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 المقدمة

 

وال زال اإلنسان منذ اآلف السنين وحتى , ظهر مفهموم التجارة حول العالم منذ القدم

( وأحل هللا البيع وحرم الربا: )يعمل بالتجارة, وقد ذكرت التجارة في القرآن في قوله تعالى اآلن

صدق هللا العظيم, إلى جانب انها المهنة التي امتهنها الكثير من األنبياء ومنهم الرسول محمد 

 .عليه أفضل الصالة وأتم التسليم

وحتى هذه  عام مضى 051111قبل  تطور مفهوم التجارة بشكل كبير منذ ظهوره

والذي يشمل كل  التجارة هي بيئة العمل والنظام الكامل لالقتصاد .¹(Watson, 2005) اللحظة

من األنظمة القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية العاملة في اي 

 .وميةوتعد التجارة البيئة التي تؤثر في أعمال االقتصاد والدولة الق. بلد

في بداية االتصال كان االنسان يعتمد على مبدأ االكتفاء الذاتي بالنفس, ومع تطور 

. بالظهور من خالل عمليات المقايضة بما يمتلكونه من سلع وخدمات التجارة مفهوم الوقت بدأ

مع ظهور العمالت في العالم أصبحت عملية تبادل البضائع والخدمات أسهل وعلى نطاق أوسع 

 .عليه باعتبار العملة ماال موحدا يسهل مفهوم التجارة مما كانت

تتضمن التجارة نظام معقد من الشركات التي تسعى لتعظيم ربحهها من خالل رفد   

كما أن نظام التجارة الدولية ساعد في تطوير . السوق بالمنتجات والخدمات بأقل التكاليف

العالم الثالث في بعض الحاالت من خالل  االقتصاد العالمي إال أنه أضر باالنتاج المحلي لدول

 .بعض االتفاقيات كمبدأ التجارة الحرة

مع التطور بالتجارة أصبح هذا المفهوم يأخذ بالتعقيد وتزداد أهميته بالنسبة للعالم ومع 

الوقت اصبحت التجارة تزدهر وتأخذ بالتضخم مما أوجب ظهور منظمات وقوانين تحكم هذه 

 .قتصاد العالمالعملية التي تتحكم با

 

¹.   Watson, Peter (2005). Ideas : A History of Thought and Invention from Fire to Freud. HarperCollins. ISBN 0-06-621064-X. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-06-621064-X


 

 

تحكمها القوانين والدول وأصبحت منظمة ظهرت قوانين التجارة بكثافة وبدأت العملية 

تدهور الوضع االقتصادي بشدة مما  بشكل كبيرولكن مع ذلك واجه العالم أزمات كبيرة أدت إلى 

االتفاقية  ظهرتأظهر الحاجة إلى المزيد والمزيد من الضوابط والقوانين ونبعا من هذه األسباب 

وذلك أعقاب الحرب العالمية الثانية في العام ( الجات)العامة للتعرفة الجمركية والتجارة 

التجارة الحرة بين األمم عن م والتي تعنى بالتخفيف من قيود التجارة الدولية وتشجيع 0991

سير لضمان منظمة التجارة العالمية  طريق فرض تعرفة جمركية قليلة وعلى أثرها ظهرت

 .² بانسياب وسهولة وتطورها بشكل واضح وتدريجي حول العالم بأجمعه التجارية العملية

يتناول هذا البحث منظمة التجارة العالمية بشكل عام ويتطرق ألهدافها وسياساتها 

وظهورها حول العالم, ثم يتخصص يالوضع االقتصادي بالدول النامية ودول العالم الثالث 

أثيرها عليها, وبالنهاية يتطرق إلى الوضع االقتصادي والردني بشكل وعالقتها بالمنظمة وت

 .خاص وانضمام األردن لمنظمة التجارة العالمية ومستقبل التجارة المحلي
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 منظمة التجارة العالمية

 

وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية . 0995أنشئت منظمة التجارة العالمية في 

 (الجات)منظمة التجارة العالمية هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة عمراً حيث أن 

 .³ م0991في العام  الحرب العالمية الثانية والتي أنشئت في اعقاب كما ذكرنا سابقا

صادرات الادت دزافقد . التجارة العالمية نمو في ةاستثنائي طفرة قدين األخيرينعال أظهر

اء نظام تجاري قوي بنومنظمة التجارة العالمية على  ساعدت الجاتحيث سنوياً % 6 بمعدل

 .ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق

إلى تطور النظام التجاري  الجات هاة التي عقدالتجاري سلسلة من المفاوضات أدت

باإلضافة إلى  عريفاتخفض الت أساسي شكلب هذه المفاوضاتتناوالت  حيث, بشكل ملحوظ

 أما المفاوضات. مثل مقاومة اإلغراق واإلجراءات التي ال تخص التعريفات جوانب مختلفة

إنشاء منظمة  فكانت حصيلتها 0999إلى  0996 والتي حصلت في الفترة ما بين األخيرة

  .التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية  تعد

إن مهمة المنظمة األساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من . بالتجارة ما بين األمم

 سواء الضمان كل من الثقة و, حيث تأمل المنظمة من ذلك تحقيقالسالسة واليسر والحرية

  .إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسالم وبالتاليوالمنتج أتهلك لمسل

عالم اقتصادى مزدهر  الهدف األعظم لنظمة التجارة العالمية يمن في الوصول إلى

يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة  حيث .يتمتع بالسالم ومسئول بصورة أكبر

 . تصديق عليها بواسطة برلمانات الدول األعضاءالتجارة العالمية بإجماع الدول األعضاء ويتم ال

 

 .موقع منظمة التجارة الدولية, الةمجموعة طالل أبو غز .³

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=wto&lang=ar 



 

يتم اإلعتراض بخصوص الخالفات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة 

بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير اإلتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام 

طر أن تمتد الخالفات إلى نزاعات وبهذه الطريقة تنخفض مخا. السياسات التجارية للدول بهما

الحواجز  يؤدي ايضا إلى إزالةبخفض الحواجز التجارية إن قيام المنظمة . سياسية أو عسكرية

   2.األخرى بين األفراد والدول

تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول األعضاء ثم 

تحول أية خالفات تجارية إلى آلية تسوية . برلمانات الدوليتم إقرارها الحقاً من خالل 

المنازعات في المنظمة حيث يتم االحتكام إلى اإلتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم 

وبهذا األسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى . والسياسات التجارية للدول تتوافق معها

ليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة وبتق. صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً 

  .التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين األمم والدول

أن محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة 

اإلتفاقيات تعد تلك . التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها

األسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول األعضاء حقوقا 

تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود 

  .مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع

ي أساس يهدف بشكلاإلتفاقيات ا حول انضمام الحكومات للمنظمة وتباحثها وتحاورهإن 

مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين إلدارة أعمالهم  إلى

وبالتالي . االختصاصات بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول األعضاء

ان وتدفق التجارة بسالسلة ن الهدف األساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريفإ

  .وبصورة متوقعة وبحرية
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 .؛ لبنان أمام االستحقاقالغات ومنظمة التجارة العالمية ن, ما بي(4111)فادي علي مكي  .



 

 :التجارة العالمية بتحقيق أهدافها من خالل القيام بالمسؤوليات التالية منظمةتقوم 

 ة,نتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارالتواجد كم, إدارة االتفاقيات الخاصة بالتجارة 

 القومية المتعلقة بالتجارةمراجعة السياسيات  ةفض المنازعات المتعلقة بالتجار, 

  معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خالل المساعدات

 ,التكنولوجية وبرامج التدريب

   التعاون مع المنظمات الدولية األخرى.  

 

% 91عضو يمثلون أكثر من  059تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من  

يتم اتخاذ القرارات   .ن يتفاوضون بخصوص العضويةيخرآ باإلضافة إلى. العالميةمن التجارة 

تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية . وتكون باإلجماع, بواسطة جميع األعضاء

  .5 بواسطة برلمانات جميع الدول األعضاء

ويعد هذا  على األقلالمؤتمر الوزاري في منظمة التجارة العالمية مرة كل سنتين  يتعقد

ويشمل )يأتي المجلس العام في المرتبة التالية  . ة العليا الخاصة باتخاذ القراراتالهيئ المؤتمر

بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم 

كما ينعقد المجلس . نيففي ج المنظمة مقرمرات في العام في  والذي ينعقد عدة( الدول األعضاء

أتي في ي .العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات

والتي ( تربس)التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية  المستوى

  .ترفع تقاريرها إلى المجلس العام

مة التجارة العالمية التأكد من أن الدول يقصد بعملية ومتطلبات االنضمام إلى منظ

األعضاء الجديد تتبنى وتواظب على تطبيق نفس السياسات التجارية التي تمارسها جميع الدول 

 ويجب أن تثبت. األعضاء األخرى, والتي تتميز بالشفافية والعدالة وإمكانية معرفتها مقدما
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 .امين العرب, منظمة التجارة العالمية, منتدى المح(4111)محمد سليم حربي . 



 

المية أن ممارساتها التجارية تتوافق البلدان التي تسعى إلى االنضمام لمنظمة التجارة الع

مع جميع االتفاقيات المنبثقة عن المنظمة, قبل أن يسمح لها باالنضمام إلى هذه المنظومة 

وعليه, فإن االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية طويلة وحافلة . التجارية العالمية

 .بالتفاصيل الدقيقة

. ة العالمية تتطلب إلغاء جميع الرسوم الجمركيةهنالك اعتقاد خاطئ بأن منظمة التجار

وهذا غير صحيح, إذ إن شروط االنضمام إلى عضوية المنظمة يتم التفاوض عليها ما بين 

الدولة صاحبة الطلب من جهة والدول األعضاء من جهة اخرى, وذلك من خالل سلسلة من 

اوضات شروط معينة تحدد وتسفر عن هذه المف. جوالت التفاوض الثنائية ومتعددة األطراف

بيد أن النظام القانوني في البلد الراغب باالنضمام . متطلبات انضمام الدولة المعنية إلى المنظمة

 . يجب أن يتوافق قبل االنضمام مع جميع االتفاقيات المنبثقة عن المنظمة

 من انللبلد لوطنيةا دةلسياا ضتقّوو قتختر بأنها ليةولدا لمنظمةا على لبعضا يأخذو

 لىا دتقو رةلتجاا تحرير عملية نبأو ,لجنسيةا دةمتعد كاتلشرا مصالح عايةور تشجيع لخال

 .لناميةا انلبلدا في لمتدنيةا راتلمهاا ذوي للعماا معيشة تمستويا ضنخفاوأ لبيئةا تخريب

إلى منظمة التجارة  نضماماال وخطوات مراحلفي الصفحة التالية ( 0)يبين الشكل رقم 

 .ديم الطلب وحتى اكتساب العضوية بالمنظمةمنذ تق العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 6 مراحل عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية(: 0)شكل 

 

 

 

 

 

 .الموقع االلكتروني. وزاة الصناعة والتجارة في األردن. 6



 

 اقتصاديات الدول النامية

 

 ء,العضاا انللبلد لمنافعا من لعديدا يحقق م إلى منظمة التجارة العالميةالنضماا أن

وف اقتصادية بظر تمر تيلا ,لناميةا انللبلد خصوصاًو كبيراً  تحدياً خرأ جانب من يمثل لكنهو

 من اكثر منضماا ءضو في لسلبيةا هرثاا له ألخرا وه مالنضماا معد ماوأ.  ستثنائيها مختلفة و

 ينرلخياا كال في تشكالياا دجوو في تتمثل لبحثا مشكلة نفأ الهذ ,لمنظمةا لىا اً بلد 051

 .لمناسبا جلألستنتا لتوصلوا لموضوعيا لعلميا لتحليلا من بد الو حينولمطرا

 رةلتجاا منظمة لىا تنضم لتيا انلبلدا جهاتو لتيا تلمشكالوا تلتحدياا من جملة كهنا

 : 7 يأتي ما اهمها لناميةا انلبلدا صخا بشكلو لعالميةا

 

 خاصة ء,ألعضاا انللبلد بالنسبة لمنظمةا تمثله يلذا الساسيا يلتحدا ان .0

 ريلتجاا طلنشاوا لصناعةوا عموماً لبلدا دقتصاا تضع نهاا هي ,لناميةا انلبلدا

 لفنيةا)  لطويلةا ةلخبرا نيمتلكو عالميين منافسين مع جهةامو في صخا بشكل

 درمصا لىا للوصوا على رةلقدوا رةلمتطوا لتكنولوجياوا(  يةدارالوا

 .األردن منهاو لناميةا انلبلدا في لصناعةا ليهاا تفتقر رموا كلها ذهوه ,لتمويلا

 

 تلعب لتيا لجنسيةا دةمتعد تكالشرا يه ةلمتكافأا غير لمنافسةا ذهه رمصد ان .1

 عمالهاا في تستند نهاا حيث. لعالميا قلسوا ىقو تحديدو تشكيل في مهماً دوراً 

 بحيث طبيعية غيرو ذةشا اقسوا خلق في مهتسا لتيا رالحتكاا سلطة على

 في لوطنيةا تكالشرا يجعل يلذا المرا ة,لكبيرا حبارالا تحقيق من تمكنها

 . لعمالقةا الجنبيةا تكالشرا تلتصرفا ةسيرا لناميةا انلبلدا
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( 77)  ,يعزلتووا للنشر ءصفا دار,  لناميةا وللدا تيادقتصاوا لعالميةا رةلتجاا منظمة, ديلعباا النز لناصرا عبد.د .

 .ص م,  0222 ,لىوالا لطبعةا ردن,الا ن,عما



 

  تفترضه مما بالضد لكوذ تنافسية غير اءجوا خلق في مهيسا لكذ مثل ان .3

 تمتلك لجنسيةا دةمتعد تكافالشر لعالميةا رةلتجاا منظمة لىا مالنضماا عملية

 طنشاو دور تهميش لىا دييؤ اوهذ خليةالدا سياساتها سمر في لحريةا

 . لناميةا انلبلدا من للعديد يةدالقتصاا افدهالا مع رضيتعاو لوطنيةا تكالشرا

 

 ال تستجيب قد لجنسيها دةمتعد كاتللشر جالنتاا وهيكلة تتيجيااسترا ان كما .9

 ما غالباً فهي , لجنبيا رلالستثما لمضيفا لناميا للبلد الجتماعيةا تلوياولال

 لتيا تلمنتجاا ذهه من لكسبا تحقيق لسهوله ليهكما تمنتجا جالنتا تميل

 ,لناميةا انلبلدا تسياسا كزتر حين في دةعا لمرتفعها للدخوا ذوي فتستهد

 الجتماعيةا تلفئاا حاجة لسد الساسيةا لسلعا جنتاأ على ن,الحياا غلبا في

  .سعةالوا

 

 تخفيض لعضويةا على يحصل يلذا لبلدا على ضتفر ليهولدا لمنظمةا ان .5

 لكوذ ردةلمستوا ادلمووا لصناعيةا تلمنتجاا على كيةلجمرا لتعرفةا لمعد

 ال قد ةلفترا ذهه مثل وان(  اتسنو عشر لغالبا في)  معينة منيةز ةفتر لخال

 مبعد ءالعضاا انلبلدا متلز لمنظمةا ان كما. تلحاالا من لعديدا في كافية نتكو

 ةلمستوفاا تلك ءبأستثنا رداتلمستوا على ىخرا مسور او ئباضر يةا ضفر

 . مقدمة خدمة مقابل

 

 على لكميةا دلقيوا جميع لةازا نضما ءالعضاا على يضاًأ لمنظمةا ضتفر .6

 ملتاا لمنعا او لمسبقةا تفقاالموا او لحصصا مثل ليهاا خلةالدا ارداتلوا

 بكافة اماللتزا لتشمل اءاتالجرا ذهه تمتدو. ادلمووا لسلعا بعض من ادلألستير

 .  رةللتجا لفنيةا جزالحوا تفاقيةا تمتطلبا

 

 أو حمائية اءاتجرا يةا ذتخاا معد ءالعضاا انلبلدا على لمنظمةا ضتفر .1

 ذهه لمثل للمخوا لتشريعا ارستصدا قبل اقالغرا ضد اءاتجرا أو تعويضية

 .  لمنظمةا قبل من اءاتالجرا



 

 قبحقو لخاصةا تلتعليماوا نينالقوا تطبيق على لعملا يضاًا لمنظمةا ضتفر .9

 ذهه امستخدا تستطيع ال ءالعضاا انلبلدا نبأ يعني اذوه ,لفكريةا لملكيةا

 في للحاا كما هو ,لفكريةا لملكيةا بصحاا لىا معينة مسور فعد دون قلحقوا

 او لفنيةا أو بيةدالا تلنتاجاا جنتاا دةعاا أو جالنتاا خيصاتر امستخدا

 اذه مثل نفأ للحاا بطبيعةو. شابه ماو خالستنساا لتقليدا لخال من لصناعيةا

 انللبلد بيةدالوا لفنيةا يةرالدوا لمعرفةا ىمستو على يؤثر ان شأنه من اءالجرا

 .  جالنتاا تكاليف عتفاار لىا ذلكآ دييؤو لمعنيةا

 

 ءالعضاا على ليةولدا لمنظمةا تفرضها لتيوا رةلتجاا على لفنيةا دلقيوا ان .9

 قيلالعرا يضع ,تطبيقها في دلتشدوا ,ليةولدا لتقييسا منظمة لكوكذ

 حجم على سلباً يؤثرو لناميةا انلبلدا في ينرلمصدا مماا تلصعوباوا

 حجم عن فضالً ت,لمدفوعاا انميزو ريلتجاا انلميزا علىو دراتلصاا

 . لديها الجنبيا فلصرا

 

 انلبلدا تفرضها لتيا كيةلجمرا لتعرفةا ىمستو نفأ سبق ما لىا ضافةأ .01

 جةدر عتفاار مع يتصاعد ىالخرا انلبلدا من تهاردامستو على لصناعيةا

 نةربالمقا لصنعا تامة تلمنتجاا على مرتفعة سوماًر ضتفر نهاا اي ,لتصنيعا

 انلبلدا رةقد من يحد ما اذوه ج,النتاا من ليةوالا حلالمرا في تلمنتجاا مع

 هدلجوا ىمستو بانه علمنا ما واذا.  لصناعيةا منتجاتها تصدير على لناميةا

 في مثيله من بكثير علىأ لمتقدمها لصناعيها انلبلدا تمنتجا في لنوعيهوا

 علىو لناميةا انلبلدا في جالنتاا على لسلبيا لتأثيرا ىمد ادركنا لناميها انلبلدا

 .ةلمتكافأا غير لمنافسةا اءجر من لعاملها ياليدا تشغيل

 

 

 

 



 

 التجارة العالميةلمنظمة انضمام األردن 

 

انضمام منذ . 00/9/1111في  في منظمة التجارة العالمية عضوا رسميا األردن أصبح

التجاري شملت  من اإلصالحات على نظامه األردن للمنظمة عمل على إجراء مجموعة

المنظمة, حيث تم تعديل  تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات

كما تم تعديل القوانين المتعلقة  . واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية

المحلي والضريبة العامة على المبيعات  مواصفات والمقاييس و الزراعة و حماية اإلنتاجبال

 ومن جانب آخر ,استثمارات غير األردنيين والجمارك واالستيراد والتصدير, الى جانب نظام

المنظمة بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما  التزم األردن بموجب انضمامه الى

الخدمات والمستثمرين األجانب من الدول األعضاء في المنظمة إلى  نفاذ موردي حرية يوفر

 .7 التشريعات األردنية الساريةاألردني وبما ينسجم مع  السوق

فقد تضمنت االلتزامات األردنية تجاه المنظمة تخفيض  في مجال التجارة في السلع,

تخفض إلى  ومن ثم 1111في عام %( 31)بحدها األعلى  نسب التعرفة الجمركية لتكون

%( 11)ليستقر سقف التعرفة الجمركية األردنية عند مستوى  وأخيراً  1115في العام %( 15)

   .بعض السلع من هذا التخفيض , مع استثناء 1101في العام 

االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة إلى  0999م طلب في العام يقدبداية بت األردن قام

. 0995الى طلب انضمام الى منظمة التجارة العالمية في العام الحقا  هوالذي تم تحويل (الجات)

 .برتوكول االنضمام وانتهت مفاوضات األردن لالنضمام الى المنظمة بالتوقيع على

دولة أمام الصادرات ( 051)يوفر انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية فتح أسواق 

القوانين واألنظمة فافة من اإلجراءات واألردنية من السلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وش

 ومن جانب أخر, ساهمت . التي تحكم التبادل التجاري وفقا لقواعد واتفاقيات المنظمة
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اإلصالحات االقتصادية على المستوى الوطني والتشريعات الجديدة التي تم وضعها لغرض 

كما توفر . ي األردناالنضمام الى المنظمة, في ايجاد بيئة جاذبة لالستثمارات واألعمال ف

من العضوية بالمنظمة فرص جديدة للنفاذ إلى أسواق الدول األخرى في السلع والخدمات ض

 .أجندة الدوحة التنموية

 فعد يه لعالميةا رةلتجاا لمنظمة مالنضماا من لمتوقعةا اليجابيةا اتلتأثيرا زبرا من

 ربأسعا لسلعا جنتاا لىا تفضي لتيوا لعالميةا لمنافسةوا لحرا دالقتصاا بأتجاه لوطنيا دالقتصاا

 نفالمستهلكو. اءسو حد على لمنتجينوا للمستهلكين ةلفائدا يحقق بما عالية تصفاابموو منخفضة

 ,لغائهاا حتى او يةآلجمرا ملرسوا ىمستو ضنخفاا بسبب لمنخفضةا رالسعاا من نينتفعو

 نيتمتعو ونهمآ حالة في النتاجيةا لتكاليفا ضنخفاوأ جالنتاا حجم توسيع من نينتفعو نلمنتجووا

 . لتنافسيةا راتبالقد

 لناميها انللبلد تفضيليهو ةمميز بمعاملة تقضي نصوصا تتضمن لمنظمةا مع التفاقيةا ان

 مماأ لعالميةا اقالسوا لفتح صلفروا لمنافعوا قلحقوا من كثير على لللحصو هلهاتؤو

 توسيع شانه من جالنتاا في لمتوقعا لتوسعا انكما . لوطنيا جالنتاا تحفيزو لوطنيةا دراتلصاا

 من جيهرلخاا اقلالسو لتصديرا صفر توسيعو جهه من لبطالها حجم تقليصو لعملا صفر

 . تلمدفوعاا انميزو ريلتجاا انلميزا على يجابياا ينعكس يلذوا, ىخرا جهه

 من لمحليةا تلمنتجاا حماية في مهيسا األردن إلى المنظمة من المفترض بأن منضماإن ا

 تلتشريعاا اربأصد حلسماا لخال من اقالغرا تحاال خاصةو رةلضاا يةرلتجاا تسارلمماا

 الجنبيا رالستثماا كةحر تشجيع على نيعمال لمنافسهوا لعالميةا اقالسوا حنفتاا نا. مةزلالا

 لمحليها لتكنولوجيةا راتلقدا زيعز يلذوا لمعنيا لبلدا لىا لحديثها لتكنولوجياا تدفق يسهلو

 .  لمحليا رالستثماا يحفزو

 من بد ال ةخطيرو ةكبير تتحديا جهةاموو تسلبيا على يينطو مالنضماا نفا بالمقابلو

 تاليجابياا ان حيث لمنظمةا عضوية من دةالستفاا من لتمكنا ضلغر تذليلهاو معها لتعاملا

 لمعنيا لبلدا قعوا على يعتمد فاالمر ,حتمية نتيجة ليسو قائم لحتماا بمثابة يه كورةً لمذا

  اتلمميزا من عالنتفاا تبمتطلبا ءاليفاوا لتكيفا على تهرقد ىمدو يةدالقتصاا فهوظرو

 



 

 وكل يةآلجمرا ملرسوا ءلغاوإ لعالميةا اقلالسو ملتاا حالنفتاا ان لمنظمةا تقدمها لتيا اليجابيةا

 تمتلك لتيا لمتقدمةا انلبلدا صالح في ل,لحاا بطبيعة ن,يكو فسو لدعموا لحمايةا لشكاا

 لكذ نفأ قطعاو ,لتنافسيةا من لعا ىمستوو ائلةه تصديريةو نتاجيةا راتقدو راً متطو داً قتصاا

 لتصديريةوا النتاجيةا راتلقدوذات ا لمتخلفةوا لضعيفةا لناميةا انلبلدا صالح في نيكو لن

 غيرو لةدعا غير منافسة لىا لضعيفةا داتالقتصاا ضيعر ان شانه من اذه ان. اجد ودةلمحدا

 .  صناعاتهاو منتجاتهاو ياتهادباقتصا ارالضرا حفدا تلحق ان شانها من متكافئة

 داتالقتصا تمييز دون لمتطرفةا ليهالليبرا تطبيق باتجاه تدفع لغنيةا انلبلدا تحكوما ان

. لفقرا لةوازا مةالمستدا لتنميةا زتعز لتيا يةرلتجاا تلسياساا عمد من بدال لكوذ لناميةا انلبلدا

 عتباا عليها ضتفرو يةولمتساا صلفرا تهيئة دون اقالسوا فتح فتستهد ليةالليبرا ذهه مثل ان

 . لخاصةا وفللظر رعتباا اي دون لخصخصةا

 تلسياساا لتطبيق لناميةا انلبلدا على بالضغط لغنيةا انلبلدا متقو يلذا لوقتا في

 تلخدماوا لصناعيةوا عيةرالزا تلمنتجاا لمجا في رةكولمذا انللبلد قهااسوا فتحو ليةالليبرا

 خاصةو ت,العاناا تقديم علىو لحمائيةا على ءالبقاا على مصممة يه وتبد لوقتا نفس في فأنها

 لناميةا انلبلدا على ليةالليبرا ضفر نبأ عميقة كاشكو كناه نفأ الهذو. عيةرالزا للسلع بالنسبة

 . رةكولمذا انللبلد سلبية رآثا لىا دسيقو

. عيهاارمز لىا لغنيةا انلبلدا تمنحها لتيا تالعاناا من اً كثير رتتضر لناميةا انلبلدا ان

 انلبلدا تجبرا ليةولدا لمنظمةا نيناقو تتضمنها لتيا يةرلتجاا دلقيوا نفأ متقد ما لىا الضافةبا

 لم انلبلدا ذهه وان. لتنميةا تسياسا من مهمة نباجو في ستقالليتهاا عن لتخليا على لناميةا

 تمنع لعالميةا رةلتجاا بمنظمة لخاصةا فاالتفاقية. فعالة صناعية تسياسا لتطوير صلفرا تمتلك

 تعتمد لتيا تلكو دراتلصاا اداء على تعتمد لتيا دةلمضاا اءاتالجرا امستخدوا تالعاناا تقديم

 . لمحليةا ملخاا ادلموا على

 لتيا( TRIPS) راً ختصاا ةلمسماوا رةبالتجا لمتعلقةا لفكريةا لملكيةا عناصر بعض نا 

 صعوبة ثراآ تجعلها خالستنساوا لطبعا قحقوو( Patents)  خيصالترا مثل قضايا مع تتعامل

  تلمنتجاا على للحصوا تكلفة عتفاار لىا دييؤ مما ةلجديدا لتكنولوجياا لتقليد لناميةا انللبلد

 

 



 

 

 ةلقوا تكافؤ معد نفأ فقالتوا أمبد لىا تستند لمنظمةا اراتقر ان غمور انلبلدا ذهه في ةلجديدا

 اً فقر ثرآالا سلناا تآتر لناميةا انلبلدا بين فيما تلخالفاوا لمختلفةا انلبلدا بين فيما يةدالقتصاا

 من لعديدا مكانيةا ضعفو تضاوللمفا لفنيا لتعقيدا يداتز ان كما .ضعيفة ميةوتسا ةقو عند

 ذتخاا عمليةو تالاولمدا قعوا نفأ عموماًو. لتكافؤا معد مشكلة لىا فضاا قد لناميةا انلبلدا

 . لناميةا انلبلدا تهميش على عمل قد اراتلقرا

 ملالعوا من دبعد يتأثر مالنضماا عن لناجموا لصناعةا على لسلبيةا اتلتأثيرا ةشد إن 

 تطبيق يتم لتيا لزمنيةا ةلفترا لكوكذ رةلتجاا تحرير برنامج تطبيق شمولية ارمقد مهااه

 لسلبيا لتأثيرا نكا كلما جاًرمتدو وداً محد لبرنامجا نكا فكلما ,خاللها رةلتجاا تحرير اءاتجرا

 ت,للمنتجا لتنافسيةا رةلقدا ىمستو على يضاًا لسلبيا لتأثيرا يعتمدو كما. صحيح لعكسوا ضعيفا

 ميةهالا كانت كلما فأنه اً خيروأ. لتنافسيةا رةلقدا ىمستو مع عكسياً لسلبيا الثرا يتناسب حيث

 .مهماًو اً كبير اً تأثير مالنضماا عملية كتتر كلما ديالقتصاا طلنشاا في ةكبير للصناعة لنسبيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة

 

األهمية , فقد  ومع هذه. تمثل التجارة الدولية العصب المركزي القتصاديات دول العالم 

تطورت من خاللها , بدءاً  مرت النظرية االقتصادية التي تعنى بدراسة التجارة الدولية بمراحل

بل مرغوباً فيه من الناحية . ممكناً  بالنظريات التي كانت ترى االكتفاء الذاتي لكل بلد أمراً 

ووصوالً . وهو ما يستدعي فرض قيود عليها  االقتصادية ؛ وعليه فال داعي للتجارة الدولية ؛

ن دول العالم , وأنها تزيد من رفاه التوسع في التجارة البينية بي إلى النظريات الحديثة التي ترى

 .2المشاركة فيها على حد سواء ؛ فال بد من تحريرها من القيود  العالم والدول

 لعالميةا اقالسوا حنفتاا من دةلألستفا مختلفة فرصاً يفتح ليةولدا للمنظمة مالنضماا نإ

 لمختلفةا تالخدموا لسلعا من األردنية دراتلصاا بوجه كيةلجمرا ملرسوا ءلغاا او تخفيضو

 ىمستو فعور رلتطووا لنموا على ىالخرا تلقطاعاوا لصناعيا علقطاا يشجع يلذا المرا

 الجنبيةا لبضائعوا لسلعا اعنوا مختلف على دنياألر قلسوا حنفتاا ان كما ,جيةالنتاا ءةلكفاا

 خلالدا في للمستهلكين يةدقتصاا منفعة يمثل فسو منخفضة كيةجمر مسوور ةجيد تبنوعيا

 راتلقدا من زيعز بما لتكنولوجياا تدفقو يةدارالوا لفنيةا اتلخبرا لخود تشجيع عن فضالً

 . يةدالقتصاا لتنميةا عملية تطويرو لمحليةا لتكنولوجياا

 لمتمثلوا نآلا عليه وه كما ألردنا في ريلتجاوا ديالقتصاا لوضعا ارستمرا حالة في

 ألردنا منضماا نفأ ةمعتمد غير ءمناشي منو لسلعا اعنوا مختلف على ألردنيةا قلسوا حبأنفتا

 على ألردنيةا قلسووا ألردنيا لمستهلكا لحصو يؤمن فسو لحالةا ذهه مثل في ليةولدا للمنظمة

 لمستهلكا من لكل منفعة يمثل اذوه تنافسية ربأسعاو ةلمعتمدا ءلمناشيا من لسلعا اعنوا دجوا

 . ألردنيةا قلسووا ألردنيا

 

 

2
 ةجريد( 2) ءلجزا ,لصناعيا علقطاا قعوا على نعكاساتهاوا ,لعالميةا رةلتجاا منظمة, شيدر دمحمو ثائر. 

 .4115/00/47 دعد نلزماا



 

 يه لعالميةا رةلتجاا لمنظمة مالنضماا عن لناجمةوا رةكولمذا زاتالمتياوا صلفرا لكن

 جهةالمو ضاعهأو تكييف يستطيع يلذوا منها دةالستفاا على درلقاوا لهلمؤا للبلد فقط متاحة

 ظل فيو لمرحلةا ذهه في األردن ان .ليةولدا للمنظمة مالنضماا عن تنجم لتيا ةلجديدا تلتحدياا

 حنفتاا عن لناجمةا تلتحدياا جهةامو من يتمكن لن فسو يعيشها لتيا لصعبةا عضاوالا

 لوطنيةا للصناعة بالغ رضر عنه ينتج فسو مما ,لقصيرا المدا في القلا علىو اق,السوا

 لصينيةا خاصةو الجنبيةا لسلعا منافسة على حالياً درةقا غير لصناعةا نال ,لمحليا جالنتاوا

 خليالدا قلسوا من تلمنتجاوا لمحليةا تلصناعاا من لعديدا حةازا لىا لكذ دييؤ قدو آلسيويةوا

 لعاملةا ياليدا تشغيلو ديالقتصاا لنموا على سلبية رآثا من لكذ في بما جيةرلخاا اقألسووا

 . معا بشكل يةدالقتصاا لتنميةا عملية علىو

 لبلدا عزلة لىا دييؤ فسو لعالميةا رةلتجاا منظمة لىا منضمااال معد نفأ لوقتا بنفس

 دراتلصافا .لعزلةوا لحمايةا ظل في رلتطووا لنموا تحقيق من يتمكن لنو لعالميةا اقالسوا عن

 تجد لن لمنافسةا ونبدو رتتطوو تنمو لكي ةحر رةتجاو مفتوحة اقسوا لىا بحاجة لوطنيةا

 مماا األردن نفأ عليهو . النتاجيةا تهاءوكفا تهاراقد فعور تكييف لىا ةمضطر نفسها لصناعةا

 . مُر ماهحالا ينرخيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تلتوصياا

 

 تسهيلو ,ليةوالا لمرحلةا في خصوصاًو مالنضماا على لمترتبةا لخسائرا تقليص فبهد

 تحقيق على لعملا من بد ال لجديدا للوضع لوطنيا دالقتصاوا لصناعةا عضاوال لتكييفا عملية

 لبلدا لهتؤ لتيا يةدالقتصاا تصالحالال برنامج ضعو على لعملاو اءاتالجرا من مجموعة

 للصناعة يةدالقتصاا ءةلكفاا ىبمستو ضلنهوا يحقق بما ةلجديدا وفللظر لوطنيا دالقتصاوا

 تسياسا سمور تنموية تيجيةاسترا ضعو لخال من لكوذ ىالخرا يةدالقتصاا تلقطاعاوا

 .لتنمويةا تيجيةاالسترا في لمرسومةا افدهالا تحقق بحيث بينها فيما متناغمةو ضحةوا يةدقتصاا

 لعملالتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة واالستفادة من االنضمام للمنظمة ال بد من 

 المقنعة, لبطالةا لتقليص فيه دلموجوا هللترا على ءلقضاوا لةوللد داريالا زلجهاا تقوية على

 مع ,لممكنةا لوسائلا بكل بلمطلوا ىلمستوا لىا داريالا زلجهاا من يتبقى من ءةكفا فعور

 . يةدالقتصاا لتنميةا عملية في هدور ليأخذ والعام صلخاا للقطاعين لتشجيعوا لدعما كل تقديم

 تطويرو هيللتا لمختلفةا تلتسهيالوا تلخدماوا فزالحوا بتقديم لحكومةا مقيا إن 

 رةتجالا منظمة تتعليماو نينالقوا مع رضيتعا ال بماو لمختلفةا يةدالقتصاا تلقطاعاوا لصناعةا

 .ن عملية المنظمة ويجب أن يؤخذ بعين االعتباريقوي من االستفادة م لعالميةا

 تعزيز على لعملا للمنظمة  كذلك من األمور التي تساعد على تعظيم منفعة االنضمام

 بما تلمنتجاا دةجو تحسينو لتطوير لوطنيةا تلصناعاا في تحسينو لتطويروا لبحثا عملية

  .ةلجديدا لتنافسيةا لبيئةا مع يتالئم

 ما في لتنسيقوا ونلتعاوا لدمجا تعمليا بتشجيع على القيام في النهاية نوصي الحكومة 

 ىمستو فعر يؤمن بما لمختلفةا يةدالقتصاا تلقطاعاا بينو بينها فيماو لمختلفةا تلصناعاا بين

 تمستلزماو تخدما من لتحتيةا لبنىوا لوطنيا جالنتاا تمستلزما افةآ توفيرو النتاجيةا هءلكفاا

 .لخا... تمويلو

 



 

 

النجاح الداخلي من  ان نجاح التجارة وعملية االنضمام لمنظمة التجارة العالمية يبدأ

اسات والخروج من قوقعة الدول النامية ومحصورية بالدولة والتطور باالصالحات والسي

كما هي متأثرة بغيرها من  التفاعل واالنضمام للعالم كجزء ال يتجزأ منه وكقوة فاعلة مؤثرة

فالتغيير يبدأ . والسياسية والتجارية في العالمالقوى لتصبح واحدة من الركائز االقتصادية الدول و

 .الداخل حتى يترك أعظم األثر بالخارج من
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 "Formation commerce" 

 

 Members and Observers األعضاء والمراقبين  WTO  منظمة التجارية العالمية وصل

 .1109يناير / كانون الثاني  19المسار في لهذا 

 

International intergovernmental organizations granted observer status 

to WTO bodies  المنظمات الدولية التي لها عضوية مراقب في هيئات منظمة التجارة

فبراير / شباط  3منظمة التجارية العالمية وصل لهذا المسار في  WTO .(باإلنجليزية) العالمية

1109. 

 

ات ومنظمة التجارة العالمية, لبنان أمام االستحقاق, دكتور فادي علي مكي, المركز جما بين ال

 .99-91, ص 1111اللبناني للدراسات, الطبعة األولى عام 

 

 .العالمية, دكتور صباح نعوش, بحث غير منشورالعالم اإلسالمي ومنظمة التجارة 
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www.cc.columbia.edu/cu/cup :لموقعا   

 

Britannica.com :قعلموا 

 

 ءصفا دار,  لناميةا وللدا تيادقتصاوا لعالميةا رةلتجاا منظمة, ديلعباا النز لناصرا عبد.د 

 ص م,  0999 ,لىوالا لطبعةا ردن,الا ن,عما( 91)  ,يعزلتووا للنشر

 

 ءلجزا ,لصناعيا علقطاا قعوا على نعكاساتهاوا ,لعالميةا رةلتجاا منظمة, شيدر دمحمو ثائر.د

 1115/00/19 دعد نلزماا ةجريد( 9)

 

 .الموقع االلكتروني. وزاة الصناعة والتجارة في األردن

 

 .وزارة التخطيط

 

 .امين العرب, منظمة التجارة العالمية, منتدى المح(1111)محمد سليم حربي 

 

 .موقع منظمة التجارة الدولية, الةمجموعة طالل أبو غز

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=wto&lang=ar 

 

 لصناعها على لعالميها هرلتجاا لمنظمه قلعرا منضماا اتتأثير ,(1119) لقريشيا ظمكا مدحت

  .لوطنيا دالقتصاا علىو قيهالعرا


