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الملخص

تكمننهميةماننامة ف ةيمننام ننلمم مو نناممغم ألنناممولننويم ننم مة ةمانناموة مممنناامةننومإمكمناننام
ة ننفلو م ننلممنةمننامة تألننميلمة غم ماننا مومننفمممننممتننو ي مة ن مة منةمنناممننهمم ةياننمم بوةيألم اننم م
القتصمفام مة نمماا ممهميأللمممنمدفتامم نلمة نانوام مقتصنمفةتام مإلنم امإ نقممنممت فمن م

مهمميةامموةيألم ام م القتصمفام مة نمماا .م

يتمثلمة اففمة يئاملم لمين مميفيسمةالنلممممإ نقمة منةمنامة غم مانام جتألنميلمة ن ماشنكلم
ة ننف منمتنموان نمنممامن نمنم ج ننفو مة نمما ننا مود ننممالنمم ننهمدوةم ننلمة نم ننومةالقتص ننمف م ج ننفو مة نمما ننا م
ودمملمأل بم المتثمم ةي مة ألن اا موة نفلو مإ نقمة منةمناممنيألغلمة منق نام لنملم ج نوةيم

وة ت مف مةالقتصمف م نيهمة نفو مة نمماناموة نفو مة نانامواغمنلمدجنقمإشنمدامننويممنهمة ممنموةلم
وة غفة ننامة تألمي ننام ننيهمة ننفو .م ن كمالم ننفممننهمإدننمفلمةاكجننامةقتصننمفام مة ننفو مة نمماننام تننقم
تتمكهممهمتألمويمة مغوقم موة غيةقيلمة تلمتمنغامممهمة فلو مإ قممنةمامة تألميلمة غم مانا م
ممما قمة تكيفم جفلو مإ قمة منةمامة غم ماا.موامتغيامة ن مفويمة منةمنام نلمنشنيم

ة ممموةلموة غفة امة تألمي ام نيهمفو مة غنم م مكمنمميتننمو مة ن مة غالقنام نيهمة منةمناموة نفو م
ة نمماننا مو ج ننلمة لننولمدجننقم ألننممة مغمنننملموة ةجننممة ن مي ت ن مة ننفو مة صنننمداام م ننفو م
ة نمماننا مممتغيل نمنمةاثننميمة ةغجاننامة مننج ااموة يألم اننامالنلننممممة ننفو مة نمماننامإ ننقمة منةمننام

ة فو اا.مو توصلمة

مإ قمة نتيألنا:مة تم اناميهمة نفو مة نممانام ينيمنملنألام م نفيمة كنم لم

ج ننفلو م ننلممنةم ننامة تأل ننميلمة غم ما ننا موة ننفلو مة ننقمة منةم ننامامك ننهميهماش ننكلمة ننف منمم ننهم

ة ةفةفمة تنمواامة ك يمم القتصمفام مة نمماا مودمملممهمدوةملمأل بمةالمتثمم ةي .م م

م مومننج ام مة منةمننا مموةاليألم اننم مة تننلمي ييتاننممة ن مة منةمننامالمتغننمف مة ألننيلمة امننييممننهم
ة مج ام
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The international Onaganization of Tried
poor Countries
Abstract

The role of this organization which aimes atequality anongtue
counties of world in the clearity circunastn for external policy
and to show the rolo of organization and its relationships with
the uncivilized countries .
And how this relationship affecte the economies of
theuncivilzes counties.
And what aretvereflection counries achiev it which .
Jovna to the organization after its establishment .
And the student shows the negatives and positives side of
oiganization and the rate of in dustrial conntries to uncivitized
countries.
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المقدمة

كمهمال فم جفو مة منتصيلم لمة يبمة غم ماامة ثمنااميهمت فيم يممملي قامة غم ممة ألفيف م

وكمن مة تألميلمة غم مااموة مصم حمةالقتصمفااممهمة مويمة تلمة تج ميةماامك ييل م موقمم م

ة والام

مة مت فل مة مي كاا م وصةام ميداما مة غم م مة منتصي م كل مة م مياس مة مامماام

وةالقتصمفاام م فدولم غ فمةألتممدم م منمقشامقلماممة تألميلمة غم ماا.موقفمشاف مة ةتيلم غفم
ة يب مة غم ماا مة ثمناا مةلتالالن مشفيفةن م ل مة نةمم مة غم مل م ي مليأل ممغةم مة فو م
ة مشميكام ل ممنمخممةغم م م يمم مةالقتصمفاا مة شفيفل م ممتثنملمة والام مة مت فل مة تلم
مو مة ةمظمدجقممييةهمة ولمةالقتصمفاا موة مامماا موةتأل مة مييةهمة تألمي م لمة غم مم

صم حموةشنقهممممميفممالنتشميمة يوبمة تألمي ا موقلماممةال تكمي موة ت م ف.م م

وة ة مفدم م قمما منةمم مةقتصمف مامغق مالمت يةي ميمغمي مة صيف مولممه م ي ا مةنت م م
يؤوس مة موة موتوماع مم ةي ق مةالمتثممي مو ي ا مة تألميل مة فو اا مكل م ك مت

(منةمامة ألم ) م

ممكمم ميه م ةاوي ممةاوم مة غو ما ميفم مإ ق مفدم مة ةكي مةالقتصمف مة

ممةجام

مت نت مة والام م

ة مت فل مة مي كاا موة ملل م ت ي ي مة تألميل م بوة ةي ا مة غوةئق ميممم مت مف م ي م جمنتألم م
وة لفمم موة كميم و مة غم م.م م

وتملل مة مةالألتممدم مدهمممماممقمةتةمقاامة م مدممم 6491موكمهمالم فممهمن لم

ة ألم ممهمةتةمقاامإ قممنةمامفو اام كلمتكوهمقمنوناا مو تنشيمنودمنممهمة ممموةلم يهمفو م

ة غم م موميدمهممممت ن مة والام مة مت فلمة مي كاا م ك مكمممةيفةف م ف مة ن مشم و م
ة لمام مة ملتجةا ممولوي مدمل مة منةما موةيفةف مةالنت مفة ما اا مدمجام موآثميةم مدجقم
ة فو ملصوصمن مة فو مة نمماا م ام موةتام مكونام مكامه مألفيف متمتلفم مة فو مة مت فمام

ت يق ممصم ام مدجق م ممب مة فو مة نمماا مي م مة ة مال مامكه مة و مإال م أةماا مة م

ة منةمامة تلميتوقعميهمتجغبمفويةميك يممعمتومعممةاوممة غو مامة

ميص حموةقغمن ممالم

امكه م كل مفو مة غم م مإال ميه مت ج موة غمل مدجق ممالئما مةالقتصمفام مة م جاا م و تقم
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ة مؤممم مممغ م لمم مو ام المتةمفلمممممقفمت مج ممهم وةئفممو ميص م موتألنبممممقفم
ينألممدن ممهمت فام موتافيفة م ملتجفمشغوبمة منق ا.م م
اوالا-أهمية البحث وتساؤالته:
تكمه ميةماا مة فيةما م ل مم مو ا ممغم ألا ممولوي م م مة ةماا موة ممماا مةو مإمكمناام

ة فلو م ل ممنةما مة تألميل مة غم ماا مومفم ممم متو ي مة مة منةما ممه مميةام م بوةيألم ام م
القتصمفام مة نمماا ممهميأللممممدفتامم لمة ناوام مقتصمفةتام مإلم امإ قممممت فم م

مهمميةامموةيألم ام م القتصمفام مة نمماا .م
موتكمن ن ن ننهميةمان ن ن نناممنةمن ن ن ننامة تألن ن ن ننميلمة غم مان ن ن ننام كونان ن ن ننممي ن ن ن ننفمة يكن ن ن ننمهمة مممن ن ن نناام جنةن ن ن ننممم
ةالقتص ن ن ن ن ن ننمف مة ن ن ن ن ن ننفو لمة مغمص ن ن ن ن ن نني مة متمث ن ن ن ن ن ننلم ص ن ن ن ن ن نننفو مة ن ن ن ن ن ن ننفمة ن ن ن ن ن ننفو لموة ن ن ن ن ن ن ننكم
ة ن ن ن ننفو ل موة ن ن ن ن ن ميتم ن ن ن ننمم ةا ن ن ن ننويم ة تك ن ن ن ننتال موة شن ن ن ن نيةكامةالقتص ن ن ن ننمفاامكأ ن ن ن ننفممةن ن ن ن ن ةي ةي م

النم م ن ن ن ن ننهمدوةم ن ن ن ن ننلمة تنما ن ن ن ن ننامدج ن ن ن ن ننقمكم ن ن ن ن ننام
ة غو م ن ن ن ن ننا مكم ن ن ن ن ننممامك ن ن ن ن ننهميهمتك ن ن ن ن ننوهمد ن ن ن ن ننمم م
النم ت ي ن ن ن ن ن ننيمة م ن ن ن ن ن ننمفال م
ة ممن ن ن ن ن ننتوام مةالقتص ن ن ن ن ن ننمفاام ن ن ن ن ن ننلمة ن ن ن ن ن ننفو مة نممان ن ن ن ن ننا.مود ن ن ن ن ن ننمم م
ة تألمي ن ن ن ن ننام ن ن ن ن ننيهمة ن ن ن ن ننفو مة دل ن ن ن ن ننمل موة نة ن ن ن ن ننم مإ ن ن ن ن ننقمة من ن ن ن ن نوة موتوم ن ن ن ن ننعممأل ن ن ن ن ننمال م

ة منم مامة تألمي امة غم ماا .م

مماغفمة مؤة مة مقيوح ميفويم و م امم مإ ةمكمن مي مفو اممتنلممإ ق ممنةمامة تألميلم
ة غم مااميممال .م

ة مؤة مة منق ل مةو مكيف ممتتكيف مة فو مة نمماا م جفلو م ل ممنةما مة تألميل مة غم ماام

ةقتصمفامن؟مممممةلمدالقامة ف و مة نمماام م منةما؟ممممةلمة منغكمم مة م تمجامالنلمممم

ة فو مة نمماا مإ ق مة منةما مة غم ماا؟ م موةل مت ق مة منةما مة تنماا مةالقتصمفاا م جفو م
ة منلمام منةمامة تألميلمة غم ماا؟ممممةلممتقج م مإدمفلمةاكجامةقتصمفام مة فو مة نمماام

مه ميألل مة فلو م ل ممنةما مة تألميل مة غم ماا؟ ممم مةل مكاةاا متغمقل مة فو مة نمماا ممعم
ة نةمممة تألمي مة فو ل؟مممم وةئفمةنلممممة فو مة غيباامإ قمة منةمامة غم ماام جتألميل؟ م
ثانيا -أهداف البحث

مميتمثل مة افف مة يئامل م ل مين مميفيس مةالنلممم مإ ق مة منةما مة غم ماا م جتألميل ماشكلم
ةف من متنموامن مماممن م جفو مة نمماا مودممالن ممه مدوةمل مة نمو مةالقتصمف م جفو مة نمماا م
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ودممل مأل ب م المتثمم ةي مة ألن اا مة ة مة مشيوي مة

مميألغل مة منق ا م لمل م ج وةيم

وة ت مف مةالقتصمف م يهمة فو مة نممااموة فو مة ناا مواممدفمدجقمتنماامةقتصمفمة جفةهم

ة نمماام شكلمفةئم م بوةيألمفم يصمي للم جت ميبموة تغموهم يهمة جفةهمة نممااموة منةما .م
كمم مياففمة

مإ قمإيألمف مآ ام م ت يقمة تنماا موي ع مممتومممغاشامة فو مة دلمل م

وةالمتلفةم مة مثل م جموةيف مةالقتصمفاا موي ع مممتومم مة فلل مة ومل مة

ا ل موماو ام

ة وصو مإ ق مة موة مومصمفي مة موةف مة و اا موتشألاع م يكا مة نتمج مويؤوس مة موة م
وةالمتثمم ةي

مو لمة منميدم م يهمة فو مة دلملم م قي مة مجماا.م بوةيألمفممغممجاممتمييلم

ويكثيمتةلاالنم جفو مة نمماا .م

ثالثا-فرضيات البحث

الفرضيييية اىولييي  :إهمةالنل ننممممإ ننقممنةم ننامة تأل ننميلمة غم ما ننامم ننا قمة تنما نناموةاليفة ننميم
ة تأل ننمي مم ج ننفو مة نمما ننا مودمم ننلمألن ن بم الم ننتثمم ةي مة ألن ا ننا ،وة نة ننم مإ ننقميمن نوة مة ننفو م
ة ناا.

الفرضية الثانية:ماشكلمةالنلممممإ قممنةمامة تألميلمة غم مانامةنففممنهمة ةنفةفمة تنموانام

ة ك يمم القتصمفام مة فو مة نمماا مودمملممهمدوةملمة نمومةالقتصمف  .م

الفرضية الثالثة:مإدمفلمةاكجنامةقتصنمفام مة نفو مة نممانام تنقمتنتمكهممنهمتألنمويمة مغوقنم م
وة غيةقيلمة تلمتمنغامممنهمة نفلو مإ نقممنةمنامة تألنميلمة غم مانا م منمما نقمة تكينفم جنفلو م

إ قمة منةما.
رابعا  -منهج البحث:

اغتمفمة م

مدجقمة منمةجمة ثاامة تم اا :م

 -6اغتمننفمة م ن مدجننقمالميينهج التييار خي:ممننهملننال مةمننتغيةامم ةي ننلمنشننولموتقننويم
ةتةمقاامة م موصوالنمإ قمي فة ممنةمامة تألميلمة غم ماا .م

 -2ةلميينهج التحليلييي:ميتنننمو مف ةيمنناموت جيننلمةاثننميمة م تمجننامالنلننممممة جننفةهمة نمماننامإ ننقم
ة منةمنا م ين ما جنلمة غوةمنلمة مممناامة تنلمألغجن مة غالقنم م نيهمة نفو مة نمماناموة ناننام
تتأيألحممنمم نيهمت منهموت ةيألنعمد نيمة م ةي نلمة يمنانامة ملتجةنا مكمنمما جنلمة مغوقنم مة تنلم
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ت و مفوهمةالنلممممإ قمة منةما مومغي امكاةانامتنو ييممتقج نم مة نفلو مإ نقمة منةمنا.م

ييممتقج م مة تكيفممعمة منةمامة غم ماا .م
وة م لموة وممئلمة اليمام ت مو ُ
ممتغيلمنموم جالنمفويمة منةمام لمنشيمة ممموةلمة تألمي ام يهمفو مة غم م مكممميتنمو م
ة غالقام يهمة منةماموة فو مة نمماا مو ج لمة لولمدجقم ألممة مغمنملموة ةجممة

ة فو مة صنمداام م فو مة نمماا .م

مي

تم

خامس ا -خطة البحث

ننلمإقننميمق اغننامة ن موت ا نمنم ةفة ن مقننمممة م ن م ت مننام مإ ننقمم فمننام موثالثننامم م ن م

ونتمئج :م

تألمي ننامة غم ماننام(ة تقننويمة تننمي للمالتةمقاننامة ننم
مممالمبحييث اىول:مة تغننيفم م منةمننامة م
ويةفة ام موألوالتامموة تيكييمدجقمألو امة وي وة م مومم مفئام)م .م

م

ميمممالمبحث الثاني :م فمتنمو مدالقامة فو مة نمماام م منةما .م
موةاثميمة م تمجامالنلنممممة نفو مة نممانام جمنةمنا مثنمم
موالمبحث الثالث:ما جلمة منغكمم م
ة نتمئجموة م تي م .م م

سادس ا -الدراسات السابقة:

 -6إ يةةاممة غامو :مالغات وأخواتها مميكيمف ةيمنم مة و نفلمة غيبانام  6م ينيو م6441م
ةننففمة ف ةيمننامة اننممم ف ةيمننامت جيجاننام نشننولمةتةمقاننامة ننم م موف ةيمنناممة تقننويمة تننمي للم
ج ننم ممن ن منشننولةممدننممم6491م تننقمإ ننفة ممنةمننامة تألننميلمة غم ماننامدننممم 6449م

ممتغيلمنمألوال مة م موة تيكييمدجقمألو امة وي وة مة تلم و مة نم ممنهممغمةنفم

فو اامإ قممنةمامفو اا .م

 -2دةيفم يفي مف.مصم يم جو ماالقتصاد الدولي ممنشو ةي مألممغامفمشنق مكجانامة غجنومم
ة مامماا 2002م

ةننففمة ف ةيمننامة شننميلمإ ننقميهمة تألننميلمة غم ماننامتشن لم ي ن ةنيمةممنمنم ننلمة غالقننم مةالقتصننمفاام

ة غم مانا مإ متغنفمة تألنميلمة غم مانامة ينومممنةومننامدم مانامك ينيل متتشنم كممنهملال انمممصننم حم
ة شنغوبموة منم مو نيت يم يانممتقويةنممةالقتصنمف موةالألتمنمدل موت ينقمة مشنمي عمة تنموانام
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ة ا اا.مويص حمنألمحمة تألميلمة غم ماام لمة وق مة يةةهمةومم انمسم نألنمحمفو مة غنم مم نلم
موةألاامة ت فام مة تلمتوةأل مفو مة غم م .م
 -3لجيننلمة م ن ميةنل ممنظمييية التجيييار العالميييية واليييدول العربيييية مفةيمة نةننمئسم م يننيو م
2003

ةففمة فيةمامة تيكييمدجقمي اامة فو مة نمماام لممغممجاممتمييل موةاثميمة م تمجام نةممم

ة تألميلمة غم ماام ة ألفيفمدجقمة تنماام لمة جفةهمة نمماا موكاةاامتغمقلمة فو مة نممااممعم
ة نةمممة ألفيفم جتألميلمة غم ماا.

أما الدراسة الحالية متنمو مة تقويمة تمي للم منةمامة تألميلمة غم ماا مثمممي جامإ فة م
منةما مة تألميل مة غم ماا مويةفة ام مووةمئةام موم مفئام مثم مفيةما موت جيل مةاثمي مة مج اام

وة يألم اامة ةغجاامدجقمة جفةهمة نمماا م مومفممدالقامة فو مة نمماام م منةما .م
مكمم متتميي مة مة فيةما م ده مة فيةمم

مة مم ا :م أنام متمتغيا ممج ام

موةاليألم ام مة تلمي ييتاممة مة منةمامالمتغمف مة أليلمة امييممهمة مج ام  .م
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مة منةما م

المبحث اىول :التعر ف بمنظمة التجار العالمية
المطلب اىول :التطور التار خي لمنظمة التجار العالمية

ةوالن:مة تقمويمة تمي للمالتةمقاامة م م م

تغننفممنةمننامة تألننميلمة غم ماننا مي ننفمة يكننمهمة مممنناام مننمميقجننقمدجاننامة نةننمممةالقتصننمف م

ة غنم ملمة ألفينفمة متمثنلم ننلمصننفو مة ن نفمة نفو لموة نننكمة نفو لمومنةمنامة تألنميلمة غم ماننا م
ة تننلمتيألننعم ننلمنشننأتاممإ ننقمدننممم6491مدنننفمممد ننف مةتةمقاننامفو انناممتغننففلمة ق نيةفم ننلم

ألن فمتلتصم لمشؤوهمة تغي ةم مة ألميكااموة تألميل(ة م ) .م

وة ننم :مة ننلميل ننلممةتةمقاننامدي تا ننممة ش نني امونشننأتاممتغ ننوفمإ ننقمة جألنننامة ت ل ننيي امة تننلم
شن ننكج م نن ننملمدجن ننقمتوصن نناامة مألجن ننسمةالقتصن ننمف موةالألتمن ننمدلم من ننممة مت ن ننفلم ن ننلم نن ننفهم

 6491غ ننفممننؤتميمفو ننلم( جتألننميلموة توةيننف)م اننففمإناننملمة يننوفمدجننقمة تألننميلمة غم ماننا م
و م ةغننلمتننممةألتمننميم نننفهم6491مثننممألنيننفم6491مثننممةم منننمم6492موة ن متننوجم صننفويم
(ميثننم مةم منننم)موة دننالهمدننهمإنشننملممنةمننامة تألننميلمة غم ماننامةشننتيكم ننلمتجننكمة مةمولننم م
11فو ا م كهمميثم مةم منمم ممييممة نويم م بمدفممموة امة والام مة مت فلمة مي كاا .م
وة ننم م:مةننلمةاللتصننميمة شننمئعم جغ ننميلمة نكجيي ننامة تننلمتغنل(ةالتةمقاننامة غممننام جتغي ةننم م
وة تألميل)مإنامممغمةفلمفو اامتننةممة م نمفال مة تألمي نام نيهمة نفو مة تنلمت نلمةالنلنممممإ يانمم

وة تننلمةيتةننعمدننففةمممننهم23مفو ننامدنننفمإ نيةممة مغمةننفلمدننممم(6491ممننهملننمناممفو تننمهم
ديبيتمهمموي امو نمه)مإ قم662مفو نام نلميوةئنلمدنممم.6449مودجنقمة ني مممنهميهمة نم م
امن ممنةمننامدم مانناممننهمة نم اننامة منوناننا ممثننلمصنننفو مة ن ننفمة ننفو لموة نننكمة ننفو ل موالم

اقجننقمدجننقمة ننفو مة منلننمامإ ننقمة ننم :مةمننمم(ة ننفو مة دلننمل)م بوةنمننمماقجننقمدجياننممةمننمم
(ة ق نيةفمة متغمقننفيه)موكننمهممننهميةننممة دمننم مة تننلمقمم ن م اننمممننكيتمي امة ننم مة ش نيةفم
دجننقمأل نوال مة مةمولننم م ننو مة تغي ةننم مة ألميكانناموة أل نيةلة مة منةمننام جتألننميلمة غم ماننام
ننيهمة ننفو مة منلننمامإ ننقمةالتةمقاننا.مموقننفم ج ن مدننففمة ن مة أل نوال مثمننمنلمأل نوال م مننمم ياننمم

ة ألو ننامة لي نيلمة تننلمةلتتم ن ميدمم اننمم ننلم61مكننمنوهمة و مدننممم6443مة مغيو ننام ألو ننام
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يوي وة مو م تلقمنتمئجمألو اميوي وة مت و مة قممنةمامفةئمام ة مكانمهمقنمنونلمفو نلم
اقجقمدجياممةممممنةمامة تألميلمة غم ماا .م

وة اننففمة يئامننلم ج ننم مةننو:ممننمماقجننقمدجان م(ت ي ننيمة تألننميلمة غم ماننا) مي مإ ةي ننامة نوةأليم
ة تألمي امة ألميكاامو ييمة ألميكاامة تلمتلغاممة فو م لموأل مت يكم مة منجعمد نيمة نفوفم

ة غم ماامو تحمة موة م بوةتم امة مألنمال م جمنم منامة غم مانا موكنمهمة انففمة ن متنفويم و ن م
ألنوال مة مةمولنم مة تنلميشني ممنكيتمي امة ننم مدجنقمتنةامانممةنومإألنيةلمتلةالنم م ننلم

ة يموممة ألميكاام بوة ملمة مة يموممدجقم غامة مجعمتشألاغمنم نمومة تألميلمة غم ماا .م
ومهمة انمممة شنميلمإ نقمإهممة نم مليألن ممإ نقم ينيمة وألنوفمدنممم6491كألنيلممنهمدمجانام
قمم م اممة فو مة صنمداامة ك يمميمممنمنم دنمفلمتيتينبمة ولنميمةالقتصنمفاامة غم مانام غنفم
يهمولننغ مة ننيبمة غم ماننامة ثمنانناميويةيةننم موقننفمةشننتمج مة ن مة غمجانناملننمهممننممةشننتمج م

دجا ننا مإنش ننملمص نننفو مة ن ننفمة ننفو ل م بوةنش ننملمة ن ننكمة ننفو لم نش ننملموة تغمي نني م م تل ننقم

ةتةمقام ( ي توهمووفي)مدممم6449م وكمهممهمة م ييمإقممام(منةمام جتألميلمة غم مانا)م كنهم
ة والاننم مة مت ننفلمة مي كاننامدميل ن م ننكم ننول م ناننممكمن ن متلشننقمإهمتمننجبمة كننون يسم
ة مي كلم غامصال امت مة تشي غاا مومهمةننممكنمهمة جألنولمإ نقمة نلمة ومنيمة متمثنلم نلم

ة موة ننامدجننقمة ننم مكمغمةننفلمفو اننا م بوةقممنناممننكيتمي امفةئمننامتتننو قمة شنيةفمدجننقمتق يننقم
ة مة مغمةفلم وتنةممألوال مة مةمولم مة تألمي امة متغففلمة قيةف م ن كم نممتنيمة منةمنام

ة نويم م بممغميلامة كون يسمة مي كل .م

مي ك ننمموبي قمنا ننممة ننفويمة ةيئ ننفم ننلمة تلق ننايم ج ننم موة توص ننلمإ ننقم
وم ننعم ننك م ننفمك ننمهم م
صام اميمسمة نةمممة تألمي مة غم ملمة ن متلنمنت ممنوةفمةن مة مغمةنفل.م منهمألاناميو نق مم
قننفمت جننويمةدت ننمفمقننو م ننلمة والاننم مة مت ننفلمة تننلم ننيي م غننفمة ننيبمة غم ماننامة ثمناننامك ننولم
دةمق مةقتصمفامن مودمكي منم أهمة ميةفم لم يامة وةأليمة تألمي نامينؤف مإ نقمة نيوبم

ة تألمي اموةنااميمة نةمممة تألمي مة فو ل مومهمثممامكهمإهميؤف مإ قم يوبمدمنكي ا.مكمنمم
مننمفمةدت ننمفم ننأهمة م نيةفم ننلمة مماننامة تألمي ننامكننمهممننهميم ن مبمتغمننقمة كمننمفمة ك يننيم ننلم
ة ثالثينننم

مومننهمثننمم ننفمكمن ن مة يلنناامة ةكي نناممماننفلم ننلميمي كننمم تأمنناسمنةننمممتألننمي م

دنم ملمقوةمن مة منوة مة نيلمة مةتو ننا مومنهمألانامآلني م ننظهمنةي نم م ي نامة تألنميلمكمنن م
9

يةئألام لميويبنممدمومنمن مو نلمة ممجكنامة مت نفلملصوصنمنم نلمة وقن مة ن مكمنن م ان مة نفو م
ة ويباننامتتننيدممة ننفدولمإ ننقمة تألننميلمة نيل مكمن ن مة والاننم مة مت ننفلممننمم ةي ن م صننففمتنماننام

ةقتصمفةممدهمقي قمإقممامة وةأليمة تألمي امة يةماامإ قم مماامصنمدمتاممة نمشئا 1.م

ومهمة ماممإفيةكمق اغامة ةيوفمة غم ماامة تلمنشأ م ياممة م م مودجقموألن مة لصنوصم
ننيويمة والاننم مة مت ننفلمة مي كاننامك ننولمدةمننقمماامنننامدجننقمة تألننميلمة غم ماننام ألن نمنمإ ننقم

ألنبممعمة فو مة ويباا .م

م م م6491مةل:مثميلمتلقنايموتنف ييمة نفو مة صننمداامة ك نيمموم صنجامدالقنم مقنومم

فو انام ننمماكننهم جننفو مة نمماننام ياننممفويممن كوي.مو ن كم ننمماكننهممننهمة ي ننبميهمتيكننيمة ننم م
6491مدجقمة مصم حمة تألمي ام جفو مة صنمداا موالمتو لمة مصم حمة تألمي نام جنفو مة نممانام

ةةتمممنمنمين كي.موةكن ةم جننمماكننهمدننففمة ننفو مة نممانناممننهمة من مبمة مامننام تألمةننلممصننم امم
ة تألمي نام ننلمة ننم م م بومةنمننممكننمهمة من بمة يئامنلم ن كمةننومةامنننامة ننفو مة صنننمداامة ك ننيمم
دجنقمةالقتصنمفمة غننم ملم بوةصنيةيةممدجننقم مماناميمنوةقاممومنتألمتانمممننهمة منم مناموة منم مننيهم

ة ألفف .م

ثانيا-أهداف اتفاقية الغات

تاففمة م مدجقمت يقممألموداميةفةفمامكهم كيميةماممدجقمة شكلمةاتل:م م

-مي عمممتومممغاشامة فو مة دلمل م

م-ة مغممجامة متمييلموة كثيمتةلاالنم جفو مة نمماام م
مةالمتلفةممة مثلم جموةيفمةالقتصمفاام مي عمممتوممة فللمة وملمة ا ل مممماو امة وصو مإ قمة موة مومصمفيمة موةفمة و اا م-متشألاعم يكامة نتمجمويؤوسمة موة موةالمتثمم ةي م

مإقيةيمة مةمولم مكأممسم لمة منميدم مة متغج ام م تألميلمة غم ماا .مم
م
1ف.مإ يةةاممة غامو :مالغات وأخواتها،مميكيمفيةمم مة و فلمة غيباام  6م ييو م 6441مص 61-63م
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المطلب الثاني -مبادئ وجوالت الغاتم م

ميوالن:مم مفئمة م  2م

متتغانفمة قنيةفمة متغمقنفلم نيهمةالنلنمممم ج نم م نم تيةمم مألمودناممنهمة وةدنفموة ألنيةلة م
تنةاممة تألميلمة غم ماام اممم ينام موة مةال تيةمم مد ميلمدهمدشيلمقوةدفمةل :م

-6ةال تنيةمم ننأهمة تغي ةننامة ألميكانامةننلمة ومننيجامة و يننفلم ج ممانا:مي مالميألننويم جننفو مةتلننم م
ي مماممامتألمي امم ناامدجقميفوة م ييمة تغي ةامة ألميكانا مإالم نلم نمال ملمصناموق نمم
أليةلة مم ففلم لمةالتةمقاا.مواقجنقمدجنقمةن ةمةال تنيةممةمنممم نفيمة شنةم اا موةن مة شنةم اام
تممدفمدجنقمت ينقمفيألنامةدجنلممنهمةالمنت يةيموة منمهم نلمة تألنميلموكن كمفيألنامةدجنلممنهم

ة م جاام جتن ؤم م مجوكمة تألمي م جفو .م م

-2مة تغاننفم ننأهمةمننتلفةممة تغي ةنناميوم يننيم ننكممننهمة يننوفميننتمم قي ننام يننيمتميي نناموة ن ةم
اغننيفمم ننفيمدننفممة تمييننيمة منصننوصمدجا ن م ننلمة مننمفلم2ممننهمةتةمقاننامة ننم م ميننؤمهمة ن ةم

ة م ننفيمشنني مة مغممجننامة تألمي ننامة متمننمواام ننيهمفو مةالق نيةفم ننلمةالتةمقاننام موامنننعمة جألننولم
ة قمة وةأليمة تألمي ام صويلمةنت مئاام م تألميلمإ مفو اممتغمقفلمتج نقممغممجنامالمت نلمةمتانم ةنيم

دهمتجكمة تلمتج مةممتألميلمإ مفو اممتغمقفلميليمم م

-3ة تغاننفم ننم تلجلمدننهمة ممانناموت ي ننيمة تألننميلمة غم ماننامدجننقمة مننفممة قو ننل:موتننتمممننهم
لن ننال مة ن ننفلو م ن ننلممةمولن ننم م جتلةن نناامة مت ن ننمف م جتغي ةن ننم مة ألميكان ننامثن ننممتث ين ن مة ن ن م

ة تغي ةننم موةال تن نيةمم غ ننفممي غا ننمم غننفم ننكمإالمو ن نمنمالدت ننم ةي مم ننففل مو ننكم تننقمالميننتمم

ة يألويمدناممممت الن .م

-9مةال ت نيةمم تغمنناممة مغممجننامة ممنو ننام جننفو مة كثننيميدماننام:موة ن ةمةننومة م ننفيمة منصننوصم
دجا ن م ننلمة مننمفلمة و ننقممننهمةتةمقاننامة ننم موا صننفم ن ميهميانناممي نيلميوم صننمناميوممغممجننام

تةليجااميليمم(تتغجقم م تغي ةم مة ألميكااميومة يموممة ليمميانممكنمهمنودانمم مة مةيولنام
دجن ننقمةالمن ننتييةفميومة تصن ننفييم ميوم ن ننلممن ننمميتغجن ننقم ت و ن ننلمة من ننف ودم مة غم مان ننام تمو ن ننلم

ة صننمف ةي ميومة نوةيفة م ميوم م نم ن امة ننقمة وةدننفموة أل نيةلة مة متصننجام م تألننميلمة غم ماننام)م
2مف.مدةيفم يفي مف.مصم يم جو ماالقتصاد الدوليم ممنشو ةي مألممغامفمشق مكجاامة غجوممة مامماا  2002مصم
:291-290
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امن اممقيفممتغمقفم جمنتجمة نمشئم لمياامفو اميليمم(متغمقفلميوم ينيممتغمقنفلمالم ني م)م

يومم نننحمة متألن ن مإ يا ننمم مم ننوفمتم نننحم ننو ةنيمم ننهمفوهمقي ننفميومش نني م م ك ننلمة ننفو مة متغمق ننفلم

ة ليمم لمة م م .م

-1ةال ت نيةمم م ننفيمة مغممجننامة ومانناموة وقناننا:مويفمة ن ةمة م ننفيم ننلمة ة نيلمة و ننقممننهمة مننمفلم
ة ثم ثننام ين مألننملم يام(:ة منتوألننم مة صننجاام كننلمقننيفممتغمقننفم ننلمةالتةمقاننامة غممننامإ ةمتننمم
ةمتييةفةمممهمفو امقيفممتغمقنفمآلنيممنوفمالمتللنعم لني اميوميمنوممفةلجانامإلنم اا م
والمامكهم

مقيفممتغمقفميهمالعملي امفةلجاامألفيفلميوملي امإلنم اام م نمن امإ نقم

ة منتأل ننم مة ص ننجاام قن نيةفمة متغمق ننفلمم ننهميأل ننلم مما نناممن ننتجمتأل ننمي ممغ ننيه ميتغ ننيام
منم مامم مشيل) م

-1ة تغافم تألنبمماممامة

ةي مو قمة ممفلم1ممهمةالتةمقاا .م

-1ة تغا ننفم تألن ننبمفد ننممة ص ننمف ةي :مةن ن مة مد ننفلمنصن ن مدجيا ننممة مم ننمفل661مم ننهمةتةمقا ننام

ة م

موقفميكي م شكلميممملمدجقمة صمف ةي ممهمة مجعمة مصنغا مو موألبمةن مة منمفلم

تجتن ننيممإق ن نيةفمةالتةمقان ننام مالمتنن ننميمدن ننهمفدن ننممصن ننمفيةتام مإ ةمإهمقان ننمممة فو ن ننام من نننحمإدمنن ننام
صننمفيةتامممننهمي ممنننتجمقننفميننؤف مإ ننقمة ل نيةيم فو ننامآلنني مدلننوم ننلمةالتةمقاننا موة ن ةم

ة تصيفميلجقموةقغمنماليبمإمكمناام صو مة منم ما .م

-2إمكمناامة جألولمة قمإأليةلة موقمئاام لم مال مة قوةيئ:مة مة أليةلة مإألميةتانممة منمفلم
ة تممننغامدشننيممننهمةالتةمقاننا مإ منص ن مة ن مة مننمفلمدجننقمإمكمناننامة جألننولمإ ياننمممننهمق ننلم

ة فو مة متغمقفلم لم مال مة قوةيئ.م م
فف مة مة قوةيئم تغيامة فو ام جتف قمة مةمألئموة للمممهمة وةيفة ممنهممنجغاممغيننام
م ننمميج ننقمل نني ةنيمألم نناممنم ننم منتأليهمة م جي ننيهم ان ن مة م ننجغاميومةنن ن ميا ننففم وق ننويممث ننلمةن ن ةم

ة ليي .م

ة ألنيةلة مة وقمئاننامتكنوهم ننلم نيامقيننوفمألميكانامدجننقمةن مة مننجع مواكنوهم ننكم وقنفممننمم
م قمإهمتغاف م متجكمة فو اممهمةال تيةمم ميومتلةالم مدجقمصنغيفمة تغي ةنامة ألميكانام

ة لمصام ا مة مجعم صويلمأليئااميومكجاامو كهمة مة ألنيةلة ممشنيوقام ننفميمممنلمةنوم
دفممة تميييم لمتق ا امم يهمة فو مة متغمقفل .م
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-4إمكمناننامة ت ييننفمة كمننلم جتألننميلم ننلم م نناموقننويمييمننام ننلممي نيةهمة مننف ودم
جمننمفلم62مننهمةتةمقاننامة ننم

مإ مينن مق نمنم

ما ننقم جقننيفمة مغننيام لجننلمألمننامم ننلممي نيةهممف ودمت ن ميهم

اةيام صصمنمكماامويهميوقفمة غملم م فيمة فو امة كثنيميدمانا مدجنقميهميتغانفم تلةينفم
ة مة يوفمتفي ألامم بوة مئانممتمممنممدننفمممتنيو مة ةنيوفمة تنلمةمنتفد م يلنام ممنهملنال م
ةتلم مة ماممم مة كجاامةالقتصمفاامة كةيجام ممتغمفلمة توةيهم لممييةهمة مف ودم  .م

-60ة مغممجامة متمييلموة كثيمتةلاالنم جفو مة نمماا:م م

و ن ننقم جمن ننمفلم62ممن ننهمةتةمقان ننامة ن ننم م6491مة متغج ن ننام ممن ننأ ام(ة ن ننفدممة كن ننوملم جتنمان ننام
ةالقتص ننمفاا)مامك ننهم ج ننفو مة نمما ننام مما ننامة ص نننمدم مة نمش ننئام ننفياممم ننهمل ننال مإألن نيةلة م

إلم اامتتاحم ام :م
مممم-م ميونننامكم اننام ننلمتغننفيلمةاكننلمة تغي ة ننامة ألميكاننام مننممي ننو يمة مماننامة يمننام اننممم
صنمداممم .م

مممم-م تق يننقمقيننوفمكماننامال ت نوةلمة لجننلم ننلممي نيةهمة مننف ودم مة نننمتجممننهمة ي ننمفلمة ك ي نيلم
وة ممتميلم لمة قجبمدجقمة وةيفة مة متيت امدجقم يةمجمة تنماامةالقتصمفاا .م
ممممم-مإدة ننملمة ننفو م ة نمما ننامم ننهمت ننفاممم م ننلمكمم ننلم ك ننلمم ننممت فمن ن مة ننفو مة مت فم ننامم ننهم
تنميال ميومتلةالم مألميكاا .م

ممم-مإهمة قن نيةفم ة متغمق ننفلم ننلمة ننم ممألتمغ ننامق ننفمتمك ننهمة ننفو مة نمما ننامم ننهمةم ننتلفةمم
إأل نيةلة ملمصننام تشننألاعمتألميتاننمموتنميتاننم مومننهمة مشننميكامدجننقمنقننم ميومننعم ننلمة تألننميلم

ة غم ماا .م

ثمنامن:مألوال مة م م م

ةمتف ممةمولم مة م مدجقمثممنلمألوال م في م لمألنيفم نلمة غنممم6441موةنتان م نلم

ة وي وة مدممم 6443مكنلمفويلم(ألو نا)م مو ن مإنألنميمشنللممنم مو كنهميةنممةن مة نفو ةي م
فويلمة وي ن ن نوة مة ت ن ننلمتغث ن نني م يا ن ننممة مةمول ن ننم مكثين ن ن ةني مو ك ن ننهمت ن ن ن ملن ن ن يمة ة ن ننيوفم
ةالقتصمفااموة مامماامتممإنألميمةالتةمقاام شكجاممة نامئلموت و جاممإ قممنةمامفو اا  3م
منمتغيام ظيألميمة مة ألوال

مون فمقجاالنمدجقميةمامموةلمألو امة وي وة :م م

 -3لورانس كالين :منظمة التجارة العالمية واالقتصاد الدولي ،اإلمارات للدراسات ،أبو ظبي  ،9111ص00-02
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-6ألو ننامألني ننفمد ننممم:6491مةم ننتاف مةن ن مة مةمول ننم مول ننعمالئ ننام تنة نناممة تأل ننميلم
ة غم ما نناموتيت ننبمدجيا ننمملة ننامة تغي ة ننامة ألميكا ننامدج ننا%61مم ننهمة تأل ننميلمة غم ما ننامد ننففم

ة مشميكيهم23فو ا .م

-2ألو نامآنمنلم نلم ينمنممدنممم:6494متنممتلةناامة تغي ةنامة ألميكانامدجنقم نوة لملمنسم
آالفممجغام جفو مة مشتيكام لمة مة ألو ا مدففمة مشميكيهم63فو ا.م م

-3ألو ننامتويكنوة م:مد ننف م ننلمةنكجتن ةي موشننميكم ياننمم32مفو ننا مومننغ مإ ننقمت يننقمة مي ننفم
مننهمة تنننميال م ننلمل نيةئبمةالمننتييةف موتوصننج مإ ننقمت ةيألننعمة صننصموقننفم ننيي م ننلمة ن م
ة ألو ننامة ص ننغو م مة ت ننلمتوةألاا ننممةالتةمقا ننام من ن بمم ننغلم غ ننامة ننفو مولصوص ننمميمي ك ننمم

وبي قمناننم مة ننقمتيو ننفمنةم ننامم ممانناممصننقنغاملننفمة منم م ننامة لميألاننا مممننممف ننعمو ننوفم

ة فو مإ قمميةألغام نوفمةالتةمقاام بوة ةي ام غامة شن ميو مة متغج نام م غمم نامة كممجناموةالتةمقانم م
ة مننجغااموةت ننمفة مة منتألننيهمة تننلمكمنن متثيننيمة جننقم ننيهمة ق نيةفمة متغمقننفل مثننممة م م ةننام

دجقمم فيمة فو امة و قم م يدمام.م م

-9ألو ننامألني ننف:م ننفي مد ننممم6419موةم ننتمي م ت ننقم 6411م مش ننميكا21ممفو ننا موك ننمهم
ة ف مة ييم ياممق و مدلواامة ام مهم لمةالتةمقاام مممتمثج ممهمقو مةقتصمفاا.م م

-1ألو ننامف ج ننوه(:)6416-6410ميقجن نقمدجيا ننممألو ننامف ج ننوهمنمن ن امإ ننقمفوأل ننالسمف ج ننوهم
وكي ننلمو ةييلمة لميألا ننامة مي كا ننا موش ننميكم يا ننم21مفو ننا مو ثن ن ماش ننكلميممم ننلمتلة نناام

ة تغي ةم مة ألميكاا .م

و تلحممهملنال ممتم غنامة ألنوال مة لمنسمة و نقم ج نم مإهمة مةمولنم مقنفمتيكني مدجنقم
ت ي نيمة تألننميلمة غم مانناممنهمة يننوفمة ألميكاننامو ن متلةالننم م بوة ةي ننامقينوفمألميكاننامةممننا م
دننهموأل ن مة تننف م مة مننجغاامة غم ماننا مكمننممدمج ن مدجننقمتنمننيقمةتةمقاننم مة تغي ةننامة ألميكاننام
معمفو مة مألمودامةالقتصمفاامة ويباا .م

-1ألو امكنيف :م في مدممم6419موةمتمي مدممم 6411موةشنتيكم يانمم12مفو نا مد نف م
ننلمألنيننفموقننفممننمي م ممننممة نيئاسمكنيننف ميئنناسمة والاننم مة مت ننفلمة مي كانناموة تننلم يي م

إفةيت ن ملننيويلمةنتاننمجمماممننامتألمي ننامألفيننفلم ننلمموةألاننامة تكننتال مةالقتصننمفاام(ة ألممدننام
ةالقتص ن ننمفاامة ويبا ن ننامومنةم ن ننامة تأل ن ننميلمة ن ن نيلمة ويبا ن ننا) مو مغم أل ن ننامة غأل ن ننيم ن ننلممين ن نيةهم
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ة من ننف ودم مة مي كن ننل مة ن ن ميدقن ننقم فةيلمة ن نيئاسمكنين ننف مصن ننال ام مكثي ن نيلممن ننهمةألن ننلم
ة تةموامدجقميمسمألفيفل.م م

-1ألو امقوكينوم:6414-6413م نفي مةن مة ألو نامدجنقمممنتوممة نوييةلم(40موي ن ةني)م نلم
قوكينومثنممةنت جن م ألنينفمومنهم ننيهم602مفو نامةشنتيك م ننلمة مةمولنم موقنعمةالتةننم م44م
مناننم موةشننتمج مةالتةمقاننم مدجننقمت ننمف مة مي ننفممننهمة تلةالننم مة ألميكاننا ملصوص نمنم ننلم

ة مجعمة صنمداا مكمممتمملممة غفيفممهمة نشقامة ألفيفلم لمإقنميمةتةمقانم مة نم

م ين م

تممإ يةممةتةمقام م لممألنمال مة نفدمموة يمنوممة تغوالنااموة غوةئنقمة ةنانام جتألنميل م بوةألنيةلة م

ت نيةلاصمةالمننتييةف موة مشننتي م مة كوماننا مة تننأميهمة ألميكننلمقوةدننفمة أل نيةلة مة ملننمفلم
ن ةي مة تألننميلم ننلمة ج ننومموة تألننميلم ننلممنتألننم مة ننمهمو ننلمة قننمئ ةي مة مفناننا مكمننممتننمم

و مميلمدجقمتلةاامة فو مة صنمدااممهمة تغيفمدجقمة منتألنم مة مفةي نامة مصنفيلممنهم
ة فو مة نمماا.م م

-2ألو ننامة وي نوة :م()6449-6421متغت ننيممننهميةننممة أل نوال
ثممنلممنوة

م ي ن مةمننت يق م نوة لم

م وتأتلميةميتامممهميةماامة غوةملمة كممنامويةلمد فةم م من ميوةئنلمة من غينم م

ننفث مت ين ن ةي ميممم نناام ننلممن ننمخمة تأل ننميلمة غم ما ننا ميف مإ ننقمةالل ننق ةي م م ننلمة من نوة م

ة غم ماامولجلم لمة فةلمةالقتصنمف موة تألنمي مة غنم مل م نم نموم نلمكنلممنهمة ننمتجمة م جنلم
وة غم مل موة تألميلمة غم ماامقفمةنلةامإ قميفننقمممنتومم امنمممنن مة لممنينم موبجن %2 6م

لال مة ةتيلم.6421-6414م م

ثم ثمن-ةالتةمقام مة تلمتوصج مإ ياممألو امة وي وة :م م
توصننج مألو ننامة وي نوة مإ ننقممألمودنناممننهمةالتةمقاننم

موةننلم م ننامة ةماننا م هممنةمننام

ة تألميلمة غم مااممت ومم ميةق امتق يقمومتم غامة مةالتةمقام 4.م م
دجقمة ن ومة تم ل:م م

مم-ةتةمقا ننامإنش ننملممنةم ننامة تأل ننميلممتغ ننففلمة قن نيةفم-ةتةمقا ننامة ييةدا ننام-ةتةمقا ننامإألن نيةلة م
ة ص امومالمامة ن م م

 - 4د .عادل أحمد حشيش ،د مجدي محمود شهاب ،أساسيات االقتصاد الدولي  ،منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت ،0222ص992-921
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مم-ةتةمقا ن ننامة تأل ن ننميلم ن ننلمة ألوةن ن ننبمة متغج ن ننام ن ننظأليةلة مةالم ن ننتثمميم-ةتةمقا ن ننامة منم ن ننوألم م
وة مال سم-ةتةمقانامة نوةأليمة تألمي نامة ةنانا-ةتةمقاناممكم نامة

ن ةي -ةتةمقانامت يناممة تغي ةنام

ة ألميكاننام-ةتةمقاننامة تةتنناشمق ننلمة ش ن ه-ةتةمقاننامقوةدننفمة منشننأل-ةتةمقاننامإأل نيةلة مت نيةلاصم
ةالمننتييةفم-ةتةمقاننامة ننفدمم بوةألنيةلة مة تغننواا-ةتةمقاننامة وقمانناموة مننالما-ةتةمقاننامة تألننميلم ننلم
ة لفمم -ةتةمقاامة تألميلمة متغجقم و مة مجكاامة ةكي ا-ة مشتي م مة كوماا-آ اامميةألغنام
ة ماممامة تألمي ا-قيةيم و مت يقميوة يميقومم لمصنعمة ماممامةالقتصمفاامة شممجا .م
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المبحث الثاني
عالقة الدول النامية بمنظمة التجار العالمية

مش نني مة منةم ننامدمجا ننمم ننلم فةا ننامك ننمنوهمة ث ننمنلم 6441م غ ننفميهمت ننممت و ننلمة ننم مم ننهم
ةتةمقا ننامإ ننقممنةم ننامفو ا ننا مم ننعمة ش ننميلمإ ننقمينن ن مالميوأل ننفم نني م ننلمة ن ننوفمة منونا ننام ننيهم
ةالتةمقااموبيهمة منةما م المو ف ممهمي ممة م م لمةلمة شيو مة منوناا .م

المطلب اىول :أهداف المنظمة ووظائفها م
أوالا -أهدافها

تت ننو قممنةم ننامة تأل ننميلمة غم ما نناممم ننؤو اامة شن نيةفمدج ننقمتنةين ن مألما ننعمةالتةمقا ننم ممتغ ننففلم

ة قنيةفمة تننلمتننممة تةننموام شننأنامم ننلمألو نناميوي نوة م ميومة تننلمماشننملمدجياننممة تةننموام
امنمم غنف موتمنغقمإ نقمت ينقم ة مة ةنفةفمة مممناامالتةمقانامة نم ممنعمتومناغامم تشننملم

دجننقمصننال اامتنةنناممتألننميلمة لننفمم
يةننفةفمة ننم

م ننفميكننفمةتةننم مإنشننملممنةمننامة تألننميلمة غم ماننامدجننقم

مة تننلمةننلمي ننعمممننتوممة مغاشنناموة ننفللمولننممهمة غمم ننامة كممجننا موي ننمفلم

ة نتمجموتوماعمة تألميلموةالمتلفةممة مثلم جموةيفمة غم ماا.م م

ثانيا:

وظائفها5:

-1ميةق امتق يقمةتةمقانم مة منةمنا ة تنلمتمللن مدنانممألو ناميوي نوة ممنهملنال متنو ييم

ة قيمة منونااموة تنةاماامت ا منم ا ةمة افف .م

-2ت ننو ييممنت ننفمم تنة نناممة مةمول ننم مة مم ننت جاام ننيهمة ننفو مة دل ننملم ننو ممول ننودم م
قوةد ننفمة م ننجوكمة تأل ننمي مة ننفو لمإ ننلمت ننممةالتة ننم مدجيا ننمم ننلمألو نناميوي ن نوة مإل ننم امإ ننقم

ة لماممة ألفيفل موة انففممنهم نكمت ي نيمة تألنميلمة غم ماناممنهملنال مة مةمولنم مة متغنففلم
ة قيةف.م م
 -3ننلمة منميد ننم مإ ننقم ق ننفمتنش ننأم ننيهمة ننفو مة دل ننملم ننو متنةين ن مةالتةمقا ننم مة تألمي ننام

ة غم ماا .م

-9تنةي ن مة ميةألغننم مة فوي ننام جماممننم مة تألمي ننام ننلمة ننفو مة دلننملمو ننقمةا اننامة متةننقم
دجيامموة مايمدجقمتأميهمة شةم اامومامفلمة منوهم لمة غالقم مة تألمي امة غم ماا .م

-5د .بسام الحجار :العالقات االقتصادية العالمية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،0222،
ص 77
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 -1د ننفممة تمي ننيم ننلمة مغ ننممال مة تألمي ننام ننيهمة ننفو مة دل ننمل م ا ننففمتغي ننيمة منم م ننام
ة غمف ا مومنحمة فو مة نممااموة قلمنموةنممغممجامتةلجا ممنهملنال م تن ةي ممنممحميقنو ممنهم

تجكمة تلمتمن اممة منةمام جفو مة مت فما .م

-1ة تغننموهممننعمصنننفو مة ن ننفمة ننفو لمومألمودننامة نننكمة ننفو ل م اننففملننممهمة مي ننفممننهم
ةالتمم م لمدمجاامصنعمة ماممم مةالقتصمفاامدجقمة ممتوممة فو ل .م

مننهمةنننمميتلننحميهميةننمميةننفةفمة منةمننامتتمثننلم ننلمتلةننااميومإ ةي ننامة نوةأليمة ألميكاننام
و ين ننيمة ألميكان ننام ي ن ننمفلم ألن ننممة تألن ننميلمة غم مان ننا م بوةق ن نيةيمم ن ننفيمة مةمولن ننم مكن ننأفةلم تمن ننواام

ة نيةدم

موتو ييمة ت يكم يؤوسمة موة موة نةم م‘إ قمة موة مة غم ماا .م

ثالثا-آلية اتخاذ القرار في المنظمة

وتتل مة ةي ةي م لممنةمامة تألميلمة غم ماامدمفلمدجقميممسمتوة قمةايةل .م

اغت ن ننيمة ن نيةيممتل ن ن ةنمإهم ن ننمما صن ننلمي مةدت ن نيةاميمن ننملممن ننهمألمنن ننبمة ن ننفو مة دلن ننملم
ة مل نني هم ننلمألجم ننامة منمقش ننا.م بوةهمتغن ن يمة وص ننو مإ ننقمقن نيةيم توة ننقمةايةلميجأل ننأمإ ننقم

ة تصو مو كلمفو امصو موة ف م بوةهمتغ يمة ألمميميتمميل مة ةي ةي م م
وةنمكم غامة ةي ةي مة تلما تمجمإقيةيةمميكثيممهمي ج اام ماقامدجق 6:م

ج انامة مناقا م

المطلب الثاني  -منظمة التجار العالمية والدول النامية

إهمة غالقم مة تلمتنتاألاممة نفو مة صننمداام نلمة منةمنا ممنهملنال مممنميممنةمنامة تألنميلم
ة غم ماننامة تننلمتمينني م غننفممت يننقمة ممننموةلموة غفة ننام ننيهمة ننفو مة صنننمدااموة ننفو مة نمماننا م

ودفممت يقمة شةم اام لمة ماممامة لميألاام جمنةما.مودفممت ينقمم نفيممغممجناميكثنيمتمين ةنيم

وتةلاالنم جفو مة نمماام ي ما لمة ةمة م فيم يمدجقموي م .م

كممميهمة منةمنام نممتمنتقعمت ينقمة تقنم قم نيهميةنفة اممة نةي نامو ا نامدمجانمم نلمة قنيم

ة تنةامااموة منوناا.م م

 -6خليل السحمراني ،منظمة التجارة العالمية والدول النامية ،دار النفائس  ،بيروت  ،0222ص 922-11
-8محمد عيسى عبد هللا  ،د موسى إبراهيم  :العالقات االقتصادية العالمية ،دار المنهل اللبناني ،9188،ص-022
028
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إهمة غالقام يهممنةمنامة تألنميلموة نفو مة نممانا موة تنلميبمنمم يلن موةقغنمنماكنيسمةنولم ينانم م
والممنناممملننيوجمنةننمممة ت منناممةالقتصننمف م جغمننل مة ن مينكننيمدجننقمة جننفةهمة نمماننامفويةننم م
و ننلموةقننعمة تلجننفموة ت غاننام مننمما ننقممصننم حمة ننفو مة صنننمداا م يننيممكتنني م مننمميلجة ن م
ننكم ننلمةنغكممننم مشننفيفلمة مننج اامدجننقمشننغوبام مة تننلمةنت ج ن ممننهممي جننامةالمننتغمميمإ ننقم

مي جامةالمت ال مةالقتصمف .

7

اوالا :حول أحقية الدول النامية في معاملة متميز
تصيمة فو مة نمماامدجقمة صو مدجقممغممجناممتمينيلمويكثنيمتةلناالن مةمنتثنملممنهمم نمفئم
ة م موقوةدفةم.م م

إهمة مننمفلم62موة ألننيلمة ةي ننعممننهمةتةمقاننامة ننم

مامن ننمهمة ننفو مة نمماننامة ننقم ننلمة صننو م

دجننقممغممجنناممتمي نيلمويكثننيمتةلنناالنممننهمة ننفو مة صنننمداا مكمننممينامننمميلوالناننممة ننقم ننلم
يام غامة يوفمدجقمة تألميلم مماام صنمدمتاممة نمشئاموفدممم تنميتام.

إهمقلاامة مغممجامة متمييلمة كثيمتةلاالنم جنفو مة نممانامتثينيمقلناامألوةي نا موةنلمقلناام
ة غالقام يهمة تألميلموة تنماام لمة جفةهمة نمماا.م م

إهموألاامة نةيمة ت جيفاامة تلمتشكلمة ممسمة نةي م ج م

مت وممدجقميه :م

ة تألننميلمة لميألاننامةننل:مم ننيكمة نمننومةالقتصننمف م بوةهمة تألننميلمة لميألاننا:متنننتغشم ننلمةننلم
ة منم مامو تحمة موة مو ي امة تألميلمتغفمشيقمميمممامنم جنمومةالقتصمف  8.م

إهمة منةغ ننامة يئام نناامم ننهم ي ننامة تأل ننميلمة ننل:مة منم م ننامة ت ننلمت ننؤف مدج ننقمة ص ننغيفمة ننفو لم

وة م جلمإ قمممتومميدجلممهمة كةمللم لمتلصاصمة موةيفمومهمثممإ قمممنتوممةدجنلممنهم
ة نتمج .م
وة مةلموألاامنةنيمة جنفةهمة صننمداامة مت فمنامة تنلمتتوقنعممنهمة نفو مة نممانامةال تنيةمم انمم

ويهمكمنن مةننلمنةمنناممالمتجتنيمم اننممدمجانمن م بوةنمنمممننغ مإ ننقمإ نال ميمنوةقامميمننمممة صننمف ةي م

ة جفةهمة نمماامويمممم غلامم غلمن .م

- 8عبير عطيورة  ،متطلبات إعادة هيكلة االقتصاد السوري وأبعاده ،من أجل الدخول في منظمة التجارة
العالمية ،جامعة تشرين ،0221 ،ص55
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يمم مة فو مة نمماا م جام موألاا منةي مآلي م ال متوةأل مولغمن مألمئ نةي م ل ممألم مة تألميلم

ة غم ماا منشأ ميممممن ملال مة ةتيل مةالمتغممي ا مومم مينتألت ممه منةمم م ت مام مة غمل مدجقم
ة صغيفمة فو لمييةدلممصم حمة فو مة ممتغميلم لمة م مممة و  .م

مويفمم كمإ قميهمتنتجمة فو مة نممااممممالمتمتاجك موتمتاجكممممالمتنتأل (ة ت غاا) مإلم ام
إ ق مإدمقا منمو مقوم مة نتمج م يام م(إ مة تلجف) موتيم مة فو مة نمماا مينام مال متمتقاع ميهم
تصنعموةلمتوةأل مة منم مام ييمة متكم ئاممهمألمنبمة فو مة صنمداامة تلمينألي ممي جام
ة تصناع.م م

وققغ مشوق نم مك ي ةني مدجقمقي ق مة تقويمة ت نلموة نمومةالقتصمف  .م ةتحميموة مة فو م
ة نمماام لمة مة ةيوفمموفميؤف مإ قم شلميكيفم جتصناعم يام موةمتميةيةمم لمإنتمجم

مجعميو ااميتنمقامة قجبمدجيامم ةغلمة تقو ةي مة ت منامة فيثا موتتفةويميمغميةممتفةو ةنيم

شفيفنةم م امسمإ قميمغميمة مجعمة صنمداامة تلمتمتويفةمممهمة فو مة صنمداامة مت فما .م
و ك م ف م جوي مة فو مة نمماا ممقج يه ميممميه مو مو

مة تكتل م ل مة يونكتمف مو لم

م م لمفو ااميليممو شفمألاوفةمممهميأللمت ا اممموةمم :م
 ميتغيهمدجقمة فو مة صنمدااميهمت فممة مغونم مة تنمواامإ قمة فو مة نمماا مويهمتةتحميموةقامم جصمف ةي ممهمة فو مة نمماامدجقميمسمتةلجا  .م

 م يتغيه مدجق مة فو مة صنمداا ميه متغتيف م ق مة فو مة نمماا م ل مة جألول مإ ق ميمم يبمة مماامة ملتجةام مماامة صنمدم مة نمشئا موفدممألاوفمة تنماام وأل مدمم .م

-ممهمة صغبمة أليمم أهمتومعمة تألميلمكمهمةومة م بم لمة نمومةالقتصمف مة مي عم لم

ة فو مة صنمداامة فامام لم تيلمممم غفمة يبمة غم ماامة ثمناا موقفماكوه مة غكسمةوم
ة صح م مغنقميهمتومعمة تألميلمقفم ف منتأل م جنمومةالقتصمف مة مي ع .م
 ميه مة مجوك مة غمجل م جفو مة صنمداا مة فاما ميؤكف ميه مة مماا مال مة ي ا موة تفللمة كومل مال مقوم مة مو مة يل مو فةم مكمن ممه م يه مة غوةمل مة ممما م ل مت يقم
ة نمومةالقتصمفمة مي عم ا مة فو م بوةليةجم غلامممهمفةئيلمة تلجف.م م
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 -م إه مةالمتةمفل ممه مت يي مة تألميل مميت قا م فيألا مة تنماا مكجمم مةيتةغ مفيألام

ة تقوي مةالقتصمف موممتوم مة فيل مة تنم ماا مةمتقمد
ةالي هم ماو ا .م

مة فو ا م يو ميموة م

-مإهمإقال م ي امة تألميلم نلمةنلمت مناممة غمنلمة نفو لمة نيةةه مو نلمةنلمتلجنفم

ة ننفو مة نمما ننام ننهمتك ننوهم ن مم ننهمنتأل ن مةم ننتنمفةنمإ ننقمنةي ننامة مي نيلمة نمن ن اا مم ننومم
ةمننتميةيمة ننفو مة نمماننام ننلمإنتننمجمة م نوةفمة و اننامو يممناننمممننهمة ننفلو مإ ننقمدننم مم

ة تص ننناعمة ةم نناح م م منم م نناممن ننعمةنغ ننفةممة تك ننم ؤم ن ننلمة ننولمةالقتص ننمفاامنتيألتان ننمم
م موماموةلمة ملم قوممة

ميمخمقفم م لمميفةهمة صنمدا .م

 -تننقم ننوممننجمنممألننفالنم أةماننامة تألننميلم ننلمت يننقمة تنماننا م مننهمة ثم ن ميهمنألننمحم

ة تنماننامالميتوقننفمدجننقمت ي ننيمة تألننميل م بوةنمننمميتقجننبمة كثيننيممننهمة ت ين ةي مة غما ننام
ننلمة اامك ننلمةالقتص ننمفااموةالألتممدا نناموة مامم نناا م نا ننممل ننيوي ام ي ننعمة ننف ةي م

ةالفلمي ن ننا مو شن ننفمة م ن نوةيف موة تقن ننويمة ت نن ننل مو ن ننلمكن ننلم ن ننكمفويممان ننمم جفو ن ننام
و ماممم مة فدمموة مماا .م
إهمةم ننتةمفلمة ننفو مة نمما ننامم ننهمةن ن ةمة نة ننمممكمنن ن مم ننفوفلمو ي ننيممم ننت يل مودج ننقم

ة ننفو مة صنننمدااميهمتأل ن مقلنناامة مغممجننامة متمي نيلموة كثننيمتةلنناالنم صننويلميكثننيم

ألفاا .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
المبحث الثالث
اآلثار الفعلية لنظام التجار العالمية عل التنمية في البلدان النامية
المطلب اىول :اآلثار السلبية واإليجابية لالنضمام للمنظمة

مهمة متوقعميهميتيكمة ةمة نةمممدجق مة فو مة نمماامدموممن ممألموداممهمةاثميممنامم

ة مج ل مومنام مة يألم ل .ميتلمه مةالنلممم مإ ق مة منةما مة غفيف ممه مة مصم ح م جفو م
ة نمماا مإالميهممصم حمة فو مة نمماا مت فوميقل ممهممصم ح مة فو مة ناا مودجا م ظهمميةامم
ة مة منةما ممتكوه م صم ح مة فو مة ناا م ل مة م مم مة و موة ة م غفل مةدت م ةي ممامماام
وةقتصمفااموتنمواا.م م
إهمةالنلممممإ قمة منةمامة غم ماامالمتغفمةف منم لم فم ةت م لميفةلميومومنيجام نف عمدمجانام
ة تنماننامةالقتصننمفاام ننلمة ننفو مة نمماننا م ي ن ميهمةالدتمننمفمدجننقممألننيفمإ ننملمة يننوفمدجننقم
يكم مة مجعمودنمصيمة نتمجم يهمة فو مة دلملم اسمة مجوبمة مالئمم ت ينقمة تنمانا م
لمإهمةالنلممممإ قمة منةمامة غم ماامتتقجبمقانمممةمنتثمم ةي موتنمنيقمة ماممنم

موتنو ييم

ة ناامة ت تاا.م م
اوالا-اآلثار السلبية:

مامكه مديا ميةم مة مج ام مة تل متت غام ممنةما مة تألميل مة غم ماا موة مؤممم مة فو اام
ة ليمم لممامممتاممتألم مة فو مة نمماامويةمام :م

موة كيل م أكثي ممه ممكام م يه مفو مة منةما مودفم مة ممموةل م يهم
 -6ةيفوةألاا مة مغمييي م
ة فو مة دلمل .م

2م-ة ةممة شيو مة مم امة تلمت مو مة جفةهمة صنمداام يلامممثل:مشيو م م
ممم–م مماام و مة نممهم–م مماامة مجكاامة ةيفاام–مةشت ةي مة صال م م–مقامممة نةممم
ة فام يةقلم-ويكثيةممتصبم لمألمنبممصج امة فو مة صنمداا .م

-3ة مغممجامة تةليجاامة نمألمامدهمةدت م ةي ممامماام يهمفو مة منةما .م
م
م
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امكهمإيألميميةممة مج ام مة نمتألامدهمتجكمة ماممام ممميجل :م

 ةيتةن ننميميمن ننغميمة منتألن ننم مة ييةدان ننامولصوص ن نمنمة م ن نوةفمة ةئان ننا مة ن ن ةمةاليتةن ننميم ن ننلم
ة مغميمنمتجمدهمن قتيه:مأولهما ميهمةنلةمامة فدممة ي ةيدنلممنيؤف مة نقم صنو م
ة ميةيديهمدجقميمغميميقلمو م تم لممينلةامة مغيواممهمة منتألم مة ييةداا .م

مثانيهمييييام مإهمةنلةن ننمامة تغي ةن ننم مة ألميكان ننامدجن ننقمة منتألن ننم مة ييةدان نناممن ننيؤف مة ن ننقم
ةنلةننمام ننلميمننغميةمم موة ن ةم ننفوي ممننيؤف مة ننقمي ننمفلمة قجننبمدجننقمة منتألننم مة ييةداننام

وي عميمغميةممة غم ماا م كمةتةقمة وييةلم لمة وي وة مك لم ا ةمة شكم مدجق :م

 ميةألغامممتوام مة مغونم مة ةئاامفوي منم وةمقام ألنامة مغونم مة ةئاا .م

 ولعمقوةدفمإيشمفاام تأميهمي مفلمنم مة مجعمة ةئاامة تلمت نفمم جنفو مة نممانام نلم
شكلممنحميوم شيو مماميل .م
 إدقملمقج م مة مغونامة ةنااموة مم اام جفو مة نمماامةالةتممممة ك ييم لمإقميم نيةمجم
ة مغونننام ت مننيهمة نتمألانناموة ناننامة مممنناام ننلمة قننميمة ي ةيدننل موتمننايلمتننو ييم

ة تمو لمة اليمم كممهمة مؤممم مة مم اامة غم ماا .م

 تأكلمة ميةاممة لمصامة تنلمكمنن مصنمف ةي مة نفو مة نممانامدمومنمن موصنمف ةي مة نفو م
ة قن ننلمنم ن نوةنم وأل ن ن ملن ننمص متتمتن ننعم ان ننمم ن ننلمة نةن ننم مإ ن ننقميم ن نوة مة ن ننفو مة صن نننمداام

ة مت فما.م م

 ومننهميةماننممة م ةياننممة ميت قننام م نةننمممة غننممم جتةلنناال

موة م ةياننممة ميت قننام متةمقاننام

( ومل) .م
 متنتالمة مغممجامة تةليجاامة نمألمامدهمةدت م ةي مماممااميالنممة تنلمكمنن متت غانمم
ة فو مة ويبااميومة والام مة مت فلمة مي كااممعم غامة فو مة نمماا .م

 ةيتةميمتكجةام يةمجمة تنماام لمة جفةهمة نمماا منتيألام ممممنوفميتيتنبمدجنقمتق ينقم
ةالتةمقم مة لمصام

و مة مجكاامة ةكي ا .م

 ة ثننيمة مننج لم ننلمة نشننم مةالقتصننمف م وأل ن مدننمم م ننلم(ة نتننمجموة توةيننف) م هم
ة منم ماممتكوهم ييممتكم ئام يهمة جفةهمة نممااموة جفةهمة مت فما .م
23

 م ننيؤف مة ي ننعمة ك ي ننيم ننلممم ننتومموة نن نوة لموة متقج ننم مة ةنا نناموة منونا ننام
وة مغجوممتاام جنةمممة ألفيفم جتألميلمة غم ماامإ قملمنميلم غنامة نفو مة نممانا م
وة ن ةمدمئننفميص نالنمإ ننقمل ننغفمة ننف ةي مة فةي نناموة مؤممنناامونننفيلمة كن نوةفيم
ة ةناامة مؤةجامونةممة مغجومم مة أليفلم لمة مة فو  .م

ت جاصمقفيلمة فو مة نمماامدجقمتصماممويممممامممتاممة تنمواام ممميتةقم



وة ةيوفمة وةقغاامويةفة اممة وقناا م مالتةمقام مة ألفيفل م ممم لم كمةتةمقاام
إنشملممنةمامة تألميلمة غم ماا متنقو مدجقمت و لمقفيممهمصال ام مةتلم م
ة ةي ةي مة وقناام لمدففممهمة مألمال مة قمة منةمامة غم ماامة ألفيفلممثم :م

ت فيفمينوةيمة فدممة ممموحم ا موة فدممة م ةوي مومثلمةالشتيةقم مة ألفيفلم

ة متغج ام مالمتثمم ةي مة ألن اامة تلمت و مفوهمإ يةممة مشيويمة ألن لم أةفةفم
متغج ام م تصفييميومةالمتييةف .م

 مهمة ميألحمإهمتيفةفمة ل و مدجقمة فو مة نمماام جمييم لمقي قم

ة جي ةي اامةالقتصمفاامة ألفيفلمو كم م نةيمة قمة تكجيفمة صي حم جمنةمام
م تغموهممعمة نكمة فو لموصنفو مة ن فمة فو لم لمتنميقمة ماممم م

ةالقتصمفاامة غم ماا .م

 دفممإفيةجممولويمة غمم ام لمةتةم مة م مة ليي موة

ميفممإ قم

صغو ام صو مة يف مة غممجاممهمي نملمة فو مة نمماامدجقم يصمدملم
منمم ام لمة فو مة مت فما.م م
 تلةاامة يموممة ألميكااموة ةمميؤف مإ قمن صم صيجامة موةينام

ة غممام لمة فو مة نممااممهميموممةالمتييةفموة تلمتغتمفمدجياممة فو م لم
تمو لمنة متاممة غمماموة ةم فوي مميؤف مة قمي مفلمة ليةئبمدجقمة يةفم
وة مشيودم .
م
م
م
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م
 -2اآلثار االيجابية :
م غل نناممي ننيمميهمةن ننمكمآث ننم ةنيمإيألم ا نناممام ننامالتةمق ننم مة تأل ننميلمة غم ما ننامة ألفي ننفلم ننلم
ة فو مة نمماا مومهميةممة مةاثمي:م م
 ة ت ي يمة تفي أللم جمجعموة لفمم مويؤوسمة موة موألجبمةالمتثمم ةي

م ممم

يلجقم يصمدملمألفيفلمت جلممهممغفال مة قم ام لمة فو مة نمماا.
 ت فاممة غوهمةالقتصمف موة ت نلم لممألم مة تغجامموة ص ام تقميتمكهمةالقتصمفم
ة نمملممهمة صموفميممممة ت فام مةالقتصمفاامة ك يم.
 ةالمتةمفلممهمةكتممبمة ل ةي موة مام ةي موة ف ةي مة تكنو وألاامة يباام لمة غفيفم
مهمة قمدم مةالقتصمفاا.
ةنااموة ص اام م مومامة تجو مة يئل مولممهم
م
 ت فاممة مممدفة مة مم ااموة
ةالمتلفةممة غ النلم جموةيفمة ق اغاام صفملممهمة تنماامة ممتفةمام لمة غفيفم
مهمة مألمال مة يواا مكظفةيلمة موةيفمة ممئااموة قمقامو ييةم.
 ي مفلم يصمةالمتثمميم لمة فو مة نمماام مممممامامم لمي مفلمتف قميؤوسم
ة موة موة ل ةي موة تكنو وألاممة يباامة قمة فو مة نمماا.
 تنماامة قميمة صنمدلموتشألاغ موي عمة فيلمة تنم ماام جصنمدم مة فو م
ة نمماا موة ماممم لمتشألاعم بوةدمفلمةاكجامة قميمة صنمدلموت فيث موتو ييم
ة شيو مة مالئمام تقو يمة مشيودم مة لمصام ي عمممتوام مة نموموة تنويم لم
ة نتمجمة صنمدل.
 ة ماممم لمإدمفلمةاكجامة غفيفممهمة قمدم مةالقتصمفاامة اممام لمة فو م
ة نمماام وتفدامام مكم قميمة مم لمومممييت يم ممهمت ميهم جنةممة م مم اام
وة يقم ااموة تنةاماام ج قميمة نتمأللموة مصي لموة تأمينل.
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 ة تغموهمم يهمة فو مة مت فماموة نمماام تنماامققميمة ن لموتقو ي مومممييت يم م
مهمإدمفلم نملموت في مة نقمة ت تاامة متمثجام لمة قي موة موةنئموة مقم ةي م
وتقو يةم ممعمة غملمدجقمت في مة مغفة مة ةناام جن لمة ي موة مككمة فيفاام
و يكامة موام مو ييةم.
 ت ميهمة ممتوممة مغاشلم ت ميهمنةممة يدماامةالألتممداا.م
 ةالتةمقم مة ألفيفلمتتاحميممممة فو مة نمماام يصمنميومعم تصفييممنتألم متمجكم
ياممميةاممنم ااممامامكم منتألم مة ييةدااموة مال س م م لم امالنةتمحمة موة م
يمممامم تصفييم غامة منتألم مة صنمداا.
 يفلجن ن مةالتةمق ننم مة ألفي ننفلمة كثي ننيمم ننهمة وةد ننفمة ت ننلمت ننو يم يصن نمنمنمن ن اام ج ننفو م
ة نممانام مماننام وقاننممة تألمي نناموة وقمانناممنهمإألنيةلة مة ننفدمموماممننم مة

ن ةي م

مننهمألمنننبمة ننفو مة لننيم.م م لننم امإ ننقميهمةالتةمقننم ميفلج ن مت مننينم مدجننقم

آ اننام ننامة منميدننم مة تألمي ننام ننيهمة ننفو م ي ن متكننوهممنصننةام جننفو مة نمماننا.م
و م نمن ن اما ا ننام ننامة منميدن ننم متنق ننو مدج ننقمد ننفممتكن ننم ؤم ننلمق ننف ةي مة ن ننفو م
ة ملتجةامدجقمتوقاعمة غ و م مة م ييلمدجقمملم ةلمةتةمقم مة م م .م



م ننفو مة نممانناممننتت ملمة لننييمة ك نني مو يننيمقننمفيلمدجننقم ننيامة غ ننمبمدجننقم

ة قوان ننملممن ننهمة ن ننفو مومن ننتكوهمة ن ننفو مة نممان ننامة متن ننأثيمة و ين ننفم ا ن ن مة غ و ن ننم م

ة متوقغا موة غ و م ممتكوهمويقامأليفلم يفمة فو مة صنمداامة ك يمموة واا.م م

 ةالتةمقم مة ألفيفلمتكةلم جفو مة نممااممغممجاممتمييلمويكثنيمتةلناالنم نلمة كثينيممنهم
ة ننمال م مننمم ننلم ننكمكةم ننامة ةننيصم مماننامة صنننمدامة وقناننا موة تمتننعم ةت ن ةي م
يقو م تنةي مة تيةمم ميلفمممممةوممقجوبممهمة فو مة مت فما.

 ةنننمكمييبغننامين نوةيممننهمة ةوةئننفم جننفو مة نممانناممننهمةالنلننممممإ ننقمة منةمننامة تألننميلم
ة غم ماا:

ي -إهمةيتةميميمغميمة مجعمة ييةداامة ممتويفل موة ت جصمة م تملم لمة مغونم م
ة ةئاامموفمامثالهم م ةنيم جفو مة نمماامدجقمت ميهمإنتمأليتاممة ييةداا.
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ب -إهمت ي يمة ييةدام لمة كثييممهمة قمدم

موةال تفةممة متوقعم لمة منم مام

موفمامثالهم م ةنيم جصنمدم مة م جاامدجقمي عمممتوممة نتمجموة ألوفلم

وت ميهمة كةمللم لمتلصاصمة موةيفمومهمثممةيتةميمممتوام مة مغاشام لم

ة فو مة نمماام.

 إهمت ي يمة تألميمدجقمة نقم مة غم ملمموفميؤف مة قمي مفلمة نمومةالقتصمف ملمة فو مة صنمداامة مت فما.موة ةمة نمومالم فةمةن مماغوفم م لييمدجقمة فو م
ة نممااممهملال مي مفلمقجبمة فو مة صنمداامة مت فمامدجقمصمف ةي مة فو م

ة نمماا.

 يتصويم غلامميهمةتةم مة لفمم موةتةم مةالمتثمميم ممميتلمنمن :ممهمإ ملمة كثييممهمة يوفموةالشتيةقم مدجقمةالمتثمم ةي مة ألن اامموفميؤفامهمة قم

تشألاعمفلو مة مةالمتثمم ةي مة قمة فو مة نمماامة تلمةدتمف مة كثييممهمة يوفم

دجقم ي امة يكامة تألمي ا.

يألبميالماةاممإهمألمانعمآثنميمة نةنمممة ألفينفم جتألنميلمة غم ماناممنج اام نلمةننمكمآثنم ةنيم
إيألم اام ا ةمة نةمم ميومموفمينألممآثم ةنيمإيألم اا.م كهمةننممتألنفيمة شنميلم ننم يتيهم
ةممتيه :م

اىول ي :مإهمآثننميمة نةننمممة تألننمي ممة ننفو لمة ألفيننفمدجننقمة ننفو مة نمماننام ا ن مة مننج لم
و ا مة يألم ل.م م

كننهم م اننامةاثننميمة مننج ااممؤكننفلمة وقننويمدجننقمة ننفو مة نمماننا م ينمننمم م اننامةاثننميم

ةاليألم اامة تمم اامة وقويمدجقمة فو مة نمماا .م
الثانييية:مإهمةاثننميمة متوقغنناممننهمة نةننمممة ألفيننفم جتألننميلمة غم ماننام ننلمة ننفو مة نمماننام
دمم ن نما مومننهمثننمم ننلمة ننفو مة غيبانناملمص ن نا ممننوفمتلتجننفممننهمفو ننامة نقميلننيمم
مبمدوةملممتغففلممنام .م
اغت ن ننفمة م ن ن ن :مإهم ةالنل ن ننممممإ ن ننقممنةم ن ننامة تأل ن ننميلمة غم ما ن ننامم ن ننا قمة تنما ن ننام
ةالقتصننمفاام جننفو مة نمماننا مو ننوم شننكلمأليئننل م نانمممننتتمكهممننهمة نةننم موة وصننو م

إ ننقميم نوة مة ننفو مة ك ننيم مو م تننم لمتتومننعممألننمال مة منم مننامة تألمي ننامة غم ماننا.م
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و همة منةم ننامامك ننهميهمت ننقمنودن نمنمم ننهمة مم ننموةلم ننيهمفو مة غ ننم مم ننلمأل ننومم ننهم
ة شن ننةم اام جماممن ننامة لميألان ننام ن ننومق ن ن مم مفئان ننمم م شن ننكلمة ص ن ن اح م غين ننفةنمدن ننهم

ةالدت م ةي مة مامماام جفو مة ك يم .م

ثالث ا  :كيفية تعاطي الدول النامية مع النظام التجاري الدولي
مييم مة م  :مق ل مكل مشلل مدجق ممم مي فو :مإه مة تغماش ممع مة نةمم مة ألفيفم
جتألميلمة غم مااميميمالممةيممن موالم فةممن .م نملمدجقم كم بوةممممة مة ةيوف م
ويممممة فو مة غيبااموممئيمة فو مة نمماامقي مهم م

ميو امم :مة غمل مدجق مت جيل مة لممئي مة م تمجا موبنةس مة وق مة تنمم مة ةيصم
ة ألفيفلمة نمألمامدهمة نةمممة تألمي مة فو لمة ألفيف.م م

ثمنيامم:مإدمفلمةاكجامةالقتصمفام مة غيباام اففم نملمقولم ةتاا موت جيلمةدتممفةمم

دجقمة لميجموت ميهمولغاممقفيمة مكمهم لمنةمممت ماممة غملمة فو ل .م
لمة وةقعمة ةمةو مة قي قمة شم موبنةسمة وق مةومة غالجمة أل ي مة

م اسم

من م فيل ممه ميألل مت واا مميكي مة فو مة نمماا م ل مة نةمم مةالقتصمف مة غم ملم
وة تلجصممهمماقيلمول و مة فو مة مت فما.م م
ودجينم ميه منمجك مة ة مة قي ق مموةل مة تيم مة فو مة صنمداا مة مت فما م نصوصم

ةالتةمقم مة ألفيفلمو وةةم ميممةتألا مإ قمماممم مة ممااممثجممم غجوةم لم ت ةي م
مم ا .م

ةم ظن ممهمة ةماام مكمهمتقو يميمم يبمة مماا مدجقمة ن ومة

متتلجصم ا م

ال ممهمة تمييموةالنأليةفمن ومة ت ي ي مو لمة ةمة صففم
مهممج امتاممة مم ا م ف ن
دنف متق يق مماممم مة مماا موفدم مة صنمدا مة نمماا مين ل مميةدمل مةالدت م ةي م

ة تم اا :م

-يبي مة مماا مة ممنو ا م اا مصنمدا م أألل مم فف متتنمقص ملال مة مماام

تفي ألامن م تقمتنتالمكجاام منتاملمة ةمة ألل .م
-يألب ميه ماص ب مإأليةلة

مة مماا م ينممج ممتكممل م ي ع مة ف ةي مة ت ناام

وةالقتصمفاام جصنمدم مة م ماامو كممهملال  :م
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تو ييمإأليةلة موقمئااملفمةمتيلملمة صنمدم مة م ماا .م-تو يمة فدممة ةنلموة مم لم جصنمدامة نمماا م

إنشملممؤممم م ج و موة تقو يم لممألم مة صنمدم مة م ماا .م-ة غملمدجقمإيألمفمفيألاممنهمة منم منامة م جانام نيهمة منشنع مة غممجنام نلمة مألنم م

نةم م م مماامكجممميمكهم ك .م

ة متم غاموة ميةق ام جتقو يم لميفةلمة صنمدم مة م ماامد يمة يمه.م مالنتائج

دفمملاميم فو مة غم ممألماغامم نيلمشيفمةالنلممممإ قممنةمنامة تألنميلمة غم مانا م

نفيتاممدجننقمت يننقمشننيو مة منةمننا م
ولمصننام م نمن ام جننفو مة نمماننا م من بمدننفممقن م
ة متمثجننام ننلمإدننمفلمةاكج ننامةالقتصننمفام مة نمما ننا ،يننيممة م ن ن ميهمةنننمكمل ننغفم

ك يننيم ننلمة غمننلمة غيبننلمة مشننتيك م م ن بمةدتمننمفمم ننفيمة قي ننا.موتكنني سمة ت غاننا م
و ننومت

ن ن ملق ننولمو فوا نناممتوةل ننغام يبم ننممي نتينن نمنمد ننهمة فو ننامن ننومد ننففمم ننهم

ة منةمم مة فو اا مومممتةيل ممهمتغ يفة مقمنونااموتنةاماا .م

كمنممينيممة م ن مإهمة منةمنام نممتنةن مم مفئانممويةنفة امم م شنكلمة صن اح موةت غن م

م ننفيمة كيننلم مكاننم يهم ننيهمة ننفو مة صنننمدااموة ننفو مة نمماننا مو ننممتنة ن مم ننفيممغممجننام
ة فو مة نممااممغممجنامتةلنجا مويكثنيمتميين ةني.مو نممتنصنفمة نفو مة نممانا مو نممت نقم

ة فام يةقاا موة شةم اا مو ي امةالنتلمب م يهميدلمئام .م

ويدت ننفميهمة منةمننم مة فو اننامدمم ن نا مومنةم ننامة تألننميلمة غم مانناملمص ن نامة ننلمةاهم
دجننقمة م ننك.م ن كميألننبمدجننقممنةمننامة تألننميلمة غم ماننامو ييةننمممننهمة منةمننم م
ة فو ااميهمتث متوألامتاممة ألمفلم ةي امة همدهمة شغوبمة مةجوما .م
-6منةمامة تألميلمة غم مااميص

موةقغمنممةيولممدجقمة نفو مالممةنيممنن م ن كم

ال ننفمم ننهمإد ننمفلمةاكجن ن مةالقتص ننمفام مة غيبا ننام م ننممي ننتاللممو تنمم ننبمم ننعمة نة ننممم

ة تألمي مة فو لمة ألفيف.

م-2مال فممهمة تأكيفممدجقميةماامة غمنلمةالقتصنمف مة غيبنلمة مشنتيكم نلمي نفة م
ة نالننامة تنمواننام كننلمققننيمديبننل مو ققننميمة غيبانناممألتمغن .مم ان ةمي ننفمة من لم
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ة لن ننيوي ام كمن ننيم ج ن ننامة تلجن ننفموبنن ننملمة ن ننفيلمة غيبان ننامدجن ننقمموةألا ن ن مة ت ن ننفام م

ة ألفي ننفل موم ننهمل ننال متوم نناعموم ننمئلمة تغ ننموهمةالقتص ننمف مة غيب ننلمم ننهمة تغ ننموهم

ة ثنمئلموةنتاملم م تغموهم يهمة فو مة غيباامألماغام .م

-3ةالنلممممإ قمة منةمامميؤف مإ قمة نةم مإ قميموة مة نفو مة دلنملموميومنعم
مألمال مة منم مامة تألمي امة غم ماا موممت قمممة تنمااموةاليفةنميمة تألنمي مم جنفو م

ة دلمل .م
 -6ةالنلن ننمممم جمنةمن نناميص ن ن حميمن ننيملن ننيوي م جغن ننيب موة لن ننلمإيألن ننمفمقوةمن ننمم
مشتيكام فالنممهمة ت مدفم لمةلمنةمممة غو مامةالقتصمفاا .م

 -2تغي ننيمة غالقننم مة تألمي ننامة غيبانناممننعمة ننفو مة دلننملم جمنةمننامتننؤف مإ ننقم
ت واامة غالقم مة ف جومممااموة ماممام يهمة فو مة دلمل.م

المقترحات:مم م

 -6ميه مت مو مكل مفو ا منمماا مة غمل مدجق مت جيل مة لممئي مة م تمجا موبنةسم
ة وق مة تنمممة ةيصمة ألفيفلمة نمألمامدهمة نةمممة تألمي مة فو لمة ألفيف.م م
-2دجقمة فو مة ة ييلم ل مة منةمامإال متغتمفممممتت يد مة فو مة نااممهمكغكام

ة تألميل مة غم ماا م ل مدجيام مةالدتممف مدجق م نمل مةقتصمفام مقواا ممه ملال مممم
تمجك ممه مكةملة مم جاا متممدف م دجق مإفةيل مموةيفةم م م شكل مة مثل مدنفةم مقفم
تمتجكمة فو م غامة ةوةئف متمتقاعميهمتفة عمدهمنةمامممهمفةللمة منةما .م
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المراجع
اوالا:الكتب
م-مإ يةةاممة غامو :ة م مويلوةتام مميكيمفيةمم مة و فلمة غيباام  6م ييو م.6441م م
-مف.مدةيننفم ي ننفي مف.مصننم يم ج ننو مةالقتصننمفمة ننفو لم منشننو ةي مألممغ ننامفمشننق مكجاننام

ة غجوممة مامماا  .2002م

ف.دننمف مي مننفم شنناش فممألننف مم مننوفمشامب يمممننام مةالقتصننمفمة ننفو لم منشننو ةي مة ج لمة وقاا م ييو م2003م .م

-ف .م ننمممة أل ننمي:مة غالق ننم مةالقتص ننمفاامة غم ماا ة مؤمم ننامة ألممغا ننام جف ةيم ننم موة نش ننيم

وة توي ع م ييو م.2003م

لجيلمة م ميةنل ممنةمامة تألميلمة غم مااموة فو مة نمماا مفةيمة نةمئسم م ييو م .2003م-ف.مم مفمدامقمد فمهللام فممومنقمإ نيةةامم:مة غالقنم مةالقتصنمفاامة غم مانا مفةيمة منانلم

ة ج نمنل .6422
م
ثانياً:الرسائل

د يننيمدقيننويلم متقج ننم مإدننمفلمةاكجننامةالقتصننمفمة مننوي موي غننمف ممننهميألننلمة ننفلو م ننلممنةمامة تألميلمة غم ماا مألممغامتشي ه م2001م
-يةنا ن ننامي ن ننمدل:مةتةمقا ن ننام ة ن ننم مومنغكمم ن ننمتاممةالقتص ن ننمفاام يم ن ننم امممألم ن ننتيي مألممغ ن ننام

فمشق  6444م 2001م م
ثالث ا :الصحف

م-ص اةامة ثويل-مة غففم2002-60-1-63130
-ص ةاامة ثويلمة غففم2002-60-69-63131

مألجام ويصم مويموة مة غفف319م 62متشي همة و م 2002مم
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