجارة وتنوعها، وأصبحت السنوات الماضیة في  الخارجیةالعربیة لقد اتسمت التجارة

تتم بین مختلف الدول في منظومة متكاملة من خالل أسس وقواعد ونظم تحددها مجموعة ضخمة من االتفاقات 

في جهود التنمیة  ورا متنامیاً لعبت دو الثنائیة واالقلیمیة والدولیة تبلورت وتطورت على مدى عشرات السنین، 

  .یع دول العالم المعاصرة خاصة في ضوء سیاسات تحریر األسواق واالنفتاح التجاري الدولياالقتصادیة في جم

، رة الخارجیة خالل العقود األخیرةلتجادور افي تعزیز  والعالمیةقد ساهمت االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة و 

ت وتذلیل العقبات أمام نمو وازدهار على تنفیذ هده االتفاقیافي االشراف  مهموكان لمنظمة التجارة العالمیة دورًا 

  .في بعضها تظهر من خالل الممارسات الفعلیة وحل المشاكل التي العالمیةحركة التجارة 

 :الدراسة ومشكلةأهمیة .٢
  

محاولة قیاس مدى دورها الفعال و  التجارة العالمیة منظمةعرف بأهمیة تكتسب الدراسة أهمیتها في كونها تُ 

في تعزیز وتحفیز عجلة التجارة في الدول العربیة، فتعتبر 
                                                             

  .طالب دراسات علیا، كلیة األعمال، تخصص أقتصاد األعمال، الجامعة األردنیة، عمان، األردن. *
E-mail: ali_alassaf1@yahoo.com  
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منظمةالتجارةالعالمیةمنأهمالمنظماتاالقتصادیةالدولیة،بلقدتكونأهمهاوذلكإذاأخذفیاالعتبارعددالدواللمنضمةإلیهاوالمجاالتال

  .تیتغطیهاوكذلكالنتائجالتیتترتبعلیهاحاالومستقبال

من في الفترات الماضیة خصوصًا في ظل ما حدث في التجارة العربیة هذهالمنظمةدور ةدراسةوتزدادأهمی

العثرات االقتصادیة، التي أدت الى تراجع معدالت النمو االقتصادي االزماتو  أصطدم االقتصاد العالمي بالعدید من

في دفع عجلة النمو والتنمیة في تلك الدول، ومن  لدول العالم وخصوصًا العربیة، والتي تعتبر التجارة عنصرًا ركیزاً 

حاول بي على التجارة الخارجیة العربیة، لذا ستالربیع العر عثرة  و جاءت أهمیة دراسة تداعیات االزماتاالقتصادیة هنا

  :الدراسة االجابة على السؤال الرئیسي األتي

 یة العربیة؟ما هو الدور التي لعبته المنظمة في تحفیز عجلة التجارة الخارج

من المتوقع ان توفر هذه الدراسة بعض المقترحات العلمیة التي یمكن أن یستفید منها متخذو وصاتعي القرارات و 

في الدول العربیة لرسم السیاسات االقتصادیة الهامة المستقبلیة الهادفة الى تحفیز عجلة التجارة الخارجیة العربیة لما 

  .سیعود ذلك بالبنفع على تلك الدول

  :أهداف الدراسة .٣

ز عجلة التجارة التعرف على الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في تحفیبمحاولة  هذه الدراسة هدفتلخص ی

 .الخارجیة العربیة وقیاسه
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  ١ھیكلھا التنظیمي.. وظیفتھا.. منظمة التجارة العالمیة، نشاتھا .٤

  :نشأتھا.٤-١

 ١٩٤٦ومطلع العام ، ١٤٩٥في عام بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

هیكل  لتستكملرةلیةللتجادوحدةلتاسیسمؤسسةلمتمماألانمدرةتلبیةلمبالندنفيتضاولمفاابدات

. صنودقالنقدالدوليو  البنكالدولينمذلكالوقتفيلبالفعمكوناً كان  الذيالدولیةیةرلتجاتاسساؤللمنوودزوترب

. ١٩٤٧في جنیففي) ITO(لعالمیة رةالتجاابدستورمنظمةلمتعلقةتاضاولمفاتارستمالقد

ت یفارلتعاتخفیضلجأنمجنیفیضافيدألبالاتفاوضت، )ITO(لعالمیة رةالتجاادستورمنظمةتضاومعمفابشكلمتوازي

و  جنیففيحبنجاةرألخیتالمناقشااوانتهت. علیهاقلمتفتالتخفیضااعامةلحمایةاترعلىفقالجمركیة و 

عایة رتحتتفاقیةأول ا معدةلكیتكونكانت ١٩٤٧ملعاتلجااتفاقیةابینما. ١٩٤٧في رةلتجاتوایفارلتعنابشأملعاقاالتفاانتجعنها

دارة  معاجنیففي) ITO(لعالمیةرةالتجاالدستورمنظمةقالتفاالتوصلنملمیتكمنالمفاوضون، )ITO(لعالمیةرةالتجاامنظمةوإ

١٩٤٧.  

 ١٩٤٧تلجااتفاقیةاتطبیقر رتقلقد، ذلكنمالرغمعلى

، ١٩٤٨م فيعاهافاناففي). ITO(لعالمیة رةالتجاامنظمةبدستور لخاصةتاضاولمفاالستکمااتمانتظار بینمامؤقتلبشکو

) سرنجولکا(لعلیاایعیةرلتشالهیئةاقفاوتلم، لكن). ITO(لعالمیة رةالتجاابخصوصدستورمنظمةقالتفالصولتاتم

  .اإلطالقعلىالدولیةیةرلتجاالمیتمتأسیسمنظمةبالتاليوالدستور لتالیةعلىاتاولسنافيالمتحدةتالیاولافي

المشاكل مع لتعاملل، لیةدویةدقتصاتاسساؤلمنوودزویتربهیكل في ةو فجكرلعالمیةتارةلتجااتوقفمنظمة

الوحیدةالمتواجدةالمتعددة " سسةؤللم" الدولتلجأبعدها، ما تولخمسینیاالئأوابدایةمع، یةرلتجاابعالقاتهملمتعلقةا
                                                             

  .٢٠٠٣ ،جنیفركونیویو،االممالمتحدة،)UNCTAD(لتنمیة رةوالتجاالحوةلمتحداألممامؤتمرمنظمةالتجارةالعالمیة،: تسویةالنزاعات. ١
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 متعددةكاتفاقیة لها ینظرن ت كالجااتفاقیةأن ا نمالرغمعلى. ١٩٤٧م لعاتلجااتفاقیة، االدولیةرةللتجاجاهات االت

و عملي لبشک - ح نفسهابنجا" لوتح"  األعوامرمعم، لیةهیئة دو الجمركیة، ولیس یفةرلتعالتخفیضاالتجاهات 

، لكن. كبیر لبشکت الجمركیة یفارلتعاتخفیضفيتلجااتفاقیةاقدنجحتصخالبشکو. لیةفعلیةهیئة دولى إ -  مضیف

 تیفاربالتعقلتي ال تتعلاقئاولعابتخفیضقلتيتتعلتاضاولمفاا. یفةرمتصلةبالتعرلغیاقئاولعالبتقلیقنجاحافیمایتعللقأكانت

. ىرخءأشیاأمعتلجااتقدمهمنظمةمانم" تعقیدا" أكثرسسيؤملعمهیكلرألماتعقیدا ولذا یتطلبالجمركیةهیاكثر 

لألهمیة نظرا، لكن. لسلعافيرةبالتجافقطتلجااتفاقیةااهتمتلقد، ذلكعلىوةعال

الخدماتیجب فيةرللمتاج ١٩٨٠ لئأوانضحامواكان لقد، البلداننملكثیردیالقتصاطالنشاافيالمتزایدةللخدمات

  .تلجاامماثلةالتفاقیةاالتجاهاتوتدبیر نظممتعددةعلى قالتفاا

"  جدیدةلةوفيجالبدءاي، وج، أورستهدألنتاوفيبالمتعاقدةتلجااتفاقیةاأطرافرترق، ١٩٨٦ل ویلأ/ رفيسبتمب

جدا ت كبیرة ضاولمفاهذه ا أجندةلقد كانت . الدولیةرةللتجاریرتحنممزیدلجأنمتضاولمفاانم" ايوجأورلةوج

كبیر  لبشکللجدلةرلمثیتاعاوضولمالىإباإلضافة، الخدماتفيرةلتجااعلىةرمولألوطموحه واحتوت

، ذلكعلىوةعال. تجاولمنسافيرةلتجاواعیةرازلتالمتعلقةبالمنتجارةالتجاافي

هیئة  تأسیسنلک. بهاتعاازلنایةوتسنظامت و جالاتفاقیةتاسساؤمطبیعةعملنتحسیشملتاالجندةدلق

كندا  حیثتقدمت ١٩٩٠الفي إلمیحدثذلك. لةولجهذه ا أجندةفيرألمأول افي مدرجانیکلمرةللتجاجدیدةلیةدو

  .بيوروألداإلتحاكندا، ا نمكرمشتاحرقتاذلك  تبع، و جدیدةلیةرةدوتجاهیئة  لتأسیستحارلمقتوالبيبأوروألداإلتحاوا

رة، للتجاجدیدةلیةدوتأسیسمنظمةةرفکبشدةلنامیةدالبالانمرلکثیاانتقدت، رألمدئافيباالمكسیك

. للعمهذا ا قیحقأن یضا أعلیهوواجب) UNCTAD(لتنمیة رةواللتجاالمتحدةمألمارتمؤماستطاعةنهفيرهمأئیاالعتبازج
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، ١٩٩٢ل خالذلكمعرة، و لیةللتجادوتأسیسمنظمةجدیدةعلىالمتحدةمألماضارعتالىإباإلضافة

هذه  لمثتأسیسعلىالمتحدةمألماقفاوتمل. رةللتجاجدیدةلیةدووتوقیتتأسیسمنظمةمالئمة نلنامیةمااقتنعتمعظمالبلدان

  .ايوجتأورضاولةمفاوجنمةرألخیالحارلماالفيإالمنظمةالجدیدة

، لكي ستهدل أنتا وفيبمنذبدایتهااتوسبعسننماي أكثر وجتأورضاولةمفاوجاستغرقتلقد

 ١٩٩٣ن نیسا/  لیربارفيشه. ١٩٩٣، ولألكانون ا/ ریسمبدفيجنیفنهایةناجحةفيلتص

تفاقیة اوضعت، ١٩٩٥لثاني كانون ا/ رفيینای. برلمغمراكش،العالمیةفيرةالتجااتأسیسمنظمةتفاقیةاقیععلىولتاتم

  .لللعمجاهزة لعالمیة رةالتجااالتنفیذوأصبحتمنظمةموضع) WTO(لعالمیة رةالتجامنظمة ا

  

 :أھدافالمنظمةومبادئھا.٤-٢

اال وهي مبدا عدم التمییز بین الدول األعضاء، و  هناك ثالث مبادئ أساسیة بنیت علیها هذه اإلتفاقیة

للجوء إلى ، وأخیرًا مبدا اإزالة كافة القیود على التجارة سواءًا كانت تلك القیود جمركیة أو غیر جمركیةكذلك مبدا 

ن اللجوء إلى اإلجراءات االنتقامیة التي تتسبب في تقلیل التفاوضوذلك لغرض فض المنازعات التجاریة الدولیة بدال م

   .حجم التجارة الدولیة

وتتمثل أبرز أهداف منظمة التجارة العالمیة في ایجاد منتدى للتشاور بین الدول األعضاء حول المشكالت 

بعض المساعدات الفنیة التي تواجه التجارة العالمیة ، وآلیات لفض المنازعات التي تنشأ بینهم ، اضافة الى تقدیم 

 : والمالیة للدول األعضاء ، وفیما یلي نبدة مختصرة عن أهم أهداف المنظمة
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هدف المنظمة هو جمع الدول األعضاء في شبه منتدى یبحث فیه : ایجاد منتدى للمفاوضات التجاریة -١

  . األعضاء شتى األمور التجاریة ویتفاوضون ضمن جوالت متعددة األطراف

تسعى منظمة التجارة العالمیة الى رفع مستوى المعیشة للدول األعضاء والمساهمة في : تحقیق التنمیة -٢

 ).%٧٥(تحقیق التنمیة االقتصادیة لجمیع الدول وبخاصة النامیة منها والتي تمثل نسبة تزید عن 

من أجل تحسین أنیطت بمنظمة التجارة العالمیة تنفیذ اتفاقیة اورجواي ، والتي تحتاج : تنفیذ اتفاقیة اورغواي -٣

 .سیر أعمالها الى اطار مؤسساتي سلیم وفعال من الناحیة القانونیة

 .حل المنازعات بین الدول األعضاء -٤

اتاحة فرصة للدول األعضاء لالطالع على النظام التجاري لكل : ایجاد آلیة تواصل بین الدول األعضاء -٥

تعارض مع االلتزامات التي تفرضها اتفاقیات دولة على حدة ومناقشة جمیع جوانبه وابراز النواحي التي قد ت

 .المنظمة

 للمنظمةاالنضماماومزایشروط.٤-٣

 ١٤٩تضممنظمةالتجارةالعالمیةفیعضویتھاحوالي

 ٣٢ دولة،ومنالمتوقعأنیزدادھذاالعددفیغضونالسنواتالقادمة،حیثتتفاوض

 :دولةحالیالالنضمامالىالمنظمة،وھناكعدةشروطلالنضمامالىھذھالمنظمةأھمھا

: تقدیمتنازالتللتعرفاتالجمركیة - ١

حیثتشترطالمنظمةتقدیمجدولللتنازالتیحتویعلىتعرفاتجمركیةتشكاللتزاماتالیمكنرفعھامنحیثالمبدأا

  .الفیحاالتخاصة
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: تقدیمالتزاماتفیالخدمات - ٢

تقدمالدولةجدوالبااللتزاماتالتیستتبعھافیقطاعالخدماتیشتملعلىقائمةبالحواجزوالشروطالتیتعترضال

 .والنشاطاتالمھنیةالخدماتیةووضعجدولزمنیالزالتھاقطاعات

: االلتزامباتفاقیاتمنظمةالتجارةالعالمیة - ٣

تتعھدالدولةالراغبةفیاالنضمامللمنظمةبالتوقیععلىبروتوكوالنضمامیشماللموافقةعلىتطبیقوالتزام

 .جمیعاتفاقیاتمنظمةالتجترةالعالمیة

ن تنفیذ اتفاقیات المنظمة بوجه عام أ المنظمة أهمها هناك فوائد عدیدة یمكن أن تجنیها الدول األعضاء فيو 

ن النظم متعددة ، باالضافة الى ذلك أیجعل من الممكن توسیع نطاق الفرص التجاریة بالنسبة للدول األعضاء

األطراف األكثر صرامة تكفل وجود بیئة تجاریة أكثر أمنا وتزید القدرة على التنبؤ بما قد یستجد وتقلل من أوجه عدم 

ال یجوز اال للدول األعضاء ممارسة الحقوق المحددة في اتفاقیات منظمة التجارة ، و لیقین في العالقات التجاریةا

ان اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة تمس الى حد كبیر درجات الشفافیة في سیاسات التجارة وممارسات ، و العالمیة

یمكن لألعضاء اللجوء الى آلیة تسویة المنازعات التابعة و  ،الشركاء التجاریین مما یفرز أمن العالقات التجاریة

تمكن العضویة البلدان من النهوض بمصالحها ، باالضافة الى ذلك للمنظمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التجاریة

جارة التجاریة واالقتصادیة من خالل المشاركة الفعالة في المفاوضات التجاریة متعددة األطراف في اطار منظمة الت

 .العالمیة ، وهذه تضمن اتساق أیة قواعد جدیدة أو تعدیالت للقواعد الموجودة مع مصالح األعضاء

  

 منظمةلالھیكاللتنظیمیل.٤-٤

والمجلس العام وأمانة المنظمة، إذ  المؤتمر الوزاريمستویات إداریة اهمها تتألف منظمة التجارة العالمیة 

التجارة في الدول األعضاء وهو المصدر الرئیس التخاذ القرارات الهامة في یرأس المؤتمرالمنظمة ویتكون من وزراء 
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المسائل التي تثیرها اتفاقیات التجارة العالمیة ویقوم بتشكیل لجان لتنفیذ المهام بناء على هذه االتفاقیة واالتفاقیات 

مع المؤتمر مرة  كل عامین على الخاصة بالتجارة وترفع تقریرا إلى المجلس العام التخاذ اإلجراء المناسب، ویجت

  . ، في سنغافورة١٩٩٦) كانون األول(األقل ، وقد انعقد المؤتمر الوزاري األول في دیسمبر 

ممثلي جمیع الدول ویلي المجلس الوزاري من حیث األهمیة ویعقد اجتماعاته كلما دعت ضم فی لمجلس العامأما ا

مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه الحاجة ویقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل 

مدیر ة مانة المنظمینما یترأس أ، بالمجالس عند الحاجة والعضویة فیها متاحة لممثلي الدول األعضاء دون استثناء

) ١(، ویبین الشكل رقم ه المدیر بتعیین طاقم السكرتاریةعام یعنیه المجلس الوزاري ویقوم هذ

 .لتنظیمیلمنطمةالتجارةالعالمیةالهیكال

  لتنظیمي لمنطمة التجارة العالمیةالھیكل ا) ١(الشكل رقم 
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  ٢اتفاقیاتمنظمةالتجارةالعالمیةمن الدواللعربیة مواقف  .٥

نامیة،تتأثرباالتفاقیات . الدواللنامیةبها تتأثر التي تُعدالدواللعربیةبعامةدوًال

منها،یمثاللنفطوالبتروكیماویات أهمسلعهاالتصدیریة،والمصدرالرئیسیلمواردهامنالعمالتالحرة،والركیزةاألساسیةلتخطیبیدأنكثیرًا

. طبرامجهاالتنمویةالمستقبلیة؛مایجعلهذهالبرامجشدیدةالتأثیربتذبذباألسعارالعاملةللنفط

رئیسیاً  ،عناالعتمادشبهالكلیعلىسلعةواحدة،بصفتهامصدرًا للدخاللقومیوخطلذا،تبدوحاجةالدواللعربیةالنفطیةإلىالتحول،تدریجًا

خف لتنمیة،وخاصةأنهذهالسلعة،أالوهیالنفطومشتقاته،لمتدخلضمنالسلع،التیشملتهامفاوضاتجولةأوروجواي،فلمتخضعألیّ طا

زالةالقیودغیرالتعریفیة،فیحالةوجودمثلهذهالقیود الدول العربیة من مواقف م یِ قّس ت، ویمكن ضللتعریفاتالجمركیة،أوإ

  :جماعات أربع االتفاقیةاالنضمام إلى تلك 

سوریة ولیبیا : دول غیر أعضاء في منظمة التجارة العالمیة، ال تلتزم بأحكام االتفاقیات؛ وهي -١

ریتریا وجزر القمر والصومال والعراق والسلطة الفلسطینیة   .وجیبوتي وإ

الكویت ومصر وموریتانیا والبحرین واإلمارات : مؤسِّسة لمنظمة التجارة العالمیة، وهي دول -٢

وهي تخضع ألحكام االتفاقیات، وتلتزم بها؛، وتستفید، . العربیة المتحدة وقَطر والمغرب وتونس

في الوقت نفسه، من المعاملة المقررة للدول النامیة األعضاء، ومن ضمنها الفترات االنتقالیة، 

  .والحصول على المساعدات الفنیة
                                                             

موسوعة مقاتل من الصحراء، تالیف االمیر خالد بن سلطان بن عبد العزیز، موضوعات اقتصادیة، منظمة التجارة العالمیة، العدد . ٢
  .، المملكة العربیة السعودیة٢٠١٣الرابع عشر، 
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وهي تلتزم بأحكام . األردن وسلطنة ُعمان: دول انضمت إلى المنظمة، بعد تأسیسها، مثل -٣

ج ذلك في بروتوكول االنضمام؛  ْدرَ االتفاقیات؛ ولكن، ال تستفید من الفترات االنتقالیة، ما لم یُ

ما یحدث   .وهو أمر قّل

كة العربیة السعودیة ولبنان والجزائر والسودان الممل: دول هي في مرحلة االنضمام، مثل -٤

ل، عند انضمامها، معاملة الجماعة اآلنفة. والیمن  .وتُعامَ

  فیالدواللعربیةقیاس أثر اتفاقیة منطمة.٦
منظمة التجارة العالمیة في الدول العربیة، سوف تختلف بین بلد  اتفاقیةإن اآلثار الناجمة عن تطبیق 

  :ما یليجارة العالمیة في الدول العربیةتحدد أثر منظمة التأن یمكن التي شراتالمؤ ابرز  ومن. عربي وآخر

 .جم الصاردات والمستوردات العربیةح  .أ 

 .معدالت النمو، واوازن الصاردات والمستوردات العربیة من الصادرات والمستوردات العالمیة  .ب 

  .الهیكاللسلعیللتجارةاإلجمالیةالعربیة  .ج 

 .الشركاءالتجارییناتجاهاتالتجارةالعربیةالىأهم  .د 

 .التجاري للدول العربیة حدرجة االنفتا  .ه 

 ".مؤشر التركز والتنوع"العربیة والمستوردات تنافسیة الصادرات   .و 

، الدول العربیة أن ویمكن القول  خالل المؤتمرات الوزاریة، التي تعقدها منظمة دأبت األقل نموًا

ین، في السعي لتعظیم اآلثار اإلیجابیة التفاقیات تلك المنظمة، وتقلیل آثارها  التجارة العالمیة، كّل سنتَ

ل تنفیذ االتفاقیات الحالیة؛ ومعارضتها : ومثال ذلك. السلبیة إعالنها دائمًا عدم قبول أّي التزامات جدیدة، قبْ

البطيء لالتفاقیات، وال سیما في األمور المتعلقة بالزراعة والمنسوجات والمالبس؛ وعدم رضاها عن التنفیذ 
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إقحام بعض الدول المتقدمة لمنظمة التجارة العالمیة في أمور، تتعلق بمعاییر العمل، التي ترى أنها من 

  .اختصاص منظمة العمل الدولیة دون غیرها

 ربیةالع والمستورادتالصادراتحجم .٦-١

شهدت الصادرات العربیة في عقد الثمانیات حركات تجاریة ضعیفة ویعود ذلك الى انخفاض القدرة 

، على تفعیل القدرة الحركیة ١٩٩٥التكنولوجیة وتطورها، وادى تأسیس منظمة التجارة العالمیة في العام 

المنطمة، إذ بلغ حجم الصاردات  للتجارة العربیة وخصوصا قیام العدید من هذه الدول باالنظمام التفاقیة هذه

بلغت قیمة الصادرات انخفاضًا   ١٩٩٥دوالر، أما في عام  ملیار٢١٦,٢حوالي  ١٩٨٠العربیة خالل عام 

دوالر، وبعدها كان للمنظمة دورًا فاعل في حدوث تطور في قدرات  ملیار ١٥١,٢الى أن وصلت الى 

و  ٢٠١٠و ٢٠٠٥و  ٢٠٠٠ة العربیة خالل االعوام لهذه الدول، إذ بغلت قیمة التجار الحركات التجاریة 

لیار دوالر، و م ٩٣٣,٧ملیار دوالر، و  ٥٦٠,١ملیار دوالر، و  ٢٦١,٧على التوالي حوالي  ٢٠١٢

  ).٢الشكل رقم ( ملیار دوالر ١,٣٣٦

  ٢٠١٢-١٩٧٩حجم الصادرات العربیة خالل الفترة ) ٢( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صندوق النقد الدولي: المصدر
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ً لكن  ١٩٩٥و  ١٩٧٩العربیة خالل الفترة ما بین داءالوارداتاإلجمالیةسجألبینما  ارتفاعا

ملیار دوالر  ٨٥,١القدرة الحركیة للتجارة كانت ضعیفة فقد بلغت قیمتھا على التوالي حوالي 

العدید من الدول العربیة التفاقیة منظمة التجارة  ملیار دوالر، ونتیجة النظمام ١٤٠,٢و

تجارة الدول، فقد حققت في تسریع عجلة القدرة الحركیة ل العالمیة، التي كان لھا الدور الھام

ً في حجم  لتلك الدول خالل االعوام  المستورداتفقد بلغ حجم  مستورداتھاھذه الدول ارتفاعا

 ٣٤٢,٤ملیار دوالر، و  ١٦٥,٦حوالي  على التوالي ٢٠١٢و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٠

وكما ھو مبین في الشكل رقم  ملیار دوالر ٨١٥,٧ملیار دوالر،  ٦٤٠ملیار دوالر، و 

ولقدساھمتفیزیادةالوارداتاإلجمالیة .)٣(

العربیةمجموعةمنالعواملمنأھمھازیادةوارداتالدواللمصدرةللنفط،فیضوءزیادةاإلنفاقالعامفیھا، 

استیرادالنفطالخامبالنسبةللدواللمستوردةلھإضافةإلىارتفاعاألسعارالعالمیباإلضافةإلىارتفاعأسعار

  .الغذائیةةلبعض السلع

  ٢٠١٢- ١٩٧٩حجم المستوردات العربیة خالل الفترة ): ٣(رقم الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صندوق النقد الدولي: المصدر
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والمستوردات معدالت النمو واوزان الصادرات والمستورداتالعربیة من الصادرات .٦-٢
  :العالمیة

ً  ٢٠١٢- ١٩٨٠شھدت معدالت النمو للتجارة الخارجیة العربیة خالل الفترة  تذتذبا

ً، إذ سجلت اعلى نمو في الصادرات خالل العام  واقل نمو % ٣٧.٩٠وبلغت  ٢٠٠٥واضحا

 ١٩٨٠، بینما حققت معدالت نمو مرتفعة للمستوردات خالل العام %-٩.٠٤لھا خالل العام 

  %.- ١٤.٢٤وبلغت حوالي  ١٩٨٥، وحققت اقل نمو في عام %٢٥.٠٦وبلغت 

 وقدتفوقتنسبةزیادةقیمةالصادرات

 اإلجمالیةالعربیةعلىنسبةزیادةقیمةالصادراتوالمستوردات

 ،األمرالذیأدىإلىزیادةوزنالصادرات٢٠١٢العالمیةفیعاموالمستوردات

للصادرات حوالي  نسبةالالعالمیةلیصإللىوالمستوردات العربیةفیالصادراتوالمستوردات

  ).١الجدول رقم ( %٤.٤٢والمستوردات حوالي % ٧.٢٩
  

  اوزان الصادرات والمستوردات العربیة منمعدالت النمو و ): ١(الجدول رقم 
  ٢٠١٢- ١٩٨٠الصادرات والمستوردات العالمیة 

  )ملیار دوالر أمریكي(القیمة 

  ٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  

  النمو للصادرات  معدل
  العربیة

34.32 -9.04 22.04 16.08 46.90 37.90 27.49 8.91 

 9.63 10.95 20.30 6.07 16.45 6.06- 14.24- 25.06  معدل النمو للمستوردات العربیة

وزن الصادرات العربیة في 
  7.29  6.11  5.34 4.06 2.92 4.06 4.89 10.54  الصادرات العالمیة

المستوردات العربیة في  وزن
  4.42  4.15  3.18 2.49 2.68 2.80 4.87 5.10  المستوردات العالمیة

  .صندوق النقد الدولي: المصدر    
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  الھیكاللسلعیللتجارةاإلجمالیةالعربیة.٦-٣

 ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٨لالعوام )ITC( من مركز التجارة الدولیة المتوفرةتظهراإلحصائیات

إلى٢٠٠٨فیعام%٧٧.١٧استأثرتبالحصةاألعلىفیالصادراتاإلجمالیةالعربیة،والتیارتفعتمنأنالوقودوالمعادن٢٠١٢و

في  %٠.٨٤مقارنة مع  ٢٠١٢في عام %٠.٥١لتبلغ ومعداتالنقلاآلالت  ،فیحینتراجعت٢٠١٢عام%٨٢.٦

مقارنة مع  ٢٠١٢في عام % ٠.٥٦، وكذلك السیارات االخرى من السكك الحدیدیة لتبلغ ٢٠٠٨العام 

األسمدة والمالبس حافظتو ، ٢٠٠٨العام  في% ١.٣٥

علىأهمیتهماالنسبیةفیالصادراتالعربیةخاللعاميواالكسسوارت   . ٢٠١٢و٢٠٠٨تقریبًا

  الهیكاللسلعیللصادراتالعربیةاالجمالیة): ٤(لشكل رقم ا
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اآلالت ومعدات النقل وبالنسبةللهیكاللسلعیللوارداتاإلجمالیةالعربیة،تشیرالبیاناتأن

 ٢٠١٢فیعام%١١.٩٩إلى٢٠٠٨فیعام% ١٠.٨٣منارتفعتأنحصتهاإذالمرتبةاألولىفیالوارداتالعربیة،حافظتعلى

% ٢.٠٦إلىلمنتجات الصیدالنیة والوقود المعدني والزیوتوفیالمقابالرتفعتحصةكال.

  .٢٠٠٨فیعام% ٧.١٨و% ١.٤٧،وذلكمقارنةمع٢٠١٢علىالتولیفیعام%٩.٩٦و

  العربیةاالجمالیةللمستورداتالهیكاللسلعی): ٥(الشكل رقم 

  

  اتجاھات التجارة العربیة الى أھم الشركاء التجاریین.٦-٤

أّدتالتطوراتاإلیجابیةفیالسوقالنفطیةالعالمیةإلىزیادةقیمةالتجارةاإلجمالیةالعربیةفیاتجاهشركائها 

 نسبة زیادةأعلىالهندفبالنسبةالتجاهالصادراتالعربیةإلىآسیا،فقدحققتالصادراتالعربیةإلى .التجاریینالرئیسیین

 تلتها.٢٠١٢-٢٠٠٢خالل الفترة %٥٧.٧٢بلغت بالمتوسط

الیابان  الصادراتالعربیةإلىنسبة وشهدت %٣٢.٩٢بنسبةالصینزیادةالصادراتالعربیةإلىنسبة
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 %١٧.٥٥على التوالي بلغتنسبتهافالوالیاتالمتحدةزیادةأیضاً و 

 .اللفترةذاتهاخال%١٤.٩١فقدسجلتزیادةبلغتنحوایطالیاأماالصادراتالعربیةإلى،١٦.٩و

فیالصادراتالعربیةلتالیابانوالهندوبالنسبةلحصصالشركاءالتجاریینالرئیسیینفیالصادراتالعربیةفقدارتفعتحصةكلمن

% ١٣.٨٠ وذلكبعدأن كانت٢٠١٢علىالتوالیفیعام%١١.٥٣و% ١٣.٩٦صإللىنسبة

% ١٠.٧٥ منارتفاعاً في الصادراتالعربیةالصینسجلتحصةو .٢٠١١عام علىالتوالیفی%١١.٠٢و

  .خالاللفترةنفسها%٩.٧٠ إلى%٩.٢٢ منالوالیات المتحدةحصةالصادراتالعربیةإلى و ،%١١.٢٠إلى

  العربیة الى اهم الشركاء التجاریین )الصادرات( إتجاهات التجارة):٦( رقم الشكل
  

  

في بالمتوسط وفیما یتعلق بالواردات العربیة من الشركاء التجاریین الرئیسیین، فقد شهدت زیادة متفاوتة 

، فقد حصلت أعلى زیادة للواردات العربیة من الصین بنسبة بلغت قیمتها من جمیع المصادر الرئیسیة
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والواردات  %٢٦.٠٨بنسبة  الهند، كما ارتفعت الواردات العربیة من ٢٠١٢- ٢٠٠٢خالل الفترة %٢٦.٩٣

 %١٤.٠٣بنسبة  بلغتفقد  لمتحدةالوالیات اأما الواردات العربیة من . %٢٢.٧٦بنسبة  تركیاالعربیة من 

  . خالل الفترة نفسهافي عام 

وفي جانب التوزیع النسبي لحصص الشركاء التجاریین في الواردات العربیة، فقد ارتفعت حصة الصین 

، في حین ٢٠١١في عام %١١.٨٧بعد أن بلغت نحو ٢٠١٢في عام %١٢.٩٩في الواردات العربیة إلى 

إلى  %٨.٣٥من الهندوحصة  %٩.٥٣إلى  %٨.٦٧في الواردات العربیة من  الوالیات المتحدةحصة  بلغت

  .خالل نفس الفترة%٨.٥٥
  

  العربیة الى اهم الشركاء التجاریین )المستوردات( إتجاهات التجارة):٧( رقم لشكلا

  

  درجة االنفتاح التجاري للدول العربیة.٦-٥
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على االقتصاد الدولي، وبالتالي  العربيمدى انفتاح االقتصاد  يالتجار یعكس  موشر درجة االنفتاح 

، وقدرته على رسم سیاسات اقتصادیة مستقلة نسبیا العربيمدى تأثیر السیاسات الخارجیة على االقتصاد 

كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما زاد تأثیر االرتفاع في أسعار المستوردات على ة، و عن التطورات الخارجی

 .الستیراد التضخم العربير المحلیة، وزادت حساسیة االقتصاد األسعا

غالبا ما تتناسب طردیا مع معدل  التجاريأن حركة معدل االنفتاح  من االونكتاد وتظهر البیانات

ال تتجاوز  ١٩٨٠فبعد أن كانت عند بدایة السلسلة في العام . طیلة العقد األخیر العربیةالتضخم في الحالة 

، ثم أتجه المؤشر الى الصعود %٦٠.٧٩واخذت اتجاه االنخفاض الى أن وصلت النسبة الى ، %٩٣.٧٤

 النسبة الى تراجعت  ٢٠٠٩أنه في العام  یالحظبینما . ٢٠٠٨في العام  %١٠٣.٦٤الى قفزت الى أن 

ة نسب ٢٠١٢ شر باالرتفاع الى أن سجل في عامؤ ، وأخذ المتراجع معدل التضخموذلك نتیجة  مع٩٢.٧٦

  .%١٠١.٦٣دراها مق

٢٠١٢- ١٩٨٠درجة االنفتاح التجاري للدول العربیة ): ٨(الشكل رقم   
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على التزاید في التبعیة االقتصادیة، یمكن االستدالل من التذبذب الكبیر في مؤشر االنفتاح التجاري 

ضعیفا أمام التقلبات الدولیة  العربيوأهمیة الوردات في تحدید مستوى السعر المحلي، مما یجعل االقتصاد 

الكبیر تؤدي  التجاريحالة االنفتاح ، وأن ألنه یتأثر باألسعار الدولیة، في حین أنه ال یستطیع التأثیر فیها

 شدید العربيمع الوقت إلى انعكاسات سلبیة على الوضع االقتصادي و تطوراته بحیث یجعل االقتصاد 

تصادیة الدولیة، وسریع التأثر بالسیاسات المالزمة لهذه التقلبات من األزمات االقالحساسیة إزاء التقلبات و 

  .النواحي النقدیة والسلعیة

  العربیةوالمستوردات تنافسیةالصادرات.٦-٦

. ،وذلكبالنسبةلجمیعالدواللعربیة٢٠١١مقارنةبعاماستقرارًا ٢٠١٢مؤشرالتنوعللصادراتالعربیةلعامسجل

- ١٩٩٥ سجل انخفاضًا خالل الفترةمؤشر الإالأن

غیرأنهذاالمؤشرتقریبی،مقارنةبالتنوعالحاصلفیهیكاللصادراتالعالمیةللدول،ممایدلعلىزیادةتنوعالصادراتالوطنیة٢٠١٢

ألنهاحتسبلمجموعاتسلعیةعلىأساسرقمینمنتصنیفالنظام   .المنسقنظرًا

، ٢٠١١مقارنةبعام٢٠١٢هذاالمؤشرلعامارتفع وفیمایتعلقبمؤشرالتركز،فقد

وأقلمنالمتوسطالعالميالدول العربیةتركزالصادراتوتجدراإلشارةإلىأندرجة   .الزالت تعتبرمنخفضةنسبیًا
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  "مؤشرالتركزوالتنوع" تنافسیةالصادراتالعربیة: )٩( رقم الشكل

استقرارًا ٢٠١٢مؤشرالتنوعلعامأما فیما یتعلق بالمستوردات العربیة فق سجل

- ١٩٩٥سجل انخفاضًا خالل الفترة مؤشر الإالأن. ،وذلكبالنسبةلجمیعالدواللعربیة٢٠١١مقارنةبعام

، مقارنةبالتنوعالحاصلفیهیكاللصادراتالعالمیةللدولالوطنیةالمستوردات،ممایدلعلىزیادةتنوع٢٠١٢

  .٢٠١١مقارنةبعام٢٠١٢لعامبشكل بسیط هذاالمؤشرارتفع وفیمایتعلقبمؤشرالتركز،فقد

  "مؤشرالتركزوالتنوع" العربیةالمستورداتتنافسیة: )١٠(رقم  الشكل
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  :النتائج والتوصیات .٦

تقترب منظمة التجارة العالمیة على غرز شعلة جدیدة منذ تأسیسها وقد مر على تأسیسها عشرون، عملت 

تلك الفترات دورا فاعال في تسریع عجلة القدرة الحركیة للتجارة العالمیة عمومًا والعربیة خصوصا، وساهمت في 

ي حجم الصادرات والمستوردات السلعیة العالمیة، لكن التطورات الملحوظة على االرتفاع المستمر ف

تواجهالصادراتالعربیةجملةمنالتحدیاتالتیتؤثرعلىتنافسیتهاوالتیمنبینهاالتركزالسلعیللصادرات،حیثتمثلصادراتالمحروقاتنسبةكبی

. رةمنإجمالیالصادراتالعربیة

وجیاباعتبارأنالصناعاتالتیتعتمدعلىالمواردالطبیعیةذاتأكماأنهناكعامآلخریفسرضعفتنافسیةالصادراتالعربیةالتیتستندإلىالتكنول

،وذلكبالرغممنحدوثبعضالتحسننحوتصدیرمنتجاتمتوس همیةنسبیةأكبرمقارنةبالصادراتعالیةالتكنولوجیاالتیتعّدمتواضعةنسبیًا

  . طةوكثیفةاالستعمااللتكنولوجیلدىعددمنالدول

تكالیفالنقل،خاصةبیندواللمشرقوالمغربالعربي،إضافةإلىعدمتو أنهناكالعدیدمنالمعوقاتتتعلقبالخدماتاللوجستیةوارتفاعو 

فرخطوطنقلمنتظمةوغیرهامنالقیوداإلداریةواإلجراءاتغیرالجمركیة،وضعفالبرامجالتسویقیةوفقدانالجودةلعدمتطبیقالمواصفاتوال

. میةالصناعاتالتصدیریةكماأنالبحثوالتطویریؤثرفیدورةحیاةالمنتجواستمراریةتسویقهوبالتالییساهمفیضعفتن. مقاییسالدولیة

باإلضافةإلىضعفبرامجالتمویاللقائمةعلىبناءاألسواقالتصدیریة،وهومایستلزمتبنیسیاساتتستهدفتشجیعالتخصصفیاإلنتاجحسبا

لمیزةالنسبیةوتحسینبنیةكفاءةالتجارةمنكافةجوانبهاومنهاتلكالمتعلقةبالممارساتالتجاریةوالجماركوالنقلوالمعلوماتواالتصاالتوالت

  .مویل

  

  

 الھوامش .٧
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، االمم (UNCTAD) لتنمیةرةوالتجاالوحةدلمتحامألمارتمؤممنظمة التجارة العالمیة، : تسویة النزاعات -١

 .٢٠٠٣ ،فجنیو  ركویونیالمتحدة، 

تأثیر منظمة التجارة العالمیة على االقتصاد العالمي، المصطفى ولد سیدي محمد، موقع الجزیرة االخباري،  -٢

٢٠٠٤ ،3d1ed8a133f3-8b35-4161-ed92-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8e3d194f 

مة التجارة موسوعة مقاتل من الصحراء، االمیر خالد بن سلطان بن عبد العزیز، موضوعات اقتصادیة، منظ -٣

 .، المملكة العربیة السعودیة٢٠١٣العالمیة، العدد الرابع عشر، 

  

 المصادر .٨
  

، االمم )UNCTAD(لتنمیة رةوالتجاالوحةدلمتحامألمارتمؤممنظمة التجارة العالمیة، : تسویة النزاعات - 

 .٢٠٠٣، فجنیرك و ویونیالمتحدة، 

جامعة الدول ، شؤون عربیة أسامة عبد المجید،. د ،ة وأثرها على االقتصادات العربیةمنظمة التجارة العالمی - 

 .١٩٩٩آذار / مارس، ٩٧عدد ، العربیة

، ورقة مقدمة في المائدة المستدیرة لألساتذة العرب بشیر الزعبي،. د االقتصادیات العربیة وتحدیات العولمة، - 

  .١٩٩٩، لیبیا

 .أبو ظبي، االمارات العربیة المتحدة ،صندوق النقد العربي، ٢٠١٢لعام  التقریر االقتصادي العربي الموحد - 

موسوعة مقاتل من الصحراء، االمیر خالد بن سلطان بن عبد العزیز، موضوعات اقتصادیة، منظمة التجارة  - 

 .، المملكة العربیة السعودیة٢٠١٣العالمیة، العدد الرابع عشر، 
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٢٠٠٤ ،3d1ed8a133f3-8b35-4161-ed92-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8e3d194f 
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