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٠ؾزًِٛظٛعاٌزغبهحاٌل١ٌٚخٚس١بسبرٙبٚأ١ّ٘خاٌؼاللبدااللزصبك٠خث١ٓاٌلٚيِىبٔخ١ِّيحفٟػٍُ

رشبهنفٟاٌزجبكياٌلٌٟٚٔظوا-ِّٙبوبْٔظبِٙباٌس١بسٟٚرٕظ١ّٙبااللزصبكٞ-ئْوًاٌلٚي.االلزصبك

ِّبعؼًوً.ٌّٕبؿ،غج١ؼخاٌزوثخ،ِٚبئٌٝمٌهِٓػٛاًِاٌٍزٛى٠غاٌطج١ؼٌّٟٛاهكٚاٌضوٚاد،افزالف

كٌٚخرز١ّيثّٛاهكٚصوٚادالرزٛفوفٟاٌجالكاألفوٜ،ِٚ٘ٛب٠فسوؽبعخوًكٌٚخئٌٝسٛا٘ب،ٚأوست

.اٌزجبكيصجغخاٌعوٚهح

وبٔذاٌزغبهحث١ٓاٌلٚيٚالريايرؼلِصلههفبٖٚر١ّٕخ،ِٚغرطٛهاٌزجبكياٌزغبهٞرٕٛػذ

أشىبيرلفًاٌلٌٚخفٟئكاهحػاللبرٙباٌزغبه٠خاٌل١ٌٚخثزج١ٕٙبس١بسبدِؼ١ٕخِٓأعًرؾم١كأ٘لافٙبفٟ

ٚللافزٍفذ٘نٖاٌس١بسبدث١ٓاٌزؾو٠وٚاٌؾّب٠خرجؼبٌٍظوٚفااللزصبك٠خاٌزٟرؼ١شٙبوًكٌٚخ،.اٌز١ّٕخ

ففٟ.للهرٙباٌزٕبفس١خفٟاألسٛاقاٌل١ٌٚخ،رٛاى١ِْياِْلفٛػبرٙب،ٚٚفمبٌّب٠ّوثٗإٌّٛااللزصبكٞاٌؼبٌّٟ

فزواداالٔزؼبشٚإٌّٛسبكدس١بسبداوضوأفزبؽب،أِبفزواداٌىسبكٚاٌووٛكفزسٛكاٌس١بسبداٌؾّبئ١خ

.االٔغالل١خ

وّبِضٍذِؾبٚالدرٕس١كاٌس١بسبداٌزغبه٠خاٌل١ٌٚخٔمطخأطالقأػّبيرىب١ٍِخث١ٓػلحكٚي،

ٔزغذػٕٙباٌؼل٠لِٓاالرفبل١بداٌضٕبئ١خ،ٚرٛصٍذثؼطاٌلٚيئٌٝرى٠ِٕٛٓبغكٌٍزجبكياٌؾوٚأفوٜئٌٝ

ٚللرسجت.وّبظٙودػلحارفبل١بدِٕٚظّبدك١ٌٚخرٙلفئٌٝرؾم١كٔفساٌغوض.ثٕبءرىزالدالزصبك٠خ

ففٟػشو١ٕ٠بداٌموْ.االفزالفؽٛي٘نٖاٌس١بسبدفٟٔشٛةٔياػبدللرصًئٌٝاٌؾوةاٌزغبه٠خ

اٌّبظٟ،شٙلداٌزغبهحاٌل١ٌٚخاىك٘بهاٍِّٛسبأكٜئٌٝى٠بكحؽغُٚل١ّخاٌزجبكالداٌل١ٌٚخ،غ١وأْاٌىسبك

االلزصبكٞفٟاٌضالص١ٕ١بدكفغاٌىض١وِٓاٌلٚيئٌٝرجٕٟس١بسبدؽّبئ١خِزؼلكحِٓث١ٕٙباٌزؾىُفٟاٌؼٍّخ،

ٚٔزظػٓ٘نااٌزيا٠لفٟإٌيػخاٌؾّبئ١خرواعؼبفٟ.فوضاٌم١ٛكاٌى١ّخٚى٠بكحِؼلالداٌزؼو٠فخاٌغّوو١خ

ؽغُاٌزغبهحاٌل١ٌٚخٚثبدٚاظؾبأْاالسزّواهفٟأزٙبط٘نٖاٌس١بسخِٓشأٔٗرؼ١ّكاألىِخ،ٚاْؽّب٠خ

إٌّٛٚاٌزٛاىْاٌل٠ٌّٟٚوؽزّبػجورجٕٟٔظبَعل٠لٌٍؼاللبدااللزصبك٠خٚاٌزغبه٠خاٌل١ٌٚخٚارجبعس١بسخ

ٌنٌه،سؼذػلحكٚيثؼلٔٙب٠خاٌؾوةاٌؼب١ٌّخاٌضب١ٔخِٓأعًل١بَ.رٙلفئٌٝرول١خاٌزؼبْٚٚاٌزجبكياٌلٌٟٚ

.ِٕظّخك١ٌٚخِّٙزٙبرٕظ١ُاٌس١بسبداٌزغبه٠خاٌل١ٌٚخ،رس١ًٙاٌزغبهحٚاٌؾلِٓاإلعواءاداٌؾّبئ١خ



كٌٚخئ23ٌِٝٚغفشًرغس١لِشوٚعإٌّظّخاٌل١ٌٚخٌٍزغبهحاٌّمزوػفِٟإرّو٘بفبٔب،رٛصٍذ

٘لفٙباٌزقف١طاٌّزٛاصGATTًئثواَارفبل١خك١ٌٚخِزؼلكحاألغوافؽٛياٌزؼو٠فخاٌغّوو١خٚاٌزغبهح

ٌٍوسَٛاٌغّوو١خٚئ٠مبفأٞى٠بكحفٟاإلعواءاداٌؾّبئ١خٚرشغ١غؽو٠خاٌزجبكيثوفغوًأٔٛاعاٌم١ٛك

.ٚثّوٚهعٛالداٌّفبٚظبد،ؽممذاٌغبدرملِبٚاظؾبفٟرؾو٠واٌزغبهح.ٚاٌؾٛاعياٌزٟرؼ١كاٌزغبهح



 ة 

ٌملشٙلاٌوثغاألف١وِٓاٌموْاٌّبظٟرطٛهادِّٙخػٍٝاٌّسزٜٛااللزصبكٞ،ؽ١شأكد

اٌزغ١واداٌؾبصٍخئٌٝػٌّٛخااللزصبكٚش١ٌّٛزٗ،ٚأػبكداٌؼل٠لِٓاٌلٚيإٌظوفٟرٕظ١ّٙبااللزصبكٞ

ٚشٙلداٌفزوحأ٠عبرؾٛيااللزصبك٠بداالشزواو١خئٌٝ.ثّٕؼاٌسٛقكٚهاأوجو،ٚرٛعٙذٔؾٛاٌقٛصصخ

االلزصبكاٌؾو،وّبر١ّيدث١ًّاٌلٚيئٌٝرشى١ًألطبةٚرىزالدالزصبك٠خئل١ّ١ٍخٚع٠ٛٙخوجوِٜٓأعً

ٌٚؼًِٓأُ٘األؽلاسااللزصبك٠خفٟٔٙب٠خاٌّبظٟاٌزطٛهاد.إٌّبفسخٚفوضاٌٛعٛكػٍٝاٌسبؽخاٌل١ٌٚخ

،أكهعذفٟعٌٛخِفٛظبرٙباٌغل٠لحإٌّطٍمخفٟع،فجؼلِبوبٔذرس١ورغبهحاٌسGATTًاٌزٟػوفزٙب

ٚرٛعذاٌغٌٛخثأشبءإٌّظّخ.ٍِفبدعل٠لحوٍّفاٌقلِبدٍِٚفاٌٍّى١خاٌفىو٠خ1986االهغٛاٞسٕخ

.اٌؼب١ٌّخٌٍزغبهح

ِٕٚنمٌهاٌزبه٠ـ،أفنداٌلٚياٌجبؽضخػِٓىبٌْٙبظّٓاٌزجبكالداٌؼب١ٌّخفٟاالٔعّبَئٌٝ٘نٖ

ٚػٍّذػٍِٝالءِخالزصبك٘ب.إٌّظّخِٓاعًاالٔلِبطفٟااللزصبكاٌؼبٌّٟٚاٌزصلٌٞزؾل٠بداٌؼٌّٛخ

وّبسؼذٔفساٌلٚيفٟ.ٚرغبهرٙبِغِبرمزع١ٗاٌؼٌّٛخٚشوٚغاالٔعّبَئٌٝإٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهح

ؽزٝ.ٔفساٌٛلذئٌٝرٕس١كس١بسبرٙباٌزغبه٠خٚااللزصبك٠خثالبِخاٌزغّؼبدٚاٌزىزالدااللزصبك٠خاٌغ٠ٛٙخ

.روفغرِٓسزٜٛهفب١٘زٙب

ٌُٚرجكاٌغيائوفِٟؼييػٓاٌزؾٛالداٌزٟشٙل٘بإٌظبَااللزصبكٞٚاٌزغبهٞاٌلٌٟٚ،ثؾىُ

ِٛلؼٙباالسزوار١غٟفٟشّبيئفو٠م١بٚلوثٙبِٓاالرؾبكاألٚهٚثٟٚرٛسطٙبثٍلاْاٌّغوةاٌغوثِّٟب٠قٛي

ٌٙبٌؼتكٚهفؼبيػٍٝاٌّسزٜٛاإلل١ٍّٟٚاٌغٙٛٞ،ٌٚىْٛااللزصبكاٌغيائوٞـٔظواٌطج١ؼزٗا١ٌٙى١ٍخـ

فٍملأكٜظؼفاٌمبػلحاإلٔزبع١خاٌٛغ١ٕخغلاح.ِزفزؼػٍٝاٌقبهط،٠ؾزًف١ٗاٌمطبعاٌقبهعِٟىبٔخِوِٛلخ

االسزماليئٌٝاالػزّبكػٍٝاٌٛاهكاد،فبٌمطبعاٌصٕبػ٠ٌُٟى٠ٓشًّسٜٛثؼطاٌٛؽلاداٌصغ١وح،ٌنا

وّبأكٜرواعغأكاءاٌمطبعاٌيهاػٟئٌٝاٌٍغٛءئٌٝ.اػزّلػٍٝاٌمطبعاٌقبهعٟفٟاٌزغ١ٙيٚاٌز٠ّٛٓ

.االسز١واكٌزٍج١خؽبعبداٌسىبْاٌّزيا٠لح

ٌملأكٜارجبعافز١بهادِن٘ج١خٚاسزوار١غ١خِؼ١ٕخفٟس١بسخاٌز١ّٕخفٟاٌغيائوثبٌلٌٚخئٌٝاٌزلفً

فٟاٌمطبعااللزصبكٞػِّٛبِٕٚٗاٌمطبعاٌقبهعٟ،ٚللرطٛهداٌس١بسخاٌزغبه٠خاٌغيائو٠خػجوِواؽً

ئٌٝاٌٛصٛيئٌِٝوؽٍخاإلصالؽبدصُاٌزؾع١وٌالٔعّبَئٌٝإٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهحِٚب٠زطٍجٗمٌهِٓ

.رؼل٠الدػٍٝاٌس١بسخاٌزغبه٠خ



 

 

 

 





 ط 

طرح اإلشكال  -1

ثبٌٕظوئٌٝاٌزطٛهاداٌؾبصٍخفٟااللزصبكاٌٛغٕٟ،ٚثبٌٕظوئٌٝاٌّؾ١ػاٌلٌٟٚاٌّطبٌتثأوضو

:أفزبػفٟاٌزجبكياٌلٌٟٚ،٠ؾكٌٕبأْٔطوػاإلشىبياٌزبٌٟٚٔزسبءي



ما هي أهم المعوقات التي واجهتها أو يمكن أن تواجهها الجزائر في سعيها لإلنضمام إلى المنظمة -

 العالمية للتجارة؟

:اإلعبثخػٓاألسئٍخاٌفوػ١خاٌزب١ٌخأٚالٞاإلعبثخػٓ٘نااٌزسبؤياٌغٛ٘وٞ،ػ١ٍٕبفٚؽزٝٔسزٛ

. ما هي المنظمة العالمية لمتجارة؟، وما مكانتها في النظام التجاري العالمي؟ .1

 .؟ المنظمة العالمية لمتجارةما هي استراتيجية انضمام الجزائر إلى .2

. ما هي انعكاسات اإلنضمام عمى مختمف القطاعات االقتصادية؟ .3

 

: فرضيات انبحث -2

:ٌإلعبثخػٍٝاإلشىبياٌّطوٚػلّٕبثص١بغخاٌفوظ١بداٌزب١ٌخٚاٌزٟرؼزجواوضواإلعبثبداؽزّبال

إٌّظّخاٌؼب١ٌّخالوضع االقتصادي الصعب الذي مرت به الجزائر فرض عميها حتمية االنضمام إلى-

 ٌٍزغبهح
.االٔلِبطفٟإٌظبَااللزصبكٞٚاٌزغبهٞاٌؼب٠ٌّٟزطٍتئػبكحرأ١ً٘االلزصبكاٌٛغٕٟ-

إٌّظّخاٌؼب١ٌّختحرير التجارة الخارجية وجذب االستثمارات األجنبية سيكون نتيجة حتمية لالنضمام إلى-

 ٌٍزغبهح

 :أهمية انبحث -3

:٠ىزست٘نااٌجؾشأ١ّ٘زِٗٓأ١ّ٘خوًِٓ

.لطبعاٌزغبهحفٟااللزصبكاٌغيائوٞ-

 أعّبَاٌغيائوٌٍّٕظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهحٚاالٔلِبطفٟٔظبَاٌزغبهحاٌؼبٌّٟ-

 .اٌّىبٔخاٌزٟاصجؼ٠ؾزٍٙبِٛظٛعاٌس١بسبداٌزغبه٠خفٟااللزصبكاٌؼبٌّٟ-

 .ِىبٔخاٌمطبعاٌقبهعٟفٟوًااللزصبك٠بداٌٛغ١ٕخ-

اٌجؾش٠ىزستل١ّزٗاٌؼ١ٍّخفِٟغبياٌجؾشاٌؼٍِّٟٓو٠ٗٔٛسٍػاٌعٛءػٍِٝٛظٛعؽل٠شِزصً

.ِجبشوحثبٌٛظغااللزصبكٞاٌٛغٕٟٚاٌؼبٌّٟ





 ك 

 :أسباب اختيار انبحث -4

رٛعلػلحأسجبةكفؼزٕبالفز١بهاٌجؾشفٟ٘نااٌّٛظٛعكْٚغ١وِٖٓاٌّٛاظ١غ،ٚػٍٝهأسٙب            

:رقصصاٌجبؽش١ٍِٚٗاٌطج١ؼٌٍٟجؾشفٟوًِب٠زؼٍكثبٌزغبهحاٌل١ٌٚخٚااللزصبكاٌلٌٟٚ،أظفئٌٝمٌه

اٌؼ١ٍّخ،اٌوس١ّخ،اٌس١بس١خٚؽزٝ)ـاٌشؼٛهثأ١ّ٘خاٌّٛظٛعِٚب٠ض١وِٖٓعليفِٟقزٍفاألٚسبغ

.(اٌشؼج١خ

.ـرأفوأعّبَاٌغيائواٌٝإٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهح

إٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهمدى تقدم المفاوضات بين الجزائر وـ

 

 :أهداف انبحث -5

:ٔسؼٝفٟ٘لٖاٌلهاسخاٌٝػلحأ٘لافرزّضًفِٟب٠ــٍٟ

ِؾبٌٚخاٌزؼو٠فثبٌّٕظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهحٚكٚه٘ــبِغاثواىكٚافـغاٌلٚيِٓاالٔعّبَا١ٌــٙب-

ئثواىا٢صبهاٌّزورجخِٓأعّبَاٌغيائواٌٝإٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهح-

اثواىكافغاٌغيائوِٓاالٔعّبَاٌٝإٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهحٚسجتغٛياٌّس١وحاٌزٌُٟرىزًّ-

ئٌٝؽلا١ٌَٛ

ئثواىأُ٘اٌّؼٛلبداٌز٠ّٟىٓاْرٛاعٙباٌغيائواصوأعّبِٙبٌٍّٕظّخاٌؼب١ٌّخٌٍزغبهح-

 

 :منهج انبحـــث -6

لإلجابة عمى اإلشكالية المطرحة واختيار الفرضيات المذكورة، اتبعنا المنهج االستنباطي الذي يعتمد عمى 

التحميل من الكل إلى الجزء، مما يحتم استخدام األسموب الوصفي بأدواته المعروفة، نظرا لطبيعة 

. الموضوع مع تدعيمه بالمنهج التحميمي الذي يعتمد عمى األرقام والجداول

 

:  صعوبات انبحث -7

:ئْاٌزؼوضٌٍجؾشفٟ٘نااٌّٛظٛعػوظٕبٌصؼٛثبدػلحٔنووِٕٙب

لٍخٚرعبهةٚٔلهحاٌّصبكهف١ّب٠قصاٌغيائو،ٚغ١بةعٙخثاِىبٔٙبئػطبئٕبئعبثبدٚاف١خ-

.ػٓاٌزسبؤالداٌزٟوٕبٔطوؽٙبوْٛاٌّفبٚظبدِغإٌّظّخاٌؼب١ٌّخٌُرؾســُثؼل









 ٖ 

: هيــكم  انبحث -8

.ٌّؼبٌغخ٘لااٌّٛظٛعلّٕبثزمس١ّــٗاٌِٝملِخػبِــخٚأهثغفصٛيٚفبرّخػبِخ

:ٚوبٔذاٌفصٛيػٍٝاٌشىًاٌزبٌٟ



رهانشأة المنظمة العالمية لمتجارة وتطو  صفلال وألال :   
الوطن االقتصاد قطاعات مختمف عمى لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقيات آثار: لثاني  صفلال ا 

معوقات إنضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية لمتجارة : الفصل الثالث  
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:الفصل األول   

 

 نشـأة المنظمـة العالميــة للتجـــارة 
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الممطمب العالميب للةجاذب و ؤمكاميب امضمام : ل األول الفص
 :الجذائذ ةمهيد 

 

فقد رامك االةثال ل،اكةثاذب اكدمكنب كالة مال ذاكة اككثمذ اكذئنرن مذاء ةشمذ مؤلصاز اقةسادناة اكدم
 .لثم ةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب بقرش كبنذ فن لكم االقةساد اكصاككن 

 

ةصةبذ كلشكب اكةثاذب اكصاككنب ؤثدم اكذكائذ األرارنب ككلشاك االقةسادن اكصاككن اكثدند ، فن مدا اإلشاذ
م مم كا . ةلشنك اككلافرب ل ممن ساثبب االخةساس فن ةرننذ اكصالقاة االقةسادنب اكدمكنب كل أث، 

ؤكن االلخذاش فن مدل اككلشكب اكةن أسبثة ةرنشذ بلربب كبنذب ثدا صكن اكةثاذب ل دفش بكصشك اكدم
ةرصن بأل ةذفف اإلسالثاة االقةسادنب اكةن ،اكصاكك اكتاكت ل كصشك دمل م اكثذائذ كتكما كت. اكصاككنب

ثدنتب ةةالءك م كقةسناة االقةساد اكدمكن م صكن ذأرما االلسكاك ؤكن اككلشكب ل بقماصد صك، ةقمك بما 
 .اكصاككنب ككةثاذب 

 

م ؤدا كالة اكرنارب اكثاكنب اكةن ةلةمثما اكثذائذ اكةن شكبة االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب 
كملل نكر ثذكنب ،أثد أذكال اكصمككب ل ةصن ثندا اهتاذ االنثابنب ماكركبنب كدكق االلسكاك اكدن نزك

خاذثب صل لشاك اككلشكب ل فإلما كدمكب شاقمنب ةصذف ثندا أل اكرمف اكشاقمنب ال ةذا،اكركش ماكخدكاة 
كدةل اكةن ةثامذة ل منصةبذ ككف السكاك اكثذائذ ؤثدم اكككفاة اكزائكب كل ثنت شم.اكصاككنب ككةثاذب 

 .شكب كاللسكاك ل  رلب كلد أم20
 

 :مشأب الممطمب العالميب للةجاذب و ةطوذها : لالمبحت األو
 

ةصةبذ اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ؤثدم أمك اككلشكاة اكدمكنب م من ةصلن بةثاذب اكركش م اكخدكاة 
 :م مم كا رنشمذ فنكا نكن ل أخدما كزككما اكلمائن بصدب كذاثل فن آل ماثد م قد كذة قب

 :الخلفيب الةاذيخيب إلمشاء الممطمب العالميب للةجاذب :لالمطلب األو
 

 :نصةبذ كنتاف مافالا م االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة م اكةثاذب اكذكائذ األرارنب كلزأب اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب
 

 :مم ميتاق هافاما ؤلى االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب 1-1-
 

اكصاكك رماء اككلةسذ كلما أم ل  بدأة كصشك دم1945نالثش ألل كش الةماء اكثذب اكصاككنب اكتالنب صاك 
 «مألل ال بد كل اكصمدب ؤكن كبدأ نقذ بألل ، اككمذمك فن ؤقذاذ كبدأ ألل ال ثذب صاككنب تاكتب بصد دكق 

ل أن أل اكةمثماة اكرنارنب ألن دمكب نثب أل ةسب كل أث ،»صكن االقةساد أل نقمد اكرنارب 
مباكةاكن ال كلاس كل سذمذب االمةكاك بةلكنب اكلزاش االقةسادن م ، دمكب ل اككسكثب االقةسادنب كك

مال بد كل ةمافذ قدذ كل االرةقذاذ اكلقدن م االقةسادن ، ؤصادب بلاء االقةسادناة اكةن دكذةما اكثذب 
 .صكن كرةمم االقةساد اكصاككن 

 

صكن ل كل ملا بدأ اكةفكنذ ثدنا فن ؤقاكب لشاك اقةسادن صاككن ثدند نقمك صكن تالتب كلشكاة صاككنب ةصك
دمكب اةثال مدا اكلشاك م اةثال أن ل مسش اكقماصد اكةن ةثكك ركمق كل ؤداذب مدا اكلشاك اقةسادنا كل خال

 دمكب أخذم صسما فن أن كلشكب كل مدل اككلشكاة اكةن ةةبش فن األرار اككلشكب اككبذم األك
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 .ممن كلشكب األكك اككةثدب 
 

سلدمف اكلقد ل ثنت نصك ،1كل سلدمف اكلقد اكدمكن ماكبلق اكدمكن كإللزاء ماكةصكنذل ممكدا قاك ك
مقد ةك ؤلزاؤل بمارشب اةفاقناة بذنةمل ممدذ ،اككذةبشب بلشاك اكلقد اكدمكن ل اككزاكل اكدمكن صكن ث

مكل بنل مشائفل األكتذ أمكنب من . دمكب ثكنفب44مةك اكةمقنش صكنل كل شذف  ،1944فن ثمنكنب 
ؤثذاء ةسثنث كلشك الخةالالة ،ةثلب اكةخفنس اكةلافرن كقنك اكصكالة، ةثقنف ارةقذاذ أرصاذ اكسذف

  .كنذال اككدفمصاة

كل اكةالصب ل كلش اكدم- صكرا ككا أككلل اكثدمت فن رلماة اكتالتنلاة - مدا نةسكل ، فن اكماقش 
خسمسا اكقناك بةخفنساة ةلافرنب ةرصن كل خالكما اكدمكب ل منرةثن، بثذنب باكةثدند اكدمكن كصكالةما 

باكذغك كل أل ،صكن كنذب كقاذلب بزذكائما بمارشب اكةخفنس اككبنذ كقنكب صككةما ل ؤكن اكثسم
 .اكمسصنب االقةسادنب ال ةبذذ مدا اإلثذاء

 
أكا اكبلق اكدمكن كإللزاء ماكةصكنذ فقد ةك ؤلزاؤل باككماذاب كش سلدمف اكلقد اكدمكن فن كؤةكذ بذنةمل 

، ففن ثنل أل مدا األخنذ نصلن باككدم اكقسنذ : منصةبذ دمذل كككال كدمذ سلدمف اكلقد اكدمكن. ممدذ
ل نمدف اكبلق اكدمكن كإللزاء ماكةصكنذ كبدئنا ؤكن كراصدب االقةسادناة اكةن دكذةما اكثذب صكن ةكمن

ثنت امةكة اكمالناة )مرذصال كا أسبثة ؤصادب بلاء أمذبا خاذت اخةساسل . اككزاذنش اإللةاثنب
الثقا ل مقد زك. اكةلكنب مشنفةل اكفذندبل كنسبث ةكمن (بمدل اكمشنفبل كزذمش كاذزال اككةثدب كل خال

2. اكبلق اكدمكن كإللزاء ماكةصكنذ كش اككؤررب اككاكنب اكدمكنب كا نركن باكبلق اكدمكن 
 

اةثل اكةفكنذ ؤكن ؤلزاء كلشكب اكةثاذب اكصاككنب م ، مفن سمء كا ربف،فنكا نخس اكثالب اكةثاذن 
ثنت شذثة فكذب ؤلزائما صلدكا أسدذ اككثكر ، بكلشكب اكةثاذب اكدمكنب 1947ركنة فن صاك 

، 1946االقةسادن ماالثةكاصن كألكك اككةثدب ةمسنب بصقد كؤةكذ دمكن ككةثاذب ماكةمشنف فن كلدل صاك 
اإلذاكب ل نركث بةفامس كةصدد األشذاف ثمل ؤلزاء منكل كل خال ، 3مدكق بلاء صكن كقةذث أكذنكن

 تك 1947أصكاكل فن صاك ل مةك ارةككال  مكقد ةك صقد اككؤةكذ باكفص4.اكةدذنثنب ككثماثذ أكاك اكةثاذب
 ثنت أسدذ كنتاف مافالا اكدن صذف بكنتاف اكةثاذب اكدمكنب م اكدن ةسكل 1948اخةةكة فن مافالا صاك 

 .ؤلزاء كلشكب ككةثاذب اكدمكنب ةكمل صكن كرةمم اككؤررةنل اكرابقةنل اكدكذ
 

ؤال أل اإلداذب األكذنكنب فن ،كبادذب أكذنكنب ل م ذغك أل كؤةكذ مافالا الصقد فن األرار كل خال
مدا اكمقة رثبة كمافقةما اككبدئنب صكن اككنتاف مذفس اككملغذر األكذنكن اكةسدنف صكنل ذركنا صاك 

مقد ثاء اكذفس خسنسا صكن ؤلزاء كلشكب اكةثاذب اكدمكنب خزنب اإللقاس كل اكرنادب األكذنكنب  ، 1950
ةثذنذ اكةثاذب ل صكن ةثاذةما اكخاذثنب باإلسافب ؤكن مثمد خالفاة ثادب كش اكثالب األمذبن فن كثا

 .اكدمكنب
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2 

‐Michel RAINELLY, L’Organisation Mondiale du Commerce, 6 ème édition, Ed.la découverte , paris, 2002, pp:16‐17. -3
 

 18-19:ص ،صرهذآمرجع سبق ، حةولداحتى و لسياتل ايجوأورمن ،لعالميةا رةلتجاا منظمة تآلياو تلجاا ،لحميدالمطلب عبد اعبد 
4 

‐ Emmanuel COMBE , L’Organisation Mondiale du Commerce, Ed. Armand Colin, paris,1999,p 26. 
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م ذغك اكذفس اكرابف فقد رصة اكمالناة اككةثدب ؤكن ةمقنش اةفاقنب زاككب كةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب 
 أنسا 1947مباكةاكن فقد دصة ؤكن صقد كؤةكذ دمكن رلب ، اكركصنب كل اكقنمد اكةصذنفنب مغنذ اكةصذنفنب

 .فن ثلنف كنةكازن مدا اكةمثل كش شذنقب اكةثذق اككذدمت ككمالناة اككةثدب األكذنكنب
 

مقد اكةككة اككفامساة ، دمكب23مقد أرفذ مدا اكةثذق صل صقد كؤةكذ ثلنف ماكدن زاذكة فنل 
 1948 .ثالفن ل كلد أمل بةمقنش االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب ماكةثاذب م أسبثة راذنب اككفصم

 

مةثمكة ؤكن ركذةاذنب ةقةذب كتنذا ،م باكةاكن لزأة مدل االةفاقنب كةكمل كثذد ةلشنك دمكن كؤقة 
ل ركذةاذنب ةدصم ؤكن صقد ثمالة كفامساة ثمل ككلما شكة فن زك،كل أل ةكمل كلشكب دمكنب 

مشكة مكدا ؤكن أل أصكل صل قناك كلشكب ،ةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب دمل أل ةذقن كةكمل كلشكب صاككنب 
 1995.ثالفن ل اكةثاذب اكصاككنب فن أم

 

 :االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذبل مطذب حو2-1-
 

 :فنكا نكن ل كال كمدل االةفاقنب دمذا كبنذا فن اكةثاذب اكدمكنب م رلةلامكما بزنء كل اكةفسن
 

 : الةعذيف باالةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب1-2-1-
 

 ممم لاةت ثكش األثذف اإللثكنذنب األمكن كالةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة GATTـ ةصذف مدل االةفاقنب ب
1اكثكذكنب ماكةثاذب 

 .General Agreement on Tariffs and Trade  
ل م من كصامدب دمكنب كةصددب األشذاف ةةسكل ثقمف ماكةذاكاة كةبادكب صقدة بنل ثكمكاة اكدم

م اكةن ةصذف اسشالثا باألشذاف اككةصاقدب بمدف ةثذنذ اكصالقاة اكةثاذنب اكدمكنب ،اككمقصب صكنما 
مفن ؤشاذ اكقماصد اككلبتقب صل ثذنب ،كلشكقب كل اككبادإ اكةن رلةما اكلشذناة اككالرنكنب ، اكركصنب 

 .مكل كلشكف أل اكةثاذب اكدمكنب من كثذق اكلكم ، 2اكةثاذب اكخاذثنب
 

مةثدذ اإلزاذب ؤكن أل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب ماكةثاذب كالة ةةكمل كل أذبش أثذاء 
ل نةكخس فن االكةذاكاة األرارنب اكةن نكةذك بما األصساء مكدكق ثقمف اكدم: لالجذء األو-: ذئنرنب

ماكقماصد اكخاسب ل شذف اكةصاك:الجذء التامي-؛ اكةصذنفاة اكثكذكنبل كالةفاقنب بكا فن دكق ثدام اككلسكب
 ؛باكةثاذب اكدمكنب

 
ل نةصكف باكدم:الجذء الذابع  -؛اكقماصد اكخاسب بااللسكاك مااللرثاب كل االةفاقنب :الجذء التالت-

االةفاقنب ل مفنكا نخس منك 3 . اكلاكنبل اكلاكنب ثنت نذةبش بةزثنش اكسادذاة ككثكمصب اكدم
  :فمم نةكمل كل 

مةلصقد اثةكاصاةل كذب أم كذةنل فن ، اكمنئب اكصكنا كالةفاقنبل ماكدن نكت:مؤةمذ األطذاف المةعاقدب -
 » .دمكبل سمة كك«منةك اكةّسدنف صكن اكقذاذاة مفف كبدأ  اكرلب

 زمذ ككتكن األشذاف اككةصاقدب منصد اكككفاةل منثكش ك،بنل دمذةن اككؤةكذ ل اكدن نصك: المجلر-
 

 

- 
1

- 20-22.: ،ص صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
2

فضل علي 

 - 16.،ص2005ة،رهلقا،امكتبة مدبولي،لىوألالطبعة ،الناميةول الدواجية رلخارة العالمية على تجارة التجاالمحتملة لمنظمة ر اآلثاا،مثنى
3

لمطلب ا عبد 

25 .،ص رهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميداعبد 
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 .اككبذم اكةن رنةك ؤقذاذما ماصةكادما فن اكدمذاة 
 

 1مصكن ذأر ؤداذب االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب ماكةثاذب ةمثد ركذةاذنب نذأرما كدنذ صاك
مكل بنل .ؤسافب ؤكن صدد كل اككمشفنل نزذف اككدنذ اكصاك صكن ةصننلمك مةثدند أصكاكمك مكذاقبب أدائمك 

اككدنذ اكصاك ل ككا نزك،مدل اككثال ثرب اكثاثب ل مةزك، أثمذب االةفاقنب أنسا كثال فلنب مؤداذنب 
  2.كثكمصاة ارةزاذنب كؤقةب ككصاكثب قسانا كصنلب ةةصكف بةشبنف أثكاك االةفاقنب 

: أهداف االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب و وطائفها2-2-1-
 :أهداف االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب1-2-2-1-

 :نككل ةكخنس أمداف مدل االةفاقنب صكن اكلثم اكةاكن 
 

نةذكذ اكمدف اكذئنرن كالةفاقنب كلد اكبدانب فن رصن األشذاف اككةصاقدب ؤكن ةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب كل  *
ممم .ؤذاكب اكثماثذ م اكقنمد اكةصذنفنب مغنذ اكةصذنفنب مفةث األرماف مةصكنف اككلافرب اكدمكنب ل خال

صكن ذفش كرةمناة ل اكصك*؛ اكركذةاذنب ل اكمدف اكدن كالة ةدمذ ثمكل ثمالة اككفامساة كل خال
ل  ؤكن كرةمم اكةمشنف اككاكل اكمسمل كل خال،األصساء ل اككصنزب فن اكدم  

ماكةخسنس اككفء كةكق اككماذد ككا نؤدن ؤكن ل ،مارةخداك اككماذد االقةسادنب اككةاثب ارةخداكا أكت
كبدأ أل اكةثاذب اكدمكنب من اككثذق ككلكم االقةسادن مةذرنخ كبدأ اكدمكب األمكن ل ذنادب اإللةات كل خال

اكةثاذب اكدمكنب ل األصساء فن كثال باكذصانب مكل تك صدك اكةكننذ فن اككصاككب بنل دمكب مأخذم كل اكدم
مقد أقذة االةفاقنب كلد بدانةما االةثال ؤكن قناك اكةكةالة االقةسادنب ارةتلاء كل مدا اككبدأ لشذا ألل األخنذب 

اكرصن *؛ كلقاش أبصد ككا ثاءة بل االةفاقنبل األصساء فن اكةكةل ةرصن ؤكن ةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب بنل اكدم
اكفذد ل اكقمكن اكصاككن مباكةاكن ذنادب فن كةمرش دخل ؤكن ةثقنف ذنادب ةساصدنب تابةب فن ثثك اكدخ

اكقمكن ل بغس اكلشذ صل اكةمذنش اكلربن ككذنادب فن اكدخ،األصساء ل اكدمل اكثقنقن صكن كرةمم ك
؛  اكدمكب اكماثدبل فذد داخل مصكن كرةمم كل دمكب بل اككةمقش صكن كرةمم ك  

مكا نذةبش بدكق كل ذنادب االرةتكاذاة اكصاككنب رماء ل ةزثنش اكةثذكاة اكدمكنب كذؤمر األكما *
اككبازذب أم غنذ اككبازذب مكل تك ةصشنك اكصائد كل ةكق االرةتكاذاة بكا نخدك صككنب اكةلكنب صكن 

؛  األصساءل كرةمم اكدم  
ل كبدأ أل كل اككزكالة اككةصكقب باكةثاذب اكدمكنب كل خالل الةمات اككفامساة اكةثاذنب كمرنكب كث *

اكةفامسن فن بصس اككلاذصاة ل اكةثاذنب م باكةاكن ةصكنف ارةخداك اككدخل ككةفامس فن اككرائل زنء قاب
.  بنل األشذاف  

  : وطائف االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب2-2-2-1-
:  ةثددة مشائف االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب فن تالت مشائف ذئنرنب   

اإلزذاف صكن ةلفند اككبادإ ماكقماصد م اإلثذاءاة اكةن ةسصما االةفاقناة اككخةكفب اكةن ةلشمن صكنما  *
 
1 

‐ Emmanuel COMBE, op.cit ,p 28. 

-
2

30 .،صرهذآمرجع سبق ، فضل علي مثنى 
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ؤثذاذ كرةمناة ل ةلشنك ثمالة اككفامساة اكةثاذنب اككةصددب األشذاف كل أث*؛ االةفاقنب اكصاكب 
 أصكن كةثذنذ اكةثاذب

 

ل اكصالقاة االقةسادنب اكدمكنب ماكصالقاة اكةثاذنب اكدمكنب ةثدندا بنل اكدمل ثصل مكل أث، اكصاككنب 
فن اككلاذصاة اكةن ل صكن اكفسل اكصك*؛ ؤتاذب كككلاذصاة ل أكتذ زفافنب مأكتذ قابكنب ككةلبؤ مكل تك أق

 اكلشذ فنل اكةثاذب اكدمكنب كل خالل فن كثال ةتمذ بنل اكدم

1. اكقسانا اكةن نذفصما شذف كةصاقد فن االةفاقنب سد شذف آخذ كل األشذاف األخذم اككةصاقدب 
 

 :مبادئ االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب 3-2-1-
 

 :فن ل ةقمك االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب ماكةثاذب صكن صدد كل اككبادإ ةةكت
 

 : مبدأ عدم الةمييذ1-3-2-1-
 

ةصذنذ ةمرنش ل مكال اكمدف كلل فن األسل ، نلس مدا اككبدأ صكن اككراماب فن اككصاككب بنل اكدم
 :منقمك مدا اككبدأ صكن زذشنل . لشاف اكةثاذب فن ؤشاذ مدل االةفاقنب

 

 كمدا نثب صكن االةفاقنب،نصةبذ مدا اكزذش ثثذ اكذامنب فن اكلشاك  :شذط الدولب األولى بالذعايب-ا
ككا نمثد مدا .اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب ةصذنذ ةمرصل م ؤسفاء اكشابش اككؤررن صكنل 

 م »أ«ممم صباذب صل اةفاقنب نةصمد كل خالكما اكبكدنل اككةصاقدنل ،اكزذش فن اكقالمل اكدمكن اكصاك 
ةلرثب مدل ، نكلثل كل خالكل كذانا خاسب»ت«أثدمكا ؤكن اةفاف كش بكد تاكت ل بألل ؤدا ةمس،»ب«

 مقد مذد مدا اكزذش فن اككادب األمكن كل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة م 2.اككذانا ةكقائنا ؤكن اكشذف األخذ
شذف كةصاقد فمذا مبال زذمش ثكنش اككذانا ماكثقمف م ل اكةثاذب م اكدن نقسن بسذمذب كلث ك

 .دمل اكثاثب ؤكن اةفاف ثدند،اإلصفاءاة اكةن ةكلث ألن دمكب أخذم رماء كالة صسما فن االةفاقنب أم ال 
 
مذغك دكق فقد ةسكلة االةفاقنب اكصدند كل االرةتلاءاة كل مدا اكزذش مةثدندا اكةكةالة االقةسادنب م 

اكلاكنب كثكانب سلاصةما م اككذانا اكككلمثب كمدل ل اكلاكنب مةدابنذ اكثكانب فن اكدمل اكةثاذب اكبنلنب ككدم
مم ثالب آخذ ككبدأ صدك اكةكننذ ماكةداد :شذط المعاملب الوطميب- ب 3. اكةقدكبل كل ثالب اكدمل اكدم

 ثنت،كزذش اكدمكب األمكن باكذصانب 
 

 كل االةفاقنب بأل األشذاف اككةصاقدب ةصةذف بأل اكذرمك ماكسذائب األخذم اكداخكنب 3ةلس اككادب 
 .ال نثب أل ةشبف صكن اكركش اككرةمذدب بشذنقب ةمدف ؤكن ثكانب اككلةت اكمشلن

 

ةفسنال ل  صكن أل كلةثاة أن شذف كل األشذاف اككةصاقدب كل ةةصذس ككصاككب أق4مةلس اكفقذب 
 .4صل ةكق اكككلمثب ككلةثاة ككاتكب داة كلزأ مشلن 

 
 

 

- 
1

 28-30.:،ص صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
2 

‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI , L’Organisation Mondiale du Commerce, structures juridiques et politiques de 
négociation ,Ed. Vuibert, Paris, 1997, p 27. 

- 
3

 30.،ص رهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
4 

- Annie KRIEGER‐KRYNICKI , op.cit , p 29
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 :مبدأ الشفافيب 2-3-2-1-
 

مماالصةكاد صكن اكةصذنفب اكثكذكنب فقش كأداب ككثكانب مكنر صكن اكقنمد اكككنب اكةن ةفةقذ ككزفافنب 
1. اكةن ةماثل صثذا فن كنذال اككدفمصاة ل االرةتلاء اكككلمث ككدمل مكمدا اككبدأ صدب ارةتلاءاة كت.

 

 : (لالمعاملب بالمت )مبدأ الةبادليب3-3-2-1-
 

األصساء باالةفاقنب بةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب كل اكقنمد أم صكن ل منقسن مدا اككبدأ بسذمذب قناك اكدم
كل ل ةخفنسما ةبادكنا أن أل اكةخفنف فن اكقنمد اكدن ةقمك بل دمكب كا ال بد أل نقابكل ةخفنف كقابل األق

مال نثمذ بصدل ل اكدمل ؤكنل اككفامساة فن مدا اكسدد نسبث ككذكا ككل األخذم مكا ةسل ثالب اكدم
 2.اكلاكنبل منرةتلن كل دكق ثكانب اككلةثاة اكثدندب فن اكدم،ؤال بكفامساة ثدندب ل ؤثذاء أن ةصدن

 
 م اكدن نذكذ بدمذل principe du donnant donnant "" نؤرر مدا اككبدأ كلشقا كألخد ماكصشاء 

  3.كل االلفةاث صكن اكماذداة ةلاذال سذمذنا كرنذ اكلشاكل صكن ةلكنب اكسادذاة منثص

 :مبدأ المفاوضاة الةجاذيب المةعددب األطذاف4-3-2-1-
 

منقسن مدا اككبدأ بسذمذب اصةكاد أركمب اككفامساة اكةثاذنب كمرنكب كدصك اكلشاك اكةثاذن 
ككا مسصة منكال كككفامساة صكن ،األصساء اككزمذب ل ثنت قسة االةفاقنب بسذمذب ةباد،اكصاككن

أرار ثكاصن مكنر تلائن فنكا نصذف باككفامساة اككةصددب األشذاف ماكدن نةك كل خالكل ةخفنس 
 4.اكةصذنفاة اكثكذكنب ماكقنمد ماككمالش اكةن ةصنف اكةثاذب اكدمكنب ممسصما فن اإلشاذ اكقالملن

 

: رصة اككبادإ اكرابقب اكدكذ ؤكن ؤكراب اكلشاك اكةثاذن اككةصدد األشذاف اككلشف اكةاكن، بسفب صاكب
اكثماثذ ل اكةصذنفب اكثكذكنب مكنر كل خالل نركث كل اكقناك بدكق كل خال، صلد رصن بكد كا كثكانب لفرل

اكةفكنق ل م أن ةفامس ةثاذن نبدأ بمارشب اقةذاثاة فن كثا، (كبدأ اكزفافنب)غنذ اكةصذنفنب ماكةلشنكنب 
صسم نشكب ل فك: (كبدأ اكةبادكنب)مكل ملا ةبدأ صككنب اككرامكب . اككةصاقدبل اكثكذكن كل شذف اكدم

م نذةكذ لشاك اكةلاذالة اككةبادكب صكن .فةث اكرمف اكخاذثنب ككلةثاةل اككثكنب نقابكل فةث كرمقل اكخاسب
ذد . (اكدمكب األمكن باكذصانب)أل أن الفةاث كةفف صكنل نثب أل نرةفند كلل ثكنش األشذاف مبلفر اكزذمش

دمكب أل ةكلث كككلةثاة األثلبنب اكةن دخكة بشذنقب زذصنب ككةذاب اكمشلن ل نثب صكن ك، صكن دكق
كبدأ نركث ببصس االرةتلاءاة ل كش اإلزاذب ؤكن أل ك.(اككصاككب اكمشلنب)كصاككب كشابقب كككلةثاة اككثكنب 

فإكغاء أن كنذب ةثاذنب نثب أل نةك : مدل األخنذب نثب أل ةخسش ككبادإ ةصددنب األشذاف،ماككخاكفاة 
5.مأل نةك ؤخشاذ اكركذةاذنب بل،أل نكمل غنذ ةكننذن ،اكةفامس ثمكل

 
 

 :أمكنب مم كبدأ اككصاككب اكةفسنكنب اكةكننذنب م لمسثل فنكا نكن ل ؤسافب ككا ربف ملاق كبدأ آخذ ال نق
 
 

- 
1

 34 .،صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
-
2

 31 .،ص لسابق المرجع ا
3
‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, note de travail de 

LEPII ,N°35/2007, p 4. 
 

‐
4

 34 .،صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
5
- Mehdi ABBAS ,Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit,p 4.
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 :مبدأ المعاملب الةفضيليب الةمييذيب 5-3-2-1-
 

اكلاكنب صكن صدد كل االكةناذاة اكةن ةلشمن ثكنصما صكن ؤقذاذ ل شبقا كمدا اككبدأ فقد ثسكة اكدم
اكلاكنب كصاككب ةفسنكنب كةكنذب بمدف كراصدةما فن اكقناك ل اككةقدكب بسذمذب أل ةقدك ككدمل ماكةذاك اكدم

. اهخدب فن اكلكم ل اككةقدكب أكاك كلةثاة اكدمل ببذاكت اكةلكنب بكا نلشمن صكن دكق كل فةث أرماف اكدم
 صكن ؤسافب باب خاس باكةثاذب ماكةلكنب نكمل اكثذء أم 1966ةكة اككمافقب فن ثمال ل مفن مدا اككثا

 .اكباب اكذابش كل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب
 

بكغ صددما ، م قد اقةسن كبدأ اككفامساة اككةصددب األشذاف صقد صدب ثمالة كككفامساة
 1993. ؤكن غانب 1947اكفةذب اكككةدب كل ل تكالن ثمالة خال

 :الجوالة الرابقب لجولب األوذوجواى3-1-
 

كال كل اكسذمذن ، بكا أل اكمدف األرارن كالةفاقنب اكصاكب مم سكال ةثذنذ كرةكذ ككةثاذب اكدمكنب
اككصةكد مم ةلشنك ثمالة ل ماكث.ل مسش ؤثذاء نركث كألشذاف اككةصاقدب اكةفامس فن مدا اككثا

لةنثب ككةشمذاة االقةسادنب ماكرنارنب ، مكل ثمب أخذم. مدا كل ثمب 1كفامساة كةصددب األشذاف
اكمشنفن اكةدذنثن كالةفاقنب اكصاكب أدم فن لمانب اككشاف ل ككا أل اكخك،أسبثة اإلسالثاة سذمذنب

. اككفامساة اككذكذب صبذ كخةكف اكثمالةل ماكةن كالة ةةك كل خال،ؤكن فذس مدل اإلسالثاة 
  2.صائقا صبذ اكرلنلل ؤكن اككذملب اككفذشب ككقماصد ثنت أسبثة اككنملب ةزكل منصمد مدا اكخك

أن كل ثمكب ثلنف )ذكذة اكدمذاة اكرةب األمكن أرارا ،  ثمالة7 أككللا ةثدند 1947كلد رلب 
اكثمالة اكخكرب األمكن ةكة اككفامساة ل م خال،3صكن خفس اكثماثذ اكثكذكنب  (ؤكن ثمكب كلدن

ؤكن ةخفنساة ثكذكنب كثدنب صكنما ل بقسد اكةمس،ركصب ككةفامس صكن ثدال صكن أرار شذث ك
فن ثمكب كلدن ؤكن ل  ةك اكةثم4ملشذا ككسصمباة اكةن ماثمةما مدل اكشذنقب بربب ذنادب صدد اكركش ،

 ككا ةك 5شذنقب ةخفنس كثكمصب اكةصذنفاة اكثكذكنب ككبكد ممم كا نركن اكةخفنس اكخشنل ارةصكا
أنسا ؤكن كثكمصب اةفاقناة ل مةك اكةمس،مدل اكثمكب سناغب صدب ؤثذاءاة كككافثب رنارب اإلغذافل خال

اكركش اكذذاصنب ارةكذة ثةن ل م قد بذذة خالفاة ثم ، 6دمكنب كةلشنك أرماف اكثبمب اكذذاصنب 
 .األخنذب كل ثمكب أمذمثمانل اككذاث

 

ةذثكب صككنب ل ةصد بكتابب أم،ؤسافب ؤكن اكةخفنساة اكثكذكنب اكةن ةكة خالكما ،أكا ثمكب شمكنم
ةشبنقنب كفكذ اككدذرب اككالرنكنب م اكلنمكالرنكنب اكداصنب ؤكن ةثذنذ اكةثاذب كل اكقنمد غنذ 

اكثكذكنب مقد أرفذة اكثمكب صل متنقب ؤصالل ثمكب شمكنم اكةن زككة اكصدند كل االةفاقناة اكذاكنب 
 ؤكن ةثذنذ

 
 
1 

‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 31. 
2 

‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI , op.cit, p 21. 
3 

‐ Emmanuel COMBE, op.cit, p 29. 
4 

‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 52. 
5 

‐ Ibid., p 53. 
-
6

 280 . ،ص2003وت ،بير،لحقوقية الحلبي رات امنشو،ليولدد االقتصات اساسياأب،شهاد محموي مجد،حمد حشيشدل أعا
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 مكل بنل 1.اكقالملن اكدن نثكك اكةثاذب اكدمكنبل اكةثاذب اكدمكنب كل اكقنمد غنذ اكةصذنفنب مةشمنذ اكمنك
ةثاذب اككثمك ، اكدصك، اككزةذناة اكثكمكنب، اكثماثذ اكةقلنب أكاك اكةثاذب: مدل االةفاقناة

ةذاخنس ،اثةراب قنكب اكثكاذق صكن أرار اكقنكب اكماذدب فن بمكنسب اكةأكنل ،ماألكبال
  2.م أخنذا ككافثب اإلغذاف، اكةثاذب فن اكشائذاة اككدلنب،االرةنذاد

ل ممم كا نةك زذثل كل خال،ؤكن اكةذاند كش اكمقة ل لالثش ألما ةكن،صلد اكلشذ ؤكن كدب اكدمذاة 
 رلب 120ؤكن ل  مس1947 كةصاقدا رلب 23ذنادب صدد اكبكدال اككزاذكب فبصدكا كال :صاككنل اتلنل 

باإلسافب ؤكن ةصقد اكقسانا اكلاةت صل ؤثذاء كثادتاة ؛ صلد اإلكساء صكن االةفاف اكلمائن فن كذاكز1994
 3. (اكخ. ..لرنت،ذذاصب )مكثاالة اككفامساة اكثدندب ،اكثكائنب غنذ اكةصذنفنب ل ثم

 

   ثمالة اككفامساة اكرابقب كثمكب أمذثمان1:ذقك ل ثدم
 

 صدد اكبكدال اكرلب ثمكب اككفامساة
 

 23 1947 ثلنف
 

 33 1949 آلرن
 

 34 1951 ةمذكان
 

 26 1965 ثلنف
 

 دنكمل

-1960  
 

1961 45 
 

 
 
 

 

 كنلندن

-1964  
 

1967 48 
 

 
 
 
 
 

 

 شمكنم

-1973  
 

1979 99 
 

 
 

 اكلةائت كثةمم اككفامساة

 .ةصذنفنل  ةلاذ45000 ركصب بركصب:اكثقمف اكثكذكنب 

 ةخفنساة ثدندب ككثقمف 

 .اكثكذكنب ركصب بركصب:اكثقمف اكثكذكنب 

 ةلاذالة ةصذنفنب ؤسافنب 

 :55000) .اإلثكاكن ) ركصب بركصب:اكثقمف اكثكذكنب 

 ------ ةخفنس اكةصذنفاة اكثكذكنب

 كذاثصب اكثقمف اكثكذكنب بصد 

 ؤلزاء اككثكمصب االقةسادنب 

 .ةلاذالة ثدندب ؛األمذبنب  ركصب بركصب: اكثقمف اكثكذكنب

 اكثقمفل ةخفنس فن كصد 

  ككركش35%ـاكثكذكنب ب ةخفنس: اكثقمف اكثكذكنب -

  كككلةثاة20%م ،اكسلاصنب .خشن

 .اكذذاصنب .اكثماثذ غنذ اكةصذنفنب -

 ،ؤغذاف)اةفاقناة صدندب -  

 .(اككزةذناة اكثكمكنب،اإلصالاة 

 اكثقمف اكثكذكنب اككةمرشب- ةخفنس غنذ:اكثقمف اكثكذكنب-

 صكن اكركش اكسلاصنب خفسة .خشن

 اككسلصبل  باكلربب ككدم4,7%ـب .اكثماثذ غنذ اكةصذنفنب -

 Michel RAINELLY ,op.cit ,p 51: اككسدذ

 
 
 

 

- 
1

 43 .،ص رهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
2 

‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 60. 
3 

‐ Emmanuel COMBE , op.cit, p 29.
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، كل ثمب:كذدمت ل اككشذمث باكلربب كككفامساة اككرةقبكنب مم ؤدل ؤزكال م باكةاكن فإل اإلزكا
دكت كنادنل اكةثاذب اكةن ةفكة مكم ثذئنا كل قماصد االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب 

ممن . اكثدندب ماكدائكب االخةالف ككثكائنبل كش األزكال مكل ثمب أخذم اكةصاك،  (خدكاة، ذذاصب)
 1.1986األمداف األرارنب ككفامساة ثمكب األمذمثمان اكةن ةبدأ فن 

 

 :جولب أوذوجواى4-1-
 

نالثش أل اكفةذب اكةن ثاءة خالكما ثمكب أمذمثمان قد زمدة ةشمذاة دمكنب ماكب كلما زنمش 
ل كدكق االةثال لثم اكةثكصاة االقةسادنب اككبنذب كت،اكةثذذ االقةسادن م االةثال لثم آكناة اكرمف

ؤسافب ؤكن ةلاكن .اككسلصب ثدنتا كثلمب زذف آرنال م شممذ اكدم، االةثاد األمذبن مةثكش اكلافةا
مدل اككصشناة ةكزف صل مثمد شفذب أم ةغنذ فن اكلشاك 2.اكخالفاة بنل اكمالناة اككةثدب ماكنابال مأمذبا

 م قد .كاللفثاذل ؤكن ةثذؤ قاب،اكةثاذن اكصاككن ماكدن لكا كل ثاكب كةثالرب ال ةخكم كل اكةمةذاة
أرمكة اكبنئب االقةسادنب اكثدندب فن ةأكند اكثاثب ؤكن ؤصادب اكلشذ فن اكدمذ اكدن ةقمك بل االةفاقنب اكصاكب 

. ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب فن ةلشنك اكةثاذب اكدمكنب ثةن نةرش مدا اكدمذ منكةرب قمب ؤكذاكنب
مةصةبذ ثمكب أمذمثمان أزمذ ثمالة االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب صكن اإلشالف 

 بكذاكز 1994صاك ل  أفذن15 ممقصة فن 1993 ؤكن 1986مأشمكما ثنت زككة اكفةذب كل اكككةدب كل 
ل دمكب ماكدم125ؤكن ل اككزاذكب فنما أكبذ صدد زمدةل االةفاقنب ثنت مسل مكالة اكدم. باككغذب

 . دمكب كةصاقدب فن االةفاقنب اكصاكب 117صكنما كالة ل اككمقصب باكفص
 

 :مزككة ثمكب أمذمثمان تالت كثكمصاة كل اكقسانا األرارنب 
 

 مكةمرش خفس 40 %اكةخفنس فن اكذرمك اكثكذكنب ل مس:ؤكن األرمافل ذنادب ثذنب اكمسم-ا
اكثسس اكككنب م ةذاخنس ل ؤسافب ؤكن ةقكنس اكقنمد اكككنب كت ،36% م24%اكةصذنفب ةذامث بنل 

ل م قد اةفف أنسا صكن أل ةزك،االرةنذاد ماالثةكاذ اكثكمكن مةقنند اكةسدنذ مقمائك اكثشذ مغنذما
اككفامساة خفس اكقنمد صكن اككلةثاة كل اككماذد اكشبنصنب م االرةمائنب باإلسافب ؤكن اكةفامس كل 

اككلرمثاة ماككالبر فن ؤشاذ االةفاقنب ل ؤكن أرماف غنذ ةقكندنب بإدخال ذنادب ثذنب اكمسمل أث
 .ةخفنس كبنذ ككدصك ماكثكانبل مةثذنذ ةثاذب اكركش اكذذاصنب كل خال،

 

كةصدد األشذاف ل اككفامساة سناغب ؤشاذ زاكل بثنت ةزك: ةلشنك اككلاشف اكثدندب ككةثاذب- ب
ل م فن كثا،ثقمف اككككنب اكفكذنبل كةثاذب اكخدكاة مكدكق ةلشنك اكثمالب اككةسكب باكةثاذب فن كثا

صكن أل نثذن اكةفامس بزأل خفس اكقنمد صكن اكةثاذب اكدمكنب ،ؤثذاءاة سبش االرةتكاذ األثلبن 
 .األصساءل مةثرنل اكرناراة فن مدل اككثالة فن اةثال اككذند كل اكةثذنذ ككةثاذب بنل اكدم

 

 3:ةثرنل اكقماصد اككمثمدب مذنادب فصاكنب لشاك االةفاقنب ماإلصالل صل قناك كلشكب اكةثاذب اكصاككنب - ت
 
 

1 
‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 

61. -2
 33 . ،ص2006،ةیرإلسكند،اثیلحدالعربي المكتب ول،األا ءلجز،انیلعشروا ديلحاا نلقرا رةعالمية تجا،زیلعزاسمير محمد عبد 

- 
3

 55-56.:،ص صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
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مدكق دمل اكةزكنق فن اككبادإ ، ةصدنالة شفنفبل  كث1947مدل اكثمكب كال لس اةفاف رلب ل خال
م قد خسة اكةصدنالة ،ثنت ةك ةلقنث اككماد اكةن تبة ألما غنذ كلاربب أم غاكسب، اككمسمصب رابقا

اكذئنرنب اككادب اكذابصب ماكصزذنل اكةن ةةصكف باالةثاداة اكثكذكنب مكلاشف اكةثاذب اكثذب ثنت ةك 
اككادب اكرابصب صزذ اكةن ةخس ،مدل االةثاداة ماكةذاكاة األشذاف اككةصاقدبل ةمسنث ؤثذاءاة كذاقبب كت

اككادةنل اكتالنب صزذ ماكتاكلب صزذ ،اككؤرراة اكةثاذنب اكثكمكنب فقد ةك ةصذنذ زفافنةما مكذاقبةما 
اككةصكقةنل بكنذال اككدفمصاة ثنت ةك ةصذنذ مةمسنث اكسمابش األرارنب اككةصكقب باكةدابنذ اككةخدب »ب«

 1. كةثلب خكشل كش اكلس األسكن« GATT 1994 »مقد ركن اكلس اكثدند.كةسثنث كنذال اككدفمصاة 
االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب ؤكن كلشكب ل م كال ملاق اةثال قمن كإلصالل صل ةثمن

ةقمنب مةشمنذ أثكاك ةرمنب اككلاذصاة فن ؤشاذ ل ككةثاذب اكصاككنب مباكةاكن ةذكنذ اككفامساة ثم
مككافثب اإلثذاءاة اكثكائنب مرنارب اإلغذاف باإلسافب ؤكن ، االةفاقنب مؤقاكب لشاك ككةثكنك اكةثاذن 

االةفاقنب بكا نسكل ارةكذاذنب مةشمنذ دمذما اككرةقبكن خاسب فنكا نةصكف باإلزذاف ل ةشمنذ لشاك صك
 مقد ةسكلة اكمتنقب اكلمائنب كلةائت ثمكب أمذمثمان ثذأنل 2. اكثكاصن صكن اكرناراة اكةثاذنب اكقمكنب
 لأمكما اكلسمس اكقالملنب اكةن أخدة زك

 

 .اةفاقناة ماكتالن اكقذاذاة اكمذاذنب ماككدكذاة اكةفرنذنب
 

االةفاقناة كال نلشذ ؤكنما أتلاء ل منالثش أل اكركب اكذئنرنب اكةن اةركة بما مدل اكثمكب من أل ك
األصساء بقبمكما كاككب أم ذفسما كاككب دمل ل صككنب اكةفامس صكن ألما سفقب ماثدب كةكاككب ةكذك اكدم

اةفاقنب ،اةفاقنب اككثمك ،الةقاء أم اخةناذ بارةتلاء أذبش اةفاقناة كثددب من اةفاقنب اككزةذناة اكثكمكنب 
ؤكن ل  مباكذغك كل اكةمس3.األصساء فنما فقشل اةفاقنب اكشائذاة اككدلنب اكةن ةصد ككذكب ككدم،األكبال 

 ثنت نثب أل ةكمل ملاق:ؤال أل اكلةائت من صباذب صل لةائت كؤقةب ،اةفاف
 

نكمل ل فاكةدابنذ اككصةكدب كنرة ككةشبنف اكفمذن ب،اكلسمس اكصاكب ل كفامساة ؤسافنب كةصدن
 .ةشبنقما كؤثال

 

ثنت سذث ذئنر االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب فن اكدمذب األخنذب كألشذاف اككةصاقدب 
 اةفاقناة ثمكب أمذمثمان كك ةقك رمم بإذراء م مسش أررؤل «:  بكا نكن1994فن ثلنف فن ثالفن 

مةصمد ؤكنلا اكنمك ،كش بدانب اكقذل اكماثد ماكصزذنل ل اكصالقاة االقةسادنب ماكةثاذنب اكةن رةرةقذ بنل اكدم
رةكمل فن ...أكتذ أمكنب م أكتذ اةراصا « فاككؤررب اكثدندب ».االرةفادب كل اككخشش اكدن ةك اصةكادل

م رةكمل اكككال اكدن لرةشنش اكةفكنذ ، لفر اكمقة كدافصب صل ثقمف اكسصفاء ماككةسذذنل كل أصسائما
اكةن ةشذث فن اكلشاك اكصاككن ماكككال اكدن نركش فنل سمة اكثف ل اككزاكل فنل بمسمث فن ث

 ».ماككراماب فن ثكبب أم سخب اككساكث اككةلاقسب
 

 
1 

‐ Michel RAINELLY, op.cit, p 
85. - 2

 56.،صرهذآمرجع سبق ، حةولداحتى و لسياتل ايجوأورمن ،لعالميةا رةلتجاا منظمة تآلياو تلجاا ،لحميدالمطلب عبد ا عبد 
-
3

 59.،ص لسابقالمرجع ا
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كش ةمفنذ كذثكب الةقاكنب كقدذب ، بدأة اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب فن لزاشما1995كل ثالفن ل فن األم
مصكن مدل اككؤررب أل ةكمل ؤشاذا ،برلب بنلما مبنل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب 

اكةثاذنب اككبلنب صكن زذش اكدمكب األمكن ل كؤررنا كقنادب اكصالقاة بنل األصساء فنكا نخس اككرائ
 .مؤداذب مةرننذ االةفاقناة كةصددب األشذاف مصدندب األشذاف، باكذصانب مةصددنب األشذاف

 
فمن ال ،أل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب كك ةخةفن ل كا ربف نككل اكقمل كل خال

ةك ةخفنس ،ركركب اككفامساة اككةةاكنب ل فبفس: كةماثدب ةثة كماء اككلشكب اكصاككنب ككةثاذبل ةذا
مدكق ةرةشنش كلشكب اكةثاذب اكصاككنب اكقناك بل ،ثذنب اككبادالة ببشء مككل بالةشاكل اكثماثذ اكةن ةصذق

1. اكقماصد اكسكبب اكةن مسصةما االةفاقنب اكصاكبل صكن لشاف مارش بفس
 

 

 :الممطمب العالميب للةجاذب :المطلب التامي 
 

ةصةبذ اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب خكنفب االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب ،ككا ربف دكذل 
 :م رلةشذف ؤكنما فنكا نكن 

 

 : ةعذيف الممطمب العالميب للةجاذب 1-2-
 

 :ملاق صدب ةصاذنف كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب م رلقةسذ صكن دكذ كا نكن 

 1:ةعذيف ذقم1-1-2-
 

نككل ةصذنف اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب بألما كلشكب اقةسادنب دمكنب ةككق سالثناة قالملنب كرةكدب 
ماةخاد ، ةخمكما مسش اكسمابش ماككبادإ اكثاككب كرناراة أصسائما اكةثاذنب ،كل االةفاقنب اككلزئب كما 

اكةدابنذ مؤسداذ اكةمسناة أم اكقذاذاة داة اكقمب اإلكذاكنب بزأل ةصاكالةمك اكةثاذنب فن اكركش 
 2.ماكخدكاة

 

 2 : ةعذيف ذقم2-1-2-
 

بألما اككلشكب اكدمكنب اكمثندب اكةن ةمةك باكقماصد اكةن ، ككا نككل ةصذنف كلشكب اكةثاذب اكصاككنب
مثذنب اككبادالة قدذ ،قابكنب اكةمقش ، مشنفةما األرارنب من ةصذنذ اكرنذ اكثرلل،ةثكك اكةثاذب بنل اكدم

 .اإلككال
 

 3 :ةعذيف ذقم 3-1-2-
 

ل نككل أنسا ةصذنفما صكن ألما كلشكب اقةسادنب صاككنب اكلزاش داة زخسنب قالملنب كرةقكب مةصك
سكل كلشمكب اكلشاك االقةساد اكصاككن اكثدند صكن ؤداذب مؤقاكب دصائك اكلشاك اكةثاذن اكدمكن مةقمنةل 

 .اكدمكن ماكلزاش االقةسادن اكصاككنل مذنادب اكةباد،ةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب ل فن كثا
 

مدل اكةصاذنف نةسث أل اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب من كلشكب دمكنب كباقن اككلشكاة اكدمكنب ل كل خال
ككلما ةخةكف صل ماةنل اككلشكةنل ثنت ألل نةك  ،سلدمف اكلقد اكدمكن م اكبلق اكصاككن ل األخذم كت

 
____________________ 

1 
‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI, op.cit, p 56. -

2
 368. ،ص2007 ،مصر ،لقانونيةالكتب ا دار ،إلسالميةا انلبلدا تایدقتصااا في تنمية ودورهلعالمية ا رةلتجاا منظمة د،محمد عبيد محمد محمو
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، اككرؤمكنلل اكمذذاء أم كل خالل رماء كل خال،األصساءل اكقذاذاة فن مدل اككلشكب بكزاذكب كاةخاد 
كل كثكمش ل  أن أل اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب كنرة أكتذ مال أق1.مصادب كا ةسدذ اكقذاذاة باةفاف اهذاء

ثنت أل ،مال ةفذس زنئا صكن أن أثدل اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ال ةلثث مال ةفز، مبكصلن آخذ.أصسائما
فاكثكمكاة أم باألثذم ككتكمما مك اكدنل . نفصكمل أم ال نفصكمل، أصساءما مك اكدنل نلثثمل منفزكمل

، ممدا نصلن أل اككماشلنل ماككلشكاة غنذ اكثكمكنب ال ةؤتذ مال ةزاذق فن اةخاد اكقذاذاة،نقذذمل 
  2.مثةن اكزذكاة كةصددب اكثلرناة ال ةزاذق فن اككلاقزاة مال ةؤتذ فنما

ركذةاذنب االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة ل كثل ألزئة كلشكب اكةثاذب اكصاككنب كةث، م ككا ربف دكذل 
نةماثد كقذما 3.صقب الةماء ثمكب أمذمثمان،1994اكثكذكنب م اكةثاذب بصد ةمقنش االةفاقنب فن كذاكز 

م ةةكةش مدل اككلشكب باكزخسنب ،م مم لفر اككقذ اكرابف كالةفاقنب اكرابقب اكدكذ، بكدنلب ثلنف 
األصساء باكةناذاة ل ككا نةكةش كمشفمما م ككتكن اكدم. االصةباذنب ماألمكنب اكقالملنب اكالذكب ألداء كماكما 

اكبزذنب ماككاكنب اككرةصككب كل شذف اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ل  ؤل اكمرائ4.مثسالاة دبكمكارنب
 ثنت نبكغ صدد كمشفن،كثدمدب

 
 ؤشاذ ةقذنبا بكل فنمك أمكئق اكدنل نصككمل فن اكخدكاة 200كل بنلمك ، زخس 700أكالةما اكصاكب 

 )األصساء ل م ؤدا أسفلا ؤكن دكق مفمد اكدم .(اكةذثكب ماكةذثكب اكفمذنب،اإلداذب اكداخكنب )اككمثرةنب 
أكا .زخسا150نككللا أل لسنف  (لماكدنل ال نصةبذمل كمشفنل ذركننل مككلمك نقمكمل بكصشك األصكا

 5. ككنمل دمالذ130كنذالنةما فمن ةقدذ بثماكن 
 

وطائفها وهيكلها وآليب ،  مطاق الممطمب العالميب للةجاذب2-2-
 : مطاق الممطمب العالميب للةجاذب 2-2-1-: عملها

 

ثنت رةمفذ مدل :مدل األخنذب ل ثددة اةفاقنب كذاكز اككؤررب كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب لشاف صك
اككةصكقب ل اككلشكب ؤشاذا كؤررنا كزةذكا إلداذب صالقاة ةثاذنب بنل أصسائما فنكا نخس اككرائ

م كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب أذبصب كالثف ةثدد . (اككادب اكتالنب)باالةفاقناة ماهكناة اكقالملنب اككذةبشب بما 
 بصلمال االةفاقاة اككةصددب األشذاف 1A:  نةسكل تالتب أثذاء1فاكككثف ذقك .ثقمف م ماثباة األصساء

ماكدن نةسكل اةفاف  ،1Bاكككثف  ؛« GATT 1994 »ماكماذدب فن اةفاقنب ، بزأل اكةثاذب فن اكركش
ثقمف اككككنب اكفكذنب اككذةبشب باكةثاذب TRIPS(نةسكل اةفاقناة  ،1Cماكككثف ؛ اكةثاذب فن اكخدكاة 

فن ثنل ،اكقماصد ماإلثذاءاة اكةن ةثكك ةرمنب اكلذاصاة ل  نةسكل كدكذب اةفاف ثم2أكا اكككثف . (
ل ممن أداب ككذاقبب اكرناراة اكةثاذنب ككدم، آكنب كذاثصب اكرناراة اكةثاذنب 3نثةمن اكككثف 

 مأخنذا.األصساء
 
 

-
1

ة یلمحمد ،دار امعالجتهاولمرتقبة النتائج ا–مالنضماب اسبارة ،ألعالمية للتجاالمنظمة وائر الجزاون ،عددادي ناصر وي ،  محمد متنا

 57.،ص2003، ئرالجز، العامة ا
2 

‐ Paul‐Henry RAVIER, le système commerciale multilatéral, description, bilan et perspective, séminaire externe 
«Enjeux et impacts de l’OMC pour les pays de l’est et du sud de la méditerranée»,Paris ,2009,p 1. 

-
3

 176.،ص ره ذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد اعبد 
4 

‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI, op.cit ,p 57. 
5 

‐ Paul‐Henry RAVIER, op.cit ,p 3.  
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 نثةمن اةفاقناة ثمكب شمكنم ماكةن كك » االةفاقناة اكةثاذنب اكصدندب األشذاف« ماككركن 4اكككثف 
  1.مباكةاكن ةكذك كمقصنما فقش.ثمكب أمذمثمانل ؤكن اةفاقناة كةصددب األشذاف خالل ةثم

 :وطائف الممطمب العالميب للةجاذب 2-2-2-
 

-: اككماك اكةاكنب كمدل اككلشكب،أمككة اككادب اكتاكتب كل اةفاقنب كذاكز اككلزئب ككلشكب اكةثاذب اكصاككنب
داة اكقمب اكككذكب كرائذ أصساء )ةلفند مؤداذب االةفاقناة اكةثاذنب اككةصددب األشذاف كثمكب أمذمثمان 1

داة اكقمب )كش ةمفنذ اإلشاذ اكةفامسن اكالذك كةلفند مؤداذب االةفاقناة اكةثاذنب صدندب األشذاف،(اككلشكب
ةلفند أصسائما كالكةذاكاة اكماذدب فن ل ةلشنك اككفامساة اكدمكنب ثم2-؛  (اكككذكب باكلربب ألشذافما فقش

 االةفاقناة اكةثاذنب كةصددب
 

فن اكخالفاة م اكلذاصاة اكةثاذنب اكةن قد ل اكفس3-؛ مككذند كل ةثذنذ اكةثاذب اكدمكنب،األشذاف
 ؛ثماذ ةرمنب اكلذاصاةل األصساء كل خالل ةزب بنل اكدم

 
 

اكةصامل 5-؛ ؤداذب آكنب كذاثصب اكرنارب اكةثاذنبل األصساء كل خالل كذاقبب اكرناراة اكةثاذنب ككدم4-
كش سلدمف اكلقد اكدمكن م اكبلق اكصاككن بغنب ةثقنف أكبذ قدذ كل اكةلارف فن مسش اكرنارب 

  2.االقةسادنب اكصاككنب

 :الممطمب العالميب للةجاذبل  هيك3-2-2-
 

اكةلشنكن ككلشكب اكةثاذب اكصاككنب األمداف ماكمشائف م اككماك اكةن ألزئة كل ل نصكر اكمنك
كثاكر كةخسسب مكثال ، أكالب صاكب، كثكر صاك، مةةكمل مدل اككلشكب كل كؤةكذ مذاذن. أثكما
 .ؤسافب ؤكن ثماذن ةرمنب اكلذاصاة مكذاقبب اكرناراة اكةثاذنب، فذصنب

 

 :المؤةمذ الوذاذى1-3-2-2-
 

كؤةكذ األشذاف اككةصاقدب فن االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة ل منصاد،مم اكثماذ اكذئنرن كككلشكب
ل كذب كل منثةكش صكن األق،األصساء فن اككلشكبل نةكمل كل ككتكن ثكنش اكدم. اكثكذكنب م اكةثاذب

منصد كرؤمال صل ةلفند كماك اككلشكب بسفب 3ل،رلةنل كةقننك اككفامساة اكثاذنب مؤصداد بذلاكت صك
مقد كال اكمدف كل مذاء دكق ةصذنذ اكلفمد اكرنارن كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب مذنادب أمكنب .صاكب

  .4مكسداقنب قماصدما فن راثاة اكرناراة اكمشلنب 

 :المجلر العام 2-3-2-2–
 

األصساء منثةكش صلد اكسذمذب م نسشكش بكماك اككؤةكذ اكمذاذن فن ل نسك ككتكن ثكنش اكدم
 :مكل مشائفل كدكق كا نكن. بنل اثةكاصاةلل اكفةذاة اكةن ةفس

 
 

 
1 

‐ Philip ENGLISH & al , Développement, commerce et OMC, Ed. Economica, 2004, p 
69. -2

 371- 372.:ص ،صره ذآمرجع سبق د،محمد عبيد محمد محمو
3 

‐ Emmanuel COMBE, op.cit ,p 80. 
4 

‐ Philip ENGLISH  & al , op.cit ,pp :68‐69.
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اصةكاد األلشكب -؛ نصمد بمشائف كصنلب ككثال - 
 ؛اككاكنب مةقدنذاة اككنذالنب اكرلمنب

 
اككلشكاة اكثكمكنب اكدمكنب األخذم اكةن كما ل نككق مثدل مسش ةذةنباة ؤقاكب اكةصامل كش ك-

ككا نةمكن  - 1؛مكدكق اكةزامذ كش اككلشكاة غنذ اكثكمكنب ل ب، بكلشكب اكةثاذب اكصاككنبل اةسا
2.كماك ثماذ ةرمنب اكلذاصاة مثماذ كذاثصب اكرناراة اكةثاذنب

  

 :المجالر3-3-2-2-
 

، فن كثكر اكةثاذب فن اكركشل ةثة ؤزذاف اككثكر اكصاك مةةكتل ممن تالت كثاكر كةخسسب ةصك
كثكر ثمالب ثقمف اككككنب اكفكذنب اككةصكقب باكةثاذب مكثكر اكةثاذب فن اكخدكاة مةزذف مدل 

مقد مسش لشاكما اكداخكن ةثة . اككثاكر صكن رنذ االةفاقناة اكةثاذنب اككةصددب األشذاف اككمافقب كما
األصساء اككزاذكب فن مدل اككثاكر اكةن ةثةكش ل ككا بإككال ككتكن ثكنش اكدم.ذقابب اككثكر اكصاك

 .3ثرب اكسذمذب مكةشكباة اكمسش 
 

 :اللجام4-3-2-2-
 

 :ملاق أذبصب كثال فذصنب ممن
 

كثلب اكةثاذب *؛ ةمةك بةأتنذ اكةثاذب صكن اكبنئب :كثلب اكةثاذب ماكبنئب*
 ؛لكما ل األقل اكصاكك اكتاكت مخاسب باكدمل ةمةك بدم:ماكةلكنب

 

ةقدك االرةزاذاة باكقنمد اكةن ةذد صكن اكةثاذب ألمداف ةذةبش : كثلب اكقنمد اكخاسب بكنذال اككدفمصاة*
ماكخاسب ، اكداخكنب كككلشكبل ةزذف صكن اككرائ: كثلب اككنذالنب ماككاكنب*؛ بكنذال اككدفمصاة 

 لثنت أل ثسب ك، باككنذالنب
 

فقد بكغة ثسب اكمالناة اككةثدب ،صسم فن اككرامكب ةكمل باكةلارب كش أمكنب ةثاذةل اكخاذثنب 
 5.5%اإلرالكنب ل  كل كنذالنب اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب فن ثنل ةبكغ كرامكب اكدم15.7 %األكذنكنب 

 ككنمل دمالذ 74م كإلزاذب فقد بكغة كرامكاة أصساء اككلشكب ثماكن  ،2000كل كنذالنب اككلشكب رلب 
 .لفر اكرلب ل خال

 

 :جهاذ ةرويب المذاعاة5-3-2-2–
 

كافب ل منزك،نصةبذ كل أمك أثمذب اككلشكب ثنت نسدذ أثكاكا ككذكب كألشذاف اككةلاذصب 
 .لكةكاكل اككثاالة بزك

 

 :جهاذ مذاجعب الرياراة الةجاذيب 6-3-2-2–
 

مدكق بغذس ،األصساء بسفب دمذنب ل ألزئة مدل اكمنئب كغذس كذاثصب اكرناراة اكةثاذنب ككدم
 .4ةزثنصمك صكن االكةذاك بكبدأ اكزفافنب 

 
-
1

 189-190 .:،ص صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد اعبد 
2 

‐ COMBE Emmanuel, op.cit, pp : 80‐81. 
3 

‐ Annie KRIEGER‐KRYNICKI, op.cit, pp : 60‐61. 
- 

4
 66.،صرهذآمرجع سبق ون ،عددادي ناصر وي ،  محمد متنا
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 :األمامب العامب3-2-2-
 

منقمك اككدنذ اكصاك بةصننل ،منثدد اككؤةكذ اكمذاذن ركشاةل م ماثباةل ،نذأرما اككدنذ اكصاك 
 .كمشفن األكالب مؤداذةمك فن كماكمك اإلداذنب

 
كرؤمكنب كراصدب فذف اكةثكنك اكةن نلزئما ثماذ ةرمنب اكلذاصاة بمثل خاس فن ، ةةمكن األكالب اكصاكب

مقد ةصشن اككزمذب فنكا ،اكثمالب اكقالملنب ماكةاذنخنب ماإلثذائنب كألكمذ اككصذمسب مةقدنك اكدصك اكفلن 
 1.بةرمنب اكلذاصاة بلاء صكن شكب األصساءل نةس

 :آليب اةخاد القذاذ في الممطمب العالميب للةجاذب4-2-2-
 

م صكن اكذغك .نرةلد اةخاد اكقذاذ فن اكغاكب فن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب صكن اكةزامذ مةمافف اهذاء
ؤال أل ارةخداكل فن ،ؤكن ةمافف فن اهذاءل كل ؤككالنب اككثمء ؤكن ارةخداك اكةسمنة فن ثاكب صدك اكةمس

سلش اكقذاذ فن ل  م ةفاسن»2.صسمل سمة كك«فمم نقمك صكن كبد أ ،مفن ثاكب اكةسمنة .اكماقش لادذ
 :اكةاكنل اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب كبنلب فن اكثدم

 

  آكنب اةخاد اكقذاذ فن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب2  :ذقك ل ثدم
 

 لمش اكقسانا قاصدب اةخاد اكقذاذاة

  

 .كبدأ صدك اكةكننذل اكةصدنالة اككةصكقب باككبادإ اكصاكب كت قاصدب اإلثكاش1-

  

 اكةفرنذاة ككماد اةفاقناة اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ماةخاد قاصدب أغكبنب تالتب أذباش2-

 .اكقذاذاة بزأل اإلصفاءاة كل اكةذاكاة األصساء 

  

 األخذم غنذ ةكق اككةصكقبل فن اكقذاذاة اككةصكقب باككرائ قاصدب أغكبنب اكتكتنل3-

 .باككبادإ اكصاكب أم بإثذاءاة االلسكاك  

  

 اكةن كك نذد فنما لس صكن قاصدب اةخاد اكقذاذل فن اككرائ اكةمافف اكصاك4-
 

 ممطمب الةجاذب العالميب مع الةطبيق علىل االقةصادياة الماميب في ط،صكنال صبد اكذثنك ل خكن:اككسدذ 
  .58س 2009،اكككككب اكصذبنب اكرصمدنب،كصمد اإلداذب،الةحدياة-الفذص:حالب المملكب العذبيب الرعوديب

 

 : االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب والممطمب العالميب للةجاذب 3-2-
 

كل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب م اككلشكب اكصاككنب ل بصد اكةصذف صكن ك
 :كلما ل ةثدذ اإلزاذب ؤكن أمثل اكةزابل م االخةالف بنل ك، ككةثاذب صكن ثدا 

- 
1

 190،صرهذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 
2 

‐ Philip ENGLISH & al, op.cit, p71. 
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 : أهم االخةالفاة بيم االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب والممطمب العالميب للةجاذب1-3-2-
 

فكالمكا نصةكد صكن لفر ،ملاق ةزابل كبنذ بنل االةفاقنب اكقدنكب ماككلشكب اكصاككنب ككةثاذب 
مكش دكق ملاق اخةالفاة .ككا أل اككلشكب كاذاكة كداذب كل شذف أصسائما، اككبادإ األرارنب

  : نككل ؤنثاذما فنكا نكن1كبنذب

 :مم الجامب القامومي 1-1-3-2-
 

بنلكا اككلشكب ماةفاقناةما ،ةصةبذ االةفاقنب ككثكمصب كل اكقماصد كخسسب كغذس كثدد مكؤقةب
  2.مباصةباذما كلشكب دمكنب فإلما ةةكةش بأرار قالملن،فمن دائكب

 :مم جامب الممهج2-1-3-2–
 

أن أل أثكاك ثكنش االةفاقناة ، اةفاقاة كلشكب اكةثاذب اكصاككنب صباذب صل اكةذاك نؤخد ثذكب ماثدب
فن ثنل ألل ةثة لشاك االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب كال كل .ةرذن صكن ثكنش األصساء

اكلاكنب كك ةقك بةمقنش االةفاقاة ل ثنت أل اكصدند كل اكدم، اكةمذب كل اككثاالة اكثدندب ل صكن اكدمل اكرم
3. اكةقننك اكثكذكن ماإلصالاة:ل اكككثقب ماككةصكقب بكثاالة كخةكفب كت

 
 

 :ل مم جامب الشمو3-1-3-2-
 

ةةمكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ؤداذب اكلشاك اكةثاذن اكصاككن بسمذب أكتذ زكمال كقاذلب بكا كال 
م دكق فن كثاالة أمرش ككةثاذب ، االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب ل رائدا فن ش

  4.صكن لشاف اكركش اكذذاصنب ماكسلاصنب ماكخدكاة ماككككنب اكفكذنب ماالرةتكاذ،اكصاككنب

 :ةرويب المذاعاةل في مجا4-1-3-2-
 

مدكق ،ةكنذة باكقسمذ مصدك اكفاصكنب ،ؤل األثكاك اكخاسب بةرمنب اكلذاصاة اكةثاذنب فن صمد االةفاقنب 
ككا ألما كك ةكل ككذكب باكقدذ اككافن ،بربب غناب اكمنئب اككخمكب باإلزذاف صكن ةلفند مدل األثكاك

بنلكا ثماذ ةرمنب اكلذاصاة فن اككلشكب اكصاككنب . فرادة اكفمسن فن اكصالقاة اكةثاذنب اكدمكنب آلداق 
خاسب ، ماكثفاش صكن اكةذاكاةمك اككةذةبب بكمثب االةفاقناة، نرمذ صكن ثكانب ثقمف األصساء، ككةثاذب

 5.كش اصةكاد ةمافف اهذاء اكركبن
 

 :مم جامب الشخصيب القاموميب5-1-3-2-
 

لشاك قالملن ل فك.ةصبذ اكزخسنب اكقالملنب صل اكصالقب اككمثمدب بنل مثدب كصنلب ملشاك قالملن كثدد
  ةةكةشمصكنل فإل االةفاقنب كك ةكل،نثدد كل مم اكزخس اكدن نةكةش باكزخسنب اكقالملنب مكل ال نةكةش بما

  اكزخسيباكةن ةةكةش بمدل،باكزخسنب اكقالملنب أللما كك ةكل كلشكب دمكنب صكر اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب
  اكقساء األصساء ماكثسالب أكاكل كدا فمن ةةكةش باألمكنب فن ؤبذاك اككصامداة اكدمكنب كش اكدم.اكدمكنب

 
1 

- Ibid., p 68. 
-
2

 60 .،صرهذآمرجع سبق ون ، ،عددادي ناصر وي ،  محمد متنا
3 

- Philip ENGLISH & al , op.cit,p 68. 
 

- 
4

 180 .،صره ذآمرجع سبق  ،حةولداحتى ولسياتل اي جوأورمن ،لعالميةرة التجاامنظمة ت آليات ولجاا، لحميدالمطلب عبد ا عبد 

-
5

 .رریلتقاد اعتمااإلعاقة ت عاالنزاة یعلى نتائج تسوء ألعضاول الداجميع ض عترأن یجب ی:تعاالنزاة یخص تسویلسلبي فيما راء اآلافق اتو
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مكل ثقما ةقدنك اككشاكباة اككةسكب بةصمنس األسذاذ اكةن قد ةسنبما أم ،األصساء ل اكداخكن فن اكدم
 صكن اكذغك كل مدل االخةالفاة بنل االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب 1.ةسنب كمشفنما

  ماككلشكب اكصاككنب

بألمكا ةلةكنال ؤكن ل ثنت نككل اكقم،فقد دكذلا رابقا أل ملاق ةزابما كبنذا فنكا بنلمكا ،ككةثاذب 
 .مةصةكدال صكن لفر اكلشاك، لفر اككدمب 

 

 : مدهب االةفاقيب العامب للةعذيفاة الجمذكيب و الةجاذب والممطمب العالميب للةجاذب 2-3-2-
 

نككل ةكخنس كدمب االةفاقنب اكصاكب ككةصذنفاة اكثكذكنب م اكةثاذب ماككلشكب اكصاككنب ككةثاذب فن 
 :اكلقاش اكتالت اكةاكنب 

 

أكب ةقدنك ةلاذالة ل فصكن ك.مم صباذب صل كدمب كؤند مكزثش كذنادب اكصذس اكمشلن ماكسادذاة 1-
ممم كا ،كنر بغذس االرةفادب كل اكماذداة برصذ ثند ، ماكقناك بخفس اكثماثذ فن مثل اكةثاذب
الخفاس ل مككل كالرةفادب كل قلماة أمرش ككسادذاة بفس،نةشابف كش ةصاكنك لشذنب اكةثاذب اكثذب
ل م مم كا نثصل ، االرةفادب كل اككصاككب باككتل ممدا كل خال،اكثكانب اككشبقب فن اكبكدال اكزذنكب 

 .اكةخفنساة اكثكذكنب أكتذ قبمال كل مثمب لشذ اكرناراة اكداخكنب ككبكدال األصساء
 

 فةثذنذ اكةثاذب نخكف فذسا 2. نككل كسدذ اكككارب فن اهتاذ اككساصفب ككةثاذب اكخاذثنب2-
 فكصدالة اكلكم ال ةةثدد ؤال كش كذند كل 3:.كثكنش اكبكدال منؤدن ؤكن أتذ كساصف دم كلفصب كةبادكب

 la théorieـ مدل اكدنلاكنكنب ةةصكف ب.كثامكب ثدندب كةثذنذ اكةثاذبل أن كل خال، اكلكم فن اكسادذاة

da la » «bicyclette 4 اكزمنذب اكةن ثاء بما«Bhagwati »، ماكةن ةلس صكن أل ةثذنذ اكةثاذب
 (أن ؤدا ةمقفلا صل اكةفامس فنكا نخس اكةثذنذ)ؤدا ةمقفلا صل ةثذنق اكدماراة ، كاكدذاثب ل نصك

6.أن أل االلفةاث مم صككنب ال ةثنذ اكةمقف،5رةقش اكدذاثب 
ال ةلةت ككارب اكةثاذب صل اكةخسس 3- 

 ككا أل اكةثذنذ ال نمدف ؤكن. مككل صل ةلمنش اكسادذاة،
 

كدكق فإل اكماذداة .ؤصادب ةخسنس اككماذد اكصاككنب بقدذ كا نمدف ؤكن فةث كلافد ككبكدال اككسدذب 
 7.نلشذ ؤكنما صكن ألما زذ ال بد كلل كسكال ةكارق اكلشاك

 
 

 

- 
1

 61 .،صرهذآمرجع سبق ون ،عددادي ناصر وي ،  محمد متنا

-
2

فنموه تحت .لدخل امضاعفا على ا ثررس أتمادرات لصاا.ریلتصداسطة ابوش نتيلية لإلنعاآلمرة اللنظرادا متداعتبر یجية رلخارة اللتجاي لكينزالمضاعف ا

  m ر وخادلالي لحدالميل او ه s حيث =k :التاليآي هجية رلخارة التجاافصيغة مضاعف .درات لصاالى نمو دي إؤدرات یلصااثر توسع أ
 حيث  :Y∆=لتالية الصيغة اجابيا حسب إیتغير یلوطني الدخل ن افاي بالتاو.اد لالستيري لحدالميل او ه

 .دراتلصاالتغير في او  هر والستثماالتغير في او  ه
3 

‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit ,p 5. 
4 

‐ Jean Marc SIROËN ,L’OMC et la mondialisation des économies ,1998,p36. A partir du site : 
www.dauphine.fr/siroen/texteCGC.pdf , consulté le 11‐11‐2009 . 

5 
‐ Alex KOUVEJE , En attendant le cycle. Que faire après Seattle, revue politique étrangère, n° 2/2002 ,p444. 

6 
‐ Jean Marc SIROËN, op.cit,p36. 

7
- Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC .Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit, p5. 
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 :محدداة االمضمام ؤلى الممطمب العالميب للةجاذب4-2-
 

اكثدنت صل كثدداة االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب نثدذ بلا كصذفب كنفنب االلسكاك ل قب
ؤكن أل مدل ، ثنت نزنذ صدد اكبكدال اككزاذكب فن صككنب االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب. ؤكنما

 .ممدا ذغك اككساصب اكةن ةماثمما اكثمكب اكثاكنب كل اككفامساة، األخنذب ةكاذر ةأتنذ ثدب
 

 :عمليب االمضمام ؤلى الممطمب العالميب للةجاذب ل  ةحلي1-4-2-
 

ل فن ثنل أل االلسكاك ؤكن منئب األكك اككةثدب أم ؤكن كلشكاة ثممنب نكمل بشذنقب زبل ةكقائنب فن آثا
فمثمد ؤثذاء كمثد .نبقن االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ؤثذاء كصقد مكنر كل كدب كثددب ،قسنذب 

ممدا نصمد ؤكن ،مككلل نخةكف كل ثاكب ألخذم،مكقلل ال نؤدن باكسذمذب ؤكن كخشش ماثد كاللسكاك 
 .شبنصب اككلشكب اكةن نقمدما أصساؤما 

 1:اكةاكنبل ةكذ صككنب االلسكاك باككذاث

 :طلب العضويب1-1-4-2-
 

ةبدأ صككنب اكصسمنب صلدكا ةقدك اكدمكب اكةن ةذغب بااللسكاك شكبا ؤكن اككدنذ اكصاك ةشكب فنل 
األصساء ل مدا اكشكب بصد دكق ؤكن ثكنش اكدمل منذر، ذركنا االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب 

األصساء داة ل ككمل صادب كل اكدمل فذنف صكل نةك ةزكن،مبصد أل نمافف اككثكر اكصاك . فن اككلشكب
 2 .اككساكث اككبذم كش اكدمكب شاكبب اكصسمنب

 

 : جمع المعلوماة2-1-4-2-
 

اكلشاك اكةثاذن ككقدك اكشكب ماكمدف كلما مم كل ل مدل اككذثكب كخسسب كثكش اككصكمكاة ثم
ةمسنث اكةغننذاة اكةن صكن كقدك اكشكب اكقناك بما ثةن ةةمافف قمالنلل مرناراةل كش اةفاقناة ، ثمب

مدل اككصكمكاة قاصدب كقناك اككفامساة اكخاسب باكلفاد ل مكل ثمب أخذم ةزك. كلشكب اكةثاذب اكصاككنب
 .3ألرماف اكركش ماكخدكاة 

 
مدل اككذثكب ةشكب اككلشكب كل اكثكمكب اككصلنب بااللسكاك ةقدنك كدكذب باكلشاك اكةثاذن فنما ل خال

 ككا .4كةسكلب مسفا كثكنش اكرناراة االقةسادنب ماكةن كما صالقب باةفاقناة كلشكب اكةثاذب اكصاككنب 
  .األصساءل صكن صكن كقدك اكشكب اإلثابب صكن كثكمصب األرئكب اككةابنب اكةن ةشذثما صكنل اكدم

 :شذوط االمضمامل مذحلب المفاوضاة حو3-1-4-2–
 

اكرناراة اكةثاذنب اكثقنقنب ككدمكب شاكبب ل كا نكفن كل اكبنالاة ثمل كدم فذنف اكصكل صلدكا نكةك
  ككا5لزذمش االلسكاك ؤكن اككلشكب بنل اكدمكب اككصلنب مأصساء فذنف اكصكل نبدأ اكةفامس ثم، اكصسمنب

 
1 

‐ Mehdi ABBAS,Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie, note 
de travaille de LEPII ,n° 13/2008, p 2. 

-
2

 57 .،ص 2008ض، ایلر،اناشر  ، دون لمستقبليةوالحالية اعمالنا أجابية على یالوالسلبية اا رهثاوألعالمية رة التجاامنظمة ،للقماني اسمير 
3 

‐ Mehdi ABBAS , Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie , 
op.cit,p 4.  

‐
4

 137 .،ص ره ذآمرجع سبق ،لرحيم اعبد ن خليل عليا
-
5

 58 .،ص ره ذآمرجع سبق ،للقماني ا سمير 
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ثنت  .1صسم كل أصساء اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب نذغب فن دكقل ةصقد كفامساة بنل اكبكد اككصلن مك
اكةصذنفب ل ثدامل مدل اككذثكب صدب ثمالة كل اككفامساة اكتلائنب ماككةصددب األشذاف ثمل ةزك

مةرفذ مدل اككفامساة .اكبسائش ماكخدكاة ؤكن اكرمفل اكثكذكنب ماكقنمد غنذ اكثكذكنب مثذنب مسم
صل زذمش كثددب اللسكاك اكدمكب ،اكةن نككل أل ةثذن ثلبا ؤكن ثلب كش صككنب ثكش اككصكمكاة

2. اككصلنب ؤكن اككلشكب
  

 :مذحلب ؤعداد الوتيقب الشاملب المةعلقب باالمضمام والمصادقب المهائيب عليها4-1-4-2-
 

لةائت ثكنش دمذاة ل فن متنقب ماثدب ةزك، نةك فن مدل اككذثكب ةكخنس لةائت ثكنش اككفامساة
منثب أل ةخسش مدل اكمتنقب كككمافقب كل شذف أصساء فذنف . ةثة خةك كبادإ اكةصددنبل، فذنف اكصك

مصكن اككؤةكذ اكمذاذن أل .اكدن نثنكما بدمذل ؤكن اككثكر اكصاك ماككؤةكذ اكمذاذن الصةكادما ل، اكصك
ثنذ اكةلفند بصد كسن تالتنل نمكا صكن ل االلسكاك اكدن ندخل نقذ بأغكبنب تكتن األصساء بذمةمكم

 .كسادقب ثكمكب اكدمكب اككصلنب صكنل
 

مؤدا كال اكمدف ملا مم 3.صككنب االلسكاكل ةصةبذ كذثكةن ثكش اككصكمكاة ماككفامساة كل أمك كذاث
كصما ةثنذا كساكث بكدال فذنف ل فمدل اكصككنب ةثك، كلشاك اككلشكب اكصاككنب ككةثاذبل كقدك اكشكب نكةتل ثص
م صكن كقدك اكشكب أل .اكدنل نكككمل ثسذنب اكةفامس كش اكبكد اككصلن مباكةاكن اكةأتنذ صكنل ل اكصك

م .ألثكاك اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب مةخفنس كرةمم اكثكانب اككشبفل نبذمل كألصساء قدذةل صكن االكةتا
ممم كا نؤدن ،بإككالمك ةكدند فةذب اكةفامس ،ؤدا قدذ أصساء اككلشكب أل صذمس كقدك اكشكب غنذ كافنب 

 فشبنصب اكصككنب رماء 4.فةذب اككفامساةل ممدا اكثالب كل اإلثذاء نفرذ ثذئنا شم.االلسكاك ل ؤكن ةأثن
االلسكاك ؤكن اككلشكب ل مكش دكق نزك.فةذةمال ةصشن صلاسذ ةفرنذنب كشم،فن زككما أم فن ثممذما

مكمدا نلبغن اكبثت صل .اإللةات مزبكاة اكةمذنش اكدمكن ل اكصاككنب ككةثاذب مرنكب كاللدكات فن مناك
  .االلسكاك ذغك ةككفةلل اككثددب كةفسنل اكصماك

 :محدداة االمضمام ؤلى الممطمب العالميب للةجاذب 2-4-2-
 

م صككا بأل ؤثذاء . لرةصذس فنكا نكن اكثثت اككمسثب كقذاذ االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب
كل ، قالملن مكؤررن قمن، دم كثةمم ةلشنكن، كا نةصكف باككلشكب اكصاككنب ككةثاذبل كل االلسكاك كت

 .نرةبصد أل نكمل أثد اككثدداة اكذئنرنب دم شبنصب كؤررنب
 

ثنت أل االلسكاك ، ؤل اخةناذ اكصسمنب فن كلشكب اكةثاذب اكصاككنب نأةن ارةثابب ألمداف ةثمكنب داخكنب
ؤكن مدل اككلشكب كنر لةنثب اكبثت صل اكةثذنذ بقدذ كا مم بثت صل ؤداذب اكةثمالة اككؤررنب اكلاةثب 

 :مةشمذ كثدداة االلسكاك ؤكن اككلشكب فنكا نكن. لصل االلسكاك ماكةلاقساة اكةن نمكدما مدا اكةثم

 
1 

‐ Fatiha TALAHIT & al , Enjeux et impacts du processus d’adhésion de l’Algérie à l’OMC, document de CEPN , n ° 
2009‐05, p 8. 

-
2

 58 .،ص ره ذآمرجع سبق ،للقماني ا سمير 
3 

‐ Mehdi ABBAS ,Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie , 
op.cit,p5. 
4 

‐Ibid., p 3. 
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 :ةعليماة مطذيب الةجاذب الدوليب2 -1-2-4 –
 

ةذةبش اككثكمصب األمكن كل اككثدداة اكةفرنذنب كاللسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب بةصكنكاة 
فاكبكد اككسدذ ككلةت نككق فنل . اككذانا اكلربنبل لشذنب اكةثاذب اكدمكنب مدكق كل ثنت سكةما بارةغال

اككسكثب فن االلسكاك ؤكن اكلشاك اكةثاذن كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ماكدن نقمك ل كدنل ك، كنذب لربنب
ككا ةؤكل اكصسمنب فن كلشكب . لصكن كلشف ذنادب اكسادذاة فن ؤشاذ اثةذاك كبدأ اككصاككب باككت

ثنت رةةكةش مدل اكسادذاة بثقمف اكدمكب ، اكةثاذب اكصاككنب كسادذاة بكد كا ؤككالنب اكلفاد ؤكن األرماف
م الشالقا كل أل أثد ، مبشذنقب ككاتكب. صكن اككرةمم اككةصدد األشذافل األمكن باكذصانب اكلافدب اككفصم

فإل مدا نككل أل نؤدن ،آتاذ صككنب االلسكاك مم ةخفنس اكةصذنفاة اكثكذكنب ماكثماثذ غنذ اكثكذكنب 
ةثرل كلةشذ فن ذفال اككرةمكق لاةت صل ةغنذ ،كل ثمب ، ماكلةنثب من. ؤكن الخفاس ةكاكنف اكماذداة

مدل اكصككنب نككل أل ةؤدن ،م كل ثمب أخذم.األرصاذ اكلربنب أم صل ذنادب األسلاف اككةاثب كلل منك
 .اكبكدل ؤكن خفس ةككفب اككدخالة ماكركش اكمرنشب اككرةمذدب كل قب

 

مباكلشذ فنكا ربف نةسث أل صككنب االلسكاك كل زألما أل ةثرل اكفصاكنب م اككفاءب اإللةاثنب القةساد 
ةصذنذ اككنذب اكلربنب ماكةن كالة أرار شكب ل رماء كل خال: مثمةن لشذ ل اكبكد مدكق كل خال

أم صل شذنف خفس ةكاكنف اكماذداة اكسذمذنب إلرةذاةنثنب بلاء قدذب سلاصنب م ةلمنش ،االلسكاك 
نككل ةثقنف ل م: اكدن نشذث ملا ممل فاكرؤا. م كش دكق نلبغن أل ةكمل مدل اكثثب لربنب . سلاصن

االلسكاك ل اكسادذاة كل خالل فن ةلمنش اكصذس كل اكركش ماكخدكاة ممنكل اكمدف اككصكل ماككةكت
. ألل صككنب االلسكاك كنرة كذسمدب كمدا اكغذس،مدا كنر كؤكدا ؟ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب 

مااللسكاك ؤكن اككلشكب ، رنارب ةلكمنبل ب، فاكةلمنش اإللةاثن ال نةثقف ؤال فن ؤشاذ رنارب سلاصنب
 .اكصاككنب ككةثاذب كنر كذادفا ال كمدا مال كداق

 

 :االعةباذاة المؤرريب2-2-4-2-
 

 :ممدل األخنذب نككل أخدما صكن كرةمننل، اككثكمصب اكتالنب كل اككثدداة ةصمد الصةباذاة كؤررنب
 

اكثثت  كل بنل :"المشاذكب في وضع قواعد الةجاذب الدوليب" مم االعةباذاة المؤرريبل المرةوو األو1-
اكةن نرةلد ؤكنما صكمكا كدصك االلسكاك ؤكن اككلشكب اكةثاذب اكصاككنب من اككزاذكب فن مسش قماصد اكةثاذب 

م باكةاكن ، ماكدن كل زألل أل نزثش اكبكدال صكن االلسكاك ؤكن اكلشاك اكةثاذن اككةصدد األشذاف ، اكدمكنب
اككفامساة ل أصكال ثنت أل قدذب اكةأتنذ صكن ثدم.اكثد كل االلزقاقاة مكخاشذ اكلذاصاة اكةثاذنب 

فن كلشكب ل اكةثاذنب ماككزاذكب بفصاكنب فن سناغب قماصد اكةثاذب اكدمكنب كزذمشب بمسصنب اكصسم اككاك
، كش اكمقةل أل ةسل ككا ألل كل اككثةك.فاكثكمد اكثاكن كككفامساة كل نرةكذ ؤكن األبد ،اكةثاذب اكصاككنب

خاسب اكقسانا اككةصكقب باكشاقب ،ؤكن شامكب اككفامساة، من اكنمك خاذت ؤشاذ كلشكب اكةثاذب اكصاككنبل كرائ
م نساف ؤكن كا ربف أل اكمرنكب اكمثندب كالرةفادب .(ؤكن اككماذدل ةثذنذ اكمسم،ةثذنذ اكخدكاة اكلفشنب )

 .كل ؤثذاء ةرمنب اكلذاصاة اكةابش كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب من اكصسمنب فنما
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ؤلزاء مدا اإلثذاء االبةكاذ اككؤررن اكذئنرن فنكا نخس ةلشنك اكةثاذب اكلاثك صل ؤلزاء كلشكب ل ثنت نكت
ؤسافب . فمم نركث ككدمكب بثكانب كساكثما اكةثاذنب كل اكككاذراة اكةثاذنب كزذكائما. اكةثاذب اكصاككنب 

فمك . ؤكن أرماف كقدك اكشكب ل ؤكن دكق نؤكل مدا اإلثذاء ةمقصاة مؤالء اكزذكاء فنكا نخس اكمسم
ماكدن رنسبث كرةقبال صسما ،نكككمل ةثة ةسذفمك ؤثذاء فصاال فن ثاكب كا ؤدا كك نقك كقدك اكشكب 

 .بةلفند االكةذاكاة اكةن رمف نمقش صكنما فن اككفامساة اكثدندب،كاكال 
 

اقةساد ل فن ش، كا ربف أل مثمد بكد كا خاذت اكلشاك اكةثاذن اككةصدد األشذاف ل منشمذ كل خال
االلسكاك ؤكن ل  مدا م نزك». بةككفب االرةبصاد «ةكاكنف ةركنل نؤدن بل ؤكن ةثكل،دمكن كةكاك

اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب كككةصاككنل االقةسادننل اكدمكننل سكالا الثةذاك كبادإ مأثكاك اكقالمل اكةثاذن 
 .كل ؤقكنك كقدك اكشكب ثدابا ل صاكال ؤنثابنا نثصل اكدمكن م بإككالل أل نزك

 

 ثنت أشمذة مدل: المرةوو التامي مم االعةباذاة المؤرريب يمبتق مم مراهمب المطذيب المؤرريب 2-
صكن ل ككا ةد، األخنذب دمذ اككؤرراة ماكةغننذ اككؤررن فن لمصنب األداء م اكفصاكنب االقةسادنب ككدمكب

مبدمل كباكغب فن أمكنب . أمكنب ةذابش م ةكارق اكةلشنكاة اككؤررنب صكن اكسصندنل اكقشاصن ماكككن
ل ةثدذ اإلزاذب ؤكن مثمد ذابشب قمنب بنل اكمنك ،Soskice م Hallل مبإةباش أصكا،اككؤررن ل اكصاك

كؤكدنل بدكق اكدمذ اكدن ةكصبل ،ملمش األلزشب االقةسادنب اكةن ةةخسس فنما ل،اككؤررن ككدم
 .اككؤرراة فن بلاء اككنذب اكلربنب مفن ثادبنب اإلقكنك 

 

 :القيام باإلصالحاة االقةصاديب 3-2-4-2-
 

فصككنب . ةبذذ أمك كثدداة االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب كل ثالب االقةساد اكرنارن اككثكن
ذبشما باإلسالثاة ل االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ال ةأخد كصلاما كاكال ؤال كل خال

االلسكاك فن بدانب صككنب ل نككل أل نرةغ،فن اكماقش . االقةسادنب اكةن نمكدما منزذصما مدا االلسكاك 
أكاك )ماكةلشنكنب ماكمنككنب اكةن ةثككما اإلسالثاة االقةسادنب ، اإلسالث كةبذنذ اكةغنذاة اككؤررنب

ل فاكةدذش باكقنمد اكدمكنب مباالكةتا. ( ماكرنارنب_االقةسادنب االثةكاصنب _اككثكمصاة االثةكاصنب 
 )كككصاننذ ماكسمابش اكدمكنب اككفذمسب كل اكخاذت نخفس كل اكةككفب االثةكاصنب اكرنارنب 

sociopolitique ) مااللسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب رنكمل بكتابب سكال .  كصككنب اإلسالث
كإلسالثاة اكداخكنب اكةن ةقمك بما اكثكمكب ككا رنكمل بكتابب ؤزاذب كككثةكش اكدمكن ماككةصاككنل 

ممم كا رنكلث ، االقةسادننل اكمشلننل بارةثاكب اكذثمش ؤكن اكمذاء فنكا نخس اكةثذنذ ماإلسالث 
 .كسداقنب كإلسالثاة اككصةكدب كل شذف اكثكمكب 

 

ؤسافب ؤكن اككثدداة ، نثب اإلزاذب ؤكن أل صككنب االلسكاك ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ةةمقف
أم اكقسانا ل ملمصنب اكةذاكل ماككرائ، مكقدك اكشكبل بنل بكدال فذنف اكصكل صكن اكةفاص، اكرابقب اكدكذ

 1.اككاكلب مذاء الدكاثل فن اكلشاك اكةثاذن اككةصدد األشذاف

 
1 

‐Ibid., pp: 5‐9. 
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 : ةقدم وحدود المطام الةجاذى للممطمب العالميب للةجاذب5-2-
 

 :ثدة كل ةقدك أصكاكمال ككلما فن لفر اكمقة ةصذسة كصذاقنل،قاكة اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب بصدب أصكا
 

 :الممطمب العالميب للةجاذب ل ةقدم أعما1-5-2–
 

 :ل صذفة أثلدب اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب تالت كذاث
 

 ممن (1999) لؤكن غانب كؤةكذ رناة (1994) ةبدأ كل اككؤةكذ اكمذاذن ككذاكز:المذحلب األولى 
 ؛م كال كل اككفةذس أل ةؤدن ؤكن الشالف كؤةكذ األكفنب، كذثكب ةقمنب مةصكنف اكةثذنذ 

 

كذثكب ثذثب ل م من ةزك. مةكةد ؤكن غانب كؤةكذ اكدمثبل ةبدأ كل رناة:المذحلب التاميب 
 ؛ثنت ةشمذ بدمل مدف ،اكصاككنب ككةثاذب  كككلشكب

 

 .اكةلكنبل  كش الشالف ثمكب شكمثب كل أث(2001)فةبدأ بكؤةكذ اكدمثب  ، المذحلب التالتبأكا 
 

 .األصساءل داة شبنصب لشاكنب ساثبةما ةلاقساة داخكنب ككدمل مقد سادفة مدل األخنذب صدب صذاقن
 

م دكق اصةكادا صكن اككؤةكذاة اكمذاذنب ل اكرابقب بكذند كل اكةفسنل م نككللا ةبنال اككذاث
 :اكةاكن ل اكثدمل اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب م دكق كل خالل فةذب صكل شمل اككلصقدب خال
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 اككؤةكذاة اكمذاذنب كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب :3ذقك ل ثدم

 

 اكةاذنخ اكككال

 
 
 

 
 دنركبذ 13-9

 1996رلغافمذب 
 

 

 كان 18 -20
 1998ثلنف 

 

 - لمفكبذ 30
 

 دنركبذ 03
 1999ل رناة

 
 
 

 

14-10 
 

لمفكبذ 
 2001اكدمثب 

 
 
 

 

14 - 10 
 

ربةكبذ 
 2003كالكمل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 18-13 
 

 2005دنركبذ  مملغ كملغ
 

 - لمفكبذ30 
 

 ثلنف

  دنركبذ02
 

2009 
 

 

اةفاف بزأل اكةثاذب فن -اككماسنش اكذئنرنب اككةلامكب 
 ؛كلةثاة ةكلمكمثنا اككصكمكاة

 

زفافنب ،ةثاذب م رنارب اككلافرب،ةثاذب م ارةتكاذ:لؤلزاء كثكمصاة صك-
؛ اككبادالةل ةرمن،(اكزفافنب فن اككزةذناة اكثكمكنب)األرماف اكصكمكنب 

 .لكمال ؤقذاذ بةمكنز اكبكدال األق-
 

؛ باكدكذم اكرلمنب اكخكرنل ككلشاك اكةثاذن اككةصدد األشذاف ل االثةفا -
؛  اإلصالل صل ةلفند أثكاك خاسب كساكث اكبكدال اكلاكنب اككتقكب باكدنمل-

.  نخس اكةثاذب اإلككةذملنب ل مسش بذلاكت صك -
 

ةصاذس بنل -؛ ثذكاة اثةثاثنب قمنب كلامسب كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب -
ؤشالف ل فز-؛ كرأكب اكزذش االثةكاصنل اكلاكنب ثمل اكدم/اكمالناة اككةثدب 

 .ثمكب األكفنب 
 

اكمالناة اككةثدب )اةفاف بنل اكبكدال اكسلاصنب -؛ السكاك اكسنل -
 لم دم(رمنرذا ،األكذنكنب 

 

بزأل اكثف فن ؤلةات م بنش  (ثلمب ؤفذنقنا، اكملد ل ،اكبذاذن)اكثلمب 
 .ؤشالف بذلاكت اكدمثب ككةلكنب -؛ األدمنب اكثلنرب اككسادب كإلندذ 

 
 

ةصاذس -؛ م اكثلمب بزأل ككفاة رلغافمذب ل ةصاذس بنل اكزكا-
 ؛اإلفذنقنب بزأل كرأكب اكقشل ل اكسلاصنب م اكدمل بنل اكدم

 

م ل ةصاذس فن اكككف اكذذاصن بنل كثكمصب اكصزذنل بقنادب اكبذاذن-
صدك اكقدذب صكن اكةقدك فن اككماسنش -؛ اكمالناة اككةثدب م اإلةثاد األمذبن 

 .اككةصكقب بثمكب اكةلكنب 
 

اةفاف كل ثنت -؛ لكما ل األقل ةبلن ثذكب ؤثذاءاة اكةلكنب اككمثمب ككدم- 
 اككبدأ صكن ؤكغاء اإلصالاة اككخسسب ككسادذاة اكذذاصنب

 

اةفاف صكن سنغب كخفس اكةصذنفاة اكثكذكنب فن اكلفاد - ؛ (2013)
 ؛كرمف اككلةثاة اكسلاصنب 

 

 .شذف اكةثذنذ فن اكخدكاة ل اةفاف ثم-
 

؛ اكدمثب ل ارةصذاس ألزشب اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب بكا فن دكق بذلاكت صك-
مدا اككؤةكذ كك نكل )؛ كرامكب كلشكب اكةثاذب اكصاككنب فن دفش اكلكم م اكةلكنب -

كش اكةذكنذ صكن ،اككؤررب ل كلبذا الرةصذاس رنذ صكل ب،ثكرب ةفامس 
 (أمكنب اإلرذاش باخةةاك ثمكب اكدمثب 

 

 Mehdi ABBAS ,Du GATT à l’OMC .Un bilan de soixante ans de: اككسدذ 

libéralisation des échanges de l’OMC, op.cit,p8 ,et le site officiel de l’OMC 
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 :  حدود المطام الةجاذى للممطمب العالميب للةجاذب2-5-2-
 

 :لمسثما فنكا نكن ل صذف اكلشاك اكةثاذن كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب صدب صذاقن

 :غياب الطذيقب العمليب للةماذعيب الدوليب لألرواق 1-2-5-2-
 

: كصدب أرباب (أم اككلافرب اكدمكنب صكن األرماف )نسصب ؤنثاد شذنقب صككنب ككةلاذصنب اكدمكنب كألرماف 
فن اكثربال اكسصمبب ماكةصقند اكةقلن كككفامساة فاكرلماة اككاسنب فن ؤشاذ اككلشكب ل كك ةأخد اكدم-

ماكةن ،شبنصب اككفامساة اككةصددب اكقشاصاة -؛ اكصاككنب ككةثاذب زككة كذثكب ككةدذنب صكن اككفامساة
 صكن ةرمنبل اكثسم، ةؤكل فن ؤشاذ اككفامساة اكةقكندنب

 

ل م اككرائ، اككلافرب ل فةصقد كرائ. بنل صذس مشكب اكلفاد ؤكن األرماف ةشمذ ملا صدنكب اكثدمم
ممدا كا أدم ؤكن . اككفامساة ةةك صكن أرار قاصدب قشاصنب ل اكةلشنكنب م اكقالملنب أدم ؤكن ثص

 .ةقكنس ؤككالنب اكةرمنب
 

ةةك ثرب كلشف أثادن اكشذف أكتذ  (أم اكةلافر اكدمكن صكن األرماف )اكةلاذصنب اكدمكنب كألرماف- 
م كلةنثب كدكق .فاكبكد نصكل صل فةث قشاش كككلافرب اكدمكنب تك نذم كا رنثدت : كلل كةصدد األشذاف

نساف ؤكن دكق أل آكنب ةرمنب ، ملاق ؤثرار بفقدال اكرنشذب صكن صككنب اككفامساة ماكةثذنذ
كةثلب ل فاكمرنكب األفس. بسفب دائكب كخشذ ؤثذاء كال اكلذاصاة كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ةصذس اكدم

 .اكةثذنذ أم ةبلن ؤرةذاةنثنب ةثكندل أصكال مدنل اكشامذةنل من صدك ؤدذات قشاصاة ثدندب فن ثدم
 

 :المكارب المذةبطب بالةحذيذ ل  ؤشكا2-2-5-2-
 

. اكثذل لكمدت اكةبادل ثمل خذثة اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ؤكن ثنذ اكمثمد فن مقة راد فنل ثد
ؤسافب ؤكن ؤصادب ،فاألذكب اهرنمنب كل ثمب م ذنادب صدك اككراماب فن اكبكدال اككسلصب كل ثمب أخذم

مكلد دكق .ؤكن مدل اكثاكبل رامكة فن اكمسم،"لكم/ةثاذب ثذب"اكلشذ فن اكثالب اكلشذن ككصالقب اكرببنب 
مكل بنل مدل االلةقاداة ملاق الةقادنل . أسبثة اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب اككرةقبكب األمكن كاللةقاداة

نةصكقال باألتذ اكلاةت صل اكلشاك اكةثاذن اككةصدد األشذاف كلد اصةكادل مكنر صلد ؤلزاء اككلشكب اكصاككنب 
 :ككةثاذب فثرب

 

أدم ؤكن ةخفنس دصك بكدال ،ماكثلمب بصد ثماكن رةنل رلب كل اكةثذنذ ل غناب اكةقاذب بنل اكزكا-
م مم كا .مصدك اككرامابل اكثلمب ككةثذنذ ثنت كالة ثمكب أمذمثمان باكلربب ؤكنمك كذادفا كصدك اكةكات

ل مكمدا كال ؤشالف ثمكب كل أث. خكال فن لزأب اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب كك ةةككل كل ةسثنثلل زك
م ككل مدل اكثمكب .اكلاكنب ل اكةلكنب نركث كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب بارةذثاش زذصنةما باكلربب ككدم

اكلفاد ؤكن األرماف فن ثنل أل مدا كك نكل كافنا كالرةثابب ال كذمالاة اكةلكنب ل ةثمكة ؤكن كفامساة ثم
 .م ال إلسالث شكك اكلشاك

 

فككا ةشمذ اكرلماة اكرابقب كككلشكب اكصاككنب ككةثاذب سصمبب مسش شذنقب صككنب ككةلاذصنب اكدمكنب 
فإل ةشمذ ثمكب اكدمثب كال كازفا كصدك قدذب،  (ككةلافر اكدمكن صكن األرمافل شذنقب صك)كألرماف 
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ؤكن ل اكلاكنب أسبثة ةكنل فاكدم.األصساء صكن ؤصشاء ؤثابب كذسنب صل اكصمككب مصالقةما باكةلكنب ل اكدم
 .لم دمل أل نسكل كما دكق كصاككب أفس، اإلقكنكنب مثةن اكتلائنب

 

م اكدنلاكنكنب اإللةاثنب بشذنقب ل أسصفة اهتاذ اكخاذثنب اكركبنب ككصمككب اكةن ةخس ةقرنك اككداخن- 
كصةبذب قدذب اككثكمصاة اكداصنب ككةثاذب اكثذب فن اكةأتنذ صكن اكرنارب اكةثاذنب اككةصددب األشذاف 

 .كثكمكاةمك 
 

نمثد لذاش ؤلةاثن لاةت صل كمل اكصمككب ،م ؤكن ثالب اكلذاش اكةمذنصن اكدن ةساثبل ذنادب صدك اككراماب 
اككةصاككمل االقةسادنمل ؤكن ل  نكن1ففن رناف ةغنذ اككنذاة اكلربنب.كذادف إلصادب ةمذنش اكةخسساة 

مدكق بربب خمفمك كل خشذ اكةصذس كفقدال ،ممدا باكذغك كل قدذةمك صكن اككلافرب ،كقامكب اكةثذنذ 
. م صدك سكال أل نؤكل كمك اكةثذنذ اكةثاذن أذباثا ؤسافنب الثقا، اكةلافرنب اكلاةت صل االلفةاث اككةذاند

 2.فاإلنكال بةثاذب خاذثنب كذبثب بسمذب كشكقب أسبث غنذ قائك لشذنا 
 

ل ال ةذال ؤكن اككلشكب اكصاككنب ككةثاذب ؤال أل ملاق كثكمصب سغنذب كل اكدمل ذغك السكاك غاكبنب اكدم
ذغك ألما ربقة اكصدند كل ل، م اكثذائذ ماثدب كل مدل اكدم. األخذمل ةرصن ككثاف باكدم، خاذت مدل اككلشكب

صكن كراذما فن مدا ل مرلةصذف فنكا نكن بكذند كل اكةفسن. اككلسكب فن ةقدنك شكب السكاكمال اكدم
 .م أرباب ةأخذ السكاكما ل، اككثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________  

2 ‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit, pp 
:7‐9.
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:  األول الفصلخاةمب

 إن اككزاقل واكسصوبات اكةن صرفما االقةساد اكصاككن واكةن زادت ثدةما كش اكثرب اكصاككيب 

كةغطن اكلقص اكذي ةكنزت بل اكةن ثاءت  OMCاكتاليب كالت اكثافز األرارن كالةفاق صكن إلزاء 
، إذ ةم ةوكنكما بثككب كن اككمام واألمداف اككرطرة باالصةكاد صكن كبادئ واسثب GAATاةفاقيب 

اككصاكم، وميكل ةلظيكن يسم أثمزة وآكيات ثدندة كم ةقن كوثودة فن صمد اةفاقيب اكثات، كةسكن بذكك 
اكقوة واكفصاكيب واكسراكب إلثبار ثكيش اكدول األصساء صكن االكةزام باكقواصد األراريب اكةن ةقوم صكنما، 

كقن فن اككقابل ةرمر صكن ثكايب ثقوقمم وخدكب كساكثمم، ككا ارةقطب اكقتنر كن اكدول اكلاكيب اكةن 
ارةفادت كن كصاككب ةفسنكيب، وذكك بكلثما اكثق فن االرةفادة كن االرةتلاءات اكخاسب باكقواصد 

 نةثدد فن زكل اةفاقيات وقوالنن نثب اكرنر OMCاألراريب اكةن ةقوم صكنما، واكةفاوض فن إطار 
 .صكنما باكلربب ككدول اكصسوة
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: الثانــيالفصل 
 عمى  العالمية لمتجارةثار اتفاقيات المنظمةآ

 .مختمف قطاعات االقتصاد الوطني
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مقدمة 
 شيد االقتصاد الجزائرؼ في نياية القرف العشريف تحوالت جذرية، صاحبتيا جممة مف التحضيرات 

والتنسيق بيف مختمف مؤسسات الدولة، مف أجل اإلندماج االقتصادؼ المبني أساسا عمى قاعدة تتعادؿ 
. الفرص بيف الدوؿ والتكتالت، وكذا االرتباط االقتصادؼ والتجارؼ العالمي عمى أوسع نطاؽ

 
 وبالنظر إلى البنية اليشة التي تطبع قطاعات المختمفة، فإف انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية 

 بات أمرا ضروريا لمواكبة التطورات الراىنة في ظل غياب استراتيجية وطنية لمتأىيل OMCلمتجارة 

 .االقتصادؼ

 
 لكف اإلندماج مف خالؿ سياسات التحرير االقتصادؼ واإلنتاج التجارؼ في إطار االنضماـ إلى 

OMC تترتب عنو العديد مف اآلثار واإلنعكاسات التي تستدعي المفاضمة بيف المنافع المتوقعة والتكاليف 

. الناتجة عنيا

 
 ومف أجل ىذا، تـ التركيز في دراستنا ليذا الفصل عمى االنعكاسات المتوقعة عمى القطاعات 

االقتصادؼ الوطني، والمترتبة عف االلتزاـ باالتفاقيات المتعمقة بالتجارة في السمع والتجارة في الخدمات،و 
. غيرىا مف االتفاقات
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 .عمى القطاع الزراعي OMC آثار انضمام الجزائر إلى: ولالمبحث األ

 يعتبر القطاع الزراعي بالجزائر مف أىـ القطاعات االقتصادية التي تسعى الدولة الجزائرية دوما 
، مما ينعكس سمبا عمى مردوديتو (االعتماد عمى األمطار)إلى تطويره بحكـ أنو يغمب عميو طابع التقميدؼ 

. ؟OMCوعجزه في تحقيق االكتفاء الذاتي، فما مصير ىذا القطاع انضماـ الجزائر إلى  

 
 . و مكانته في التجارة الخارجيــةوضعية القطاع الزراعي في الجزائر: المطمب األول

 وضعية القطاع الزراعي في الجزائر -أ

 تعاني الزراعة الجزائرية بغض النظر عف المشاكل التنظيمية، مشاكل ىيكمية تحوؿ دوف تطورىا 

ونموىا بالشكل الذؼ يسمح ليا بالمساىمة بالشكل الفعاؿ في التنمية المحمية ويمكف تحديد ىذه المشاكل 
 [1] :كما يمي

: المساحة الصالحة لمزراعة. أوال

 47 منيا مستعممة في الزراعة أؼ ما يعادؿ %17 مميوف ىكتار نجد فقط 238 مف إجمالي 

. مميوف ىكتار
 مميوف ىكتار، 8 في حيف نجد أف النسبة المستغمة مف ىذه المساحة المخصصة لمزراعة ال تتعدػ 

، 1967 ىكتار لممواطف سنة 0.7 ىكتار لممواطف في حيف نجد أف ىذه النسبة كانت تساوؼ 0.25أؼ 

وتعاني ىذه المساحة المستغمة مف مشاكل الرؼ، ذلؾ بسبب عدـ االىتماـ باستعماؿ التقنيات الحديثة 
وقد تفاقمت أزمة الرؼ في . بشكل واسع، ومف بينيا السدود مثال وتقنيات الرؼ الحديثة كالرؼ بالتقطير

. الجزائر في السنوات األخيرة بسبب الجفاؼ وقمة األمطار
 التي تعاني منيا الزراعة ىي مشكمة طغياف المناطق الجافة وقمة أو عدـ كفاية إن المشكمة الثانية: ثانيا

 مميوف ىكتار، 1.4مردودية المناطق المستغمة، حيث أف المناطق ذات اإلنتاجية الكبيرة ال تغطي سوػ 
 450أكثر مف )ونجد أف المناطق التي تتمقى كميات كبيرة مف األمطار ال تتعدػ ربع المساحة المزروعة 

 ألف ىكتار كمساحة متوسطة سنويا، وال تخص سوػ 450، وأف المساحة المسقية ىي (مـ في السنة
.  مف المساحة المستغمة5%

                                                     
  (.2000انتج التجارة اخلارجية اجلزائرية سنة ) 2001تقرير وزارة التجارة . [1]



 آثار اتفاقيػات المنظمة العالمية لمتجارة عمى مختمف قطاعات االقتصاد الوطني:  الثانيالفصل

31 

 

 عانت الجزائر مف جفاؼ واسع وشديد، اثر بشكل سممي عمى الزراعة، وذلؾ أف 1975 ومنذ سنة 

الدولة الجزائرية واجيت نقص كبير في المياه، مما استوجب إعطاء األولوية لتمبية الحاجيات المتزايدة 
. لمسكاف عمى حساب الزراعة طبعا

 وىي مشكمة كبيرة تتمثل في الثبات النسبي لمردودية األراضي الزراعية وذلؾ عمى المشكمة الثالثة: ثالثا

 [1] :المدػ الطويل، وىذه الوضعية، يمكف مالحظتيا في الجدوؿ أدناه

. (قنطار لمهكتار)الوحدة /مردودية األراضي الزراعية: 4الجدول رقم 

متوسط الفترة  1999 1995 1990 1980 1972 1964المنتوج 
1990/1999 

 9.66 10.12 10.11 6.36 6.9 5.52 5.29القمح الصمب 
 9.59 11.8 6.16 6.1 8.05 9.08 5.41القمح المين 

 117.04 153.2 137.6 79.26 77.76 53.6 69.63البطاطا 
 82سمسمة رقم .تقرير المركز الوطني لإلحصاء : المصدر

. يوضح الجدوؿ أعاله وبشكل جيد ىذا الثبات في المردودية
، بدأت في االرتفاع 1990-1962حيث أنو بعد الثبات الذؼ عرفتو المردودية بيف سنوات 

، وىذا راجع إلى بعض اإلجراءات واالصالحات التي قامت بيا 1999 إلى سنة 1990إنطالقا مف سنة 
.  ىكتار8458000 حوالي 2001 وقدرت المساحة المستصمحة سنة 1987الدولة الجزائرية منذ 

 
 10المرور مف )ولكف يبقى ىذا أقل مف الطمب المتزايد مف قبل السكاف، الذؼ ينمو بشكل كبير 

  .2000 مميوف نسمة سنة 31 إلى ما يفوؽ 1962مميوف نسمة 
 وتأكيد عمى أف مردودية الزراعة في الجزائر ضعيفة البد مف مقارنتيا مع مثيمتيا في دوؿ 

: الجوار والعالـ وىذا يظير جميا في الجدوؿ التالي
 [1] :(الحبوب)الزيادة المتوسطة في مردودية األراضي في الدوؿ التالية 

 
 

                                                     
[1]

  .1996تقرير المركز الوطني للوثائق والمعلومات التابع للمديرية العامة للجمارك، . 
  .جملة اجلمارك يف خدمة االقتصاد. [1]
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. (هكتار/قنطار)/متوسط مردودية األراضي لبعض البمدان الوحدة: 5الجدول رقم

البمد 
 إلى 1978متوسط المردودية من 

1981 

 إلى 1998متوسط المردودية من 

2000 

 7.8 8.1المغرب 

 11.5 8.8تونس 

 72 47فرنسا 

 58 41الواليات المتحدة األمريكية  

 10 16باقي العالم 

. 2000تقرير وزارة المالية سنة : المصدر

 نالحع مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف منطقة المغرب العربي بشكل عاـ بتقي بعيدة عف باقي العالـ 
فيما يخص المردودية، وأف دوال كفرنسا والواليات المتحدة األمريكية تتمتع بمردودية كبيرة وىذا ربما يعود 

. الوسائل المستخدمة والتقنيات الحديثة وكذلؾ استخداـ البحث العممي في مجاؿ الزراعية
توجو الجزائر مشكمة حديثة الظيور تخص الزراعة، تتمثل في االنفتاح عمى األسواؽ الخارجية : رابعا

خصوصا والجزائر في اتفاؽ لمشراكة مع االتحاد األوروبي وتستعد النضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة، 
وما يستمـز مف إجراءات تطبيق عمى السمع الزراعية كإلغاء الدعـ عمى المنتجات الزراعية، ىذه المشكمة 

 .يمكف القوؿ أنيا نتيجة حتمية لممشاكل السابقة الذكر
 

 ىذه االتفاقيات مف الممكف أف تشكل عائقا كبيرا في وجو الزراعة الجزائرية، إف لـ يحسف الطرؼ 
 .الجزائرؼ التفاوض مع الشركاء األجانب والحصوؿ عمى أكبر الضمانات منيـ
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.  مكانة الزراعة الجزائرية في تجارتها الخارجية-ب

 [1] : أحسف طريقة إلظيار ىذه المكانة يكوف مف خالؿ الجدوؿ التالي

 
. مميون دوالر: الوحدة / المبادالت الزراعية  : 6الجدول رقم

متوسط خمسة 
 سنوات 

1971   
إلى 

1975 

 إلى 1976
1980 

 إلى 1981
1985 

 إلى 1986
1990 

 إلى 1991
1995 

1996 
إلى 

2000 
 14416 10732 9188 13209 8119 2685الصادرات اإلجمالية  

 9105 9040 8505 10516 8018 3041الواردات اإلجمالية 
 54 74 34 66 126 152الصادرات الزراعية 
 2521 2287 1818 1856 1317 591الواردات الزراعية 

الصادرات الزراعية 
 %2 %3 %2 %4 %10 %26من الواردات 

الواردات الزراعية 
 %28 %25 %21 %18 %16 %19عمىالواردات الكمية 

الميزان التجاري 
 5310 1691 682 2693 99- 357اإلجمالي 

الصادرات خارج 
 546 455 325 270 296 251المحروقات 

 29.491 26.871 23.774 20.543 16.78 14.303عدد السكان 
 85 85 76 90 78 41الواردات الزراعية 
 5310 1691 682 2693 99- 357الميزان الزراعي 

 .2000 تقرير وزارة المالية سنة :المصدر

  
 2000 إلى 1971 يمثل الجدوؿ المبيف أعاله نمو المبادالت الزراعية خالؿ الفترة الممتدة 
 بنسبة تفوؽ 1980 إلى 1976والمالحظة ىو االرتفاع المذىل لمواردات الزراعية خالؿ الفترة الممتدة 

                                                     
  .83تقرير ادلركز الوطين لإلحصاء سلسلة رقم . [1]
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، حيث تزامف ذلؾ مع ارتفاع أسعار النفط في السوؽ العالمي األمر الذؼ ترؾ انطباعا بوفرة 123%

. األمواؿ وبالتالي المجوء إلى االستيراد كحل وحيد لتغطية الطمب الداخمي المتزايد مف المواد الزراعية
 

 ولكف أثر ىذه السياسة لـ يظير إال عندما انخفضت المداخيل المالية، حيث تواصل النمو 

الديمغرافي، وبالتالي تزايد الطمب الداخميف في حيف لـ توجد سياسة تنموية زراعية تسمح بتغطية ىذه 
الزيادة، وبالتالي إزدادت التبعية الغذائية إلى الخارج ومنو زيادة األمواؿ المقدمة لتغطية الديوف، ىذه 

. األمواؿ تقتطع حتما مف الخزينة العمومية األمر الذؼ يؤثر عمى البرامج التنموية المستقمة
 

 ونالحع كذلؾ أف الصادرات مف المواد الزراعية تتقمص بشكل متواصل إلى أف تصل إلى أف 
، (2000 إلى 1996) خالؿ الفترة الممتدة مف %2تمثل نسبة ضعيفة جدا مف إجمالي الصادرات حوالي 

 %10أما فيما يخص النسبة التي تمثميا مف إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات فإنيا لـ تتعد 
، ىذا التراجع الرىيب (1976 إلى 1971) بيف %60، في حيف كانت حوالي (2000-1996)خالؿ 

 [1] .يعود كما ذكرنا سابقا إلى فشل السياسات التنموية الموجية لقطاع الزراعية

 وفيما يمي بعض المعمومات المتعمقة بالقطاع الزراعي خالؿ السنوات األخيرة، كما جاءت عمى 
": أحمد عمي"لساف المدير المركزؼ لوزارة الفالحة السيد 

: الثروة الحيوانية*

o رأس187000.000: الخرفاف . 
o  رأس3180000الماعز . 
o رأس1450000: البقر . 

 

: العتاد الفالحي*

o 85000 حاصدة8200 جرار  .
: عدد العمال الذين يمتهنون الزراعة*

                                                     
  .83تقرير ادلركز الوطين لإلحصاء رقم . [1]
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o  عامل دائـ2112000 عامل منيـ 6900000حوالي . 

 نسبة النساء في ىذا القطاع اإلنتاجي %2.1 سنة وحوالي 60 رجاؿ يتجاوز عمرىـ 1071000- 
، كما انخفضت المحـو الحمراء بنسبة         2002 سنة %1.3الزراعي، انخفاض اإلنتاج الزراعي بنسبة 

 ويعود االنخفاض أساس إلى موجات الحرارة %16.8-، والتمور بنسبة %1.4- الزيتوف بنسبة 1.4%-

 والبطاطا %11 والطماطـ بنسبة %10.5وانخفاض األمطار المتياطمة، زيادة اإلنتاج الحوامض بنسبة 
 .%22بنسبة 

  عمى السياسة الزراعية OMCاالنعكاسات النضمام الجزائر الى :المطمب الثاني
.  اآلثار المتوقعة المتعمقة بالواردات-أ

، وىي مقبمة عمى االنضماـ (االستيراد) باعتبار أف الجزائر تعتمد عمى المصادر الخارجية لمغذاء 
 فالتفاقية السمع أثريف مزدوجيف عمى اقتصادىا خاصة في ظل استمرار السياسات االقتصادية OMCإلى 

: الحالية وىما
. اآلثار الناجمة عف ارتفاع أسعار الواردات .1

 .اآلثار الناجمة عف تدفق الواردات عمى االقتصاد الوطني .2
 
 [1] :اآلثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات- 1

، فيما ( مميار3حوالي )تشكل السمع الغذائية نسبة ىامة مف الواردات الجزائرية تصل إلى الثمث 
. لو أتيح لممستيمؾ الجزائرؼ أف يمي احتياجات الكفائية

 
ف تحرير التجارة بموجب االتفاقيات الجديدة يتطمب رفع دعـ الدوؿ المتقدمة لمنتجاتيا الزراعية  وا 

األمر الذؼ يؤدؼ إلى ارتفاع أسعار تمؾ السمع، وستتحمل معظـ البمداف المستوردة لمغذاء خسائر سنوية، 
 مميوف 400 إلى 300 مميار دوالر ال يقل نصيب الجزائر منيا 5قدرت بالنسبة لمبمداف العربية حوالي 

                                                     
[1]

صالح صالحي، اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى  ، المتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات االقتصادية، كلية االقتصادية . 

  .152، ص2001 أكتوبر 29/30والتسيير، 
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دوالر، وحسب دراسة أجرتيا منظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية باالشتراؾ مع البنؾ الدولي فإف آثار 
 [1] .ارتفاع أسعار السمع الزراعية ستكوف كما ىو مبيف في الجدوؿ الالحق

 

. تقديرات ارتفاع في أسعار بعض السمع الزراعية: 7الجدول رقم 

نسبة ارتفاع أسعار السمعة 
السمع الغذائية لسنة 

2002 

القيمة المطموبة 
/ السترداد كل سمعة 

دوالر لمطن 
الحبوب منيا 

القمح 
9% 25 

 26 %17السكر 
 152 %47الخضر 
 42 %12الفاكية 
 47 %12المحـو 
 255 %18األلباف 

. 190، ص1عبد الواحد الغفوري، العولمة والخات، التحديات والفرص، مكتبة مدبولي، ط: المصدر

 وىذا يعني بأف فاتورة الواردات الغذائية سوؼ ترتفع بشكل محسوس أو تبقى ثابتة بزيادة معدالت 
. الفقر

 ومف جية أخرػ فإف اآلثار اإليجابية ليذا التحرير لمسمع الغذائية مف شأنو أف يدفع إلى إعادة 
االعتبار لمقطاع الزراعي وتنمية الميزة التنافسية لالقتصاد الزراعي الجزائرؼ نتيجة الحافز االستثمارؼ 
الزراعي وارتفاع معدالت األرباح بالنسبة لممؤسسة الزراعية، األمر الذؼ يساعد عمى تحقيق التنمية 

الزراعية، إذا ترافق ىذا الوضع الجديد المتوقع مف سياسة زراعية تأىيمية لمقطاع الزراعة إذا ترافق تدعميا 

. الدولة
 

 إضافة إلى ذلؾ الخسائر الناتجة عف ارتفاع أسعار السمع الغذائية باعتبار أف الجزائر تعتمد عمى 
المصادر الخارجية لمغذاء، ويعاني االقتصاد الزراعي مف تدىور كبير فيو رىيف التغيرات في الظروؼ 

                                                     
  .190عبد الواحد الغفوري، مرجع سابق، ص. [1]
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، فإنتاج 90/1999المناخية، ولذلؾ نالحع تدىور اإلنتاج الزراعات األساسية مقارنة بمتوسط العشرية 
 [1] .2000 سنة %62الحبوب انخفضت بنسبة 

 
نتاج الزيوت بنسبة %53 والحبوب الجافة بنسبة  نتاج التمور انخفض بنسبة %23، وا   ... %8، وا 

الخ، إف ىذا الوضع المزدوج التأثير فمف جية سترتفع أسعار المنتجات الزراعية األساسية ومف جية أخرػ 
نالحع تدىور اإلنتاج النباتي وما يترتب عميو مف زيادة الحصيمة المخصصة لمواردات الغذائية وبالتالي 

. التطور التبعية واالعتماد السمبي عمى المصادر الخارجية لمغذاء
 

 مميار دالر في 1 مميوف دوالر إلى 500 إف ىذا الوضع سيكمف خزينة الدولة خسارة تتراوح بيف 
. حالة تحسف القدرة الشرائية لممستيمؾ الجزائرؼ 

 
 [1] :آثار تدفق الواردات عمى االقتصاد الوطني2-

 لقد ألغت الجزائر جميع القيود الكمية عمى الواردات وخفضت بشكل ممحوظ الرسـو الجمركية 
وخاصة خالؿ فترة تطبيق برنامج التعديل الييكمي، وبدات في السعي إلى إلغاء معظـ أشكاؿ التقييد 

، ومف جية أخرػ لقد إزدادت وتيرة االنفتاح التجارؼ المتعمق 2002الجمركي اإلدارية بقانوف المالية 

 ألف شركة، وع اقتراب استكماؿ 45بالواردات السمعية فارتفع بذلؾ عدد الشركات المستوردة إلى أكثر مف 
ترتيبات االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة سوؼ تمتـز الجزائر بمعدالت التخفيض المحددة بالنسبة 

. الخ... لمبمداف النامية سواء تمؾ المتعمقة بالسمع الصناعية أو السمع الزراعية 
 

 وىذا يعني تزايد تدفق الواردات السمعية المتنوعة في ظل أوضاع اقتصادية داخمية ال تساعد عمى 
تطور األنشطة اإلنتاجية األساسية، األمر الذؼ يؤدؼ إلى قياـ منافسة غير متوازنة يترتب عنيا التأثير 

السمبي عمى مختمف المؤسسات اإلنتاجية بوضعيتيا الحالية غير التنافسية، فيشكل ذلؾ مناخا يصعب فيو 
إقامة األنشطة اإلنتاجية اليامة لحساب اليامشية التي تقل فييا المخاطر، وتتميز بقصر فترة االسترداد 

                                                     
  .154-153صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. [1]
  .153-152نفس ادلرجع، ص. [1]
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بيا، وىذا ال يساعدنا عمى بناء اقتصاد إنتاجي يقـو عمى منظومة مؤسسية تزداد إندماجيا وتكامال 

وترابطا في ظل غياب استراتيجية وطنية لمنيوض باالقتصاد الوطني، وقد أكد تقرير المجمس االقتصادؼ 
عدـ وجود استراتيجية كفيمة بإعادة تنظيـ الجياز الوطني اإلنتاجي أدػ إلى خنق :" واالجتماعي بأف 

". المؤسسات التي بمغ العديد منيا الخطورة

 
.  عمى السياسة الزراعيةOMC االنعكاسات السمبية النضمام الجزائر إلى -ب

 يعتبر مجاؿ الزراعة مف أىـ مواضيع التفاوض األكثر تعقيدا وحساسية في جولة أورغواؼ نتيجة 
لتبايف مصالح الدوؿ المشاركة في المفاوضات، ويعتبر االتفاؽ عمى تخفيض قيمة الدعـ عمى المنتجات 

: الزراعية بمثابة حل توفيقي بيف مصالح الدوؿ المختمفة، ونظرا ألىمية ىذا القطاع نسجل اآلثار التالية
باعتبار أف القطاع الزراعي في الجزائر يعتمد وبصفة أساسية عمى األمطار، وأف قيمة الدعـ  -

، وأف رقع ىذا الدعـ مف شأنو أف يحدث آثارا سمبية خاصة عمى المدػ %2الحكومي ال تتجاوز 
ذا عممنا أف مجموع الصادرات الغذائية ال يمثل سوػ   مف مجموع الصادرات %1.08القصير وا 

 مف مجموع الصادرات، إضافة %0.06الكمية، كما أف التجييزات الزراعية ال تمثل سوػ نسبة 
إلى ذلؾ وجود عجز واضح في الميزاف التجارؼ لممواد الغذائية، ونتيجة ليذه العوامل السمبية نقوؿ 

أنو مف الصعب عمى الجزائر أف تحقق أمنيا الغذائي، فكيف يمكنيا أف تكوف طرفا فاعال في 

 .التجارة والسوؽ العالميف
 

 بالجزائر أعمف أحد الخبراء 15/10/1997-13وخالؿ المقاء الذؼ انعقد في الفترة الممتدة مف  -
فيما يخص القطاع الزراعي أف الجزائر تحتاج إلى مخطط زراعي جديد ألف النظاـ الحالي ال 

 بالنسبة %6 و %5يتسفيد منو إال المصدريف لمجزائر وأف التعريفة الجمركية التي تتراوح بيف 
لمحبوب والحميب ال يمكنيا ترقية النظاـ الجمركي وتفاديا ليذا االنعكاسات عمى قطاع الزراعة البد 

 :مف
. استخداـ التقنيات المتطورة في القطاع الزراعي .1

 .الزيادة في االستثمارات الزراعية تفاديا الرتفاع األسعار .2
 .دعـ الفالحيف والمزارعيف نقدا وعتادا .3
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 .تطيير العقار الفالحي ووضع قانوف لمعقارات الفالحية .4

 .الزيادة في الدعـ الممنوح لمزراعة .5
استصالح األراضي في الصحراء وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية زراعية بيا والقضاء عمى مشكل  .6

 .التزويد بالكيرباء مف خالؿ إنشاء محطات تشغيل بالطاقة الشمسية

تشجيع تربية المواشي واألبقار والدواجف مف خالؿ تقديـ الدعـ وتسييل إجراءات االستثمار في ىذا  .7
قامة مراكز متخصصة تكوف قريبة مف المربيف وتكويف مسيرة مف طرؼ إطارات متخصصة  الميداف وا 

 .في ذلؾ كالبياطرة ومنيدسي الزراعة
 .دعـ سياسة الترويج والدعاية واالشيار .8

 .خمق جياز تسويقي فعاؿ .9
 .بناء السدود وحفر اآلبار خاصة في الصحراء .10
 [1] .تشجيع التعاونيات الشبانية والفالحية بتوفير جميع اإلمكانيات المادية والمالية وحتى المعنوية .11

 

.  االنعكاسات اإليجابية النضمام الجزائر إلى  عمى السياسة الزراعية-ج

 إف اآلثار اإليجابية النضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة تأتي عمى المدػ البعيد 
والمتوسط، أؼ أف فتح السوؽ الزراعي الجزائرؼ عمى العالـ سوؼ يؤدؼ حتما إلى جمب مختمف الشركاء 

األجانب الراغبوف في توسيع نشاطيـ، وذلؾ إلى ما تمتمع بو الجزائر مف إمكانيات في األراضي الصالحة 
والمياه الجوفية، وكذلؾ اليد العالمة كذا فإف تخفيض التبعية الغذائية لمخارج سيمنح الجزائر أكثر استقرار 

وضمانا مف حيث ارتفاع أسعار المواد األساسية في األسواؽ العالمية، زيادة أف المنافسة تحسف مف 
. إنتاجية المزارعيف الجزائرييف

 
 أما فيما يخص الدعـ التصديرؼ، فإنو يسمح لمدوؿ النامية كالجزائر لتقديـ الدعـ لمصادرات 

الزراعية وىذا غير مسموح لمدوؿ المتقدمة، وقد يأخذ الدعـ شكل تخفيض تكمفة التسويق الصادرات 

                                                     
[1].Dr. Nerabri Houari, Programme pour une nouvelle algerie, édition DAREL, Gharb, 05/2001. .   
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وتكاليف النقل الدورؼ أو تحديد رسـو النقل الداخمي عمى شحنات التصدير بشروط أفضل مف تمؾ 
 [1] .المطبقة عمى شحنات االستيالؾ الداخمي

 
 ومف خالؿ المحتمل كذلؾ أف يكوف لتخفيض الصادرات المدعمة أثر إيجابي عمى حجـ اإلنتاج 

في بالدنا والدوؿ النامية بصفة عامة ألف اآلثار الظرفية لمصادرات المدعمة التي يجب أف تنخفض 
. ستؤدؼ إلى جذب االستثمار في القطاع الزراعي

 
رض تصديره فإف االتفاؽ غ وفي حالة ما إذا تحسنت ىذه الوضعية ستفرز فائض في اإلنتاج ؿ

 .سيضمف إمكانية دخوؿ األسواؽ الخارجية بسيولة شريطة أف تكوف منتوجاتنا قادرة عمى المنافسة
 

 .عمى القطاع الصناعي OMCآثار انضمام الجزائر إلى : انيالمبحث الث

يحتل القطاع الصناعي مكانة ىامة في االقتصاد الجزائرؼ، ولذلؾ يستوجب عمى الييئات المعنية 

 دراسة الوضعية العامة ليذا القطاع ومعرفة مختمف نقاط القوة OMCبمفاوضات انضماـ الجزائر إلى 
 .والضعف فيو، مف أجل الحصوؿ عمى أكثر الضمانات والمزايا مف األطراؼ المفاوضة لمجزائر

 مكانــة الصناعة في التجارة الخارجية بالجزائر:المطمب األول

 تطور القطاع الصناعي في الجزائر -1

لـ تنتج المرحمة التي عرفتيا الجزائر قبل االستقالؿ أية نشاط ىاـ، حي تميز قطاع الصناعة عمى 
وبعض النشاطات الخاصة بتحويل المعادف . بعض النشاطات المتعمقة بالمناجـ كاستخراج المعادف

ويرجع كل ىذا إلى أف القوة . (القمح مثال)وكذلؾ بعض مصانع إنتاج المواد الغذائية  (ورشات صغيرة)

رساليا  المستعمرة اعتمدت عمى الجزائر باعتبارىا محمقة باالقتصاد الفرنسي تستعمل الستخراج الثروات وا 
. إلى فرنسا

أؼ أنيا لـ تفكر في استراتيجية صناعية متمركزة، ويظير ىذا مف خالؿ مساىمة القطاع 
 في حيف كانت مساىمة القطاع 1950 مميار دينار سنة 91الصناعي في الناتج الخاـ حيث أنو لـ يتعد 

                                                     
وأثرها على االقتصاد الوطين، مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس يف العلوم OMC   انيت الزوبري، حمجوب دمحم، عميمر أمحد، انضمام اجلزائر .[1]

  .، البليدة2003/2004االقتصادية، 
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 وبعد االستقالؿ انتيجت الدولة الجزائرية سياسيا صناعيا P267.604/  مميار دينار102الزراعي 

. مختمفة كانت تيدؼ عمى أساس إلى توفير مناصب العمل عف طريق القطاع الحيوؼ 
 بدأ العمل بالنظاـ االشتراكي القائـ عمى مبدأ التخطيط فكانت البداية بمخطط 1967ففي سنة 

 1980وتواصل ذلؾ بعد سنة . (1977-1974 /1973 -1970)ثالثي ثـ بعد ذلؾ مخططات رباعية 

 اعتمادا عمى الموارد المالية الضخمة 1974وقد كانت ىذه السياسة ترتكز عمى القطاع الحكومي منذ 
المتأتية مف قطاع المحروقات التي عرفت أسعارىا ارتفاعا ضخما في تمؾ الفترة، مما مكف الجزائر مف 
الحصوؿ عمى عائدات مالية ساعدتيا عمى بناء الصانعات الضخمة وفيما يمي نوضح أىـ المراحل التي 

 [1] .مرت بيا الصناعة الجزائرية

 
 تميزت ىذه الفترة عمى المنتجات الزراعية الموروثة عف العيد :1967 و 1962ما بين .-11

. واالعتماد عمى المناجـ والبتروؿ بشكل أقل (صناعة الخمور)االستعمارؼ 
 كما تـ اإلشارة إليو أعاله، فاف ىذه الفترة امتازت بارتفاع أسعار البتروؿ :1978 و1967ما بين . 2-1

وانتياج سياسة التأميـ مما سمح لمجزائر بالحصوؿ عمى موارد مالية عامة سمحت ليا بتغطية التكاليف 
. (مركب الحجار مثال)الضخمة الناتجة عف الصناعات الثقيمة 

 امتازت السياسة الصناعية في ىذه الفترة بالعقالنية في اختيار التجييزات الموجية :1979منذ .3-1

ومنح الزراعة أىمية أكبر في التنمية، واالىتماـ كذلؾ بإنشاء  (التقميل مف التكاليف والتبعية)لمتصنيع 
وكذلؾ تطوير قطاع البناء، وانتياج  (المستشفيات والتكويف)مختمف المنشآت ذات الطابع االجتماعي 

سياسة االستثمار في اإلنتاجية تظير ىذه المراحل وخصوصا مراحل السبعينات أف الدولة احتكرت جميع 
االستثمارات الصناعية ميممة بذلؾ القطاع الخاص، وىذا راجع إلى توفير مختمف اإلمكانيات الحكومية 

% 45بسبب انتياجيا سياسة تأميـ واحتكار التجارة الخارجية، حيث أف القطاع العاـ كاف يشغل حوالي 
ومف الميـ . 1977سنة % 70ليصل ىذا الرقـ إلى نسبة . (1973منذ سنة )مف اليد العاممة النشطة

التذكير أف ىذه النتائج تعود أساسا إلى الموارد المالية الضخمة اآلتية مف صادرات المحروقات، ولكف 
بدأت المشاكل تظير وتزداد تأزما مما  (1986أزمة )بمجرد انخفاض أسعار النفط في السوؽ العالمية 

                                                     
[1].Ahmed Henni, économie de l’Algérie indépendante, ENAQ, édition, Alger.   
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وفي نفس الوقت كانت مأساوية .دفع الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ العديد مف اإلجراءات كانت إجبارية

ويمكف مالحظة ىذه األزمة مف خالؿ مقارنة معدؿ النمو المحقق ما بيف (تسريح العماؿ)عمى العماؿ
،وكذلؾ ارتفاع % 3 المقدر ب 1987،ومعدؿ النمو المحقق سنة  % 6 والمقدر ب1986 و 1984

 [1] . مميار دوالر في سنة واحدة6الديوف إلى 

 دوالر لمبرميل 17.5ولقد قدرت الخسائر التي لحقت بالجزائر جراء انخفاض أسعار البتروؿ إلى 
 ماليير دوالر وىذا بالطبع سيؤثر مباشرة وسمبا عمى سياسة التصنيعية لمجزائر ألف الخسائر 9بحوالي 

تؤثر عمى خزينة الدولة وبالتالي عدـ القدرة عمى سداد الديوف، وبالطبع ىذا لـ يغب عمى المؤسسات 
التي سارعت إلى إغراؽ الجزائر بالديوف ومطالبتيا  (البنؾ العالمي/ صندوؽ النقد الدولي )المالية الدولية 

. بأكثر ضمانات، فبدأت تتدخل بالسياسات الداخمية خاصة الحيوية منيا كالصناعة
ىذا فيما يخص المراحل األولى لمصناعة الجزائرية بإنجازاتيا ومشاكميا، وسوؼ نتعرض إلى 

: بعض المعطيات الخاصة بالصناعة قبيل االنضماـ إلى المنضمة العالمية التجارية
 كحل لمعديد 2001أوت : عمى الرغـ مف اعتبار التدابير المتخذة في إطار األوامر الصادرة في

مف المشاكل الكبرػ التي عاشتيا المؤسسات العمومية وكوسيمة لممشاركة أكثر ديناميكية لمقطاع الخاص 
. في اإلنعاش فإنيا لـ تترؾ أؼ أثر إيجابي عمى إعادة انطالؽ األنشطة

وبالفعل سواء تعمق األمر باألشكاؿ الجديدة لتنظيـ تسيير وخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية 

وتطوير المشاريع االستثمارية، مف المالحع حسب مختمف القطاعات المكمفة بيذه المياديف والمقاوليف 
العمومييف والخواص بأف المحيط االقتصادؼ ما زاؿ يتسـ بعدـ الوضوح في إدارة عمميات التسيير 

القطاع )وفيما يمي بعض المؤشرات والمعطيات الخاصة بقطاع الصناعة . االقتصادؼ بصفة خاصة 
: (العاـ

 مؤشر 2000 مقارنة بنسبة سنة 2001سنة % 8.6نسبة النمو قدره : فرع الحديد والصمب -
. 2002خالؿ السداسي األوؿ مف سنة % 17.9اإلنتاج تراجع بنسبة 

%  22+ مقارنة مع نسبة 2002خالؿ سنة % 10.4-تراجع بنسبة : فرع الميكانيؾ والتعديف -
 [1] .2000سنة 

                                                     
  .30انيت الزبري، مرجع سابق، ص. [1]
  (.2002جلنة التقييم السداسي األول )تقرير اجمللس الوطين االقتصادية واالجتماعي . [1]
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، % 13.3-، الورؽ % 3.2-الخشب)% 8.7تقمص األنتاج فيو إلى : فرع الخشب والورؽ  -

 %(.6.2-الفميف 
سنة % 5مقابل % 7.8تمكف مف تحسيف نتائجو، إذ سجل نمو قدره : فرع الكيرباء واإللكترونيؾ -

2001. 

 % .4+ارتفعت نسبة إنتاج اإلسمنت : فرع مواد البناء -
كمعدؿ نمو، في حيف كاف سنة % 2.7تسجيل تحسف معتبر قدره نمو : فرع الجمود والنسيج -

 .2000مقارنة مع سنة % 14.7 قد عرؼ تراجعا ب 2001
حيث أنو يعادؿ نفس % 7.5+ما زاؿ يعرؼ نمو موجب : فرع الكيمياء والصيدلة و واألسمدة -

 .2000 مقارنة بنسبة سنة 2001النسبة المسجمة سنة 
سجمت مختمف فروع ىذه الصناعة إنجازات متذبذبة ومتفاوتة مف فرع :الصناعة الطاقوية التحويمية -

 : كما يمي2001آلخر، وكانت النتائج المسجمة في السداسي األوؿ لسنة 
% 3.3:+، تحويل الغاز%0.7:-، التكرير%1.3:+، المحروقات%4.8:+الطاقة

  %6.8:+، المناجـ والمحاجر % 28.8:البيتروكيمياويات 
 

. مكانة الصناعة في التجارة الخارجية بالجزائر-2

إف أحسف طريقة إليضاح لممكانة التي تحتميا الصناعة في الجزائر ىي مف خالؿ مختمف 
: الجداوؿ التحميمية

. صادرات وواردات الجزائر من المواد الصناعية: 8الجدول 

القطاعات 
نسبة تغطية الواردات الصادرات 

الصادرات 
 (%)لمواردات 

متوسط 
1992/2000 
مميون : الوحدة

النسبة من 
إجمالي 

 (%)الصادرات 

متوسط 
1992/2000 
مميون : الوحدة 

النسبة من 
إجمالي 
 (%)الواردات 

 27 1.22 95.87 5.55 25.7المناجم والمحاجر 
صناعة الحديد، الكهرباء 

 3 52.68 4146.71 29.52 136.61والميكانيك 

 20 15.21 1197.07 52.38 242.45كمياء ومطاط وبالستيك 
........  19.33 1521.47 5.62 26.02الصناعة الغذائية والتبغ 
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والكبريت 
 5 2.53 198.77 2.31 10.69صناعة النسيج 

 32 0.39 31.07 2.16 9.98صناعة الجمود واالحذية 
صناعة الزجاج والرخام 

.......  2.45 193.08 0.02 0.87والبناء 

صناعة الخشب والفمين 
 2 5.34 420.6 1.9 8.78والورق 

 3 0.85 66.71 0.38 1.74صناعات مختمفة 
 6......  9186.15......  526.53إجمالي المبادالت الخارجية 

. 83سمسمة رقم . تقرير المركز الوطني لإلحصاء 1:المصدر

يوضح الجدوؿ أعاله مساىمات مختمف الفروع الصناعية في التجارة الخارجية الوطنية خارج 
قطاع المحروقات، الشيء المالحع ىو العجز الكبير في الميزاف التجارؼ، حيث أف الصادرات ال تغطي 

ادرات،وأف القطاعات التي تشكل نتائجيا دفعا كبيرا لمصادرات ىو فرع الكيمياء ومف حجـ اؿ% 6سوػ 
 [1]%(.32)والجمود  (%27)والمناجـ والمحاجر  (%20)والبيتروكيمياء 

 
. هيكمة الصادرات الصناعية: 9الجدول 

 (%)النسبة مميون دوالر / المبالغالمواد الصناعية 
 32 187.6زيوت ومنتجات النفط 

 10 59.4أمونياك 
 7 43.3الكحول ومشتقاته 

 5 26.8الهيدروجين و الغازات النادرة 
 4 21.4منتجات نصف مصنعة من الحديد والصمب 

 3 20.3الفوسفات 
 34 179.1منتوجات صناعية أخرى 

 4 24.6منتوجات بترولية 
 100 581إجمالي الصادرات الصناعية 

( 2000ناتج التجارة الخارجية الجزائرية سنة ) 2001تقرير وزارة التجارة : المصدر
 

 

                                                     
  .83تقرير النركز الوطين لإلحصاء سلسلة رقم . [1]
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. تطور التجارة الصناعية لمجزائر: 10الجدول 

 1994 1993 1992السنة 
199

5 
1996 

199

7 

199

8 
1999 

200

0 

إجمالي الصادرات 

الصناعية خارج 
مميون /المحروقات 

دوالر 

397 422 276 436 809 483 320 420 592 

. 2000تقرير وزارة المالية سنة : المصدر

ىذا الجدوؿ يبيف التطور الذؼ مرت بو التجارة الصناعية الخارجية لمجزائر خالؿ العشرة سنوات 
. األخيرة

. إنتاج الجزائر من النفط والغاز الطبيعي:11الجدول 

إنتاج الغاز الطبيعي النفط السنة 
مميون متر مكعب سنوي  قيمة الصادرات مميون دوالر إنتاج ألف برميل يومي 

1995 752 9400 137.7 
1996 806 9160 137.8 
1997 846 8800 148.9 
1998 827 5970 153.5 
1999 766 7928 153.5 
. 2001 – 2000التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر
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 . والسمع الصناعيةترولية والغازيةب عمى المنتجات الOMCآثار إنضمام الجزائر إلى  : انيالمطمب الث

  عمى منتجات بترولية والغازية OMCآثار انضمام الجزائر إلى -أ
 في %65تحتل صادرات الخاـ الجزء األكبر مف حجـ الصادرات حيث تشكل حوالي : النفط الخام

، ولكف في الواقع أف كل ما يتعمق بقيمة الصادرات البترولية 1999المتوسط مف قيمة الصادرات لعاـ 

بالنسبة لمكمية المصدرة واألسعار تخضع إلعتبارات خارجة عف إرادة الجزائر، فكمية اإلنتاج والصادرات 
حيث حددت  (أوبيؾ)لمبتروؿ الخاـ تخضع لنظاـ الحصص الذؼ تحدده منظمة الدوؿ المصدرة لمبتروؿ 

 ألف برميل يوميا في المتوسط لعاـ 766حصة إنتاج لمجزائر في حدود معينة وصمت إلى حوالي 
، وبالتالي ال تستطيع الجزائر زيادة حصة اإلنتاج والتصدير إال بموافقة منظمة األوبؾ كما أسعار 1999

ضع أيضا لتقديرات منظمة األوبؾ لألسعار اآلجمة لفترة زمنية محدودة وتخضع لتغيرات خالبتروؿ الخاـ ت
جذرية في حدود اتجاه األسعار في األسواؽ الحاضرة لمبتروؿ، وفي الواقع أف أسعار النفط تخضع لتغيرات 
جذرية في حدود تذبذب كبير مف فترة ألخرػ، ويرجع ذلؾ إلى الدوؿ المستيمكة لمبتروؿ الخاـ مف الدوؿ 
الصناعية تحاوؿ دائما زيادة المخزوف االستراتيجي لدييا مف مخزوف النفط مما يدفعيا إلى التقميل الطمب 

مع تزايد العرض مف قبل الدوؿ المنتجة والمصدرة واتجاه أسعار السوؽ الحاضرة لالنخفاض لفترة زمنية 
معينة مما يضطر منظمة األوبؾ كأكبر مصدر لمبتروؿ الخاـ إلى تعديل سقف اإلنتاج وتعديل حصص 
دوؿ المنظمة األوبؾ كأكبر مصدر لمبتروؿ الخاـ إلى تعديل سقف اإلنتاج وتعديل حصص دوؿ المنظمة 

وتعديل أيضا األسعار اآلجمة لممنظمة، وبذلؾ الصراع مستمر بيف الدوؿ الصناعية المستيمكة لمبتروؿ 
. ومنظمة األوبؾ في محاولة السيطرة عمى اتجاىات أسعار البتروؿ الخاـ

 
 وبذلؾ مف الصعب عمى دولة الجزائر أف تضع سياسة إلنتاج وتصدير البتروؿ الخاـ مستقمة عف 

سياسة منظمة األوبؾ التي تسعى دائما لتحسيف إيرادات الدوؿ األعضاء ككل مف صادرات البتروؿ 
ويمكف لمجزائر في حالة تحمل أعباء إضافية مالية في الميزاف التجارؼ بسبب احتماؿ ارتفاع أسعار السمع  
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الغذائية المستوردة عف تطبيق االتفاقية أف تطالب منظمة األوبؾ بالسماح بزيادة حصتيا في إنتاج 

وتصدير البتروؿ الخاـ لتعويض جزء مف تمؾ األعباء المالية المتوقعة وخاصة أف الجزائر لدييا احتياطي 
 [1] .1999 مميار برميل لعاـ 10كبير في النفط يقدر بحوالي 

 

 كما أف الجزائر تتمتع حاليا بمزايا تفضيمية حيث أف صادرات الطاقة ال تخضع عند دخوليا 
. الجماعة األوروبية لمتعريف الجمركية الموحدة أو أؼ قيود تجارية أخرػ 

 والشؾ أف قيمة صادرات المنتجات البترولية تحقق عائد أفضل مف تصدير البتروؿ الخاـ فضال 
عمى أف صناعة تكرير البتروؿ تمتص العديد مف القوة العاممة وتساىـ في حل مشكمة البطالة وتزيد مف 

 ألف برميل يوميا في 522 مصانع لتكرير البتروؿ وتستخدـ حوالي 5قيمة الناتج المحمي، والجزائر لدييا 
صناعة التكرير، ويمكف لمجزائر التوسع في تكرير البتروؿ وزيادة صادرات المنتجات البترولية باعتبارىا ال 

تخضع لقواعد وحصص منظمة األوبؾ فضال عف المزايا التفضيمية لمجزائر عند تصدير المنتجات 
. البترولية ألسواؽ االتحاد األوروبي

 
 تعتبر الجزائر مف الدوؿ الكبرػ المنتجة لمغاز الطبيعي في العالـ العربي كما أنيا تمتاز :الغاز الطبيعي

بقربيا مف أسواؽ االتحاد األوروبي الخالي تماما مف إنتاج تمؾ السمعة، ولقد وصل إنتاج الغاز الطبيعي 

 مميار متر مكعب، 4.5، كما تـ تقدير االحتياطي بحوالي 1999 مميوف مكعب عاـ 153لمجزائر حوالي 
 مف حجـ الصادرات وبذلؾ تحتل صادرات الطاقة مف البتروؿ الخاـ %30وتساىـ صادرات الغاز حوالي 

 .1999 مف قيمة الصادرات بالجزائر لعاـ %97ومنتجاتو والغاز الطبيعي حوالي 
 

 وفي الواقع أف الغاز الطبيعي أصبح منافسا قويا لمبتروؿ وخاصة بعد نجاح طرؽ تسييل الغاز 
وسيولة نقمو الستخدامو كوقود صديق لمبيئة في العديد مف األغراض مثل وقود السيارات باختالؼ أنواعيا 

. بدال مف البنزيف  كوقود في العديد مف المصانع وغير ذلؾ مف االستخدامات
 

                                                     
علي حافظ منصور، تقدير وحتليل اآلاثر ادلتوقعة ابلتجارة يف السلع، ادللتقى الدويل حول أتهيل ادلؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم . [1]

  .170-169، ص2001 أكتوبر، 30-29التسيري، سطيق، 



 آثار اتفاقيػات المنظمة العالمية لمتجارة عمى مختمف قطاعات االقتصاد الوطني:  الثانيالفصل

48 

 

 وتسعى الجزائر إلى التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتسيميو وتصديره وبالذات لالتحاد األوروبي، 

، وبمقتضاه 1996وفي سبيل ذلؾ، قامت الجزائر بإجراء اتفاؽ شراكة مع الحكومة األلمانية في عاـ 
حصل قطاع األعماؿ األلماني عمى أولوية لتنفيذ عدد مف المشروعات في مجاؿ تشغيل الغاز وتصنيع 
مضخات تكرير، ويمكف لمجزائر التوسع في إجراء اتفاقيات مشاركة مع االتحاد األوروبي بيدؼ زيادة 

إنتاج الغاز الطبيعي وتسييمو، كما يمكف أيضا االتفاؽ مع دوؿ االتحاد األوروبي لمقياـ بإنشاء وسائل 
 [1] .سيمة ورخيصة لنقل الغاز الطبيعي بعد تسييمو مثل خط أنابيب وخالفو

 
 السريعة التي ة االقتصادؼؿ والشؾ أف التوسع في إنتاج وتسييل الغاز الطبيعي يعتبر مف أىـ الحمو

تساعد الجزائر عمى حل مشاكل الميزاف التجارؼ عند تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية، خاصة وأف 
صادرات الغاز الطبيعي ال تخضع لقواعد منظمة األوبؾ، كما تتمنع بمزايا تفضيمية عند التصدير لالتحاد 

 [2] .األوروبي
 

 وتجدر اإلشارة في الختاـ أف سعي الدوؿ إلى إنضماـ يرتبط في كثير مف األحياف بالحوافز 
المتعمقة بحرية الدخوؿ إلى األسواؽ، وضماف منافذ في السوؽ الدولية، وخاصة سوؽ البمداف المتقدمة، 
ولما كانت المنتجات البترولية والغازية غير مشمولة بالمعالجة المباشرة ضمف اتفاقيات السمع بالمنظمة 

 مف صادرات السمع الجزائرية ال يستفيد مف أؼ مزايا يتيحيا %99العالمية لمتجارة فيذا يعني بأف 
االنضماـ، وأف  

 
البمداف المتقدمة المستيمكة باعتبارىا مشترؼ محتكر تفر رسوما عالية بدعوػ ترسيد االستيالؾ والتحفيز 

عمى إيجاد مصادر بديمة، وأصبحت تمؾ الرسـو والفرائض تشكل عائدا ماليا ىاما بالنسبة لمدوؿ المتقدمة، 
 دوالر لمبرميل ال تزيد فيو 96وتبيف إحدػ الدراسات بأف سعر المنتجات البترولية المصنعة والمقدر بػ 

 وتصل تكاليف %66 بينما تبمغ حصة البمداف المستيمة المتقدمة %18حصة البمداف المصدرة عف 

                                                     
  .170علي حافظ منصور، مرجع سابق، ص. [1]

[2]
  .170نفس ادلرجع، ص.  
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 مف التركيب السعرؼ يعود لمدوؿ المتقدمة %80 أؼ أف أكثر مف %16وأرباح الشركات البترولية إلى 
 [1] :المستيمكة وشركائيا، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي

  
. التركيب السعري لممنتجات البترولية: 12الجدول 

اليابان أوروبا الغربية الدول 
 1997 1984 1997 1984الفترة 

 41.5 30 17.24 17 (%)تكاليف وأرباح الشركات البترولية 
الرسوم والضرائب المفروضة من قبل الدول 

 37.1 25 63.6 35 (%)المستهمكة

 21.4 45 19 43 (%)حصة دول األوبك 
 92.8 65.1 96.24 60 (%)سعر برميل المنتجات البترولية 

 Nicolacs Sarkis ,S-Prevoir l’evolution du pris ,de pétrole,un:المصدر
exercice 

délicat,problemes économiques.N° 2586/1998,P :09 

 
برميل، سنة / دوالر 28نالحع بأنو في الوقت الذؼ انخفضت فيو أسعار البتروؿ الخاـ مف  

، ارتفعت فيو أسعار المنتجات البترولية المصنعة مف         1997 دوالر سنة 19 إلى أقل مف 1984

. برميل خالؿ نفس الفترة/ دوالر96 دوالر إلى أكثر 60
 وىذا يعني بأف الجزائر ال تستفيد مف خالؿ انضماميا لممنظمة مف المزايا التي يتيحيا االنفتاح 

التجارؼ أماـ السمع والخدمات بحكـ محدودية وضعف الصادرات غير المحروقات التي ال تزيد في أحسف 
.  مف إجمالي صادرات السمع%1.8األحواؿ عف 

 
ذا أخذنا بعيف االعتبار بعض التوقعات المتعمقة بالعشرية الحالية والتي تؤكد عمى انخفاض   وا 

 دوالر لمبرميل إذا أخذنا بعيف االعتبار اإلنتاج المستقبمي لمعراؽ، ومنطقة 20أسعار البتروؿ إلى أقل مف 
 [1] .بحر قزويف كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي فإف التأثيرات السمبية ستزداد

                                                     
  .151صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. [1]
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. (برميل/الوحدة دوالر)  تقديرات البنك الدولي ألسعار البترول : 13الجدول رقم

 2010 1988المؤشر 
 13.70 12.57البترول الخام 

 S : C. Philippe, Geopolitique des ressources naturelles: المصدر

prospective 2020, RAMES, 2000, P100. 

 وبالتالي فإننا نتوقع المزيد مف االستنزاؼ الكمي ليذه الثروات الطاقوية مف أجل الحفاظ عمى 
إيرادات لصادرات عند المستويات التي تؤمف سداد الديوف وتغطية الواردات األساسية، ىذا الوضع 

يستدعي ضرورة تبني استراتيجية لتنمية بدائل لمصادرات تمكف االقتصاد الجزائرؼ مف تعظيـ مكاسب 
  .OMCاالنضماـ إلى 

 
.  عمى السمع الصناعية والمعادن األخرى OMC آثار انضمام الجزائر إلى -ب

:  السمع الصناعية1-

لغاء الحصص الكمية لمتجارة الدولية لمسمع   إف تخفيض الرسـو الجمركية والقيود الفنية واإلدارية وا 

 سيؤدؼ إلى زيادة النفاذ لألسواؽ العالمية، رغـ أف صادرات الجزائر OMCالصناعية لمدوؿ األعضاء في 
  مف حجـ الصادرات لعاـ %2.5مف السمع الصناعية بخالؼ السمع اإلستخراجية ال تتعدػ حوالي 

، وبذلؾ فالجزائر مستورد ما في لمسمع الصناعية ويمكف تمخيص أىـ اآلثار المتوقعة عند تطبيق 1999
: معاىدة االتفاقية العالمية بالنسبة لمسمع الصناعية فيما يمي

 
تخفيض الرسـو الجمركية وغير الجمركية عمى تجارة السمع الصناعية سيساعد عمى محاولة  -

االستخداـ األمثل لمموارد المتاحة في االقتصاد الوطني بالجزائر، والتوسع في قاعدة تقسيـ العمل 
و التخصص مما يؤدؼ إلى خفض التكاليف األسعار وزيادة الطمب العالمي عمى السمع الصناعية 

بالجزائر، ولكف قدرة الصادرات الجزائرؼ عمى اقتحاـ األسواؽ الخارجية سيعتمد عمى عدة 
اعتبارات متوقعة أىميا الظروؼ االجتماعية واالقتصادية السائدة في ىذه األسواؽ ومعدالت النمو 
                                                                                                                                                                   

  .152صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. [1]
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االقتصادؼ ومعدالت المرونة السعرية لمطمب عمى الواردات في تمؾ األسواؽ ومقدار منافسة 

. الدوؿ األخرػ 
يستفيد المستيمؾ في الجزائر مف الحصوؿ عمى سمع صناعية بأسعار منخفضة طبقا لسياسة  -

خفض الرسـو الجمركية وشدة المنافسة الدولية مما يساعد عمى زيادة الرفاىية االقتصادية 

 .لممستيمؾ بالجزائر
لغاء القيود الكمية يعتبر سالحا ذا حديف فتطبيق قواعد االتفاقية  - سياسة خفض الرسـو الجمركية وا 

سيؤدؼ إلى خفض أسعار الواردات وزيادة الرفاىية لممستيمؾ، وفي نفس الوقت سيؤدؼ ذلؾ إلى 
شدة منافسة الواردات لإلنتاج المحمي المماثل باألسواؽ المحمية، مما قد يدفع العديد مف 

المشروعات الصناعية إلى تخفيض خسائرىا واضطرارىا لمتصفية لعدـ القدرة عمى المنافسة، وقد 
يترتب عمى ذلؾ انخفاض حجـ العمالة بالداخل وحجـ الدخل القومي، وانخفاض مستوػ المعيشة،  
وبالتالي انخفض مستوػ الرفاىية االقتصادية، فالمعادلة صعبة وتحتاج إلى حصر دقيق لممكاسب 
والخسائر المتوقعة واستنتاج الصافي مف ىذه المعادلة، وىذا بالطبع ال يمكف حصره بدقة إال عند 

 [1] .ممارسة الفعمية واإلندماج الحقيقي

وتعبيرا آخر، يمكف القوؿ فيما يتعمق بالسمع الصناعية بأنو رغـ اإلجراءات المتعمقة بتخفيض 
الرسـو والدعـ والقيود إال أنيا ستشيد نموا تدريجيا في األسعار خاصة في الفروع واألنشطة الصناعية 

التركيز واالندماج المؤسسي والييئة االحتكارية لمشركات : األساسية، وذلؾ ألسباب كثيرة لعل مف أىميا
المتعددة الجنسيات عمى الصناعات اليامة، األمر الذؼ يجعل تحكميا في أسعارىا تحكما احتكاريا، وىذا 
يعكس بشكل سمبي عمى معظـ االقتصاديات لمحدودية التنافسية في بعض المجاالت االستراتيجية، مع 
العمـ بأف  لـ تعالج بشكل دقيق الدور الخطير لمشركات المتعددة الجنسيات وتأثيرىا االحتكارؼ السمبي 

عمى كفاءة األسواؽ وحرية المنافسة، وبذلؾ سيستمر االرتفاع في فاتورة السمع الصناعية والنصف مصنعة 
في ظل ضعف االقتصاد الوطني عف تطوير بدائل الواردات وتفكيؾ منظومة اإلنتاجية الصناعية في ظل 

السياسات االقتصادية المطبقة وقمة العناية مف قبل السمطات العمومية في مساعدة المؤسسات العامة 
والخاصة وترقيتيا والحماية غير الكافية لإلنتاج الوطني وكذا الصعاب المترتبة عف محيط نشاط 
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، كميا عناصر تعود كل مرة لمتعبير عف استمرار الضغوط التي تعاني منيا (السيما البنوؾ)المؤسسات 
 [1] .(ضغط جبائي، انفتاح مطمق لمسوؽ، وعدـ حماية اإلنتاج الوطني)... المؤسسات العمومية والخاصة 

 
: المعادن األخرى 2-

 تتمتع الجزائر بوجود احتياطي لمجموعة مف المعادف ذات الطمب العالمي، فحسب البيانات 
 ألف طف سنوؼ 4.1، توضح أف إنتاج الحديد 5 والمبيعة في الجدوؿ رقـ 1999المتوفرة لدينا لسنة 

 ألف طف سنوؼ، والنحاس 2 ألف طف سنوؼ، والرصاص 14 ألف طف سنوؼ، والزنؾ 2.1والفوسفات 
 ألف طف سنوؼ، وتستطيع الجزائر التوسع في إنتاج تمؾ المعادف 15ألف طف سنوؼ، والفحـ الحجرؼ 

وتصديره لمدوؿ الصناعية المتقدمة وبالذات االتحاد األوروبي، خاصة أنو سيتـ خفض الرسـو  
 طبقا التفاقية المنظمة العالمية %61الجمركية عمى تمؾ المعادف والمواد الخاصة بصفة عامة بنسبة 

.  ، مما يزيد سيولة النفاذ لألسواؽOMCلمتجارة 
  

 غير أنو يجب مراعاة أف نأخذ في عيف االعتبار صادرات الجزائر مف المعادف التي تدخل سوؽ 
االتحاد األوروبي بدوف رسـو جمركية، ومف المجرح أف خفض معدالت الرسـو الجمركية عمى لمعادف 

سيطبق عمى جميع دوؿ العالـ استنادا إلى قاعدة الدولة األولى بالرعاية ومف ثـ يمكف أف يحدث تحوؿ في 

التبادؿ التجارؼ تماشيا مع سياسة سيولة النفاذ لألسواؽ مما قد يزيد مف شدة المنافسة لمصادرات الجزائرية 
 [1] .في ىذه األسواؽ

.  عمى المنسوجات والمالبسOMC آثار انضمام الجزائر إلى -ج

 تـ إلغاء اتفاؽ المنسوجات المتعددة األلياؼ السابق OMC طبقا التفاقية منظمة التجارة العالمية 

وتحرير تجارة المنسوجات والسماح بفرص أوسع لمنفاذ لألسواؽ أماـ الدوؿ المصدرة، ويعتبر قطاع 
المنسوجات والمالبس ذو أىمية استراتيجية بالنسبة لبعض الدوؿ العربية التي تعتمد عل ىذا القطاع في 
صادراتيا مثل مصر وسوريا وتونس والمغرب، حيث أف إلغاء حصص االستيراد والقيود األخرػ التي 
كانت تفرضيا الدوؿ المستوردة لممنسوجات في ظل االتفاؽ السابق، وكذلؾ إخضاع قطاع المنسوجات 
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لنظاـ التخفيضات الجمركية في ظل االتفاؽ السابق، وكذلؾ إخضاع المنسوجات لنظاـ التخفيضات 

لألسواؽ أماـ الدوؿ المصدرة، وسيزداد استفادتيا مف = الجمركية لمقطاع الصناعي سيزيد مف فرص النفاذ
التجارة الدولية، وفي نفس الوقت ستساىـ فرص النفاذ لألسواؽ وخفض الرسـو الجمركية في خفض 

. األسعار بالنسبة لمدوؿ المستوردة لممنسوجات وزيادة المنافسة بيف الدوؿ المصدرة

 
 والوضع بالنسبة لمجزائر فيي مستوردا صافيا لممنسوجات وممكف أف تستفيد مف احتماالت خفض 

السعار العالمية ليذا القطاع بسبب زيادة المنافسة لمدوؿ المصدرة، أما بالنسبة لصادرات الجزائر مف 
المنسوجات فإنو رغـ قمة تمؾ الصادرات وانخفاض نسبتيا في جممة الصادرات فإف صادرات المنسوجات 

لدوؿ المغرب العربي مثل تونس والمغرب والجزائر ممكف أف تتأثر بدرجات متفاوتة حسب حجـ الصادرات 
: عند تطبيق قواعد اتفاقية التجارة العالمية لمعوامل التالية

لغاء المعاممة التفضيمية التي يمنحيا االتحاد األوروبي لدوؿ المغرب العربي سيجعميا  - خفض وا 
تواجو منافسة أشد نتيجة تحسف فرص نفاذ الدوؿ األخرػ إلى أسواؽ االتحاد األوروبي عمى 

أساس قاعدة الدولة األولى بالرعاية، مثل الدوؿ اآلسيوية المنافسة وكذلؾ منافسة دوؿ أوروبا 
. الشرقية القريبة مف األسواؽ األوروبية والتي تقـو حاليا بإعادة ىيكمة المنسوجات

القدرة التنافسية قد تؤدؼ إلى تحوؿ جانب مف التبادؿ التجارؼ األوروبي المغربي العربي بصفة  -
 [1] .عامة في صناعة المنسوجات إلى دوؿ أخرػ 
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 .عمى قطاع الخدمات OMC آثار انضمام الجزائر إلى: ثـالثالمبحث ال

 يعني قياميا بتنفيذ االلتزامات المتعمقة بتحرير قطاع الخدمات، مما OMC انضماـ الجزائر إلى 
يستدعي تأىيل االقتصاد الوطني وترقية منظومة المؤسسية لتعظيـ مكاسب االنضماـ وتقميل المخاطر 
المحتممة، وىذا راجع أساسا ألىمية ىذا القطاع، فيا ترػ ما ىي المخاطر المستقبمية لمتحرير في تجارة 

. الخدمات؟
 واقع الخدمات في الجزائر: المطمب األول

.  أهمية ومجاالت التجارة الخدمات-أ

 يعد مجاؿ التجارة في الخدمات مف المجاالت اليامة والجديدة التي تعرضت ليا حولو أورغواؼ، 

 مف خالؿ تطبيق االتفاقية OMCوشممتيا االتفاقيات الجديدة، وأضحت المياديف التي تشرؼ عمييا 
. المتعمقة بيا والسعي عمى توسيع األنشطة التي يشمميا التحرير

 
 %70  إلى %60 فقطاع الخدمات يشيد نموا متسارعا في مختمف االقتصاديات، إذ أنو يشكل 

  في االقتصاديات النامية، األمر الذؼ يؤكد حجـ %50مف الناتج في االقتصاديات المتقدمة، وأكثر مف 
  مف %20التوسع المتوقع في التجارة الدولية المرتبط بتحرير تجارة الخدمات التي تشكل حاليا أكثر مف 

 [1] . مميار دوالر1200حجـ التجارة الدولية بمبمغ يزيد عف 

 
 وبما أف ىذا القطاع كغيره مف القطاعات االقتصادية يتميز بمستويات تطور متفاوتة بيف الدوؿ 

المتقدمة والدوؿ النامية التي تتميز بالضعف الكبير في درجات التقدـ لمنشطات الخدمية، فإف التحرير 
المشروع ليذا القطاع يعني تعويـ أشكاؿ مف المنافسة غير المتوازنة بيف األطراؼ القوية بشركاتيا الكبرػ، 

وبيف األطراؼ الضعيفة كالجزائر بمؤسساتيا األضعف وستكوف نتائج تمؾ المنافسة المزيد مف اإلصطفاء  
 

السوقي لصالح المؤسسات القوية، فيؤدؼ ذلؾ إلى اختراؽ انتشارؼ واسع لمنشاط االقتصادؼ الخدمي في 
البمداف النامية، وليذا كانت الدوؿ المتقدمة وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية تدفع بقوة مف أجل 
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  مف %25إخضاع ىذه التجارة لمتحرير ورغـ محدودية اتفاقية التجارة مف الخدمات حيث ستغطي حوالي 

 في البمداف النامية حاليا، إال أف أىميتيا تتجمى في كونيا %7قطاع الخدمات في البمداف المتقدمة ونسبة 
 [1] .أساس المزيد مف المفاوضات المتعمقة بتحرير ىذا القطاع

 

 ولكي نتصور حجـ اآلثار اإليجابية أو السمبية التي ستترتب عف التحرير السريع ليذا القطاع، 
: البد مف إبراز األنشطة الخدمية التي يشمميا والتي تضيفيا إلى ما يمي

القانونية والمحاسبية والضريبية واليندسية ) وتشمل الخدمات المتخصصة :خدمات األعمال .1

مثل خدمات التركيب، وخدمات )، وخدمات الحسابات اآللية وما يرتبط بيا (...والصحة والبيطرة 

، وخدمات البحوث والتطوير في العمـو الطبيعية (...تنفيذ البرامج وقواعد البيانات، ومعالجتيا 
واالجتماعية واإلنسانية وغيرىا مف التخصصات األخرػ، والخدمات العقارية، وخدمات اإليجار 

، وخدمات األعماؿ المرتبطة باإلعالف (...السفف، الطائرات وغيرىا، اآلالت والمعدات )والتأجير 
والتسويق واالستشارات اإلدارية والعممية والفنية والتحاليل، وتمؾ المتصمة بالزراعة والصيد والتعديف 

... . والتصنيع والطاقة والصيانة والتصوير والطباعة والنشر 
مثل البريد السريع، ) وتشمل خدمات البريد واالتصاالت بمختمف أنواعيا :خدمات االتصاالت .2

وخدمات الياتف، والفاكس والتمغراؼ ونقل البيانات باإلرساؿ السريع، وباإلرساؿ السريع وبإرساؿ 

الدائرة والبريد االلكتروني والبريد الصوتي، وتحويل الرموز والشفرات، ونظـ المعمومات اآلنية 
مثل خدمات إنتاج وتوزيع وعرض )، وخدمات الرسائل السمعية والبصرية (...ومعالجة البيانات 

 .(...األفالـ التمفزيونية وشرائط الفيديو 
 

 وما يرتبط بيا مف خدمات ىندسية، وتشمل خدمات أعماؿ إنشائية عامة :الخدمات اإلنشائية .3

 .لممباني ولميندسة المدنية، وخدمات التركيب والتجميع وخدمات إتماـ البناء وأعماؿ التشطيب
 وتتضمف خدمات الوكالء بالعمولة، خدمات تجارة الجممة والتجزئة، خدمات :خدمات التوزيع .4

 ...حقوؽ االمتياز التجارية

                                                     
  .155-145صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. [1]



 آثار اتفاقيػات المنظمة العالمية لمتجارة عمى مختمف قطاعات االقتصاد الوطني:  الثانيالفصل

56 

 

 . بما تشممو مف خدمات التعميـ االبتدائي والثانوؼ والعالي، وتعميـ الكبار:الخدمات التعميمية .5

 مثل خدمات المجارؼ، وخدمات التخمص مف النفايات، وخدمات الصرؼ :خدمات البيئة .6
 [1] ... .الصحي

التأميف عمى الحياة، والتأميف الصحي، والتأميف ضد ) وتشمل خدمات التأميف :الخدمات المالية .7

، خدمات إعادة التأميف ورد التأميف، خدمات المساعدة التأمينية بما فييا السمسرة (...الحوادث 
قبوؿ الودائع واإلقراض، والتأجير التمويمي، خدمات : والوكالة والخدمات المصرفية والمالية مثل

الدفع وتحويل األمواؿ والضمانات وااللتزامات واإليجار لحساب المنشأة أو لحساب العمالء في 
البورصة أو في سوؽ األوراؽ المالية غير المسجمة وما يتصل بذلؾ، المشاركة في إصدار 

دارة صناديق  األوراؽ المالية بكافة أنواعيا بما فييا أعماؿ الضماف واالستثمار الجماعية، وا 
المعاشات وخدمات ودائع الكفالة واألمانة، خدمات التسوية والمقاصة لألصوؿ المالية، الخدمات 

 ...االستثمارية المالية وغيرىا مف الخدمات المساعدة 
 وأىميا خدمات المستشفيات، وخدمات الصحة البشرية األخرػ :الخدمات الصحية واالجتماعية .8

 .والخدمات االجتماعية
 وأىميا الفنادؽ والمطاعـ والتمويف المرتبط بيا، وخدمات وكاالت :خدمات السياحة واألسفار .9

 .السفر والسياحة، وخدمات اإلرشاد السياحي
ومنيا خدمات الترفيو عف طريق الغناء المباشر والمسرح :  الخدمات الرياضية والثقافية والترفهية.10

والسيرؾ، وخدمات وكاالت األنباء، والمكتبات والمتاحف وغيرىا مف الخدمات الرياضية والترفيية 
. األخرػ 

 بما فييا مف خدمات النقل البحرؼ، النقل المائي الداخمي، النقل الجوؼ، والنقل :خدمات النقل. 11

لجميع : الفضائي، والنقل بالسكؾ الحديدة والنقل البرؼ، وخدمات النقل باألنابيب، والخدمات المساعدة
، وىناؾ خدمات استثنيت مف االتفاقية (...وكاالت نقل بالبضائع، التخزيف والمخازف، )وسائل النقل 

... وىي األكثر ارتباطا بالسيادة الوطنية مثل خدمات الدفاع واألمف والعدالة 
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 وتمؾ الفروع التي أشرنا إلييا تبيف أىمية ىذا القطاع، والتي عمى أساسيا سوؼ نتطرؽ إلى 
 [1] .الوضعية العامة التي تميز قطاع الخدمات في الجزائر

 
.  واقع قطاع الخدمات في الجزائر-ب

 إف دراسة واقع قطاع الخدمات أو الوضعية العامة لو في أؼ بمد مف يستدعي بالضرورة التطرؽ 
: إلى النواحي التالية

:  مف خالؿ2000 إلى سنة 1975 وذلؾ منذ :مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخمي الخام-1
. نحو مساهمات القطاعات الكبرى في الناتج الداخمي الخام: 14الجدول رقم  

    السنوات 
 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976القطاعات 
 9 12 14 11 7 9 11( %)الزراعة 

الصناعة خارج 
 8 9 14 13 15 11 12( %)المحروقات 

قطاع 
 44 33 27 15 25 36 32( %)المحروقات 
 32 36 36 52 44 37 40( %)الخدمات 

PIB    ( مميوف
 3667.3 2256.7 918.6 355.2 252.3 143.3 62.3 (دينار

. 83تقرير المركز الوطني لإلحصاء، سمسمة رقم : المصدر

 
 يوضح ىذا الجدوؿ بشكل شديد، مدػ مساىمة قطاع الخدمات في الناتج الداخمي الخاـ والمكانة 

التي يتحوليا، حيث تبيف النسب المختمفة مدػ مساىمة وضخامة القيمة المضافة التي ينتجيا أماـ جل 

 2000 إلى غاية 1976القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني، وبالتالي فإنو يحتل المرتبة األولى منذ 

. حيث عوضو قطاع المحروقات بسبب ارتفاع المداخيل مف البتروؿ نتيجة ارتفاع األسعار العالية
 
 :نسبة اليد العاممة التي يشغمها-2

:  يمكف تبيف نسبة التشغيل في ىذا القطاع مف خالؿ الجدوؿ التالي

                                                     
  .156-155صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. [1]
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(. 2001مارس )نسبة التشغيل في مختمف القطاعات  : 15الجدول رقم 

مميون / عدد العمال القطاعات 
عامل 

النسبة 

 % 21 1013الزراعة  
 %13.8 861الصناعة  

 %10 650 (البناء) 
 %54.6 3406التجارة والخدمات 

 %100 6180اإلجمالي 
. 83تقرير المركز الوطني لإلحصاء، سمسمة رقم : المصدر

 
 يوضح ىذا الجدوؿ أف قطاع الخدمات يبقي المصدر الوحيد لخمق مناصب الشغل، فبالنسبة 

 تعتبر أحسف معيار ال يضاح المكانة التي يحتميا ىذا %54.6الكبيرة مف اليد العاممة فيو والبالغة 
القطاع، وحتى إذا استثنينا الخدمات اإلدارية، يبقي مع ذلؾ في صدارة ترتيب القطاعات المشغمة لميد 

. العاممة الجزائرية
إف المعيار الثالث الذؼ يجب دراستو لمعرفة واقع قطاع التجارة في : بنية تجارة الخدمات الجزائرية-3

الجزائر ىو بنية تجارة الخدمات الجزائرية مف خالؿ معرفتنا لنسب صادرات قطاع الخدمات وكذا نسب 
. وارداتو

 
 :نسب صادرات قطاع الخدمات. -4

 يمكف أف نوضح تطور مختمف النسب مف الصادرات في قطاع الخدمات مف خالؿ الجدوؿ 
: التالي

. نسب صادرات قطاع الخدمات: 16جدول رقم 

 1986 1989 1992 1995 1999 
 24.6% 24.4% 26.6% 30% 32%النقل البحري 

 20.1% 8% 18.4% 16% 11.4%النقل 
 1.4% 0.8% 1.3% 2.8% 2.1%التأمينات 
 7.6% 4.1% 12.2% 18.3% 23.4%الرحالت 
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 0.5% 0.2% 0.8% 1% 0.9%االتصاالت 
 9.7% 0.5% 0.4% 0.1% 1.1%األشغال الكبرى 
 1.6% 2.7% 2.2% 3.7% 5.4%مصاريف بنكية 
 34.5% 59.3% 38.2% 28.1% 23.7%خدمات أخرى 

 100% 100% 100% 100% 100%: المجموع
. 2000تقرير وزارة المالية سنة : المصدر

 
: نالحع مف خالؿ الجدوؿ مايمي

فرع النقل يطغى بشكل كبير عمى الصادرات الجزائرية مف الخدمات، حيث أف النقل البحرؼ ينمو  -

. بشكل كبير إضافة إلى النقل الجوؼ 
ىناؾ فرع آخر يحتل مرتبة ال بأس بيا وىو فرع الرحالت، عمى الرغـ مف التراجع الذؼ عرفو  -

. خالؿ السنوات األخيرة، وذلؾ نتيجة تدىور األوضاع األمنية
 : نسب واردات قطاع الخدمات.-5

 يمكف أف نوضح أيضا تطور مختمف النسب مف الواردات بإتباع نفس الدراسة مف خالؿ عرضنا 
: لمجدوؿ التالي

.  قطاع الخدماتوارداتنسب : 17جدول رقم 

 1986 1989 1992 1995 1999 
 26.4% 33.8% 35.2% 37% 29.1%النقل البحري 

 4% 3.9% 4.7% 10.7% 5.7%النقل 
 1.3% 3.7% 2.6% 2.4% 2.5%التأمينات 
 10.2% 11.3% 11.5% 15.2% 19.2%الرحالت 

% 0.3%االتصاالت  .7  %0.8 %0.7 %0.7 
 39.3% 16.8% 5.6% 10.9% 11.7%األشغال الكبرى 
 0.6% 0.9% 0.8% 1% 0.3%مصاريف بنكية 
 17.5% 28.9% 38.8% 22.1% 31.2%خدمات أخرى 

 100% 100% 100% 100% 100%: المجموع
. 83تقرير المركز الوطني لإلحصاء، سمسمة رقم : المصدر
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 إلى غاية سنة 1986 يمثل ىذا الجدوؿ حجـ الواردات مف الخدمات إلى الجزائر، وىذا منذ سنة 

:  حسب وزارة المالية والديواف الوطني لإلحصاء، والمالحع مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف1999
نفس الفروع التي نجدىا في الصادرات ىي التي تحتل المراتب األولى في الواردات، وذلؾ راجع 

النقل البحرؼ يتأثر )أساس إلى ارتباطيا بتجارة السمع، أؼ أنو كمما زادت تجارة السمع كمما زادت خدماتيا 

. (مباشرة بالصادرات والواردات مف السمع
 الفرع اآلخر الذؼ يجمب االنتباه ىو فرع األشغاؿ الكبرػ، الذؼ يمثل تدخل المستثمر األجنبي في 

المشاريع الوطنية، أؼ حجـ االستثمار األجنبي، حيث بدأ ييتـ بالقطاعات خارج النطاؽ االتصاالت الذؼ 
. جيزؼ : عرؼ نموا طفيفا نتيجة دخوؿ المستثمريف األجانب واستغالؿ رخص اليواتف النقالة مثال

 
: مكانة قطاع الخدمات من إجمالي الصادرات والواردات.-6

بعد تعرضنا لمختمف الصادرات والواردات الجزائرية مف الخدمات، يجب أف نوضح المكانة التي يحتميا 
: ويمكف إيضاح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ أدناه. القطاع مقارنة بإجمالي الصادرات والواردات

 (مميون دوالر: الوحدة). مكانة قطاع الخدمات من إجمالي الصادرات والواردات:18الجدول رقم  

 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
 910 864 750 516 608 516 524 587الصادرات من الخدمات 
 2360 1706 2150 1124 1433 1511 1853 2325الواردات من الخدمات 

 22594 10990 13960 3406 12118 13396 8143 8657صادرات السمع والخدمات 
 11705 10335 11248 10282 9733 11181 9543 10855واردات السمع والخدمات 

ميزان المبادالت من 
- 1450- 842- 1400- 608- 825- 995- 1328 1738-السمع والخدمات 

نسبة الخدمات من 
إجمالي الصادرات من 

السمع والخدمات 
7% 6% 4% 5% 5% 5% 8% 4% 

نسبة الخدمات من 
إجمالي الواردات من 

السمع والخدمات 
21% 19% 13% 15% 11% 19% 17% 20% 

. 2000، وتقرير وزارة المالية سنة 83تقرير المركز الوطني لإلحصاء، سمسمة : المصدر 
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فمف خالؿ الجدوؿ نالحع بأف نسبة الخدمات مف إجمالي الصادرات مف السمع والخدمات تعتبر 
 ،في حيف نجد أف الواردات مف الخدمات تمثل نسبة %5ضئيمة جدا، حيث عرفت ثبات نسبي قدره 

ونالحع أف نسبة الصادرات مف . معتبرة مف إجمالي الواردات لمسمع والخدمات وىذا خالؿ الفترة المعتبرة

 أيف عرفت ارتفاعا متوسطا، وتواصل 1996 حتى سنة 1986الخدمات عرفت ثبات نسبي بيف سنتي 
. 2000االرتفاع سنة 

 
 .الية والمصرفيةم عمى الخدمات الOMCآثار انضمام الجزائر إلى: نيالمطمب الثا

 : عمى خدمات مالية OMCآثار انضمام الجزائر الى -أ

 يعني قياميا بتنفيذ االلتزامات المتعمقة بتحرير قطاع الخدمات، OMCإف انضماـ الجزائر إلى 
وفي ظل استمرار المؤسسات واألوضاع الحالية، فإف المؤسسات الجزائرية سوؼ تكوف في وضعية 

تنافسية، وبالتالي ال تستطيع الصمود والبقاء في السوؽ لمحدودية إمكانياتيا وخدماتيا وضعف مستويات 

ذا أخذنا الخدمات المالية بأىـ فروعيا وىي البنوؾ وشركات التأميف، فاف الجزائر منيا العامة . أدائيا وا 
والخاصة ال تستطيع منافسة البنوؾ الكبرػ وشركات التأميف العالمية التي تتميز بقدرتيا وجودتيا وتنوع 

خدماتيا وكفاءتيا اإلدارية وقدراتيا التسويقية واإلعالنية، األمر الذؼ يمكنيا مف استقطاب معظـ 

وبالتالي التحكـ في توجيييا إلى مجاالت االستثمار ومياديف التوظيف التي تتناسب مع .الودائع
استراتيجيتيا بغض النظر عف مصمحة االقتصاد الجزائرؼ، رغـ ما يترافق مع ىذا مف فرص استفادة 
المستيمؾ ليذه الخدمات مف حيث السعر والجودة والوقت وكفاءة األداء والتنوع في تشكيمة الخدمات، 

 خدمة لعمالئيا، بينما ال تقدـ البنوؾ في البمداف 360حيث تقـو المصارؼ الدولية الكبرػ بتقديـ أكثر مف 

فإذا أخذنا البنوؾ .  خدمة بمستويات أداء ضعيفة وخدمات مدنية40النامية في أحسف األحواؿ أكثر مف 
الجزائرية فيي أقل مف ذلؾ بكثير، األـ الذؼ يشكل مخاطر وتحديات أكية عمى االقتصاد الوطني وعمى 

قطاع الخدمات تحديدا، الذؼ يبقى رىيف الخدمات المحدودة المدنية، أو يندمج بشكل سمبي ومتسرع 
 [1] .ويصبح تحت تصرؼ المصارؼ والبنوؾ الدولية، وبالتالي في خدمات المصالح المالية الدولية
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 في مجاؿ تحرير الخدمات المالية والمصرفية تختمف حسب تبايف OMCفآثار االنضماـ إلى 
والجزائر . الظروؼ المحيطة بصناعة الخدمات المصرفية المالية ولتزامتيا الثنائية ومتعددة األطراؼ

باعتبارىا دولة تقتصر فييا ممكية المؤسسات المصرفية والمالية التجارية عمى المصالح الوطنية حكومية 

كانت أو خاصة، فإنيا مضطرة في البدء إلى فتح أسواقيا عمى موردؼ الخدمات المصرفية والمالية مف 
الػػػدوؿ  

 
األعضاء، وذلؾ بموجب االلتزامات المدرجة في االتفاقية الخاصة بالخدمات، وبيذا فإف النتائج ستكوف 

: مكمفة، إذا أنو مف جممة اآلثار السمبية نذكر ما يمي
تأثير حركة رؤوس األمواؿ عمى السياسة النقدية، حيث يؤدؼ تمؾ التدفقات في العادة إلى زيادة  -

التوسع النقدؼ، وكذلؾ الزيادة في سعر الصرؼ الحقيقي وما قد ينتج عنو مف تراجع في موقف 
. الحساب الجارؼ 

مواجية مشاكل إضافية متعمقة بقيمة سعر الصرؼ، وأثره الكبير عمى خفض القدرة التنافسية  -
 .لالقتصاد المحمي، وذلؾ في حالة عدـ توفر سوؽ لتداوؿ األوراؽ الحكومية

تزايد المخاطر عمى المنافسة المحمية في ظل توفر المصارؼ األجنبية نتيجة لفتح األسواؽ، ىذا  -

ما يؤدؼ إلى وضع المصارؼ المحمية تحت وطأة ضغوط المنافسة األمر الذؼ يدفعيا إلى 
الدخوؿ في أنشطة تتسـ بالمخاطر العالية مما يعرضيا الحتماالت الفشل والخسارة، لكف ىذا ال 

 :يمنع وجود آثار إيجابية لالنضماـ، والتي سندرجيا في النقاط التالية
  تطوير القطاع المصرفي الجزائرؼ، وذلؾ نتيجة النفتاح األسواؽ الجزائرية بشكل فعاؿ أماـ

موردؼ الخدمات المصرفية، وتواجد المصارؼ الدولية التي تعبر عف درجة كبيرة مف التقدـ، 

 .وذات ميزة نسبية في حقل صناعة الخدمات المالية االستثمارية
  تقوية المنافسة والحد مف االحتكارات القائمة، وذلؾ عف طريق توفير الخبرات الفنية المؤىمة

 .لمتعامل مع األسواؽ المالية الدولية

  توسيع التوجيو التصديرؼ لمخدمات المصرفية، ولؾ نتيجة لزيادة شفافية ووضوح اإلطار
التنظيمي لمخدمات المالية في الدوؿ المتقدمة ومساىمتيا في تحسيف قنوات نفاذ خدمات 
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الدوؿ النامية، وذلؾ بإنشاء مراكز لتبادؿ المعمومات حوؿ أسواؽ الخدمات المالية 
 [1] .والمصرفية

 
.  عمى الخدمات األخرى OMC آثار انضمام الجزائر إلى -ب

 لقد أصبح قطاع الخدمات يحتل أىمية متزايدة في االقتصاد الدولي، ويأتي ىذا االىتماـ كنتيجة 
طبيعية ومتوقعة لمتطور الطارغ عمى خصائص النشاط االقتصادؼ الدولي الذؼ يشيد ثورة المعمومات 

. واالتصاالت
 

 وفي الواقع، كالىما متصل باآلخر، فاالتصاالت ال تكتسب أىميتيا البالغة إال مف خالؿ قدرتيا 
عمى نقل المعمومات، ولقد انعكس ىذا التطور بشكل واضح عمى النشاط االقتصادؼ الدولي، وبالنسبة 
لمجزائر، تعتبر واحدة مف الدوؿ المستوردة بالدرجة األولى لمخدمات، ومصدرة في نفس الوقت ولكف في 

. حدود ضيقة جدا

 
 ويمكننا دراسة آثار انضماـ الجزائر إلى  عمى مختمف جوانب قطاع الخدمات مف خالؿ النقاط 

: التالية متعرضا لكل خدمة عمى حدػ
 فالجزائر لـ ترقى بعد ألف تكوف بمد سياحي، حيث نجد قطاع الخدمات :بخصوص الخدمة السياحية-1

السياحية يعاني كثيرا سواء بسبب نقص المرافق السياحية أو لغياب ثقافة السياحة ببالدنا، وبالتالي 
فالجزائر لف تستفيد كثيرا في مجاؿ الخدمات السياحية في األجل القصير، لكف إذا ما نجحت خطة تدعيـ 
القطاع السياحي المنتيجة مف قبل الحكومة كتشجيع إقامة المرافق السياحية كالفنادؽ وغيرىا، فإف ذلؾ 

 [1] .سيكوف لو أثر إيجابي وسيسمح لمجزائر بتحقيق بعض االستفادات
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 لكف تجدر اإلشارة إلى أف التوسع االنتشارؼ لموكاالت السياحية والشركات الولية المرتبطة بيا في 
ظل غياب المؤسسات الوطنية المؤىمة، وضعف مساىمتيا في ىذا الميداف سيؤدؼ إلى إنشاء جزر 

نموذجية لوحدات متقدمة في أوساط الفقر ومحيط الحرماف والترشيد، فضال عف التحوالت المختمفة السمبية 

التي سوؼ تستنزؼ تيارا متدفقا مف القيـ المضافة والعمالت الصعبة مف خالؿ تحويالت الشركات 
 [1] ...ألرباحيا لمخارج 

 
 فإنو يتوقع عدـ حدوث أؼ تأثير عمى أداء المكاتب :بخصوص الخدمات االستشارية والدراسات-2

االستشارية المحمية بالجزائر حيث أنو يستبعد أف تقدـ ىذه المكاتب خدماتيا في السوؽ المحمية بتكمفة أقل 
مف الخدمة التي تقدميا المكاتب القائمة، األمر الذؼ قد يجعل المكاتب االستشارية األجنبية تحاوؿ المجوء 

حالليا محل األجانب في اإلدارة نتيجة رخصيا، وىذا يعتبر  إلى الموظفيف والكوادر المحمية لتأىيميا وا 
مكسبا لالقتصاد الجزائرؼ حيث يستفيد الجزائريوف مف التكنولوجيا المتقدمة التي تجعميا تمؾ المكاتب 

. عالوة عمى تدريب الخبرات المحمية عمى استخداميا باإلضافة إلى أنيا توفر فرص العمل لمجزائرييف
 
فإف الجزائر تعتبر بمد مستورد لمثل ىذه الخدمات، : بخصوص خدمات االتصال ونظم المعمومات-3

، لكف يمكف [2] إيجابا يتوقف عمى األسعار التي ستسود في السوؽ العالمية أووبالتالي فإف تأثيرىا سمبا
 تشدد عمى مبدأ عدـ التمييز بيف المتعامميف المحمييف واألجانب في OMCالقوؿ بأنو ما دامت قوانيف 

عممية استغالؿ شبكة االتصاالت العامة وخدماتيا بشروط معقولة وبدوف تمييز بينيـ، وذلؾ بالنسبة 
لمقطاعات التي تمتـز الدولة بتحريرىا، فإف أثر االنفتاح عمى الخدمات بالنسبة لمجزائر سيكوف إيجابيا عمى 

 [3] .المدػ الطويل بسبب الشراكة واالحتكاؾ مع الخبرات الغربية
 

                                                     
  .156صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. [1]

[2]
  .185فريد كورتل، مرجع سابق، ص.  

[3]
  .68انبت زوبري، حمجوب دمحم، عميمر أمحد، مرجع سابق، ص.  
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 لـ تتناوليا وبقي شأنيا شأف النفط ألف البمداف OMCإف اتفاقيات : بخصوص خدمات اليد العاممة-4

 [1] .النامية عموما والجزائر خصوصا تمتاز بتوفير األيدؼ العاممة الرخيصة

لكف فيما يخص انتقاؿ األفراد المورديف، فيقضي االتفاؽ بالسماح لألعضاء بالتفاوض فيما بينيـ 

التخاذ التزامات رفع القيود التي تعترض انتقاؿ األفراد الطبيعييف لتقديـ خدمات في الدوؿ األعضاء بصفة 

مؤقتة وذلؾ وفقا لمشروط التي تحددىا كل دولة دوف االلتزاـ بمنحيـ حق اإلقامة الدائمة أو الحصوؿ عمى 
الجنسية، فالجزائر بفعل انضماميا المحتمل لممنظمة العالمية لمتجارة ستجد نفسيا مضطرة إلى تنفيذ 

ومراعاة جداوؿ االلتزامات المبنية في اتفاؽ تجارة الخدمات، وبالتالي تستمـز بتحرير تجارة الخدمات، وذلؾ 
مف خالؿ فتح أسواقيا أماـ موردؼ الخدمات األجنبية، وذلؾ بالسماح ألفراد دولة ما لخدمة إقميميا الوطني 

في قطاعات خدماتية معينة كالخدمات السياحية التعميمية والعالجية، أو عف طريق السماح بالتواجد 
التجارؼ لممورديف األجانب، وذلؾ بإنشاء شركة أو فرع مكتب تمثيل لو في إقميـ الدولة المستوردة لمخدمة، 

أو عف طريق السماح لألفراد األجانب بالعمل في مشروعات خدماتية تمتـز الدولة بتحريرىا وفتحيا 
 [2] .لممنافسة الدولية

 
.  عمى القطاع الجمركيOMC آثار انضمام الجزائر إلى -ج

 سيكوف لو بدوف شؾ آثار عمى جوانب عديدة، ومف المعروؼ أف OMC إف االنضماـ إلى 

السياسة الجمركية تختمف باختالفات األنظمة االقتصادية التي تتبانيا كل دولة والجزائر كدولة نامية 
انتيجت النظاـ الجماعي الجمركي ألجل حماية منتجاتيا الداخمية مف المنافسة المتطورة التي قد تفرضيا 
مؤسسات وشركات دولية عمالقة ذات منتجات عالية الجودة، وخبرة أعماؽ في مجاؿ تسيير المؤسسة، 
ىذا يفرض عمى الدولة الجزائرية المحافظة عمى ىذه األىداؼ ولو في بداية مرحمة االنضماـ ولكػف في  

 
الحدود التي تسمح بيا المنظمة، وبالتالي يترتب عمى ىذا آثار مختمفة عمى الوسائل التي يستخدميا 

 [1] :الجمركي في حماية الصناعة والزراعة الناشئتيف في الجزائر

                                                     
  .185فريد كورتل، مرجع سابق، ص. [1]

[2]
  .169انبت زوبري، حمجوب، عميمر أمحد، مرجع سابق، ص.  
  .2001، أكتوبر 495، العدد "انضمام اجلزائر إىل  "جملة اجليش، . [1]
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: اآلثار المترتبة عمى نظام التقييد-1

:  ىناؾ مجموعة مف اآلثار السمبية وااليجابية نستعرضيا فيما يمي
:  تتمثل فيما يمي:اآلثار اإليجابية-1-1

يفرض عمى إدارة الجمارؾ التقييـ السميـ والحقيقي لمسمع والخدمات الداخمية والمنطقي لمقيمة بدال  -

. مف الرجوع إلى قيـ وىمية ال تعبر عف القيمة الحقيقية ليذه السمع والخدمات
. يمنح اإلدارة الجمارؾ الوسيمة القانونية الدولية لالتصاؿ -
تجعل إدارة الجمارؾ طرفا مساىما في اتخاذ القرارات عمى مستوػ التجارة الدولية، وذلؾ عف  -

. طريق اإلحصاءات والمعمومات الخاصة بيذا المجاؿ

. السماح إلدارة الجمارؾ بوضع إجراءات مراقبة فعالة وسريعة لمتجارة الدولية -
تسييل المبادالت التجارية الدولية عف طريق القضاء عمى مختمف العراقيل والحواجز  -

. البيروقراطية
. التحديد األكثر دقة لوعاء الرسـو والحقوؽ الجمركية -

 
:  تتمثل فيما يمي:اآلثار السمبية-1-2

 .(عائدات)ضياع نسب مف حقوؽ الخزينة  -

عجز ىذا النظاـ في بعض األحياف عمى دعـ التجارة الدولية خاصة فيما يتعمق بعناصر تحديد  -
 .القيمة لدػ الجمارؾ

 .الخطأ في تقدير الحماية -
 .عدـ وجود إطارات كفئة ومؤىمة الستعماؿ التقنيات الحديثة في مجاؿ الرقابة الجمركية -

 
المتابعة الدولية واليومية لكل الممفات الخاصة بالقيمة واإلحصائيات العالمية يعرقل عممية  -

الجمركية، وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ أنو ليذا النظاـ محاسف لو مساوغ، ولذلؾ يجب التوفيق 
 .والتكامل بيف ىاتيف المسألتيف لتحقيق ىدؼ النظاـ في دفع التجارة الدولية والمبادالت التجارية
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 تعتبر ىذه األخيرة مف متطمبات االنضماـ وعموما تتمثل ىذه التسييالت :اآلثار عمى نظام التسهيالت-2

: في الدور الذؼ تمعبو كطرؽ مشجعة وحامية لالقتصاد الوطني
باعتبار الجمارؾ أحد األقطاب األساسية خاصة في دعـ االستثمارات فإف : تسييل اإلجراءات الجمركية- 

عمييا وضع برنامج عمل مكثف قصد توفير المعمومات وتبسيط اإلجراءات الجمركية واإلدارية، وخاصة 

التخفيف مف الوثائق المطموبة في ممفات التخميص الجمركي وتخفيض مدة مكوث البضائع في الموانئ 
واألرصفة والمستودعات بيدؼ دعـ المتعامميف عمى اإلنتاج أو التصدير، ووضع البضائع في متناوؿ 
المستورديف في أقرب اآلجاؿ، وبالتالي خفض سعر تكمفة إقامة البضائع باإلضافة إلى التسييالت التي 

. يستفيد منيا المتعامموف في إطار استعماؿ األنظمة الجمركية خاصة ما يتعمق بمستودعات التخزيف

في حالة افتقاره أو عدـ استفاء : (التصريح المؤقت)إمكانية المستورد في تقديـ تصريح غير كامل  -
. لممعمومات الضرورية لتحضير تصريحو المفصل وعدـ حيازتو عمى جميع الوثائق المطموبة

إمكانية طمب إلغاء التصريح المفصل بغرض االستفادة مف تخفيضات جديدة مبسطة لمتخميص  -
 :الجمركي في الحاالت

 االستيراد المكرر لمبضائع ذات القيمة المنخفضة. 
  االستيراد والتصدير لوسائل النقل الجوؼ. 
 إمكانية الترخيص بتفتيش البضائع في محالت المستورد. 

  تبني أنظمة اعتماد الدفع، وميمة الدفع كاستثناء مف الدفع الفورؼ لمحقوؽ
. والرسـو الجمركية
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 : الثاني الفصلخاتمة

 ما يمكف استخالصو بعد عرضنا ليذا الفصل أف مسار الجزائر في االنضماـ إلى المنظمة 

العالمية لمتجارة يعد طويال إذ يتطمب منيا تحضيرات وتنسيق بيف مختمف مؤسسات الدولة، وكما ال حظنا 

بأف االقتصاد الجزائرؼ ىو اقتصاد ريعي يقـو عمى استراتيجية استنزافية لمثروة البترولية والغازية، تطورت 
فيو آليات الفساد وأصبحت تؤثر عمى حركية النشاط االقتصادؼ ومػجاالتو، ومازالت المديونية ترىق 

. كاىمو
 

 ورغـ أف ىذه العراقيل تؤثر في حجـ منافع االنضماـ المتوقعة في فعاليتيا، إال أنو يجب عمييا 
. القياـ بإصالحات جذرية تقوؼ مف كفاءة وقدرة إنتاجيا عمى المنافسة

  
 وعموما فالمنظمة العالمية لمتجارة تبدو لنا استراتيجية تسعى مف خالليا الدوؿ إلى اندماج أسواؽ 

العالـ جميعا في مجاؿ تجارة السمع والخدمات وحركة انسياب رؤوس األمواؿ وانتقاؿ تكنولوجيا المعمومات، 
عمى أساس مف نظاـ اقتصاد السوؽ الحر الذؼ يفتح المجاؿ واسعا أماـ الفرص االستثمارية لالستفادة مف 

.       المزايا النسبية، لذا عمى المؤسسة االقتصادية أف تستجمع قواىا وتواجو تحديات المستقبل بخطى ثابتة
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

:الفصل الثالــث  

 

 معوقـــات انضمام الجزائر المرتقب إلــــــى 

 المنظمة العالمية للتجارة
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انضمام الجزائر المرتقب الى المنظمة العالميــة للتجارة: لثالث  صفلال ا

 ديهمة :
 بحاثةلا بولهجلا ةماك اله ةلاح ملاثحه وخوئحلا ءاحه حهذة خاسمؤه قاةدااوجة هجلا،لجقف مناخ ناثةالا

 هثم حوحثة بحاثةلا بولهجلا ذخقب حوبك وف همم جادةقالا لاسوملا .
 وف احن اإلحاذ، حبةسة بمرمم بحاثةلا بوملاسلا هجثؤ حئاكحلا بوخاخألا مارملل هجادةقالا وملاسلا جوجثلا ،
 ونه ببثاد خادةجالا وف حووخة سلاالةاق قالاةداجبو بولهجلا مم ثأل مورمة فامملاخب . ه هن ما زفج
 مرسمب هجلال هلؤ ذاحجمالا وف نحن ملامبمر وةلا ةثبدأ حذوخة ببخمب بحوبك اجث هلز بحاثةلا بوملاسلا.
 ه لاثاححئ تملان تمل مسرم هجل ملاسلا تلاتلا ،هسخة مأب ففحة اإلةاثالد بوجادةقالا وةلا مهقة انب ،
 جزاهقب مزل بتوجث مءالةة ه ةاوذةقم جادةقالا ولهجلا ه هلز حأانخ امالذمام هلؤ رمملامب ملاسلاوب

 بحاثةلل .
 ه احؤ كاةم بخاوخلا بولاثلا وةلا انثنةمة حئاحثلا لاةو لذبة مامذمالا هلؤ لامبمرم بوملاسلا بحاثةلل

 وسة اجوث حاتىا بوباثوالا بوبلخلاه لقلح مامذمالا هحلا كخول جثأ ماكحأ بملهسلا ،نمهك حمو بوكحث زلخلا
 ةامججلاه ،انمإف بلهجك بوهقاذ فحسة ثواج أم فهخلا هقاذلاوب ال احةل بثحاج زم مارم ملامبمر بوملاسلا
 بحاثةلل .هحبةسو فلم مامذما حئاحثلا ؤهجث ةافلملا بكئاخلا مم ثوت هذل نةجم وةلا هاثةحة 20 بمخ

 حمم هأل بلذ مامذمالل .
:انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة واالصالحات المعتمدة: مبحث األول  

 فهفة زبمو بلذ مامذمالا هلؤ رمملامب لاسبوملا بحاثةلل زم حاحق هجاوخ بذلخل جلاهل . ه هن ما دحةفو أم
 بمهكث احن جلبلا هحة أم جئاهفلا بلمةثملا ملااةبث زم امذمالام ه بقلسةملا حافملاب هلؤ هخأاف ءاكحخلا

 لاجخحئا لامثةبلم بقلسةملاه بلماسملاب تملابل اموف وجخ ثةف انقهخ اجلاجول. ه ثمخة بلثحم لامةاذهاف
 وةلا فلةجة انةجم مم جلب حجى، كلل بجل بلاذ مامذمالل هحكلق ءاذزأل بمرمملا بوملاسلا بحاثةلل جكأةلاب

 مم أم احن مامذمالا مهكوخ هح بسفمم بلجابةم موفحذلل.هالجل نحن بلثحملا زةمةوخ جلبلا بفدب جلبلا
بقاحملا وف بمرمملا لاسلامبو للةاثبح.

اموف وجخ حئاحثلا،جقف ةمجق انبلذ مامذمالل هلؤ قافةالاوب اسلامب وف ماهث 1987 ،سبهج وذم 24
 بمخ جسب قلح مل مكمةة مم دثةلال هلز بوهذسلا فو رمملامب لاسبوملا بحاثةلل . ه حبةسو هذل نحن بحةفلا
 اجوحف مم نزهم ه هن ما ومكم نحوخفة جهوقلاب قاحسلاهول بولجاجلا فسبولم امالذمام بلذةة اذةبف هأ مةاوخ
 اججز مم موماهق بمرمأه بلالج ثخحملا زم قلة لامبقبذ وف ماجلبلا األءاذز وف لامبمرم بوملاسلا بحاثةلل،

 ولاةلابه لكما ماك لاففحا وف رمألامب موماهقلاه احوبك املك اكمة فبحة افملاهةاذ أذهل.
 ببخملاب للخةاذل بوحئاحثلا، هجبو نمأ مة دهةلال هلؤ ففاهة وف ءاحىا مأخب بثاثلا تملل نحن بوهذسلا.

 
 
 

2 ‐ Mehdi ABBAS, Du GATT à l’OMC. Un bilan de soixante ans de libéralisations des échanges, op.cit, pp :7‐9.
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 ه زم قلح هقبو اؤخلال ثهل بثلدم حئاحثلا مم هججل رمملامب بوملاسلا بحاثةلل اثهحذم،خءاه مم ثتو

 حاتىا قالاةبوجاد هأ بوةاخخؤملا.
:االصالحات المعتمدة في ظــل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة  بلطملا وألال: 

 ةسخ حئاحثلا مامذمالل هلؤ ملامبمر بوملاسلا ةللثابح ه وف حاذؤ قلح ةحم بجسب ثاحمل ه ةماق جوجسلاب
 مم ةاثالدإلا :

وبيظض داصةقالا ىذئاذجلا دمظ وأل بلط مامضما ىلإ االبيقافة بماظلا ةافيذظةلل و بذاجةلا : -أ  

 ةفحز حئاحثلا جمز هأل بلذ مامذما بوسذه بداج ،ه وثذة قلح اموف ولو :
 1- ذيتأة بمذأ 1986 ىلظ داصةقالا ىذئاذجلا:

 فحز جادةقالا هحئاحثلا بمخ 1987 ،ه ون خمب هأل بلذ نمجقة حئاحثلا هدثللل هلز بوهذسلا
 وف االقافةوب بماسلا ةافوحسةلل بوكحمثلا ه بحاثةلا ،أحبم بحوذج امةذفج هلز انحتؤ وقمب ةاحجادلا
 ببخمب 55,5 % موب 1984 ه 1987 ،انالة دافجما وف اهلاحةاج ببخمب 54 %مةوبث حوباجةلل فخقةلاوب
 بحجةملا .1 بثوةمف بمحألل االجادةقوب لاسبوملا بمخل 1986 ثبدأ فسذلا ولكونلا جادةقالل هحئاحثلا

 اثذاه، ثتو ةححبأ نحن بمحألا بحم هحجأ هجم بخاخن جادةقالا هحلا ال احول نذابةحا سلابهمال
 ثحاجلاوب قاوه :97 % مم ةاجئاسلا بوثحاجلا بثةام زم حوجدة ةاقهحثملا .

 ه جق ةفحز نحن جئاهسلا بحجقملا بـ12.5 حاولم جحاله وكوحمأ بمخ 1985 ، اماذافج اجاث ببخمب 43 %
 بابخألل لاةلاوب :

 -ادافجم مثث ه حاسخأ ةاحجادلا مم ةاثةمملا بولهحةبلا ؛
 - دافجما حسخ حالهجلا؛

 -ؤبفاذ هلؤ حاتىا بلخلاوب بثةاملا زم ذبح حسخ لاغاح حسخب هحةبلال ، ه هن ما همخو حووقةلاب جقه
 ةثذةا نةحهذج جمز بجاوح بدث حاغلا وف جادلاحةا بوحئاحثلا . 2

مم الجل ولثةل نحن األبمح ةلكخة بحرم ثوذهةوب فاجنأل بولمز مامذمالا هلؤ قافةالاوب بماسلا
ةافوحسةلل بوكحمثلا ه بحاثةلا مت هلؤ بمرمملا لاسلامبو بحاثةلل .هكخبل حتكأ اجوجثة ،مإف بولمز امالذمام

مهكة حتكأ اثهذه مم الجل ءاقلؤ ءهذلا هلز ةاناثةا هوسذا ةاخاوخلا موححقملاه ، وةلاه مكمو
حدثنا وف موحاوة امن " حاوةلا دلاموزا " ه "حاوةلا ولاملا "، ماحللاه ماحنرو كخبل نبخ مئاج وف

 قامملاخةا لاةو ةقفاح ببحثةلا قالاةجادوب حئاحثلل لامبلقةخ.
 -احاوةل اهألل زذو وف بوهلهألا اثمل حامتةخالا وزامدلا قمهل لاةاوثهلهمك ةلخزوح بولمز لاةبومم ،وموهل
 هلؤ امنؤل اجاسبأل هحجألا،امب وف قلح هوقلاج بوجقملا لاملاهوب، ه قلحك جزاهقلا موماهقلاه .ه احرم نجامةزال
 حوبكلا هلز ةججل بلهجلا ،مهكو احن حاوةلا ازهفجم رافةحاب حاسخأ حاغلا هحةبلاه،ل فسذه اجهوقل بولاملا

 
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al ,op.cit ,p 4. 
2 ‐ Abdelouhab REZIG , Algérie, Brésil, Corée du Sud, trois expériences de développement, OPU, Alger, 2006, pp: 

103‐104.
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 بولجاجلا بوثحاجلاه .

 -أام ناثةالا وماتلا ، حكحوف هلز ذبحهح ماحةثا ةامحاهةلا لاملاوب لجاجلاوب بوثحاجلاه ،ءاهخ هلز
 ههةخم جادةقالا لاكول أه حثلائو، هببفد بماز قجزاه حوخ جادةقالا ككل .

 مم بنثه حرم حاوةلا األهل جهسو خبب بمحألا هلؤ ولجةلا زم ةاحامتةخالا بوزامدلا اهةخالةاحامت فو
 اثمل حاغلا وف بواجب ةاهمخ 1980،وف موث أم حاوةلا تلااوم هحو أم ةامجدلا ثحاجلاوب مل مقة ههخ

 فخكلاب زم فافجإلا ماسلا مارملل.
 ثبدأ لاةذجوذ هحكحملا الجل ننح بحةفلا زذهم ؤاخةل ، فبهق بمجدلا ه مثث هذبماج انحاتآ

 سثل مم لاةذوذج هلز اهجمل ذخهةملا وهذلاهل وجقف نامسم.هبثوةمك قلحل مة لاةولج زم ذذجملا امجلاخو
 (1985-1989 ) ، نأفجنفا مل جسة ففاهةة زم افهحرل بجئاخلا ، مله مكو وف زخه ذذجملا وجسةل

 ةاذذجملا وف تمل قلة بئوبلا بمةسملا. نحن بمحألا ةجقفأ ذوذجةلا هحكحملا نةوقاجدم، لثول فهخلا
 مرمملا اوثوحجة وجبكل نل كما ةأجب حةةخج بحكفلا بلئاقلا مأب ةامجدلا بولهحةبلا مل مقة ههخ زوحخةب بمحأ

 بولكون بحوذج ،بلذةو الجتهح انمم القوام دإبالةاث جادةقاوب بقومز.
 2-بهجاوم بمذألا:

 ةحجةا ةاذلخلا هلز هنث جوجثةلا موفقهم بنثاهمل بمحألا:
 -فو اجبلاوب ةأح بمهكثلا أم احن لاهذز ةقؤم، مأه حاسخأ حةبلاهل جهاسةخ رافةحالا. اوثوحجةه ثبدأ
 جادةقالا كبامنل اسومو بلاث مم لخلال. ه احرم مهكل ةاجحاهلا بوحهحذ راذقلل دلاموزا (اةالججمل ،

 زلخ ةلاثحون) مم بنث ،للهثهدل هلز جاهملا بوئاحغلا بوخاخألا بوهجألاه انحوغه مم ةاوحهحذلا
 بوخاخألا مم بنث هحجأ، ماك بثو هلز حئاحثلا ءهثللا هلؤ مهوجلا للثفرا هلز انةاجحاه مم زلخلا

 "ابوثوةاحةخإل". ه امن أرحن مارملا هجادةقالا لامذبف هحلاه وجمةس هلز تماحب بوحامتةخا مكبفل ، ببهسد
 وف بمهاقم ةامجدلا بوثحاجلا وةلا هن بذحز انل كخبل جاخ احرم نةوسبةل بحاثةلل بوثحاجلا

 (اةاجحاهل ةاحجادلاه).
 

 

 – امأ جحلا لاتوما هلز ألاحبم، ءاثف مم فحذ بخائح بوحهنمثلا وةلا ةلكخ ةازهمثم مزل بفلكم
 زذهب رهحخم ماخل ءانمإل نحن بمحألا.ه مم الجل نحن بحجابملا جله حاوةلا لامهمخ "بمووثالدإلا ". فمم

 هحفوف 1986 هلؤ غاوب ثهبولو 1987 ،ماق ءاحبجلا اموحل مهذخمو ممذ ةازهمثم مسلال لامبلكخ
(امهوجادةقال ،اثحل مهماقلا ،مهوحاجإلا ،ملاةددجهم وف لامبولا،وف ممألا ،فو لادبث ،ه وف مولسةلا،

جلا...) زذهب بزهمثم زوحاخم دؤالث ولكون وف كل ةالاثملا ةقالادبوجا ه بوزامةثالا.1
هبمغحلا مم أم رهحخم ثالدإلا أبوق وف بوحخ بماة ببخملاب مووحئاحثلل هلؤ غاوب نحخم ،الؤ أم اثلال مل
مكو قلحك لابمببخ جمدلهف جقملا ولهجلا قمبلاه وملاسلا.حممف 1987 أجب مهوثالدإلا وف دهافةلا زم
 موةمرمملا ثهل تمامحب سةجول ولكون مغح مجز منلهده جسب هلؤ بذلخلا .هجق ههةثا احن تمامحبلا هلز

 

 
1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, pp :4‐5.
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 حوحثة ولجاج حوحثةه هجادةقا وثحاج .

 جحثمب امكؤل دإلاالةاث هلز فحهلا جاجسةخالاه انحوفمةل ،دثةل مهوثالدإلا بزحخب هلز مزج
 مم فحذ ةاخخؤملا بججسةملا األذحاف انحوغه مم لاثنةا هحجألا ملاامبث اهمأللل حوفمةل حوحثةلا

 هجادةقالا لاجولجا. جقه امدثحة مبذق قاكةثالا بجوثهلا زم ةاخخؤم مهةوحب حجهه وف بحوةه جسمهل
 دفج بموق بلمسلا .توث ثحةقا كل مم فهجمد جقملا ولهجلا مبلاهق لاسلامو دوفجة فومز قلوبم بلمسلا
 ولاهثب 40 % مم ثأل هدهلال بزحخب وقلمب حاموجلا وف خلاهف ءاجهخلا . ه جق مة هبقل نحن ببخملا جسب

 ةاهمخ مم فحذ بمهكث هحجأ،ه هن ما سثل حئاحثلا بثوةم لقلح بلنؤم حوحثةلل هجادةقالا وثحاجلا.1
 ه جق حاخأ جوجسلا مم موبقاحملا هلؤ لاخهمل ذباحةلاه هحلا اةمخ بن رهحخملا هحلا فجن هلؤ بجازؤ
 حوخأة كل ةاخخؤملا بوجادةقالا جلبلل. امكف بةك تحهث قمح2: « ثالدإلا هحئاحثلا مل مةو ةثة

 ذغذ لاثنةا اجلاحبوث بثماملا اهمأللل ححامملا ببخب بجازؤ بلهجثلا لاةةملاوب بومهوجملل اجلاحبوث .
 ه مكل ماك بحمت فوحفل حماثةم ه ممثالة مزل اجوسب مم بوأ بولآ بومخح ه بوذاحقهحوب بسباة مورمةل

 هحاجؤ».3
 وف بمخ 1989 ماق مهوثالدإلا حخمب منلامزأ وف بخمج أثءاح ةمة انةمهمز «ةحوحاق ثالدإلا» ه ون

 بقوته ههةثة هلز 800 بثفد ابوحقة4، ةمة لالجنا بمواسم كل بماهث باوثلا االبوجادةق اهالبوزامةث
 جلبلل بقجب ،بولالقةخاك ةاخخؤملا ،مداجفو ملاخبمنا،دوفجة بموق حاموجلا ةاقالز مسلال ،مارم حاسخألا
 وجاجملاهل ، ممألا وزامةثالا بحاثةلاه ثحاجلاوب . ه جق مة جامةزا موماهقلا هلهألا وف ثاموف 1988 ،
 ةخمه جلابحبث ألاههل بزاححلا (مم الجل بجازؤ زوحهة وذاحألا بممؤملا بهبذخا بحهتلا بوزاححلا

 هحلاه ةماك نل حاتآ بوباثوؤ بسوحخ وف بماث مإلاةتا وزاححلا)،مت ةاخخؤملا سلامبومه ةقالادبوجا ،زم
 مهماقلا خاجلا بولالقةخاب ةاخخؤملا .ه تمول وهثةل حأح امل ةاخخؤملا ؤهل ةاجمخ خمانبم بحوخم
 بذخاهب مداجفو ناخممب بومهمز بهذج هثم ثاةفمالا هلز مومناخم مم قلاذار خاجلا ، لامولث هأ
 وبمثألا.ه مز قلح مل مكو ماوقلا بولمسب الجدجدب اثهمخم نب سبج. جقه ةمجذدا نحن ةاثالدإلا

 ةامهاقمب هقوب ،توث بثهة حارةما فدةمم 1989 ،جسب ذالاذحةابا بوخاوخلا وةلا ةسبة نارمحةا
 حبهةكأ 1988 ،بوؤحل امووثالدإل وف بمهكثلا .

 3-وأل بلط ماضمام ىلإ بيقافةالا بماظلا ةافيذظةلل بيكذمجلا و بذاجةلا:

 مم موب هلهأ حوباجةلا بحجةملا مم فحذ رهحخم ثالدإلا حهكحملا اقباخ لؤغءا حاكةثا لاجبله بحاثةلل
 ثحاجلاوب نهحا بثوةم ناثةالل ثذاهلا مهث تثبلا زم تامجما ذوخم وف جادةقالا سلااومل.هثةوخج احن وف

 زقاهلا وف ؤحبلا اهسلائف فو هنث ةلاثابح بحثلا ،ءاهخ جاجل هأ تحاج جلبلا .ه جول بلذ مامذمالا هلؤ
 

 
1 ‐ Rachid TLEMÇANI ,Etat, bazar et globalisation, l’aventure de l’infitah en Algérie, Ed. El Hikma,1999, pp 24.25. 

2-خبٌر استشاري لبنانً معروف فٌما ٌخص المشاكً المتعلمة بالعالم العربً ،لام باالشراف على فرق العمل فً بارٌس
 

3 ‐ Fatiha TALAHIT & al, op.cit ,p 6. 
 

4 ‐ Rachid TLEMÇANI, op.cit,p26.
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 قافةالاوب اسلامب ةافوحسةلل بوكحمثلا ه بحاثةلا حمم بمخ 1987 هلز ببغح بقباخ انماهأل وف بسوذقلا زم
 مارملا هجادةقالا جئاخلا وف قلة بحةفلا.ه ثخول احن بلذلا وف حاذؤ بولمز امحةلا وف حهذ رهحخملا ،
 توث أم حوباجةلا هلهألا سلمبول حوحثةلا مل حجةة الؤ فو 1988. ه مم امن اممكمو داحةفا أم فجنلا مم

 بلذ مامذمالا هن دثلاهل هلز بقت ه مزج ةاخخؤملا بولهجلا وفما خجو ةاثالدإلا لاةو ةماك
 حذثة،هأ أمن ماك بحابز زم حخؤم.امأ فجنلا تلااوم تمةوفل وف امزجل لااجحثو هحلا نمجقو مامذمالا

 هلؤ قافةالاوب ، تمةملال وف زوحخة بولمز ثالدإلا .
 بثوه حوكحةلا أم الاةبوقاف بماسلا مل مكة مخةل ههخ بحاثة زلخلا، امك أم الذغذ هحلا ونلكخ مامذمالا

 هلؤ قلة بوقافةالا ،ال قحةخو وف ءوخ زم ذلاغذ تةاملا زم مامذمالا هلؤ ملامبمر بوملاسلا بحاثةلل مهولا .
 ملف مكو نماق ذغذ حوبك هلز ةاخخؤملا جزاهقلاه هأ موماهقلا بولجاجلا ماجلبلل ،هنه ما قحة بولالقةخا

 بحوبك وف ماوقلا ةاثالدإلاب.ه جق امجسم ابوحقة مهولا خمان حثلاكب هأ بحاجإلا جثاهةملا اقباخ .1
 ب-بابسأ طفاودو بلط ذئاذجلا بيوضظل بمطمملا بيملاظلا بذاجةلل :

 جادةقا جهة حئاحثلا مم الجل بغاود بلذ انمامذما ؤهل رمملامب لاسبوملا بحاثةلل حوحسة مزجه ببغحلا وف
 ثاةفمالا هلز بحاثةلا جلااحبوث،اجدب جسب أم ةزحخ وف ةاثالدإلا االةقدبوجا اقةمالاهل هلؤ

 فهخلا،هحلا بلذةو حوحثة بحاثةلا اجلاحبوث .2
 جلبلاف قحاخملا وف بولمز مامذمالا هلؤ رمملامب خابةنةزاذ حاوةجالا موب موحمأ :

 -اامسةخل مامذمالا كرحخم حفثمه لإلةاثالد ؛
 -أه نلامسةخا مم ثأل بومجة حوتأةلا ملااةت زم هثةلال .

 حئاحثلاه انماكمإب ماججةخا مامذمالا بذقمك جاخحؤ ةاثالدإلل بوجادةقالا لاةو مهقة انب مم ثأل
 دهةلال هلؤ موماهق ةاءاحثؤه مورمة هجادةقا ففاهةة زم مارم ملامبمر بوملاسلا بحاثةلل املك ماك قلح

 امكمم .
 ه فجنلا هن فوفجة حاتآ مامذمالا ،هةبمث ةكنفولا بلاانبر خملاببب ةمللسمولما مووجادةقالا موومذهلا.ه

 احن حاوجلا وجمةس هلز جزاهق بمرمملا لاسبوملا بحاثةلل ،وةلا ال ةثحب ثخحملا هلز فقخ ججثم اموف خجو
 ثلامبوا قالاةبوجاد ،ثبوت مهكة بثوةملا بحابز زم جث همجأ مم حوحثةلا هبقملال مم فحذ ءاذزأ حفوف
 مسلال.ه بجملا وةلا انقحغةخة حئاحثلا مامذمالل هلؤ رمملامب لاسلامبو بحاثةلل ةجل هلز أم احن حاوجلا هن

 جمةسملا مم فحذ بمهكثلا . 3
 بفدبه بماز مكمو ثمل فاجنألا لاةو هسخة حئاحثلا انقوقثةل مم ءاحه مامذمالا وفما ولو:

 1-ذوحملا وألال  " طيومة بذاجةلا  ":

 قلحه حهاثةب بفد جلبلا هجاثألا لاةدحوج جمةسملاه هلز جاهملا األبوله ، حولف قامن قخ فو أم حوجدة
 

1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p6 .  
.134دمحم متناوي،ناصر دادي عدون،مرجع سبك دكره،ص  -

2

3 ‐ Mehdi ABBAS  , L’accession de l’Algérie à l’OMC , entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, note de 
travaille de LEPII, n° 3/2009, p8.
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 ةاثةمم بقاذلا تمل حةبلاهل حاغلاه جاهملاه بقةخملا هقبوخ ثءح ثواوه مم ةاثبح حئاحثلا بوثحاجلا الجل

 موحخسلا هأ موتالتلا بمخ بلبقملا .ه زم قلح ،حنرو نمأ مم بومنألا حتكأ حتكأف بجافةخالا مم بهق احن
 ذاخملا هجادةقالا ملذبفزا حهخث ةالجابملا ،الجب مم زقهقةلا وف خدجة ولهج ذوف .

 ه مم الجل بنثه حرملا نحن حنرو أم بزامقلا بحهحذب حوحثة بحاثةلا بولهجلا زبمة مم تثبلا زم
 بحهحذ زوهمة لاداجةاح هلز هجملا الذخهةم سبلاهوج ،ولاةلابه ةزوهم تاةمإلا .

 2–ذوحملا يماتلا "ذطف ووةسملا ماظلا بذدقلل بيسفامةلا طاطقلل يظامصلا":

 ه دحغلا مم قلح هن نحوذثة ثاهملنب حاتآ بخفامم حتكأ حتكأف قهب، بثةام زم جثاهة زلخلا بوبمثألا وف
 فاهخألا بولثملا.1

 ه جق هجؤة نحن بخفامملا هلؤ خاسمؤ جادةقالا لاهذوم ،انجهثهف مكمو نلامسةخا باجأك ذذغ حبثة
 موثةمملا وولثملام هلز موخثة منةاثةمم مم توث ابجهثل حووخةلاه مم ثأل قبلااء وف خلاهف.

 ه مم بنث تامبو بجاوح ملابةالجا حاثةلاوب جق ثمخة قاكةثاب ةاثةمملا لامبولث بوبمثألاب ،هبلاةولا بجافةخالا
 مم اوثهلهمكةلا بتوجثلا ه ةاومقةلا بحهذةملا بلمسةخملا وف بولمز تاةمإلا،ه هن ما مناخو وف ؤمخاس تسبه

 جادةقالا لاهومذ . 2
 ه جق ةجنم تماحب وجسةلال ةقاللداج هحئاحثلا ،وةلا حثأوة مهاسةلاب فوتهلا زم فهجمد جقملا ولهجلا

 قمبلاه لاسلامو ، الحذوف كخبل حوبك لحوخل وف احن ناثةالا .فغلإاء حثاهثلا غحو بوكحمثلا وف هنث
 بحاثةلا ، هدوفجة ههةخملا ماسلا سةللحةافو بوكحمثلا الكخ بذقملا بوحهثملا نحنل تماحبلا .

 ه مةةخ بلداهم نحن اوخلاخب زم وجسةل ةاذوفجةلا ةلاجبوثوح بوامثلل حمثلاكوب بةسا مجقةلل وف ءاجأ
 موثةمملا مووزامدلا موولثملا.3

 3- ذوحملا تلاتلا ذيفحة شةوجطي ةاذامتةسالا :

 ذبةحو ةخثزو ةاحامتةخالا انحوفثةه ثاثمب دإلاالةاث قالاةبوجاد وف حئاحثلا ،وةلا ةقلذما وف حجاهأ
 ةامومامتلا .هوف احن اججدل جقف ةمجق حئاحثلا بجز اواحم موحمتةخملل ءاهخ موولثملا هأ بماثألا،مهماقه
 جقملا قلاهدح90-10 حجادلا وف بمخ 1990 ممذة بجز ةاحوفثة ،باهاخملاك بمو تةخملامموح اثألامب
 موولثملاه فو اثمل ةاحاوةمالا ةاءافزإلاه بوبوحذلا ،الؤ نمأ مل ومة دهةلال هلؤ فجنلا جهخمملا ،حؤ مم
 موب رهمثم ةافلملا بزجهملا هجل بلاكهلا مذهلاوب لحوهذة حامتةخالا وةلا غلب انججز 48 فلأ بمخ 1993
 ،هةث خمب 2001 مة جوخثة 10 % فذق .هلابةولا إفم مامذما حئاحثلا هلؤ نحن بمرمملا جق ثةفو انمامأ

 اثملال ه مومانث حفدب أحبك بلثل الاخةاحامتة بوبمثألا بحخابملا ،ه قلح مم الجل انةجافةخا مم
 قافةالاوب بداجلا ةاحامتةخالاب وف ماثل بحاثةلا ،وةلاه جق جهسة ةاحامتةخاب بمنم هلز حئاحثلا.

 

 
 

1 ‐ Tayeb Mohamed MEDJAHED ,le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de 
défense commerciale, Ed.Houma, Alger ,2008,p. 118 .

 
3 ‐ Mohamed Tayeb  MEDJAHED, op.cit,p 118 . 

.135دمحم متناوي،ناصر دادي عدون،مرجع سبك دكره،ص  ‐2
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 4- ذوحملا طباذلا " بدافةسالا مم اياذملا يةلا حممة ودللل بيماملا ءاضظألا بمطمملاب ":

 مم منأ احملاوا وةلا جق ةثمم هجللل ماملاوب ءاذزألا ون امثوب تهةمملا ذهلامو مم فامملاخب ،بداج وف
 هجملا لاقدحو ،خلابمثا لان إلاببءاق هلز بفوحسة بوكحمث بسفةحم ازهم ما ،قلحكه بجم حوحثةلا وةلا جق

 دةل هلؤ حخز ةاهمخ الجب مم ةخ ةاهمخ هجللل ملاةبمجق .
 ه جق ممثة هجللل بوماملا جمز مذماامان هلؤ نحن بمرمملا ،ممثهبز مم وةمالااةاح فجننا هن بثحجلاب

 هلهألا ةونخل ماحةلا هجلال ماملاوب بأثكام رمملامب فو حاذؤ حوحثة بحاثةلا بولهجلا .امك حبةسة نحن
 ةاحاوةمالا بمببات حفاهث جزاخة هجلال بوماملا هلز بجازؤ بلكون انةاوجادةقا ،ه وجسةل انةاسوحخة ه انةخاوخ

 بوحاثةلا ، ثةه مءالةة زم حكفلا جوجثلا لةحوحث بحاثةلا بولهجلا .1
 مل فقهةة حئاحثلا زم حبل حوتكلا مم جنثلا دثةلل هلز بماكم ممذ نحن بخخؤملا بولهجلا، احنه مم
 الجل ماحةثا جزاهقلا إجابملاه بوخاخألا وةلا كخةل أخحا فلةجم قافةالاوةا لاهةو ةخكل انحهجب مةثمسب

 مارملا هحاثةلا ججسةملا فاحذألا.
 وف احن حاذإلا، مل قوةدح ماحةلا حئاحثلا موماهقلاب جزاهقلاه وةلا ةمرم بحاثةلا بولهجلا هملاذبث اهبخبذ
 ةاوقافةا ملامبمر لاسبوملا بحاثةلل ،بل ناجسةو هلؤ بلهاثم ماوق حئاحثلا بمحاقمب مفانخ ماجلبلاب موحلا اهبخةكا

 بحبج بسخاه وف فهخلا وملاسلا ،ال اموخ وف اثمل بحاثةلا بولهجلا مم الجل لاخبكاح بوئامتلا بججسةملاه
 فاحذألا . 2

:المطلب الثاني حاذملال بظبةملا مم فذط ذئاذجلا يف هيظسا  مامضمالل ىلإ بمطمملا بيملاظلا بذاجةلل:  

 ةحم حئاحثلا حمم انموجقة هألل بلذ مامذما هلؤ قافةالاوب بماسلا فوحسةللاة بوكحمثلا ه بحاثةلا اخباق،
ل، امك ةقلة بلوذ حاخم ةاذهافملا وةلا  بقل أم ثةةهل اقثال هلؤ لامبمرم بوملاسلا بحاثةلل بجسب ثاحم

 ةكحثة فساول ماز 2001 امجسب ةفقهة الجل بوحخسلا ءاجهخلا، ما هبحو هلز 1200 الاؤخ.3
 مكموه خوجلة ةاءاحثإلا ثاحملاهل بسبةملا مم فحذ حئاحثلا فجنب مامذمالا هلؤ لاممرمب لاسبوملا

 بحاثةلل وفما ولو:
 أ-بلحذملا ىلوألا"1987 -1996" ميدقة طلب مامضمالا :

 أجبةه نحن بلثحملا موجقةب بلذ مامذمالا هلؤ بوقافةالا اسلامب حسةللوةاف ه بحاثةلا بمخ 1987، وكخةهل
 فوحف مسلال خاجلا حئاحثلاب هحلا مة نلوهثة وفما جسب هلؤ رمملامب بوملاسلا بحاثةلل ،مكله حئاحثلا مل

 نقفحة بموجقة بحكحم مامذمالا4. توث أم مامذمالا هلؤ نحن قافةالاوب مل جسو كخول بوهلهأ خملاببب هكثللمةا
 ببقاسةملا قاحمآ ،ه احن هلز مغحلا مم أم ثالدؤ بحاثةلا اجلاحبوث-ه ولاةلاب تامجمالا ولهجلا البللج-

 ةثال ماثبا احوبك مم ةاثالدإلا بجمةسملا وف قلة بحةفلا. افإلدالةاث ذهملاهبز موب هحفوف 1986 ه
 بولوهث 1987، ةماك ةبثت زم تامجما ذوخم وف جادةقالا ولهجلا مم الجل حوحسة ه زوهمة ةاحجادلا.

 
 

2 
‐ Mohamed Tayeb MEDJAHED , op.cit,p 119. 

.137-135:دمحم متناوي،ناصر دادي عدون،مرجع سبك دكره،ص ص  -
1

.53،ص2008سلٌم السعداوي،الجزائر والمنظمة العالمٌة للتجارة،معولات االنضمام وأفاله،الطبعة األولى،دار الخلدونٌة،الجزائر،  -
3

 
4 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p8.
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 فجنلاه هحلا ةماك هسخة نولؤ مم جالل راجوؤ بلذ مامذمالا هلؤ قافةالاوب اسلامب ةافوحسةلل بوكحمثلا ه
بحاثةلا هن زوحخة بولمز ثالدإلا ةفبث بخفامملا وف فهخلا بوحئاحثلا جثلاه مم ةاوماكمؤ ةلاججل بحخابم
وف جادةقالا ثلادل لاجةجل هلز أاخح جزاهقلا .فمامذمالا هلؤ االقافةوب -ه ناح هقبو دثواث خملاببب

 رممللمب لاسلامبو بحاثةلل -وومل هلؤ بجاوح بجث بخفامملا ،اقالذما مم بوذحف أم جادةقالا ةفملاهث حجاقلاه
 هلز بخفامملا هن حجقألا هلز فوقثة هلزأ ةاوهةخم همملا احرم هلؤ حتألا ةملاهزق اموف وجخ خودجة

 جحاهملا جوخحةه ةاحاوج ءالمسلا .
 -أبابس ديمجة بيلمظ مامضمالا :

 ةماج نحن بلاثلا هلؤ بواغ لوهثوب 1996 ، هنه جوحاة موجقة حئاحثلا انةحكحمل لاةحاثوب ثحاجلاوب
 ممه موب بابخألا وةلا أةج هلؤ قلح ما ولو:

 - تجثلا هألال اوممح " بجازؤ حرملا وف رهحخملا وخاوخلا لإلةاثالد ونلاكلوب": ه قلح بخبب
 ةابهسدلا االجادةقوب لكلاوب ،بوزاذقلا ،ه انبقاهز االبوزامةث لاهخبوخاو ه حهنجة زذهلا األومم وف
 جالبلا . ءاجةباف مم بمخ 1991 ، ججةل بخاوخلا قالاةبوجاد بوحئاحثلا وف محبلث بلقة ،ال بل قكفة

 وةاخخؤم مهجو جثل مىا.ه بفاذؤ هلؤ زذهلا وممألا هحلا ماك نل بقاهز بوجادةقا ال مانةخو انب، قهةفة
 اوئحث ههقلا لجاجلاوب زم زفج بولمز اإلثالد، هلهةةل قلح ؤملاخةاخ بولهجلا، ه بداج فهجمد جقملا
 ولهجلا.ه وف حاذؤ قلح ةقبذ حئاحثلا ءاجةبا مم بمخ 1994 ذذجم وجسةل نوولك ،ثبدأ نحوفمة مم
 ةاوهلهألا قلحه هلز ثخبا مامذمالا هلؤ قافةالاوب بماسلا ةافوحسةلل بوكحمثلا ه بحاثةلا هأ بمرمم

 بحاثةلا لاسلامبو، احرم بلاثل حثسلا زم زفجلا لاةو اكمة جثاهةة وفنا جالبلا. وفه قملاابل ماك مم موب
 ةابلذةم تمامحب وجسةلال ولكونلا بجازؤ ثةف فلم مامذمالا هلؤ لامبمرم بوملاسلا بحاثةلل . هناح ما هجأ

 حئاحثلاب هلؤ موجقة بحكحم مامذمالا وف بولوهث 1996.
 -اتجثل اتلامو " مجز الغةخال حئاحثلا بدحفل ةدوهس بوقافةالا بمرممب بحاثةلا ملاسلاوب": لاةو ةءاث

 بثوةمك لمافهةاذ بلهث هاهثهحهأ (1986-1994) ، ه هحلا ومكم نزاثحؤ هلؤ ما ولو :
 * بلاقةخا بمهكثلا وةلا كما انخأحو جوخلا اذح مالق وف لاهةق ججثملا حمةؤملل هحاحهلا لمخكاح (وحفأل
 1994).فمرحا مهكل حوحه بحاثة هكثلامب بلوقةخملا حوغ هجمل قاحمآ زفجل حئاحثلا وف تمل ننح قافةالاوب،

مل مةو جدةلاوف هلز بوقافةا خكاحم بخخؤملا بمرمملل ملاسلاوب بحاثةلل هلز حلاغم مم أم بوماكمؤ
مامذمالا اكمة بثهةفم هلؤ بواغ 31 حبمخوج 1994 .

 * مم ثثحألا أم ةاذلخلا بوحئاحثلا ةماك هحة أم جوقةلا وةوقافةابم موةولهج( بمرمم بحاثةلا بوملاسلا ،
 فافةاه احخلاكب زم جاثةالا وبحهألا)،بفاذؤ هلؤ بذةوف تمامحب وجسةلال ولكونلاPAS ،فهفة انةاحجق

 ه انمكمو أم حتؤة بهقب وف بزحزح حاحقةخا ةقالاداج وخاوخلا جالبلل. ه قلحل جقف ةماق بموكثة نةلمأ جهوقلا
 ةقالادبوجا بولكلا لاهمبولا وةلا جثاهةة فوان جالبلا. جقه تةم احن حاحقلا اوئحث زم ءهخ حوجقة للذغذ وةلا
نلمثو مارم بمرمملا ملاسلاوب بحاثةلل ه اثآل وجسةلال وةلا ماك مم مكمملا أم جوفةخة انمم حئاحثلا بمخ
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. 1995 

حبةسو حاحق ةاذلخلا بوحئاحثلا تمةملال وف" جومثة " بولمز مامذمالا هلؤ االقافةوب لاسبما ةافوحسةلل
بوكحمثلا ه بحاثةلا ه مجز مكمةلا مم الغةخال فحبد امالذمام هلؤ اوقافةاة بلهث هاهثحهألا بئخمملا
 رممللمب لاسلامبو بحاثةلل مم ححبأ ءاذجألا بوثوةاحةخإلا.فمامذمالا هذسك ولدأ ماك مم نمأخ أم هجؤو
 هلؤ ءامغةخالا زم كل قلة ةاءاحثإلا،بمثةه فوقجةلا دفملال اموف خجو فباذة مارم حئاحثلا زم جزاهق
 رمملامب لاسلامبو بحاثةلل ،كام ماك مم نمأخ أم ثمخو مامذمالاب جمه ةاماحةلا بحوبك.1 توث أم اقةمالال
 هلؤ رمملامب بوملاسلا بحاثةلل ،حوغ مم كخل بسوبذه البوججسة ثةلااحبو ؤذبفا ؤهل ءاحثؤ مامذمالا هحلا

 ثبدأ حتكأ اجوقسة .
 ه بثوةم لحقل ماك مم هحهحذلا هلز حئاحثلا ماوقلا فوكةب ولكون وةاخخؤمه هلز مفاذ زخاه ، هنه

 ام خلقو ذبحبقو بحبةسم مم ءاذفلا وخاوخلا بوثوةاحةخإل بومذه بوهممة .احن هثةلال ومكلا وفوكلاه
بوججسةلل بوحاثةلا ،ال هجبو نمأ ماك قهةمسا مم بقل موذهافملا مووحئاحثلا،امب أم بحكحم مامذمالا بمخل
1996 بحكحملاه وثملامب لخبم 2001 ال حكحة ههخ هلز بحاثة زلخلا (دبوزام بوزاحح ) ،ه منةل

 ةالاثملا بجوجثلا (ةامجج ،قثهف بوكلملا،جلا ). 2
 ب-بلحذملا بيماتلا " ميدقة بذكدم مامضمالا":

 موجقةب جسب نرهح رمملامب لاسبوملا بحاثةلل هلؤ حوث جهثهلا مة وهثةل فلم مامذمالا مم بوقافةالا اسلامب
 ةافوحسةلل بوكحمثلا ه بحاثةلا هلؤ بمرمملا لاسبوملا بحاثةلل بمخ 1995 ،ه ةماق ةاذلخلا بومسملا

 بحكحم مامذمالا لسفوا هلؤ نحن بمرمملا وف ماهث 1996 ، جقه مة زوحهة نحن بحكحملا مم فحذ
 بوحاةحكخ ملامبمر هلز ثزوم هجلال ءاذزألا  ، جقه ةهةثا نحن بحكحملا ةامهلسم زم فلةجم بماهث

 جادةقالا لاهومذ ،هبخاوخلا لاةحاثوب جالبلل .3
 ج-بلحذملا البتلات "مبلحذ ةاضوافملا 1996- ؟ ":

 جسب هبقل بلذ مامذمالا موجقةه بحكحملا هثل بحاثةلا بوثحاجلا، مة ثحذ ولاهث 500 اؤخل مم فحذ
 هجلال ءاذزألا .زهل انحتؤ، ةمة دواغب زوحاخم األببهث ةمجقه حلثمل كثلاهبم هحلا فجاد انولز

 الجل بمخ 1997 . هلز حاخأ اببهثأل بمجقملا ،مة جقز هأل رامةثا تهفل مسلال فلكملا مامذماب
 حئاحثلا وومه 22 ه 23 وحفأل 1998 .

 حبةزا فته مسلال أم ننح حملاثلب بثذام، هذبل مم حئاحثلا موجقة دهحز بولهأ هثل بفوحسةلا
 بحاثةه ججلامةا.ه جق أةج بولمز بلئخألا ه هثألابب بقبذملا هلؤ بسثاحم مبحكح بحاثةلا بوثحاجلا

 حئاحثلل بمخ 2001، ةلخحأه بجخم ممنا هلؤ امأمب بمرمملا وف بولوهث 2001 4،مةول انسوحهة وف حبهةكأ
 

1‐ Mehdi ABBAS, L’accession à l’OMC, quelles stratégies pour quelle intégration à la mondialisation? Note de 
travail de LEPII , n° 8/2009,pp :4‐5 . 
2 

-Ibid. , p4. 
.143دمحم متناوي،ناصر دادي عدون،مرجع سبك دكره،ص  -

3
 

4 ‐A partir du site du ministère du commerce :www .mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar/pdf 
, consulté le 04‐04‐2010 .



3‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p 8. 
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 12002، جقه ةجنسة الحئاحث جاجزإب تمامحب زخاه ةالهثةلل بومهماقلا ةلاهمبومور ،حمة ئاخملال بولاةلا :

 -ثفهق بوكلملا حكفلاوب ؛
 -اةاهاةإل بوكحمثلا ؛

 -احثاهثل بومقةلا بحاثةلل ؛
 -ائاخهلل بومهماقلا بوامثلل حاثةلاوب ؛

 -ؤةاءاحث حاثمبب لاغخ دحقلاهمب .2
 جهسو حجآ ثوقمة بحكحملل حاثةلاوب هلؤ ماهث 2006 ،امك أم حجآ داحسةخا مم فحذ حفوف مسلال نحنل

 بحكحملا بثقمملا جهسو هلؤ وفماث 2008 .3
 1-ميأ ةلصو ذئاذجلا يف ةاضوافملا :

 وف 2008 ةنمأ حئاحثلا هافمذانةا زم وحاحبلال ه هاهثهحهأ ه ابهك الوهحمفه احخوهخه ،انولزه
 ماوقلا بمحف ءوخلا زم لامبزهمث بوبحهألا اجمكه ه اوحولام اوكحةه بوحهنمثه اوحهك ه حهجاهكإلا

 ه ةاوالهلا بجثةملا ه توهحملا ه اولاحةخأ ه ماباولا .
 امأ وفما خجو منأ لامةالاث وةلا أثحةح حئاحثلا امجقة انوف فنو كالةاول:

 -اجثل مم حثاهثلا بومقةلا بحاثةلل ؛
 -بدس إلاثحةاءا بقلسةملا بالدبث بثدلاه بوةابملا ؛

 -ابوكلمل بوحكفلا ؛
 -مبثفاك إلاغفاح ،
 -ةاخاوخ األحاسخ؛

 -ةاخاوخ مووقةلا وكحمثلا ؛
 -اجاحوةخ ةاثةمملا بومالجودلا خملاهحةابه لاكلهثوب ؛

 -حوجدة مهثل حاقبألا مامغألاه خأهاثح وجملال .
 ه هلز امغحل مم حوباجةلا بوسوحخةلا بحجةملا وف لاماثالة لاخبقبا ،أخحا ألازءاذ هلؤ نمأ ال احول نماق

 حوتكلا موسةو ماوقلا بن وف الاثمةال لاةلاوب :
 -اةاكحخل بكهلمملا بلهجلل ؛

 -حسخ ملاثحةاقه ؛
 -ثفهق فوهخةلا جثاهةلاه هحاثةلا ؛

 -امارمل وبوحذلا (حذلاوبب هلز بموقلا ملاذبفا ه بئاحذ قالنةخالا ألاجحه) ؛
 -مزج ةاحجادلا ؛

 
1 

‐ Fatiha TALAHIT & al, op.cit ,p 8. 
2 ‐A partir du site  du ministère du commerce : www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar/pdf 
, consulté le 04‐04‐2010 .

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar/pdf


4 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p10. 
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 -ؤبفاذ هلؤ دسب حوباجةلا لادبوث بثدلاه بوةابملا ،حثاهثلا بومقةلا مامأ بحاثةلا ،اتةمالال قافةالوةا

 فهقث بوكلملا بوحكفلا ةملاسبقل لابةبحاث .1
 2- بيظضو داصةقالا ىذئاذجلا يف حاذملال بيساسألا بيلمظل مامضمالا ذطةمملا :

 فحز جادةقالا هحئاحثلا بجز ةاحوغة الجل هذل نحن بحةفلا مجةانحد اموف ولو :
 أ-لافةبذ بدةمملا مم 1989 ىلإ1991 "اناجةال وحم ذيذحةلا حاةفمالاو":

 وف بمخ 1989 اكمة فهحرلا مونأب حوفمةل دإلاالةاث بوخاوخلا جادةقالاهوب .هلسف مغحلا مم أم
 افملاهةاذ زم "GATT " مل أجبة اومخح ،الؤ أم ةاحووغة بمخاث هلز ههةخم زوحخةلا مارملاه هجادةقالا

 ةلمز هلز بوحقة الثاححئ مم لامتحهم خاجلا بـ"GATT" . وفف قلة بحةفلا مل جسو ذذجملا مرمملا
 وخاخألا جادةقالل، توث مة ءاغلؤ بحاحه ذذجملا ه بذاسةخالا زمان لابمحلث ومذهلا للةذجوذ ه ون
بحابز زم بئون فوخمة خبوبذ . امك نفج مهماق قملاج دحقلاه حجادلا وف 1990 هلؤ ثسل بذاخهلا

 لاملاوب " بلوخه ذوخمة توجثةه جادةقالا " .2 ه ححبة منأ ةاءاحثإلا بحجةملا فوام ولو:
1–ةذيذح ظسألااذ: 

 اموف خجو حاسخألا جقف جاخ مرماما مالدفمم :هألال خجو حاسخألا وةلا ال احةل بحاجم ،اتلاهمو
 خجو حاسخألا بحثلا .ناح حوجألا ومخل بوبلغأ مملاةةاث بوزامدلا.امأ اموف خجو ةائف احاسخأل لاماجبح
 ونف ةخول مةبخماث؛ بفذسان بمهمذم؛ ه هحجأ ةاح فقخ ججثم، ه حاسخأ مة انحوحثة كلهم خماهنب

 بججثم. مم امن حنرو أم حوحثة حاسخألا حول خاالم، ثتو أم بلخلخ مم مملاةةاث ةاح االقالنةخ
 زخاهلا ال احةل بسذاج جوجثةلل هحاجإلا.

امأ حاسخأ زلخلا ةخملاهبجح، مةف ءاقبإلا هلز زإلاامةا وةلا كامة همةل مم الجل "دجمهف ةاذوهسةلا"
هحلا هحغو نحهجب بذخاهب "ببوحذلا ةلاسبوذوه " (taxe compensatoire) مكل، مغح ما فبخ نحكح،

مإف بذةوف مارم حاسخألا بححثملا هجأ هلؤ ةاجاوح مةبولاة بفومزه. وفف بمخ 1991 ،حاةةسف حاسخأ
ةاثةمملا لادبوزام حتكأب مم 76 % .هموب ماهث 1991 ه وفماث 1992 ،غلب همملا إلاثماول حاسخألل
39.4 %. ه مكمو حوخفة همم ههةخم حاسخألا خلابسو هلؤ اجةقح فولاكة مإلاةتا مم ذفح ةاخخؤملا

 بومهكثلا .3
 2–يف اجملال يبيذضلا:

 *ءاقبإلا هلز ببوحذلا ةلاسبوذوه: مم موب حوباجةلا بحجةملا مم فحذ مووثالدإلا ،ءاقبإلا هلز ببوحذلا
 بوذوهسةلا ،ونه ببوحذ ةمججةخا وهمةلل فهجمد ةاذوهسة أخحاس زلخلا وخاخألاب4. امجسبف كاةم

 بذهحفم ممح بمخ 1982 هلز زلخلا بولامكلا،مة زوخهة فاذم انقوبذة بثهمب مهماق بولاملا لخبم 1991
 

1 
- Le groupe de travail  examine le projet de rapport sur le régime commercial de l’Algérie , partir du site de 

l’OMC : www.wto.org/french/news_f/news08_f/acc_algeria_17jan08_f.htm  ,consulté le 09‐02‐2010 . 
2 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit ,p 10. 
3 ‐ Ahmed DAHMANI, l’Algérie à l’épreuve, économie politique des réformes 1980‐1997, Ed.Casbah,Alger,1999 , 
p127.

http://www.wto.org/french/news_f/news08_f/acc_algeria_17jan08_f.htm
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 هلز زلخلا لامبلهاجة ه جاهملا بولهألا ءاهخ ةماك ةاح تاةمؤ ولثم هأ بجحهةخم.

 ججث جسمل نحن ببوحذلا بمو 25 ه 30 %،ه ةفوذأ هلؤ احذلائب ةافوحسةلاه هحجألا وةلا ةجأ هلؤ
 حهنر سماحبذ مم بقل موزاذقلا لاسام خاجلاه للاحما انحبةزا ةاح حاتآ بموجه هلز ذاخملا هجادةقالا:

 جومثة دسب ةاحامتةخالا ،فاقوؤ دسب امألخذب،هةقف ةاسوبملا .مةوبث قلحل ذالب جوجسلا مم مولزافلا
 مووزامةثالا ءاغلإب نحن ببوحذلا،مكل زومث ةامهكثلا ةملاسببقا ةذفح لاحجهذ احنل بلذلا،هحلا جاسو،ل

 بخث منوأح ءاغلؤ مزج حاسخألا.ه هن ءاحثؤ ال مكمو ماوقلا بن وف رل فهحرلا بجئاخلا وف لةق بحةفلا.1
 ه الجب مم انءاغلؤ،جةخاجانم مهوثالدإلا جخل بهثفلا موب حسخلا ومخحلا حسخه نحن زلخلا وف فهخلا
 بوحاهملا ،فجنب فاحمةخا رهوح فهخلا بوحاهملا .همكل بخث بدس مووجادةقالا ،مإف نحن ةاجاوحلا لم
 مهكو انل هأ حتأ هلز رهوحلا بجلهةملا وف فهخلا لامبوحاه،لاهةو ال جوقة سخأاحان خلابهف بومخحلا ه مكل
 فهخب بلمسلا وف خلاهف بوحاهملا .هولاةلاب مإف حالاةةازاف لامبثةا وف حاسخألا هجؤة هلؤ جثهت مجذة

 زفجوخ نحهجب حاسخأب ةالمسلا هلؤ رافةحالا وف نحن فاهخألا.
 * اججؤل ببوحذلا هلز قلاوبم ملاذبفا: وف ثاوفم 1992 ،مة ماوقلا ثالدإب حذووب مان مة مم نلالج

 اججؤل ببوحذلا هلز بموقلا بفاذملا2اوةل فبذة هلز ثزوم بذخمألا وةلا فجنة هلؤ ةقثوف ةاولمز زوبلا،
 ألازامل بوحاقسلا، موجقة ةامججلا ه جاحوةخالا، ه احن امنم ماك زذهلا هماقلامو لجخألاخ مومئاقلا نحنب

 ةاولمسلا ه مهج حجألا حابةزالاب بوسذه ءالؤن وف خهدم زوحخةلا فلسةملا بئاحذلاب هحجألا.
 ه حجثة بحاخإلا هلؤ أم بولمز ما زذجة ببوحذل بموقلا ملاذبفا بوحئاحثلا وف بلاث ما ؤاح ةماك بولمز

 مولخة بلاذبزا هأ امسةخال بمججلا هأ بجافةخالا انمم مةة وف حئاحثلا.3
 بفاذؤ هلؤ ما فبخ، مة خولقة بفوحسةلا بوكحمثلا بوثحاجلا ههدقلا مم 120 % هلؤ 60 % ،زم ةهوثج

 ببوحذلا ةلاسبوذوه هلز ةاجحاهلا ةاثةمملاه لاملثوب .4
 3 –ةذيذح بذاجةلا بيجذاخلا :

 وف بمخ1988، ماك حاكةثا بلهجلا للبحاثة اجلاحبوث حخؤملا وف ةاهمخ لاخةاموسب، افجن جوجسلل مم
 ةاءاحثإلا لاةفوفجوب، مكل مم مهج ثاثم حوبك.ثوت ماك بثو حارةما مهماقلا فلسةملا "باقملج دحقلاه "

 ه مهماق لاملاوب ولومكةلا لخبم 1990 ،الءافةخ حنارملا هلهألا للحببغ بوقوقثلا ءاغلإل حاكةثالا هلز
 بحاثةلا اجلاحبوث .5

 ه حوخم فو احن اثملال هلؤ أم بواجب ثاةفمالا وقوقثلا هلز بحاثةلا ثحاجلاوب نةحقأ بجاملا 41 مم مهماق
 لاملاوب ولومكةلا ماسل 1990 ،قلحكه مهخمح حوحه جادةقالا مقح 63 جحؤملا وف 1990/08/20 ه هحلا

 

 
1 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit, p 127. 
2‐ Fatiha TALAHIT  & al  ,op.cit,p 10. 
3 ‐ Guide investir en Algérie ,rapport KPMG Algérie ,2009,p 122, à partir du site : 
www.algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202009.pdf 
,consulté  le : 01‐01‐2010 . 
4 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p10. 
5 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit, p  134.

http://www.algeria.kpmg.com/
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 ججث ذحف ثمم جامةزالا حاثةل لاثمبل ه احك فهقثلا ه اهلاثبةا بقلسةملا منب .ه جقل ثمم احن حهخمملا
 موحمتةخملل حاثةه لاثمبل مولداثلا هلز حاوةما ه موجمةسملا مم بقل حلثم اجقمل دحقلاه ،احاوةما

 حاكةثال جاحوةخالا وف ماثل منذاخم هحاثةلا حخوبذ أم اهمهكو مومتا حتكأف.ه هألل بحم ه حمم بماقؤ
 ه فوبذة حاكةثا بلهجلا بحاثةلل جلااحبوث، ثبدأ جاحوةخا زلخلا مأحا اثهمخم نب مولماسةملل مووحاثةلا الؤ

 مأ احن ثاةفمالا ماك لن زباذ هجووقة وئحثه. 1 ه جسب حنخأ مم قلح مة حاجدؤ مهخحم ثمخو هأل ماسةمل
 ومهكث هأ خاج هججلابل فهخل حاهلاجةا بذوحخ اخءافة خحذ جثاه نججث بقم حئاحثلا ،نه موذهةلا

 وكمبلا وف حئاحثلا .
 4–اذامتةسال يبمجألا ذشابملا:

 حدمسلا حجىا منملا اهحل هةأ نب مهماق" جقملا دحقلاه" هن ثاةفمالا زخاهلا هلز حأح املال وبمثألا
 ه بداج حامتةخالا ابملاخح.2ه خمو مهمذم احن مهماقلا ،ثامخلاب "حوغل موموقملا" باالحامتةخ حخابملا

 وف حئاحثلا، ه جق ححك بزهمثم مم إجابملا خألااخبو وف اثمل حامتةخالا حكحم انمم :
 -ةزوثخ حامتةخالا مثألابو احكه راذقلا خاجلا ،مجزه بقحفةلا نموب موبه راذقلا ماسلا،ؤهحبلا وقاحسلال

 مامأ حامتةخالا وبمثألا جدهدا.
 -ثبوح وهثةل حهؤح األاهمل جسب بحوخأة قمب حئاحثلا وف بجم موحنخ،هأ أم قلح مةو جسب 60 امهو مم

 موجقة بلذلا هلؤ قمب حئاحثلا.3
 وف نحن بلثحملا ، احرمه تئاةملل لاخبئو وخاجخلل هألال بمخل 1990 ،ححقة ولجةلا زم ةلاجتح وف
 ةاثالدإلا ثلادل حذلاوبق بسوحخلا . جقف ةجاحأ بمهكثلا الغةخال راذهألا بولهجلا4 بجئاخلا وف قلة
 بحةفلا ه اقةمالال هلؤ ذبقوح بمجدلا.5 مكله نحا لاهذز مل مجو الوهذ ،ثتو مة حوجأة ةاثالدإلا

 بثمحبملا ،كما ةمة انةسثاحم هةثه انؤاغلؤ.ثوت اكمة بواجب بجهسلا هلؤ جادةقالا حاجملا ،ه قلح بجسل
 بابخأ مم وبمان حوغة ثلاكبمه .6

 ب- بذةفلا بدةمملا مم 1992 ىلإ 1993 "ابدوظل ىلإ ميماوق ذتكأ بماذص":

 ةأجب بخاوخلا بثنةمملا وف نحن بحةفلا بجازإب حرملا فو اإلةاثالد لاخبقبا ،ثوت ةمة انةسثاحم بل
 مةه جومثة انمرسم .هاحنل دحغلا أةجز بئون بمهكم مم بجز ةاحاحه ، ةفلك بسباةمب بحاثةلا ثحاجلاوب .

 بفاذإلاب هلؤ قلح ،ةةحوغ بحرملا اموف خجو حوحثة حاسخألا ،فهن ال جوفو ههخ ةاخخؤملا بوحاكةثالا
 وف باوغ ملامبخفا قوقثلاوب .7

 

 
.50،ص2008/2005بلماسم زاٌري،عبد المادر دربال،تسهٌل التجارة وتحدٌات االصالح التجاري فً الجزائر،مجلة االلتصاد والمجتمع،العدد   -

1
 

2 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit ,p 138 . 
-

3
عبد المادر بابا،سٌاسات االستثمار فً الجزائر والتنمٌة فً ظل التطورات العالمٌة الراهنة،أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دوكتوراه دولة فً العلوم 

.144،ص2004-2003االلتصادٌة فرع التخطٌط،جامعة الجزائر،  
هدا من شأنه أن ٌؤدي الى نمص فً انتاج البترول فً المنظمة وبالتالً .أزمة الخلٌج التً بدأت لغزو العراق للكوٌت،وهما عضوٌٌن مهمٌن فً األوبٌن-4

  ارتفاع األسعار
5 ‐ Ahmed DAHMANI, op.cit, p 143. 
6 ‐ Ibid. ,p 163. 
7 ‐ Ibid.,p 173 .
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 وفه اثمل بحاثةلا اجلاحبوث قاةم ثكبمه جوسلب جبز مالخلا لإبغءا هاثمالة حوحثة لاةاثبح ثحاجلاوب

 بزهذهملا اقباخ1 ،ثوت مة ءاغلؤ حوباجة حوحثةلا ملاهبزهذ ثلادل ءالكهلا ه حاثة لاثمبل مم الجل
 مهماق لامبولا بمخل 1992 .امك ةثمخ بجاملا 21 مم احن مهماقلا بحاجإل لاثماقح "بحاجةا حوباجة بسمام هأ

 بفقهم ةاجحاهلل مم زلخلا بحذملا مإلابةتا ومذهلا ".
 ه اموف وخج قمبلا هحكحملا جقف دسب دلاالةاوث بثهممملا نل بمبثه مهماق جقملا دحقلاه ه بلتمةملا
 وف: ثمم جامةزالا موحمتةخملل ثألاامب،هءالكهلل حاثةه لاثمبل بفاذؤ هلؤ فاحخإلا هلز ةاولمز بحاثةلا

 بوثحاجلا2.
 بفاذؤ هلؤ ما خبف، مسةل بئونلا خلااببق حكحلا وخمةلابف زم مارملا وكمبلا،"زهل جوجثة حوواسم هدثلال
 هلز ةالمسلا دهحقلاه جاحوةخالل " (بمولسة مقح 625 لـ 18 أهة 1992 ).نحن بمولسةلا حجةة ححبمك لنا

 حفم زفاهجلا بمجقملا مهماقل 78-02 حجادلا وف هحفوف 1978 اهحل ححك حاكةثا بلهجلا بحاثةلل
 ثحاجلاوب ه اهحل فجن زذهل جث حوحبةلل ه راذجؤ ةاولمز بحاثةلا ثحاجلاوب ذذجمل بوممةلا. امك مهقة
 نحن بئونلا بخاحجب كل بولمز، ه مهقة إببءاج انوأح اموف خجو بسوبذ انلوهمة، هنو بمنم بلوثةخم حرملاب

 هلؤ مثث جوقسةه ةاولمسلا بومسملا،هنه ما هجؤوخ هلؤ ذسةل حانثلا وثاةمإلا .
 مم بنث هحجأ ةمة بسثاحم خهدملا بقلسةملا لالقةخابوب بخخؤملا دحغب ءاغلؤ فوجامد بمناخملا

 بجازؤه ءامب ةاخخؤملا ثخب رهحف بخماثةم لتمما كما اجئاخ وف ةاهمخ 1970 .ه حجثة بحاخإلا هلؤ أم
 مهماقلا زممو جدجدب ةاخخؤملا سلامبومه "ابوثوةاحةخإل" وف ثمو أم ةاكحخلا هحجألا ال مكمو أم

 حهاثةو حأح املال الاجخ انوف ومذهلا هأ وبمثألا49 %. 3
 ج- ءادةبا مم بمس1994 "اطوجذل بوقب ىلإ ذيذحةلا الاومحاةف ":

 ةحم الثاححئ ءاجةبا مم بمخ 1994 بجسب ةاحوغة ومكم انحدث فوام ولو :
 1-ظبدو ذئاذجلا ىلإ جمامذب يدظةلال يلكيهلا :

 دهل جادةقا حئاحثلا هلؤ زذه حهنجةم بواغلل ،حومة بجاةالالة وف ةلاهةامحا لجاجلاوب ثحاجلاهوب 4.
 دافجمالاف جوجثلا حاسخأل ملافذ مم 24,3 حالهج ومحبللل بمخ 1990 هلؤ 17,8 حالهج بمخ 1993 مت
 16,3 حالهج بمخ 1994 ،حتأ بجخب هلز ةامحاهةلا االجادةقوب لكلاوب لامبققث اقباخ مم الجل ةاخاوخ

 بوفخقة ، فخكه بحم هحجأ هجم حتأة جادةقالا هحئاحثلا ةابلقةب حاسخألا لهجلاوب مللفذ .
 غلب جودح بوماحوملا -6,3 % مم تةاملا ولجاجلا لاجام بمخ 1993 ،ةلقةماه ججمب موجلا مم 66,4 %

 ببخمك مم ةاحجاد زلخلا ةامججلاه خمب 1990 هلؤ 86 % خمب 1993 .
 ه احكن إفم حثسلا زم زفجلا مل جسو كخول اجوجنة ه مكل اسقاه بثو نثاهمةن ،بداج مهكب حئاحثلا

 بفمدم ممذ ماجلبلا احتكأل ذجحا مم الجل ماجقف انةوقاجدم وبم مرسم مومئاجلا موولهجلا ،هجبدا
 

1 ‐ Ibid., 175. 
2 ‐Ibid.,p 166. 
3 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p 11. 
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 ةاخخؤملا لامبولا بولهجلا .1
 وف تمل ننح هحرلاف، كما مم هحهحذلا ءهثللا هلؤ ةاخخؤملا بولهجلا مم ثأل بجازؤ بلهجث مهوجلا.

 مل مكة نحن بحملا هلهألا وةلا وذمة فوان حئاحثلا افةاقا زم جمدهف جقملا ولهجلا،2 موبف 1988 ه1992
(accord de confirmation )ةذمأ حئاحثلا موقافةا زم فهجمد جقملا ولهجلا3 ،مة زوقهة ةالاففا هألال

 

mécanisme de financement ) وف  31 مها 41989 ،مةه نقافحؤ بولآب وهمةل وذوهسة
compensatoire )5 وف 3 ماهث 61991،وةلاه ةفقهة بمخ 1992 ببخب مخثة وف فهخ الذفم . 7

 ءاجةبا مم بمخ 1994 ،ةماق الثاححئ زوقهةب موقافةا زم فهجمد جقملا ولهجلا:
 فافةالا اهألل جةمو مم وحفأل 1994 هلؤ ححام 1995 ه هن تمامحب ةوبتةلا هجادةقالا لاتتلا هحلا

 حبةسو اجاجةما موثمامحبلل موقباخلا، نولوه تمامحب سةلاجول ولكونلا هحلا جةمو مم 31 ححام 1995 هلؤ 01
 وحفأل 1998 هحلاه حنرو نوف حهجلا حوبكلا قمبلل وملاسلا8 .ه مهقمخ دحسب ههةثم موثمامحبلا اموف ولو

 مكله بقل لحق مهقم فوحسةب كل مم ةوبتةلا االقةداهج ه وجسةلال لانولكو.
-مموهف ةيبتةلا الاقىداصة يدظةلاول يلكيهلا : وخاخةا ةوبتةلا هجادةقالا ون قلة وةلا فجنة هلؤ
 خولقة الذبل ولامثإلا ، ه ون ةجةلف زم خواخاة وجسةلال ونلاكول وةلا فجنة هلؤ خاسمؤ ه حوحسة

 دحسلا اإلولامث .فمغحلاب مم امنمهك موةلماكةم ،الؤ امنمأ ماةفلةجم هلز ههةخملا هجادةقالا . هلهألاف
 انوجل حاتآ ماكبوخام فجمذب زوماثملل (ادافجم لامةاقف لاسبما ةللخوغل ه حامتةخالا ،دوفجة ةاجحاهلا

بفاذؤ هلؤ دافجمالا وف قالنةخالا خاجلا ). امأ البومات فوبث أم مهكة انل آتحا خاسمؤ تاةمإلا بثوه
مأ هجؤة هلؤ بجازؤ خودجة هثم ةاحجادلا ،هثم راذقلا اخاجل ه هثم حامتةخالا . مم بنث أجحه ،
 مؤ تماحب حاحقةخالا هأ ةوبتةلا هجادةقالا وةلا فجنة هلؤ دوفجة بلذلا ولكلا هلز هجملا حودقلا مم
 ثأل بنثاهملا بوحهفلا أللحبم لامبولا، ةمة وف حوتك مم ماوثألا مهاسةلاب زم دمفهج جقملا ولهجلا. وف وثم
 مأ تماحب وجسةلال ولكونلا وةلا فجنة هلؤ بجاوح دحسلا ولكلا هلز هجملا ملاةذخه جوسبلاه، بجاز ما مهكة

 بمهزجم مم بقل قمبلا وملاسلا .
 2- جمامذب ةيبتةلا صةقالااىد بذةفلل (أيذفل 1994 –مىا 1995 ):

 2-1 -مهأ ةاءاذجإلا بدخةملا : امك امحكح باخقا ،ووذغ احن الاةفاف محبملا بمو حئاحثلا فهجمده جقملا

 ولهجلا بحةفلا بجةمملا موب وحفأل 1994 ه ححام 1995 .ه وف احن إلااذح ةمكمة حئاحثلا مم دثةلال
 
 

 
1 ‐Djamila KASMI,Diagnostique économique et financier des programmes de stabilisation et d’ajustement 
structurel de l’économie Algérienne ,thèse de doctorat en science économique ,université Lumière  Lyon 2,2008, 
p 118 . 
2 ‐ Salah MOUHOUBI,l’Algérie à l’épreuve des réformes économique, OPU,1998, p24. 
3 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 103. 
4 ‐ Hocine BENISSAD  ,Le plan d’ajustement structurel ,revue confluences méditerranée ,n° 23 ,1997 ,p108. 
5 ‐ Djamila KASMI,op.cit, p  103. 
6 ‐ Hocine BENISSAD, Le plan d’ajustement structurel, op.cit,p 109 . 
7 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 102 . 
8 ‐ hocine BENISSAD  , Le plan d’ajustement structurel, op.cit, p 112.



معوقات انضمام الجزائر المرتقــب الى المنظمة العالميــة للتجارة:الفصل الثالث  

85 

 
 

 

 هلز بجزاخم بولام مم دمفهج جقملا ولهجلا بموقب حاولم حالهج ه ودثةل ما وقمنة 500 مهولم حالهج
 وهمةكل وئامتةخا مزجل ماحوم زهفجملااة مم قمبلا لاسوملا ،ه جاثةالا وبحهألا هقمب ماباولا .

 ه مخةل ةاءاحثإلا وئحلاخبو بحجةملا فو حاذؤ احن تمامحبلا مم ثأل ةقثوف الاخحاحقة ما ولو :
 -ةدوفج فو بموق بلمسلا بومذهلا بـ40,17 % مم ثأل مزج حوحثةلا ؛

 -حوحثة بحاثةلا ثحاجلاوب ؛
 -ةدوفج حثسلا وف بمحاهملا هلؤ 3,3 % مم تةاملا ولجاجلا لاجام ؛

 -احاحمةخال وف حوحثة احاسخأل حملابهح مم مارم حاسخألا ةاح جثلا هدقألا (هأ ةاح فقخلا ججثملا )
 هلؤ مارم لانخماه ةاح جثلا هدقألا؛

 -ةدوفج اإلةاماز حدلاوبث بوممذلاه ؛
 -ةدوفج مم جسمل همم بلةكلا لامبوجق هلؤ 14 %؛

 -حزف جسمل بجازؤ مدجلا هلؤ 15 % ،جسمل بثخلا هلز فهخكملا هلؤ 24 % ،ه جسمالة بجئافلا اجلائبم
 هأ بقثةخملا مم ثأل زوثخة ئاسلاالة هلز حاججالا ؛ 1

 -جوخحة مارم ثلامبوا ثالاةبوزام خملامه "ببكبخلا بوزامةثالا " . 2
حكةحوه حوفمة زومث نحن ةلاجحوبا هلز ةاخاوخ بوجقم بولامه ؤذبفا هلؤ ةاخاوخ بداج فحدلاب .3

: 
 وف بحةف تمامحبلا ،

 2-2 جئاةم جمامذبلا : جقل ثقف احن تمامحبلا بزهمثم مم تئاةملا انجحهم اموف ولو

-ةم فاقوؤ زثاحة همملا هجادةقالا ،ثوت غلب جسمل همم تةاملا ولجاجلا (-0,2 %)
امموب ماك بمخ 1993 (-2 % ) ،امك أم جسمل مجذةلا مل حهاثةو 29 % زده 40 % بسقهةملا ثبخ

 تمامحبلا، ه اموف فلسةو بحثس بوماحوملا بومهمسلا جقف دفج مم 8,7 % مم تةاملا ولجاجلا ماجلا بمخ
1993 هلؤ 4,4 % وف 1994 .

 - امأ هلز ههةخملا جلااحوث ،جقف مخثة ماحوم ةازهفجملا هحلا مكم مم بجاوح وذاوةثالا مم بلمسلا
 ببسدلا حاجقمب 2,4 حاولم حالهج بمخ 1994 ،باقمل 1.5 حاولم جهحال وف ماز 1993 . 4

 3- جمامذب يدظةلال يلكيهلا بذةفلل (أيذفل 1995 –مىا 1998 ) :

 فجنو احن تمامحبلا هجادةقالا هةملاخذ هجملا ،سبج فوبذة بتمامح ةوبتةلا هجادةقالا ه مجقةلا ثخملال
وف موجاوملا بفلةجملا هلؤ مزج قلة تئاةملا مم الجل حوباجة هحكام جادةقاوب فومسةه دإلاالةاث لكونلاوب.5

بولكونلا.5 3-1-اةاحالصإل بيلكيهلا بدمةظملا : جخثةة ةاثالدإلا بجمةسملا اموف ولو:
 -ةذوخب زوخهةه اثمل ببوحذلا هلز قلاوبم ملاذبفا ه جثلا مم اإلةاءافز ؛

 

 
1 ‐ Djamila KASMI, op.cit, p 128 . 
2 ‐ Med Tahar HAMAMDA  , Ajustement et coopération au Maghreb, thèse présentée en vue de l’obtention du 
diplôme de doctorat, université Mentouri Constantine,2003, p107 . 
3 

‐ Djamila KASMI, op.cit, p 128 . 

 
5 ‐ Med Tahar HAMAMDA, op.cit, p. 109. 
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 -ةجوثه مهخحلا بوكحمثلا ؛

 -حوحثة بحاثةلا ثحاجلاوب ه ححبو نحا بمخ 1996 ثوت اقمة حئاحثلا موجقةب بحكحم مامذمالا هلؤ
 رمملامب بوملاسلا بحاثةلل ؛

 -ؤءاخم فهخ فحدلل األثموب ما موب قهمبلا ؛
 -حوحثة حاسخألا لؤهغءا امزجل( هأ زإلاامةا) ؛

 -جبدجد ةاكحخلا لاسامب وف ذقلاازةا ةلامبوخفا ؛
 -ةذوخم بجازؤه بلكون راذقلا وكمبلا ،جبدا قمبلا هحئاحثلا بوممةلل فهجمدلاه ومذهلا ةللهحوف ذاوةثالاه

 ببغح وف ممةوب راذق ماكخإلا ؛
 -ؤءاخم ذةههحو فهخ حهؤح اهمألال ه زوخهة فهخلا هجقملا ؛

 -ةزوهم ادلاجةاح تحاج ةاقهحثملا ؛
 -موخثة لاسفوب بكبخلا بوزامةثالا .1

3-2- فادهألا بيداصةقالا بيلكلا قافةالل : ةسحبة ةاءاحثإلا بجحاهلا وف احن تمامحبلا ،ه لاةو هسخة هلؤ

 موخثة ئاةملات هلز ههةخملا هجادةقالا ولكلا، اجاجةما ناثةالل لامرثال وف تمامحبلا اخلابف ه حنرو احن
مم الجل ما ولو :

 -ارافةح ببخم همملا هلؤ5,3 % وف بحةفلا 1995-1996 قمابل 1,1 %فو ابحةفل 1994-1995 ،ه هلؤ
 6,7 % جالل 1996-1997، ه 4,2 % الجل بجملا 1997-1998 ؛

 -ادافجم مخبب مجذةلا هلؤ 5,7 % خمب 1997؛
-ادافجم حثسلا وف بوماحوملا هلؤ 1,3 % مم تةاملا ومذهلا ثإلامولا ،قمابل 2,8 % الجل بحةفلا

1994-1995 ،هحلاه نولو دئاف وف بوماحوملا حجقو ب 1,1 % مم تةاملا ولجاجلا ماجلا بحةفلل 1996 -

1997 ه 2,6 %مم تةاملا ولجاجلا لاجام بحةفلل 1997-1998؛

 -ؤءاغل جهوقلا هلز حاسخألا بقل انموب 1996.
 ال جب مم بحاخإلا أم مجقةلا ححثملا وف حوفمة ةاثالدإلا ونلاكلوب ال وغبمو أم هغذو هلز لاثبماه
 بوبلخلا موحنل موثمامحبلا .ه هلز مغحلا مم زومث خئاقملا ،مإف تمامحب وجسةلال ولكونلا ثةفو فوحذ

 تثبلا زم تامجمالا وف بزهمثم قاةبوجاد مولقؤوب .2
 د-وبيظض داصةقالا ىذئاذجلا دمظ ميدقة بخسملا بيماتلا مم بذكدم مامضمالا بمس 2002:

 جمز موجقة حئاحثلا بجخملل بوماتلا بحكحمل مامذمالا بمخ 2002 ،ةماك جق محة بةخ ةاهمخ حمم موجقة
 هأل بحكحم بمخ 1996 .

 اموف خجو بوسذهلا بولاملا حئاحثلل فجق ةجنخ امخثة ثلمهار، ه ةثبدأ بمهكثلا وةلا ةدلجة مم
 بواده فهجمد جقملا ولهجلا وف هبوسذ ذفأل دهافةلل.امك واحةج مكاحة ةثالاوةاذا مم سلامبل ببسدلا ه

 

 
1 ‐Ibid .,p 110. 
2 ‐Ibid., pp : 110‐111.
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 ةأجب الثاححئ وف جاجخلا الفبخم انمهوجل ثحاجلاوب .ه غلب جسمل همم تةاملا ولجاجلا ماجلا 3,1 % ه
 ةحنرأ بوماحوملا ئافذا قجح بـ1,6 % مم تةاملا لاجولجا ماجلا امك دفجما جسمل مجذةلا هلؤ 1,4 %.
 هلز وسدلاج ولجاجلا هقبة بوسذهلا ببسد ،جسمبل بلاذب ةقوحب مم 30 % راذقه هحاهم وف زخهة.

 بفاذؤ هلؤ ما فبخ حنحك جقف اقمة حئاحثلا زوقهةب فافةا خبكاح زم جاثةالا وبحهألا بمخ 2002 ،هلاحه
 خم هلز مؤخءا بقذمم ثبح ءاجةبا مم 2015 موب موفحذلا موجقاسةملا.

 وف احن خلاوفا ةجكأ حئاحثلا ةاماحةلالا بحجةملا وف حاذؤ ةالاففا زم جمدهف جقملا ولهجلا بمخ 1994
 بلداهمب اإلةاثالد ( بوكمبلا، بوبوحذلا هقثهف لامبوكل ) بفاذؤ هلؤ بدجدجلا ،هوف نحا اثملال هزخ

 مهخحم 2001 اثملال هلؤ زومث حخلاكةا بومهمسلا بوجادةقالا امنم ماك اثمل ذاخمنا .ه وف اثمل
 هجلادبد امئاج،ةسخ حئاحثلا هلؤ جهبدد ثولاه 700 بخخؤم مم راذقلا ماسلا وف قأل مم موةمخ .
 الجل مفاهانةاذ مز جاثةإلا وبحهألا،ةجخام حئاحثلا اتبز فوفجةلا مم لاخأوب لؤغءا ثلامبوا بوزامدلا

 احجأ ةزالابباح زذهلا خاجلا دللمبزا بوحئاحثلا لاةو ال احةل وف بلثحم "ؤزبجا بلكونلا " انمكل مل
 دثةةل مم جاثةالا حهألابو الؤ هلز بتمامح" ونأةلل" ةاخخؤملا . وفه احن خلاوفا امئاج وفه بمخ 2001
 ةددج حئاحثلا ولاهث 7 حاولم جحاله بذجل ةجمنا تالت ةاهمخ خاسمإل جادةقالا .ه جق خاةةمجج ننح
 اهمألال أاخاخ خاسمإل ةاخخؤملا بومهمسلا مكل مهج ثاثملا وف تاحجؤ راذقلا وزامدلا مم بلاث جهكحلا.

 ه امن حجثة بحاخإلا نمأ محم بوانم تمامحب وجسةلال ولكونلا مل جسو قامن حاذؤ ماز وسثحم مةخب لؤون
 بذخمألا قالاةبوجاد ثلاكهبوم، ثبدأه مهماق لامبولا بقوتهلا لاحمخوب بجوثهلا لاةو ججثة اوئحث ةانثهة

 نحن بخاوخلا.1
 

 

 اقالذما امم فبخ ممه بخاحج فلةجم ثاحمل مامذمالا ه بوسذه حئاحثلا وف كل محبلث ممنا، وثذة
 هله اوئحث خبب حجأة احن إلاثءاح. حنروه قلح جوحمب مم ودفةلال وف لامبلذ مجاقلا خدجملا

 بزادملل لامبنثاه بفاذؤ هلؤ لامةافل اخثلاخب وف بولمز مامذمالا.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

1 ‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit , p 13.
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 معوقات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: المبحث الثاني

 
كصوقئت السكئم اكتزائر إكن اككلظكب اكصئككيب ككبتئرة بئصببئرمئ : المطلب األول

 دوكب لئكيب
مب ظول الغنيب علي مندب الطر سينول الناميب مداوف الخم -1: الفرع األول

 .يب ملالةجارب العا
 

كب ظلملئء ئلسكئكمئ ر تنمل ئكلئكنب كد بلبئا ئكيتخئمف ئكمل ئن كدندملئق ئكص
 مل صئيفمل كلل دكنش ئكجل رن ئساث ى كفذ ئىلسكئك ئككدك، نبملئكبتئذب ئكصئ
 ت قئكيت ئكسائدإ مئهرمل ئك بكنمل كدبكف دذتب ئربفئدب ئكحتؤد . ك وئكبتئذب ئكن

تنب وكوئكنب مئكبكلملكمئ ئىقبسئدن مؤككئلنئ ئ ئدذتب بقدكب باصئ كظلملل ئذصكنمئ م
 ، س ائكصكسكمئ مؤككئلنئ ئ ذئدب ككئرامئ مئكصكد دذتب بقتفكككئ ئذبفص، 

 س صكن أرم نقمل دنجلدئك ئظئ ئكلذئل ئكلئكنب األ مد ئكاكرئ ئهرئر بزصذمصكن م
ال ، ئل د ئكاككزئقل ئىتبكئصنب مئىقبسئدن كبكملب ئجلصئمب ممئصبائذئب ؤلرئلنب ب

 د بصقنىل بف سن ؤيتلئفرب ئكمل ئكبك ، ننئدنملنش ئمج يفئدب حللئفرب ئملك صكن ئوئلل نق
ئذ منكلب رمل ال صكن ئربكدنش ئكمج ىثرئمئب امل صكن ئم نقملقكئ ألل ، زئقل ملل ئذم
  ) 1). ن ملم صكن ئىقبسئد ئكصئربمل ئكسلئصنب ئككدئك

ن ببسئصف ذ ئكتقوففن ئك، خئمف مل ئك سثب بكتنب بةاوقكئ أل ملئق أدكب ق
مل دئذتنب ككخل ئكبتئذب ئمئتش اسفب خئسب ثتربب، نب مل ئكبتئذب ئكصئمفنل ثت
 يف ئلل جندفإللئ ، مل ئكلئكنب د ئكىث انانب كرمل ئكصدمصكن ئصبائذ أل ئك. ئكلئكنب

مئ هب لئ يلئمج أ ن ك85%مل بزكل دل ئكهلذئذتنب خل ئكبتئذب ئت قئل1980صئك
، 1990 صئك يف 42 % يل كبسل ئنث ازكل قاتئتصرل ئكلراب بذ منمكك، كن حملئ

 ئكسئدذئب دينب أكئك بنثل ئكلراب ئهخذ مظمبل كصجتئذت خل ئنئذدئب كوقكئ أل ئك
 سة ئكصكد ثىث ثيف. انب رمل ئكصد ئقبسئدنئب ئكيف خىى مئسثئ مثئ نصذمم، 
مل د ئكند كدم مصربمل ئكسلئصنب ئككد ئكيفن خئسب مل ئكصئدئكئ صكن ئكسصنخت

نب وئهرن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكتزيرة  قشوئقبسئد ك" نب ملكب ئكبتئذب ئكصئظا مكلرئكص" ئل وكقئل اصل، ز وسائت لص1-

 www.aljazeera.netلت،



معوقات انضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة: الفصل الثالث  

 

89 
 

 

 كبفئمبب بئذتنب مخئسب سئدذئ ئ الرخلئذ ئ ئهب منت يتئك، نكنب ئكىبنلنب رمئهك
   )1 ). ب ر ئكفبك بكسخىل لف

كب ظ كليف بزكل ئهغكانب ئكرئثقب يتمل ئكلئكنب مئكدصب ئكوكجمب رب صدمق
ئصئب ط ئكقن كدنملز ذفسمئ ؤدذئ ت ئن كلئراب صن كر ئقةيفنب ملئكبتئذب ئكصئ

 ؤختر كيفمل ئكلئكنب دذب ئكرقكئ ق. كب ظلملل ئذب مط ركجتتئىقبسئدنب مئكةقئفنب 
 صكن ئ شئقر زئكل هةئذ ئبفئقنب كمئء بقننرمذب ؤتر اس1999 صئك ررنئبل أمئخ

ل ذنل مدمذب بصرمس، مل دل ئكذئىب ئىقبسئدنب مئىتبكئصنب مئكةقئفنب صكن م
نكنب مدمل رب ئهكدبثملىنئب ئوؤى أل ئك . م ئكبقننك لبئئت دكبئىبفئقنب ثر

 مةنقب يف ضفرئ ئكذ تئء مدمق ، ضفر ائكبئكملط ئكنش بكمج ت قئاكيبئد ئهمذمجتئى
نب رككنب ئكفكملف ئوئنب ثقمح ئبفئقنب د مبص2001 .رب رابك19 يف تلنف يفذب دس
نكمئ دمم ابصد دمل تبئكطئ بذمك، مل ئكلئكنب دصت ئكز بيت ئىبفئقنئب ئكد ئزنك
 دندئتمب ئكصملوكنب حمل كسئلصمئ ئيف مئهدمنب ئكىذكب نثئ ؤلبئت ئكصقئقهل زث نبريتث
ئنب مح قكط كلن كيتم نأربمل ئككد ئكض ذفنمكك، بفزنب فنمئ ملئس ئر ئهكنك

 ). رائل حل ئيفمل ئكلئكنب دا ئكودمل مسش زص، لبتب كهدمنب ملقئ ئ ئر زحلكسئ
2(  

مل ئكسلئصنب دب ككرربكملئمىب ئحمل ئن كدئنزف كبخبومل ئكلئكنب د ئكرمبزص
كب ئكبتئذب ظ ئبفئقنئب كليفب ئكبتئذنب طد مئهلزو ئكالن كدنز ؤدذئت كيلئكنب ئرئك

ل هلذئكنب حلمل ئكلئكنب كش ئىبفئقنئب ئدئذا ئكهببل دذ أقوئ ئكزصذمم، نب ملئكصئ
 أل ك ئى ككزجمش دئ ى نمب ت ةاىثث، مل ئكسلئصنب د ئكحللثئذب كسئملكب مئظلملئ
نب خئسب ملئف ئكصئو ئهريلل ؤوسومل ئكلئكنب ئكدلبتئب ئكملل ئىبفئقنئب ى ببنث ذم
  ) 3). مل ئكسلئصنب دذ ئ ئكبلئفرنب أكئك كلبتئب ئكد قدينل بظ يف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
   .قذ ئكرئادسمل ئسلف-1
 2003 .مب نثا ، سدئذ ئكلفئئ، مل ئكلئكنب دنب مئكملكب ئكبتئذب ئكصئظكل ، ينئرخكنل ئكرثك : ظر ملئ ئلدنزككك-2
 2001 . كئذر 24 يبد، ب ئكانئل دنرت، ثئذك ئكااىمن -  3
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لبتئب مل ئيف ئكبتئذب رنجتر ن ئهرئرن كدربفنملم من ئربمل ئككد ئكربقكئ بصب 
ذب دسململ ئدنكنب صكن ذأر ئكرب ئهكدبثملىنئب ئو تأب ئكثثن، ذئصنبزئك

 12%،6 حنو ككذةل اختم1998 ككنئذ دمىذ صئك 70ذئصنب الراب زكككلبتئب ئك
اكغ مب ين ئكة ئ زقملر ئيفلرئ ر تأب فمث، لبتئب ملل ئذ ميفنب مل ئكبتئذب ئكصئم ثتنك

ذئصنب زمل ئكد ئكيلئوئ صكن ئكبذئلنئ ماكتنكئ ممكملئ مأدكلو ممث ككنئذ دمىذ 41
ب ممن دن دمكب لئكنب مئثوب ردل ئكقئصذ من صذ نزملم، م ربمئكسلئصنب ئكك

ةل خت ككنئذ دمىذ 17ذئصنب زلبتئب ئكمل ئنش سئدذئ ئ كوكجم اكغ يتئذنل ئكربئك
 1) ). لبتئبملل ئذ ميفنب مل ئكبتئذب ئكصئنك%3،1

 ن ثقنقن كخبطر رمل ئكلئكنب بزصدكئب فإل ئكخلدئل ئجم يف ئكبتئذب رنجترئل جم يفم
 ربكجتم بكئد ربمل ئككدؤد أل ئك، ئ ئ ئلذ ميف ئكبتئذب رنجترئءئب رئء برئذش ؤترت
ل ذقكئ أل م، نبملئش ئكصئرئءئب ئىخبر ان ك97%نب الراب باكغ ملكئب ئكصئخلدئش ئطق
  كقئاليفم، قوئكنب مئكالملكئب ئخلدكئب ئىبسئىب مئدئش خط صكن قطرمل برندئك
 متل يفف وقون صكن ئكوكئب سصنف ى نقدئش خطمل ئكلئكنب قد ئكيف دتوئ نذم
 ئ دماسفب صئكب ماص. ئشط ئكقك دكرنجتر ثئكب يفم ربمل ئككد ئكنلئفرب ئكقئدكب كملئ

 نئذ
مل د ئكن كدند ئكصتكرث، ئف مئرشطئكنب صكن لمسأرئقنب ممنكلب ئكرئككبكب ئىزب

ئتش ر بيلئ أدن ؤمم، لئب ئقبسئدنبو برمنىب مكصنئ كهلك دئ قئل نقممئكلئكنب 
 ن كربء ئكبكجلز ئم بس يتنقنئ ئكرففن أف. نث ئهخد ئكصقيفمل دل ئكذئقبسئدنئب م

 م ثتن ك3%،3و الثم برئم1980ل ئكقئذب صئك ذ متقئل، بنثمل ئكلئكنب مئكفقدئك
ئل جم يفم. ط فق1%،2 يلل ئكلراب ؤذ مت فسخن ئ2000 صئك يفم، مكنبدئكبتئذب ئك

 ،نبمل ئىربةكئذئب ئكصئم ثتنك4%،1980 4نقنئ بربقال صئك ر أفتئىربةكئذ قئل
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نفئش صدمل ئكلئكنب ككدئمىب ئكحم" ئلوكقئل اصل، كف ئكرنئرنملئ : ظرئل1- 

www.ppsc.info/File2003/6/f6.6: قش و كيف" مئ حلكسئ
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 ن صدنزل ئىربةكئذئب ى نذ من أساث كئ بربقاكل ئكقئذب ك2000 صئك يف نمكك
8،( 12 ).%1 

 
 .ب نثمل ئكفقدمل ئكغلنب مئكد ئكىثب ئىقبسئدنب اوبلئكن ئكفت- 

 
مل د كسكثب ئكيف ط فقبنب ى نسمل ئكبتئذب ئكصئرنجترب أبسث أل نث ئهخرئب ئكصزو خىل ئكرليف

 كسكثب يف سمل مكندل ئكذ أالئء من كسكثب ئهغلنئء كيف يلذتب ئهمد ائكبال ئلل نس، ئكغلنب 
قكئ أل . ا ولجل ئيف ئكزكئل قكئ يف مل ئكصئ يف ىثمكزملئء مئرد ئكفقدك صو ندكئ اصو دئد نز نثثن، ئئمئ رفق
 ئب ئقبسئدنب صلنفب ز ميف نث كلل مئكفقمث ئكغمل دمل ئكصئن كنث كككةبب ببراحلر ئبفئقنئب ئكبتئذب ئقانطب 
 ن فكككذمك.  ؤصىل ؤفىرمئ يلئل اأقككمئ ؤدفش اكدمب، ئكب ط ئكايل ئكصكئل ؤن كىثىنمب تمذك، 
ةئل ئكصئكل ملبكش صكن رانل ئجهب حلرلئمسب ىبفئقنئب ئكبتئذب ئملقئب ئكزصانب ئحلر ئيف ألل ظىثملئ

 قانطئء بر تن كمئقش صكنموذ ئكر ئكسض ذفيفكرنكن ملن مئرسملن كش ئكصئكل ئدلرن مئككلرئكف
 يتب ككقئذئب من ئكرقئب ئكصكىقب ئكصئار ئكزتكمئ أ ساثظ يف يتئك ، ب ئىقبسئدنب وملنئب ئكصظرل

 .ئء و رد صكن ثنث مئكفقمث ئكغمل صكئل ئكصئن كىثىنمل ئنث كسيف مببثك
ب دبثملىنئب ئوب مصكن ذأرمئ ئكحلر ئبفئقنئب ئكبتئذب ئقان ط بنب كدربفنملم مئربمل ئككد ئكهبد ملم
ف مؤصئدب منككب و ئكرم كفئمنمذئش كبصكنذ قيلمد ئكدمف ئكلقد مسليلمد ئكك ئكالننكنب أفسل كرئهك

ئ ذمك. مل دل ئكذئف مئقبسئدنئب موب صكن أرطرئ ككرندمنخت، مل ئكلئكنب دمخسخسب ئقبسئدنئب ئك
نئب ئىقبسئدنب حل ئكرنئرئب صكن ئكئء بكر تنذب مئسثب كومل ئكلئكنب اسد كصئلئب ئكدبزب

 (1)كئبظلملم ئد ؤثن ئهذقئك ئكسئدذب صضذد ملئ اصوئ لذ صكن مدمككبأقن.  ئومئىتبكئصنب كزص
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لفس اككسدر اكرئاق-1

 



معوقات انضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة: الفصل الثالث  

 

92 
 

 
 

 :اكلئكيب كن فقدان ريئدبمئ كخئوف اكدول-2
 

ب ئككصلنب ـبصباذ ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ئككلشكب ئكصئككنب ئكمثندب ئككخبسب ائكقمئلنل ئكدمكن
ل ئكرىرب م ئكنرذ ـدذ كـمكمكبمئ ئهرئرنب سكئل ئلرنئا ئكبتئذب اأكاذ ق، ائكبتئذب كئ انل ئهكك

مم ئبفئقئب ئككلشكب ،  كثمذ ئكلشئك ئككصذمف ائكلشئك ئكبتئذن ئككبصدد ئهشذئفمؤل.م ئكثذنب
مبصد مدل ، بمئ اذككئلئبمئب م أقذـئكصئكك ئكبتئذنل ئكصئككنب ككبتئذب ئكبن لئقزبمئ م مقَصبمئ غئكانب دم

ئهصسئء ثقمقئ ل ككدمل مئ صقمد بكفـم من فن أرئر، ئهخنذب ئكقمئصد ئكقئلملنب ككبتئذب ئكدمكنب
ن ئربكذئذنب رنئرئبمئ ئكبتئذنب اكئ نبمئفف ـككئ ألَمئ بكذك ئكثكمكئب األ بثئفش صك، بتئذنب مئكب

شرط القانون  "ثنة كئلب قئصدب ، 1947ئب كصئك ـصكن صكر ئبفئقنب ئكت. مكائدإ مدل ئىبفئقئب
 sous )مدئ ئكقئلملـل ذئف ئككبصئقدب ابشانف قمئصدمئ فن شـئهشل  فن صمدمئ بركث ككدم"الساري

réserve de la législation en (vigueur ئهكذ ئكدن كئل نبذق ككدمكب رنئدبمئ 
 .ئىقبسئدنب كئككب

قمئلنلمئ ئكدئخكنب م ئكبن ىببىءك ل ؤكنمئ دمل أل بقمك ابصدنل ئكدخمل  ثنة كئل اإككئل ئكدم
 (1). ئدإ ئكتئبـد م كاـش قمئصـك

 
ئهصسئء خئسب ل ؤككئلنب بأةنذ مدل ئىبفئقئب صكن رنئدب ئكدمل نةئذ كزك، كل مدئ ئككلشكف

. ئكلئكنب كلمئ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- ROZIAK Patricia,Les transformations du droit international économique, les Etats et la 

société civile Face à la mondialisation économique,Editions L'harmattan, Paris, 2003, p.237.  
ئلسكب  ، 1969 كئنم رلب 23 كل ئبفئقنب فننلئ كقئلمل ئككصئمدئب ئككاذكب نمك 27 م 26ملشذ كدكق ؤكن لس ئككمئد - 

، 42دد ـص،ذ.ت،1987لب ـ أكبماذ ر13كؤذث فن ، 87- 222ؤكنمئ ئكتذئئذ كش ئكبثفش اكمتا كذرمك ذئئرن ذقك 
 1987. كئنم 24ئكسئدذ فن 

 
 اللةزاماةهال على وجوب احةرام الدومئكبن بلس ،  كل ئبفئقنب ؤلزئء ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب4/16 م 2/14م ئككمئد - 

 .الدوليب و ةنفيذها بحسن نيب
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  معوقات  أرر :الفرع الثاني
، كنمئم إكىلسكئدة حمدو سثب وط وار صكن زرفو ى ببيتكة ادثنوكاكب ظلملرة، انب ككبتئملكصئاكب ظلمل ارببصب
صكن دة ئملال ذماء وثبم اد صبارا، و "12"دة فقئ كككئوصسئئمئ أكش وض كبفئ اقنطر ن صكك ذم نبثثن
ت ئصئطقة دصص وسخب، رئرمئأصكن م ىلسكئ امبكفب نبخموط ركزل ئا  فبث دفق، سثبدة و واحمدوط رز
 ىلإ ثئكنئ م بلسيتكول ادك، إذ أن امئؤربنفئ امصنب نبوسو كدصاوقك ملئن وبكدون أن . رةئ صىقب ائكبتئهل
 يتكول ادكاكبمئ د قيتكت اكئازىكبق اوبفت كئازكباقكئ ببثكل ة، نثقةت ئوطكسغض ركب ببصظلملال ذم
  .ايوغوروهاكب وتل  خىتلسكا

دا ونب قنوكصسائكاب طكب ودكاصكن ض ركبف، كبظلمل ايفئنرنب ركول ادكاخل دببت ئىحل ان كنثككة ايفلل  أثثن
نب وصكن صسل وسحل ايف بغر بيتكول ادكن ا فإيلائكبئو . كبظلملت ابفئقنئد او اليفصكنمئ ص و كلسنثغ
سمئ ر بفيتكوط اركزل اوصكن قاة جمربصكنل فمن ، و سئ ئوكفئء ةلئ أطرنكب سغونب  أككختى ، كبظلملال ذم
كائكغ فنمئ و قئرنب ن و غئكائ كئ بكيتك، واسبوبفئملاف اطرها

ةل مت يتك، و انبملكصئرة اكبتئاكب ظكلم  قنئداصم ىلسكئرب ائجت نربلبئتمئ ك امت يتكط اكلقئ امم أنكو 
 (1: )رقذلم ىلسكئا سب وبفئملول ادكا ببكقئمئ يتكت اائوكسصا

و كلئكنب ول ادلث ككمت يتكانئ ازكككا ظرل: ا ومنهقل أو اكلئكنب اكب ودكاصكن سفب ل وسحلااب وسص-1
م ىلسكئف ادثئكنئ وض  ببفئيتكول ادك اتساث، أكبفسنكنباصئككب مل انكدة ىربفئ اككذقا، و ومنهقل ا

 .كلئكنباكب ودكاصكن سفب ل وسحل ايفة ريقات ائوببكقن سص

كب ودكاكش وض كبفئ امنب، إذ كب لئكنب فصىودك ات قئلوك وىتكب ثولث ارممتكسفب ى ال ذ متساثو أ
 ن كبكطئ مل ككذصكن ل ةئمل، و اكب لئكنبودسصمئ ق ونببخكن صأن صكن م ىلسكئ ايفغاب اركاكلئكنب ا
ركبئ مت وككذفسبئ رف، ني لئكنبنيكبودسصمكئ ق ونكبخكن صانب دوكرصاانب ركصاكككب ملواكزصانب  انيكسا

. كلئكنباكب ودكااسفب 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2001ركنيويو، سياآالجتماعية لغريب واية دالقتصااللجنة ، العامليةرة التجاايف منظمة وض لتفام واالنضمااعد اقو: انضورحممد ل ومحد هالأحمسن 1-
 9.ص 
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هقل واكلئكنب ول ادكدت اربفئ ادكق: كلئكنبول ادثب ككوكلملالب ورمل انكدة ىربفئ ان كدحت يتكاقنل اركصا- 2
 نثئكنئ كوض  ببفئيتكاكلئكنب ول ادك انكك. لب خئسب ور كنكاي وغورهاكب وتل  خىتلسك ايتكا اومن
كلئكنب ول ادئسب ككخلاصئككب مل اتساثوأ. لبورملال ذ منكدة ىربفئ ايفقنل ارصة دببكقن صم، ىلسكئاتل أ

كش وض ببفئأن  صكنمئ بجيال م، ىلسكئ ايف بغر بيتكاكلئكنب ول ادكا قل ىلة إرى بلبقل اسفب كائز
 . قكمئسكنن هثنئ اض اصيف، وخسبرملانئ ازملاسل صكن حتكب قن ظلملء اصسئأ
 أن ثنحب، كئ ئازكب اذثب كبلفنوكلملاكلنب زكات ارتكف ايف ىتثوض كبفئاصكن ة جمربكلئكنب ول ادك أن اككذ
 مت يتك، واثبوكلملاكلنب زكات ارتائكفول دك اكبش بكمتم د صكن صطكب بسغظلمل ايفى رهخء اهصسئا
 ىل إتلسك ايتكاكلئكنب ول ادك اظمسل كصحت ملاي، إذ وغورهاكب وتت سئوكفئل صكنمئ خىل وسحلا
 يتكاكلئكنب ول ادكوف اظر س الفزلئكنب ببكندول ئ  أ مغات، ررتكف اك صكن بك1995 رلب دكب اصظلملا
 .ايوغورهاكب وتء ةلئ أتلسكا
صكن كلث ق ىبفئ امت دكق: كلئكنبول ادئسب ائكخلءات اىربةلئ انكدة ىربفئ ان كدحت يتكاقنل اركصا- 3
ة د اصد بربفنثنحب، لب خئسبوركرة نب ككبتئملكصئاكب ظلمل اىلم إىلسكئ اىلإ برصن يتكاكلئكنب ول ادكا
، قنبرمجأو قكنب دا وقنم دبربخ، أن كبظلملائء هصسئاكلئكنب ول اد ككنكميفكةى ، دصاوكق انكءات ربةلئا
 (1).كنب كةىحملاكبلكنب اكت ار اذبلفنت نئوررتمب ساومل، يلئملان طىثبنئ ان كنيكصى وصكن كربظ فئحلا

ل ذم، كبظلملء اصسئأ قال ننب كوكصسائكاب طكلئكنب اكب ودكاببكقئمئ وط رزة دصك قش ملئاوك ايف نكك
 رنجتروط، ركزال ذ مىث ان كجند، و كلئكنبول ادئسب ائكخلءات اىربةلئر اىصبائا ني اصذى بأخوط ركزا
هرئرنب وط اركز انصب كوكجم ىلإائوسئفب ، نبركبتئد اوكقنء اكغئواإ قنب ركجلانفب ركبص اضفنحترة وكبتئا
 )2):مئهنأ
 يفء هصسئول ادكا ئ ز ببكنيتك اككش بكول، دكال هلذكرنئرنب وانب ركبتئوانب دىقبسئت اهكنئ اسئلهب- أ
 .كبظلملا

ت ئصئطكق اضئنب اصمحة صئارك، دون قمئاور أىلت إكئخلدواكركش ل اوخدسئفنب كت إىز بلئدميبق- ب
 .كلئزئبابنتنب ارثورا

 ىثكب ادصئملقئردة، وربملاكركش ائل هبتائئنب اءات رلبقئكنب اإتاثكب مبرمئ دقبسئ امير يتكاكب ودكم ازبكب- ج
. ةدثوارلب ى دى ببصا دتة نثقسة د كيفردة، وربملاكركش و اكسلش اكنب حملاكركش اسب صكن ورفمل ابئاركسا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1995.،.ع.ت.م/دلكبئوى، اكنبودكرة اكبتئ ازقرك، ثنكوكلوككاكئلب ، أكنبودكرة اكبتئاكب ظكلت بفئقنئ اىلل إهصكئا1-

: ون دص دادي رنسئ لئس و ا2001." وطمثك ايبكزص اسكا "رة، نب ككبتئملكصئاكب ظلمل اىلم إولسكئت امئلئت و رنئجتدل و ثرنربق، يل تنىطوتى2-
 2000.، كصئكبانب دكحمل، دار ارربملؤد اقبسئا
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 يفء هصسئول ادكا ئ ز ببكنيتك اككش بكول، دكال هلذكرنئرنب وانب ركبتئوانب دىقبسئت اهكنئ اسئلهب- أ
 .كبظلملا

ت ئصئطكق اضئنب اصمحة صئارك، دون قمئاور أىلت إكئخلدواكركش ل اوخدسئفنب كت إىز بلئدميبق- ب
 .كلئزئبابنتنب ارثورا

 ىثكب ادصئملقئردة، وربملاكركش ائل هبتائئنب اءات رلبقئكنب اإتاثكب مبرمئ دقبسئ امير يتكاكب ودكم ازبكب- ج
 .ةدثوارلب ى دى ببصا دتة نثقسة د كيفردة، وربملاكركش و اكسلش اكنب حملاكركش اسب صكن ورفمل ابئاركسا

 يفء هصسئاانب ركصول ادكد اد اكغ صدكق: رةنب ككبتئملكصئاكب ظلمل اىلم إانب كىلسكئركصول ادك امصد قنفنب 4-
 نكوض انب ثئكنئ ببفئرص دول مخسك ملئ و2001. ئنب رلب ىتكب ثة دورصزى دثرة إنب ككبتئملكصئاكب ظلملا
 صكن دكبأقن امت دقو . نكنكدان واوكر، انبدوكرصاانب ركصاكككب ملن، اكالئ، رئاجلزا: منم وىلسكئاتل أ

ع تبكئل ا خىككن ذقئ، و ئدكرئلوكب ظلمل اىلم إىلسكئت اكائط اتكد بقيتكاانب ركصول ادك امصورة درس
 نانب كركصول ادكة اد كرئلمنب ، و2001نكنب و تيفة ركقئم ايفب ركصائكنب ملرة واكبتئد و اىقبسئوزراء ا

 1)):كئ نكنل خى
م لسكئت اكائط ثصلنب ااثملاكصكل ت اصئوكجم يفء هصسئاانب ركصول ادكاقب ركزئدة نئزكصكل صكن ا- أ
 .انبركصول ادكا

ء، و هصسئول ادك انكةنى ئ كت كئازكب ان كربقت أكئازائكبا منوهقل ول ادكائكاب طكم د صكن صدكبأقنا- ب
 .ايوغوروهاكب وتت ائبفئقنئاردة وكاكبفسنكنب وائسب خلاصئككب ملاصكن ء واقئاكش ، ئهل مثكفن اوكص ادميبق
م، ئسب ائىلسكئخل وا"12"دة ئملل اوسثب ث وانث كصئنىلإسل وائكب، كبظلملائء هصسئول ادكائكاب طك- ج
 .ءهصسئاكئةكب ملول ادكا ئ تكزكب ايتكت اكئازىكبق اوب بفرط كفبئكمبطكب دبقملول ادك ابئكط ى بثنحب
لب وصملائم ىلسكئت اكائط اتكد بقيتكول ادكة ادصكن كرئص، كبظلملائء هصسئاانب ركصول ادكافقب اوك- د
 كلمئ دنربفنت كئوكصكة د بزكنل قئصيف ظركل اكك ذيفئ مب، ىثسوفئملءة افش قفئ و ربنردكباخئسب ، وكفلنبا

 .افطرهانش مج

 كصوقئت السكئم اكتزائر اكن اككلظكب اكصئككيب ككبتئرة:المطلب الثاني

 :فشل الجزائر في القيام بإصالحات الجيــل الثانــي- 

 امدف بصذنذ ئكبلكنب ئىقبسئدنب م نصد ئىلدكئت فن ئىقبسئد ئكصئككنبم اصبكئد اسىثئت اكتنل اكةئلن 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رنئ آريبىتبكئصنب كغوانب دىقبسئاككتلب ، انبملكصئرة اكبتئاكب ظ كليفوض كبفئم واىلسكئ ادصاوق: انوس ردكحمل و مىمحد أنرحم-1
 9.، ص 2001ركونولن
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ثنة نلشذ ؤكنل كمرنكب ككخذمت كل ئكباصنب . ؤثدم ئككثئمذ ئكبن دئذب ثمكمئ مدل ئوسىثئب 
كككثذمقئب م مرنكب كبثرنل كربمم ئككصنزب منصباذ ئبفئف ئكزذئكب كش ئىبثئد ئهمذان مئىلسكئك 

1. ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب كل ئهمكمنئب
 

 

ؤى ألمئ فزكب فن " لئهمل ئكتن"مككل صكن ئكذغك كل لتئت ئكتذئئذ فن ئكقنئك اإسىثئب 
بشمذ دمكب ،بثذنذ مبلشنك ئهرمئف،ئوسىثئب ئكسذنانب مئككئكنب)ئكةئلن ل بكذنذ ؤسىثئب ئكتن

م ملئ باذذ ئكسصمائب ئكبن مئتمبمئ ئكتذئئذ فن صككنب ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب . (ئكقئلمل 
2. 

 

 : الةأوف من الجانب الدولي لإلصالحاة-1-
 

فن مدئ ئوشئذ نبك ئكبخمف كل ئىلفبئت ئكبتئذن م ئىلفبئت صكن ئىربةكئذئب ئككائزذب خزنب كل 
فسدكب خسمش ئكاكد ككمسئنب ئككئكنب كل شذف سلدمف ئكلقد ئكدمكن فن كلبسف رلمئب . فقدئل ئكرنئدب 

فئكسدكب ئكرئاقب ئكبن . بصباذ كثددب فن فمك بسمذ ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب  ، 1990
بصذسب كمئ ئكتذئئذ كش سلدمف ئكلقد ئكدمكن بزذت ئككصسكب ئوربذئبنتنب ئكبن ببمئتد فنمئ فنكئ نخس 

ئكبغنذئب ئكبن ل م ك، فإل ئىلسكئك ؤكن مدل ئككلشكب ، م كمدئ. ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب
 3.بلشمن صكنمئ مدل ئكصككنب نبك ئصبائذمئ ئكبدئدئ ككصىت ائكسدكب ئككشاف كل شذف سلدمف ئكلقد ئكدمكن

 :عدم ةحديد أي برنامج واضح وعدم دقب المعطياة المقدمب-2-
 

فئككىثش أل بسئذا ئككصشنئب ئككقدكب مبغنذ ،ملئق صدك دقب فن ئككصشنئب ى رنكئ ئوثسئئنب -
لبنتب صدك ،ئكمنئب ئكتذئئذنب نفقد كسدئقنب ئكككف ئكتذئئذن ل ئكثكمكئب م بصئقا ئكقمئلنل كل قا

 .ئىربقذئذ ئككؤررئبن مئوشئذ ئكبزذنصن م صدك بثدند خنئذئب ئقبسئدنب مئسثب م دقنقب
 

ثنة ،كل مذل ئكككف ئكتذئئذن ل فن بترند ئوسىثئب م ئكبصمدئب ئككقدكب قكل ككئ أل ئكاشء ئككرت
 .ئكبغنذئب ئككرتكب صكن كربمم ئككلشمكب ئىقبسئدنب ئكدمكنب ل كك نربمصا اصد كتك

 

مقد ل ،ثنة ى ببرئنذ كش ئكصسذلب فن مدئ ئككتئ: بأخذ ئكبذرئلب ئكقئلملنب فن ئككندئل ئكبتئذن- 
فن ئكرلمئب ئككئسنب صكن بكةنف ئكبكمنل م ئكبثرنر اأمكنب ئىلسكئك م ئكزذمش فن ل ئقبسذ ئكصك

 4.ئىلسكئكل أمك زذش كبصتنل بثذنذ ئكقشئش ئىقبسئدن ؤى أل ئوسىت ئكبزذنصن نش
 

 :االنفةاح المحدود ل  ةفضي-3-
 

 :ئىلفبئت ئككثدمد فن تئلانل ل ناذذ بفسن
 
 
 
1 

‐ Guide investir en Algérie , rapport KPMG Algérie ,2006,p21 , à partir du site : 
www .algeria.kpmg.com /fr/Documents/Guide%20investir% 20Alg%C3%A9rie%20%202006.pdf ,le 01‐01‐2010 . 

2 
‐ Mehdi ABBAS, L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op.cit,p 6. 3 

‐ Mehdi ABBAS, le processus d’accession à l’OMC, une analyse d’économie politique appliquée à l’Algérie, 
op.cit,p10. 

-
4

 78-79 .: ،ص صره ذآمرجع سبق وي ، سليم سعد
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 :الجغرافي لالنفةاح االقةصادي ل الةفضي- -
 

 أرئر كدما ئكبصددنب ئكبتئذنب كككلشكبل م مم كئ نبلئقس كش ئككقئذاب غنذ ئكبكننذنب ئكبن بكة

بك مسصل ، صقاب فن ثد دئبل ل فئىلفبئت ئوتائذن كىقبسئد ئكتذئئذن ئكدن نكة. ئكصئككنب ككبتئذب
مئكذغاب فن ئكرنشذب صكن مدل ئكصككنب بقمد .ئلشىقئ كل ؤربذئبنتنب مشلنب كبلمنش ئكزذكئء ئهتئلا

زذكئئل م كثنش ئىلفبئت ممم كئ ى نبك ئربفئؤل فن ئوشئذ " ئخبنئذ"ئككقذذ ئكرنئرن ؤكن ئكذغاب فن 
 .ئهشذئف ئككبصدد

 

نادم أل مدئ ئىقبذئت نفرذ تذئنئ راا ئخبنئذ ئكتذئئذ كككسئدقب صكن ئبفئف زذئكب كش ئىبثئد 
ئبفئف ككبتئذب ل ئكبفئمس ثمل مككئدئ بفس،ئهمذان أكةذ بزددئ كل ئبفئقنئب ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 

فئكسغمش .ئكثذب كش ئكمىنئب ئككبثدب ئهكذنكنب صكن ثرئا ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 
ئككفذمسب مخئسب ئكسغش ئكبلئفرن ئكدن بفذسل ئىقبسئدنئب ئكدنلئكنكنب هرنئ مأكذنكئ ئكىبنلنب ى 

 .ئكثذ كش ئىبثئد ئهمذان أم ئكمىنئب ئككبثدب ئهكذنكنب ل كزذئكئب ئكبائدل ببذق ادئئ
 

بشمذ كرأكب بلمنش ئولبئت ئكبن بصباذ كل انل ئهمدئف ئكبن برصن ؤكنمئ ، ؤسئفب ؤكن بلمنش ئكزذكئء
م ،فئىقبسئدنئب ئكلئزئب .ئكتذئئذ مئكبن نتا أل بأخد اصنل ئىصبائذ ئكشذمف ئىقبسئدنب ئكدمكنب ئكثئكنب 

ل كصقدئ ككغئنب ا،ؤلزئء فذش دم قنكب كسئفب كانذب ل ؤربذئبنتنب ئكبلمنش كل خىل بتص،صكن ذأرمئ ئكسنل 
م مم كئ نكلث بفرنذئ ةئلنئ ككبلئقس ئكدن بزككل ئككسئدقب صكن ئبفئف ئكزذئكب . ل نكئد نكمل زال كربثن

، كئل كل ئككفبذس أل نباش مى نراف ئبفئف ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ، كش ئىبثئد ئهمذان 
 .ئككنذب ئكلرانب ئكذئنرنب ئكبن نككل أل بلبفش امئ ئكتذئئذ ل هل ئىربفئدب كل ئكقذا ئكتغذئفن همذائ بزك

 

 :االنفةاح في قطاعاة معينبل ةفضي -ب
 

برصن ئكتذئئذ ككقنئك اإسىثئب بدذنتنب نكمل ئكمدف كلمئ ئكرنشذب صكن زدب ئككلئفرب فن ئكرمف 
مكدب ئكصككنب بتد بفرنذمئ فن ئخبنئذ .ئكتذئئذن كسئكث قشئصئب كصنلب كل ئىقبسئدن ئككثكن 

ئربقذئذ ئككربةكذنل مئككبصئككنل ل ئكركشئب ئكتذئئذنب كشذنقب كىلدكئت فن ئىقبسئد ئكصئككن كل خى
 (ؤصئدب ئكبمشنل)فئكتذئئذ برصن كبثدند ككئلب كل .ئىقبسئدننل ئكدمكننل فن ئكقشئصئب غنذ ئكابذمكنب 
ئربلئدئ ؤكن ثقنقب أل ئىربةكئذئب ئهتلانب ئككائزذب ،ئولبئتنب ئكبن بكنذ ئككذثكب ئكذئملب كل ئكصمككب 
ئككصذفب م ،ئكبكلمكمتنئ ل بأةنذمئ فنكئ نخس لقل من أثد ئككثددئب ئكذئنرنب ككبخسس كل خى

فبثدند ئىلفبئت ئكبتئذن ككاىد نساث زذشئ أرئرنئ كلتئت . (م ئكبلشنكنب، ئودئذنب، ئولبئتنب )ئككمئذب 
م نككل دصك مدل ئكفكذب ككئ .م بمشل أتذئء ئكتمئذ ئولبئتنل مدل ئوربذئبنتنب كتدا ذؤمر ئهكمئ

 :نكن 
 

ئكتذئئذ ئكبصذنفئب ئكتكذكنب مئكثمئتذ غنذ ئكتكذكنب كتدا ئىربةكئذئب ئككثنشب م ل ادئنب بربصك
م بذبكذ ؤربذئبتنب تدا ئىربةكئذ ئهتلان ئككمتل لثم .ئككمتمب وصئدب ئكبسدنذ ؤكن ئكرمف ئهمذانب

بصبكد صكن ل ةك ؤل ؤربذئبنتنب ئكبكئك. ئكبسدنذ صكن سصف بكئكنف ئهتمذ فن ئكقشئصئب كةنفب ئكصكئكب 
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فئبفئف ئكزذئكب كش ئىبثئد ئهمذان نركث اإلزئء أم ئربقذئذ زذكئب . ككئرا ئكقذا ئكتغذئفن كل أمذائ
مبتدذ ئوزئذب ؤكن أل ئكتئلا ئىقبسئدن . ئكتذئئذ كقئصدب ككبسدنذ ؤكن ئكرمف ئهمذانب ل بربصك

ئكتذئئذ ئكبصذنفئب ئكتكذكنب مئكثمئتذ غنذ ئكتكذكنب كتدا ئىربةكئذئب ل ادئنب بربصك     ككزذمش
م بذبكذ ؤربذئبتنب تدا ئىربةكئذ ئهتلان .ئككثنشب م ئككمتمب وصئدب ئكبسدنذ ؤكن ئكرمف ئهمذانب

ةك ؤل ؤربذئبنتنب . ئككمتل لثم ئكبسدنذ صكن سصف بكئكنف ئهتمذ فن ئكقشئصئب كةنفب ئكصكئكب 
فئبفئف ئكزذئكب كش ئىبثئد ئهمذان نركث اإلزئء . بصبكد صكن ككئرا ئكقذا ئكتغذئفن كل أمذائل ئكبكئك

مبتدذ ئوزئذب ؤكن أل . ئكتذئئذ كقئصدب ككبسدنذ ؤكن ئكرمف ئهمذانب ل أم ئربقذئذ زذكئب بربصك
فمم نقمك صكن .كل مدئ ئكلمشل ئككبمرش نذبكذ صكن بكئكل ئكتئلا ئىقبسئدن ككزذمش ئوبثئد كل أت

1.زاكئب ئولبئتل مئكتلما كل خىل انل ئكزكئ .لأرئر كلشف بكئك
 

 

 : مصاعب ةأص المفاوضاة4-
 

غنئا أنب ؤربذئبنتنب بفئمسنب مئسثب صكن ئككدم ئكقسنذ م - :مئكبن نككل بكخنسمئ فنكئ نكن 
ئككبمرش مئذبكئذ ئكتذئئذ صكن لفر ئكلكش كل ئككفئمسئب ئكبن تذب كش ئىبثئد ئهمذان صكن 

ككئ كك بمشف ثقئئف كمئذنل ئكقمم ئكدئخكنب مآكنئب ،ئكذغك كل ئكذمئلئب م ئككصشنئب ئككخبكفب 
مدل ئككلشكئب مؤل زئذكب ئكتذئئذ كلد ئكادئنب فن كخبكف ئكدمذئب كل ل سلئصب مئبخئد ئكقذئذ دئخ

 .دمذب شمكنم ؤكن دمذب ئهمذتمئن كدمكب كىثشب فن كخبكف ئكقكك 
 

صدك بفمنس ئككفئمس ئكتذئئذن سىثنئب كانذب مبسننف كرئثئب ئكبفئمس مممئكز ئكثذكب -
كدنل م بالن دئب ئكلشذب ئككصبكدب صكن بغكنا ئكرنئرن صكن ئكخانذ م ئىصبائذئب ئوندنمكمتنب 

رنئرن أكةذ كلل ئقبسئدن منصشن ل ئكبفئمس ؤكن صكل ئكرنئرنب صكن ئككصشنئب ئكبقلنب م مم كئ نثم
ئهمكمنب كىصبائذئب ئكرنئرنب م مم دئب ئككصشن ئكدن كئل ثئسذئ فن ئبفئف ئكزذئكب كش ئىبثئد 

ئهمذان ثنة كئل ئككفمس ئكتذئئذن بثب سغش ؤكىءئب ؤدئذنب رنئرنب م انذمقذئشنب ككبمقنش صكن 
 .ئككثدد رنئرنئل ئبفئقنب ئكزذئكب فن ئهت

 

فذدئءب لمصنب ككةكنلئ : ل ئفبقئذ ئكتذئئذ كككمئذئب ئكقئدذب صكن ؤقلئش ئككفئمسنل فن ئكشذف ئككقئا- 
مصدك ةائب مئربقذئذ فذنف ئككفئمسنل نربدصن ئكثئتب ؤكن كفئمسنل كؤمكنل مكدذانل ادذتب كئفنب 

مدئ نتا بمفذ خاذئء ل م هت.م دمن فصئكنب كئفنب بركث التئت ئككفئمسئب ئكةلئئنب مئككبصددب ئهشذئف
كتلب دئئكب مؤكدئدمئ اتكنش ل م ككذند كل ئكفصئكنب نتا بزكن.مبتئذ م كئكننل تندنل ، كدنذنل،

ئكخاذئب ل مببأكف مدل ئككتلب كل أفس. ئككئدنب مئككصلمنب م دصك تممدمئ اسفب كلبشكب ل ئكمرئئ
 2. بكةنىل كخبكف ئكقشئصئب أفسل ئكمشلنب ئكبن بكة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

‐ Mehdi ABBAS, L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, 

op.cit,p10. -2
 78 . ،صره ذآمرجع سبق ، وي سليم سعد
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 : الملفاة الحساسب المةعلقب بانضمام الجزائر إلى المنطمب العالميب للةجارب -5
 

ؤل ئىربصذئس ككمةئئف ئككخبكفب ئككبئثب فنكئ نخس ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب نشمذ اصس ئكبقدك فن 
بكننف ئىقبسئد ئكتذئئذن كش قمئصد مدل ئككلشكب مككل نشمذ أنسئ اصس ئكسصمائب فن كتئىب 

م لشذئ ككمل لقئش ئككلئقزب كةنذب م بكر صدد كانذ كل ئكقشئصئب رنبك ئكبذكنذ صكن . كثددب
ئككتئىب ئكبن نمتد فنمئ ئخبىف أم بفئمب كانذ انل كبشكائب ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب م ئكككئذرئب 

 .ئككشاقب فن ئكتذئئذ
 

 :النفاذ إلى السوف الداألي والحواجز الةجاريب- -
 

نتا ئكبدكنذ أل ئكتذئئذ كغنذمئ كل ئكاكدئل ئكبن بذبكذ سئدذئبمئ ، فنكئ نخس ئكثمئتذ ئكبتئذنب
 لم كمدئ فإل ئكلقئز ثم.ى ببأةذ ؤى بأةذئ شفنفئ ائكثمئتذ ئكبتئذنب صكن سئدذئبمئ ،صكن ئككثذمقئب 

فنكئ نخس . ئكثمئتذ ئكبصذنفنب مغنذ ئكبصذنفنب ئككشاقب صكن ئكمئذدئب ل ئىلفبئت مصمئقال نبذكذ ثم
تئلفن ل  فقد دخكب ئكبصذنفب ئكتدندب ثنذ ئكبلفند فن أم1، (ئكثمئتذ ئكبصذنفنب)ئكذرمك ئكتكذكنب 

أكئ كبمرش ئكبصذنفئب ئككشاقب فصكنئ مم ،30 %15،2%،5%،0%م من كمنككب فن أذاش لرا  ،2002
م مم بقذنائ لفرل ائكلراب ككركش ئكسلئصنب ، ممدئ كش ئهخد فن ئىصبائذ ئىبفئقنئب ئكبفسنكنب 11,2 %

كؤزذ ئكبصذنفئب )بقنند ئكبتئذب ئكدمكنب اراا ئكبصذنفئب ئكتكذكنب ل مائكبئكن فإل كصد. مئكذذئصنب
 %)ؤفذنقنئ ل اكدئل ئكزذف ئهمرش مزكئل ممم قذنا كل كصد ، 12.7 %ـنقدذ ا (ئكبتئذنب ئكبقنندنب 

 (8.3 %) .ئككبمرش ل ئكاكدئل دئب ئكدخل  م ككل أصكن كل كصد(12.6
 

ثنة . ئبفئف ئكزذئكب كش ئىبثئد ئهمذان بخفنسئ فن كربمم ئكثكئنب ئكتكذكنبل م نلاغن أل نثك
 2017رلب ل ئككلبشذب فن مدل ئكصككنب ككبفكنق ئكتكذكن ئكبن نلاغن أل بكبكل ملئق ئكصدند كل ئككذئث

 .3ئكخئسب ائكركش ئكسلئصنب  ،2012اصد ئككذثكب ئكمرنشب رلب ، 

بذئخنس ئىربنذئد ل بكصا ئكثمئتذ غنذ ئكبصذنفنب م ئكبن بأخد زك، ؤسئفب ؤكن ئكثمئتذ ئكبصذنفنب 
صكن كؤزذ بقنند ئكبتئذب ل م ائكتكش انلمكئ لبثس،مكصئننذ ئكتمدب دمذئ كانذئ ،قنمد ككنب ، 

ئكقنمد ل فإل ئكقنمد ئككفذمسب صكن ئكرمف ببك ادذتب كانذب كل خى، فنكئ نخس ئكتذئئذ4.ئوتكئكن
ئكثد كلمئ مئثدئ كل ئكبثدنئب ئكذئنرنب فن كفئمسئب ل م نزك،(أم غنذ ئكتكذكنب)غنذ ئكبصذنفنب 

. ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 
‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p14. 

‐ 
2

 71 . ،ص 2004ي فيفر، ناشر ،دون قآفاوحصيلة ،ئرالجزاعصرنة ،شنهو ألطيف بن اعبد 
3 

‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit,pp : 14‐15. 
-
4

 54 .،ص ره ذآمرجع سبق ل ،بادر درلقااعبد ي ، رزای بلقاسم 
5 

‐ Fatiha TALAHI & al , op.cit, p16. 
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فن ، نصباذ متمد ئكثمئتذ غنذ ئكبصذنفنب أكئك ئكبتئذب مئثد كل أمك قسئنئ ئككفئمسئب ئكبتئذنب
فنكئ نخس اصس ئككلبتئب ، ثنة بك ئبخئد ئكصدند كل بدئانذ ئكثكئنب صكن ئكثدمد.ئكصدند كل ئكاكدئل

 كؤزذئ ككةذب مدل ئكثمئتذ فن متل 2001مبشمذ انئلئب كرلب . ادصمم ثكئنب سثب ئككربمكق
 ممن ئكلراب 26 %كل ل م مم أكةذ ئذبفئصئ اقكن، ائكلراب ككتذئئذ 27,1 %ـ ئكبتئذب ئكدمكنب نقدذ ا

مدل ئكبدئانذ بخس ئكذقئاب صكن ئكمئذدئب كل ئكثنمئلئب .ؤفذنقنئ ل ئكزذف ئهمرش مزكئل ئكخئسب ادم
م أخنذئ ملئق أنسئ اصس ئككثشمذئب .ئككلشفئب ل مشكائب بذخنسئب أمكنب ككركش ئككبدئمكب كة

 .بخس ئككمئد ئكبن نفبذس ألمئ دئب خشمذب صكن ئككربمككنل 
 

 2 %متمد ذرك زال بصذنفن الراب ل أشمذب ئككفئمسئب انل ئكتذئئذ مفذنف ئكصك،ؤسئفب ؤكن دكق 
منبك .ئكتكذكنب (أم ئكزككنئب)منصذف صكن ألل ؤبئمب صكن ئوتذئءئب ، نفذس صكن قنكب ئكمئذدئب

ثرئا مدل ئكذرمك الراب كئمنب كل قنكب ئكمئذدئب م دمل ئكذتمش ؤكن ئكقنكب ئكفصكنب كوتذئءئب 
 ككئ بسلف ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 5.ممم كئ نصباذ ثكئنب غنذ تكذكنب سد ئكمئذدئب،ئكتكذكنب 

. صكن ئكبتئذب أنسئ ئثبكئذئب ئىربنذئد فن خئلب ئكثمئتذ غنذ ئكتكذكنب ئككشاقب
م من بصبذف ادكق ، ئثبكئذ ككبتئذب ئكخئذتنبل  مفن ئكتذئئذ ملئق صدد كل ئهلزشب ببك كل خى

مبانل أل بكق ئكمئذدئب صائذب صل كمئد غدئئنب ؤربذئبنتنب م كمئد أمكنب أم لسف كسلصب سذمذنب 
 .أدئب ئولبئتل كبزغن

 

فملئق صدد كل ئككثشمذئب اصسمئ ى نشذت ،أكئ فن تئلا ئكسئدذئب ،مدئ فن تئلا ئكمئذدئب 
مئهغلئك ل ئكلخنل فرئئ:ل م ئكاصس ئهخذ كنر كل كاذذئ كة،ئككلمذ ئكفلنب ئكمشلنب : لكزككب كة
ذغك أل مدل ،ككئ نبك بشانف ثد أدلن هرصئذ اصس ئكسئدذئب كئكبكمذ ماصس ئككصئدل . مئهاقئذ

 .ئكككئذرب ى ببفف كش قمئصد ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 
 

م ئكبن بذم ئكتذئئذ ألمئ ،دصك ئكسئدذئب ل مقد قئكب مدل ئهخنذب اشكا وذئكب تكنش أزكئ
 .سذمذنب كبلمنش ئكسئدذئب ئككثسمذب فن ئككثذمقئب 

 

 : الةسعيرب المزدوجب-ب-
 

ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ائلبقئد قمئصد بلشنك ئكرمف ئكدئخكن م رنئرب ئكبةانب ل قئك فذنف صك
م بؤكد ئكتذئئذ أل اصس ئكركش مئكخدكئب ئكبن بصباذ ؤربذئبنتنب نككل .ئودئذن كاصس أرصئذ ئكانش 

ئكشثنل مئكثكنا مئكخاذ ل مكل انلمئ صدد كل ئككمئد ئكغدئئنب كة، أل بخسش كبةانب رصذ ئكانش ئككثكن 
ككئ نكر مدئ ئوتذئء ، (ئكلفش مئككمذائء )ؤسئفب ؤكن أرصئذ ئككمئد ئكشئقمنب ، مدكق هرائا ئتبكئصنب

 .كدكقل أرصئذ ئهدمنب مئكلق

فإل كمل ئكرصذ فن ئكرمف ئككثكن أدلن كل ، خئسل فنكئ نخس أرصئذ ئككثذمقئب مئكغئذ ازك
مبفرذ ئكتذئئذ دكق األ . ثتذ صةذب فن ئككفئمسئب ئكبتئذنبل ئهرصئذ فن أرمئف ئكسئدذئب نزك

أكئ صكن ئكسصند ئككثكن فإل بمفذ ئككمئذد ئكشئقمنب ارصذ ، أرصئذ ئككثذمقئب بثدد فن ئكرمف ئكدمكن
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م صىمب صكن دكق فمن بؤكد أل مدل ئهرصئذ ئككثكنب كشاقب .أدلن نصمد ؤكن مئثدب كل كنذئبمئ ئكلرانب
مقد بصةذب كفئمسئب ئوبثئد ئهمذان فن ؤشئذ ئىلسكئك ؤكن . أنسئ صكن ئككربةكذنل ئهتئلا 

أخذم كسدذب كككثذمقئب كدنمئ أرصئذ كثكنب ل ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب اراا مدل ئككرأكب كش دم
 .ئكرصمدنب مذمرنئل كدصكب كة

نصبقد ئوبثئد ئهمذان أل أرصئذ ئكشئقب نتا أل بغشن تكنش ئكبكئكنف م أل بلشمن ؤسئفب ؤكن دكق صكن 
ككئ نصباذ أل فئذف ئكرصذ نكلث كنذب بلئفرنب كزذكئب ئكسلئصئب ئككربمككب ككشئقب اكةذب ، "لكصقم"ذاث 

ئككبكذكذب أم ئكبن ربخبئذ  (ئكسلئصئب ئككنكنئئنب مئكابذمكنكنئئنب ،ئهركدب ، ئىركلب ، ئهككملنمك)
مبصكنكئ كدكق رنبكبش كتكمش ئكلرنت ئكسلئصن ئكتذئئذن اكنذب بلئفرنب . ئكبكذكذ فن ئوقكنك ئكتذئئذن

ذغك مدئ ى نككل ئهخد صكن ئكركشئب ئكتذئئذنب ئربصكئكمئ كمدئ .كذباشب ابكئكنف ئككدخىب ئكشئقمنب 
 .2ئلشىقئ كل كمل ئىخبىف اراا ئكبكئكنف أثد ئكككملئب ئهرئرنب كوربذئبنتنئب ئكسلئصنب ل ئكصئك

 :كئ نكنل ؤسئفب ؤكن مدئ نككل ؤصشئء ئكصدند كل ئكثتت ئكبن بدصك زذصنب ئكبرصنذب ئككذدمتب كل خى
 -: الحجج المدعمب لشرعيب الةسعيرب المزدوجب -ج-
 :من وجهب النطر القانونيب-1

 

سكل مدئ ل بتدذ ئوزئذب ملئ أل ئكبرصنذب ئككذدمتب ئككخسسب ككصئئىب مئككربمككنل ى بدخ
كش .ئكشئقمنب ل ؤسئفب ؤكن دكق ى بمتد أنب لسمس أم أثكئك فن ئىبفئقنئب بخس ئككرئئ. لئككزك

دكق فإل ئبفئقنئب ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب كدنمئ سىثنئب بخس ئكبدئانذ مئكبلشنكئب ئكثكمكنب ئكبن 
 :م ملئ نككل ئىربلئد ؤكن اصس ئهثكئك أم ئكلسمس ككئ نكن.بكر قشئش ئكشئقب

 

 ؛ئكدصك مئكبدئانذ ئكبصمنسنب ل صدك ئكبشئاف كش ئىبفئف ثم-
 

 . ئكبن بخس ئكذقئاب صكن ئهرصئذ ئككثكنبIII.9صدك ئكبشئاف كش ئككئدب -
 

ئكدصك مئكبدئانذ ئكبصمنسنب ى نككل ئىربلئد ؤكنل ؤى فن ئكثئكب ئكبن نكمل ل فنكئ نخس ئىبفئف ثم
نبكبش ئكلرنت ئكسلئصن ، م فن ئكتذئئذ.فنمئ ئكدصك خئسئ أم كثددئ مملئ فقش نكمل ئكدصك كثشمذئ

فمم كنر كذباشئ ائكلزئشئب ئككخسسب ككبسدنذ أم اصس ئهلزشب م . اكئككل ارصذ كلخفس ككشئقب 
 .مملئ ى نككل ئكلشذ ؤكن ئكرصذ ئككذدمت صكن ألل كثشمذ. ئككؤررئب ئككثددب

 

بةانب ئكثد ئهقسن نككل أل ل  بمسث أل ئكرنشذب صكن ئهرصئذ ئكدئخكنب كل خىIII.9ئككئدب 
مدل ئككئدب ى بفذس كلش ذقئاب ئهرصئذ مى . نكمل كل آةئذ ركانب صكن كمذدن ئكركش ئككربمذدب

ئكاكدئل ئككسدذب لثم ئكرمف ئكتذئئذن فن ثئكب سذذ كئ دئك ى نمتد كسدذمل ككغئذ لثم ل بتص
 1.ئكدنل ندصمل بصذسمك ككسذذل ئكرمف ئكتذئئذن سكل اكدئل كتكمصب ئكصك

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

‐Ibid., pp : 14‐17. 
2 

‐ Mehdi Abbas, L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op .cit,p.12. 
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 :من وجهب النطر االقةصاديب2 –
 

 :مدئ ئكبرصنذ ئككذدمت ل نككل بمشنف ئكصدند كل ئكثتت ئكقمنب ئكبن بكمل فن سئكث كة
 

فئكاكدئل ئككلبتب ككشئقب كمئ فن ئكمئقش كنذب كشكقب مائكبئكن ، أرئرئ ككبتئذب ئكدمكنبل ئكثتب ئهمكن بكة-
 .مدئ ئكزذش أم ئكبشكا كل شذف اصس ئكاكدئل ئككربمذدبل كل ئكسصا باذنذ كة

 

أكئ ئكثتب ئكةئلنب من متمد صدد سغنذ لرانئ كل ئككلبتنل مئككسدذنل ككغئذ كزككنل ادكق ئثبكئذ -
كل ئكسذمذن مكل ئككذاث كمدل ئكاكدئل بتذئب ئهرمئف ئكبن كل ئككككل أل بخبكف كةنذئ ل قكب نتص

ككئ أل مدل ئكمسصنب بككل ئكاكدئل ئككلبتب كل . مكئ ؤكن دكقل فنكئ انلمئ فنكئ نخس ئككذملب م ئكدخ
م كلل ثكئنب ئىقبسئد فن ثئكب ،بثقنف ئىربقذئذ فن ئهرصئذ ئككثكنب كقئذلب ابقكائب ئكرمف ئكصئككنب 

م .مدئ ئكمسش نبنث ككاكدئل ئككلبتب ذنمصئ بصباذ كفذشب كل شذف اصس ئكاكدئل .ئكسدكئب ئكخئذتنب 
ل كل ئككمك أل لزنذ ملئ ؤكن أل مدئ ئكذنش نبك ئىربنىء صكنل تذئنئ كل شذف ئكاكدئل ئككربمذدب كل خى

ئككتكمصب ئكراصب اثذكئلمئ ل م ملئ ببمك أماق دم.ؤلزئء سذئئا كذبفصب تدئ بفذس صكن مدل ئككلبتئب 
صككئ األ مدل  .2000 -2004ئكفبذب ل  ككنئذ دمىذ أكذنكن كل ئكذنش ئكسئفن خى1600كل 

 .ئكسذئئا ى ببصئذس كش قمئصد ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ئلشىقئ كل كملمئ غنذ بكننذنب

ؤسئفب ؤكن كئ راف بمتد ثتت أخذم ببصكف رمئء ابكئكنف بكمنل ئهرمئف ئككخبكفب أم امسصنب 
 .ئكرمف ئكدئخكن أم هرائا ؤنكمكمتنب 

 

بمتد ئخبىفئب مئكب فنكئ ، فنكئ نبصكف ابكئكنف بكمنل ئهرمئف ئككخبكفب م امسصنب ئكرمف ئكدئخكن 
لمش كل ألمئش ئكبرمنف أم ئكانش ل نخس ئىربةكئذئب فن ئكالنب ئكبثبنب أم ئككلزآب ئكبن نثبئت ؤكنمئ ك

 .ؤسئفب ؤكن دكق فئكرمف ئكتذئئذن نصباذ سغنذئ لرانئ ائكلراب ككسئدذئب  .(كثكنئ أم ككبسدنذ)
ل ففن ئكتذئئذ ككئ فن ذمرنئ بمتد أرائا أرئرنب ىربصكئ، أكئ فنكئ نخس ئكتئلا ئىنكمكمتن

فإل ، بكمنةئ كل غنذل كل ئككسئدذ ئهخذم ؤسئفب ؤكن دكقل ئكدن نصباذ كسدذ شئقب أق، ئكغئذ 
ئكغئذ اكسئدذ أخذم ككشئقب ربكمل الفر ثتك بكئكنف ذفش ئهرصئذ ئككثكنب مئكبن ل بكئكنف ئربادئ

1. ربؤدن ثبكئ ؤكن بخفنس ئهذائت
 

 

أخنذئ نككل ئىربخىس أل ئكبرصنذب ئكشئقمنب ئككذدمتب فن ثد دئبمئ ى بخئكف أثكئك ئككلشكب 
مأل صككنب ئىلسكئك من أنسئ صككنب ، ئكصئككنب ككبتئذب مى ببلئقس كش كائدإ بصددنب ئهشذئف

بدذنتن بسئصدن كلشئك ل مبرصن ئكتذئئذ كل خىكمئ ؤكن بصدن.ى نككللئ ئكبلاؤ البنتبمئ، كفئمسئب
. ئكبرصنذب ئكتذئئذنب

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

‐ Fatiha TALAHIT & al , op.cit, p18. 
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 :ةأثير إلغاء الةسعيرب المزدوجب للغاز على الجزائر -6-
 

قئكب ئكرصمدنب ئكبن راقب ئكتذئئذ فن ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ابغننذ رنئرب برصنذبمئ 
ممم كئ نمثن أل ئكتذئئذ ربلبمن ،مقاكب ابقكنس ئكفئذف انل ئهرصئذ ئككثكنب مئكخئذتنب ككغئذ،ئكشئقمنب 
ثنة ربفقد . م مدئ رنبذق أةذئ كانذئ صكن ئىقبسئد ئكتذئئذن، (1)بقكنس فئذف ئهرصئذ ل ؤكن قام

م لبنتب كمدئ نتا بصمنس ئهةذ ئكرنئ ئكدن نكر . مربذبفش ئهرصئذ ئككثكنب 2ئكتذئئذ كنذب لرانب مئكب
 3. ئكشئقب مئكبمتل لثم ئكبكلمكمتنئ ئكفصئكب ل بذقنب ئكسلئصب منلقس كل تئدانب ئوقكنك ابذزند ئربصكئ

 : الشكلياة المرةبطب بممارسب الةجارب الأارجيب -
 

ل زككب ئوتذئءئب ئودئذنب ئكخئسب ائكمئذدئب كثمذ ئكلقئزئب ئكبن دئذب انل ئكتذئئذ مفذنف صك
. لثنة ئبتمب اصس ئوسىثئب ؤكن مسش برمنىب ؤدئذنب فن مدئ ئككتئ.ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 

 اشئقب ئكبئتذ «نتا أل نكمل اثمذبل ، ككن نربشنش ئككربمذد كذئمكب لزئشل صكن ئكبذئا ئكتذئئذن
فاكمل مدل ئكاشئقب ى .صكنمئ كمسمصئ ككصدند كل ئكلقئزئب ل  مقد زككب زذمش ئكثسم»ئهتلان

أثد ،بلئقسئ كش كادأ ئككرئمئب فن ئككصئككب ئكمشلنب ل أساثب بزك، بخس رمم ئكذصئنئ ئهتئلا
أثد ل م كباذنذ دكق ئصباذب ئكتذئئذ أل مدل ئكاشئقب ى بزك.ذكئئذ لشئك ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب

م قد بك ؤكغئؤمئ .هغذئس ؤثسئئنب ل مؤلكئ من مرنكب بربصك،ئوتذئءئب ئككذباشب ائكبتئذب ئكخئذتنب 
 .2008 فن قئلمل ئككئكنب كرلب

كككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب صكن ل بك أنسئ ئىصبذئس كل شذف فذنف ئكصك،ؤسئفب ؤكن كئ راف 
مقد ئصبكدب ئكركشئب ئكتذئئذنب فن باذنذمئ صكن دمئفش ئكبباش .ؤتائذنب ئكبمشنل ئكالكن كككربمذدنل

مكل .ككئفثب ئكلزئشئب ئككمئذنب ل فن ران،ئوثسئئن ككبدفقئب ئككئدنب مئككئكنب ككبتئذب ئكخئذتنب 
م كش دكق فإلل كل .ملئ نشمذ أل مدئ ئكبدانذ ى نؤدن ؤكن بكننذ انل ئككبصئككنل ئككثكننل مئهتئلا

أل ؤتائذنب ئكبمشنل ئكالكن بمتا بكئكنف مؤتذئءئب نككل ،متمب لشذ ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب 
فإل ئكالمق ئككؤمكب كل شذف ، ؤسئفب ؤكن دكق .ئكثمئتذ فن متل ئكبتئذب ل كل أزكئل ذاشمئ ازك

مدل ل صكن أل متمد كةل م كش دكق ى زنء ند. ئكالق ئككذكذن فقش اإككئلمئ ئكقنئك امدل ئككمكب
 .ئكبدئانذ ئودئذنب بكننذن 

 

م ،صككنئب ئىربنذئد أكةذ بككفب م أكةذ سصماب ل نشمذ أل مدل ئكبدئانذ ئودئذنب بتص،أخنذئ 
 . ككل ى نتا أل بكمل دئب أةذ صكن دذتب ئلفبئت ئىقبسئد ئكتذئئذن 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

‐ Mehdi ABBAS,L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée,op.cit,p 12. 
2 

‐ Fatiha TALAHIT & al op.cit, p18. 
3 

‐ Mehdi ABBAS ,L’accession de l’Algérie à l’OMC ,entre ouverture contrainte et ouverture maitrisée, op.cit,p 12. 
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  :القيود الفنيب على الةجارة-7

 3 كئدة و 15ببصكق بئكقنود اكبن ببخد طئبصئ أكليئ أو سثيئ أو انئيئ وقد ثددت اككلظكب دكك فـن 
ن اكدول اككبصئقدة فن إطئر اككلظكب اكصئككيب ككبتئرة كتارة صكن اىكبزام بكواسفئت قيئريب  كىثق،واإ

كثددة فن إطئر صىقب اككلظكب اكصئككيب ككبتئرة بكلظكب اكبقنيس اكدوكيب واكبن بخص كواسفئت اكركش 
، وكن اككصكوم أن اكتزائر ى ببصدي ككقنبمئ كصدد كثدود تدا (ISO 9000-ISO 14000)واكخدكئت 

كن اكزمئدات ككلوع اكةئلن ولفس اكزنء بئكلربب ككلزع اهول فن ثنن بككك اكدول اككبقدة صزرات اهىف 
(. 1)كلمئ 

اكتودة، ألظكب إدارة اكانئب، كواسفئت اككوارد اهوكيب، اككوارد اككسلصب، كواد :وبزكل مدل اككواسفئت
..... اكبصائب واكبغكنــف،

ا تئلئ اكن كقئرلب بريطب لتد أن اكبقدم فن كتئل اككواسفئت بئكلربب ككدول اككبقدكب ثدث فن فبرة بكبد ذإ
ا اكزكن فن بسش ذصار قرن كن اكزكن،ومو كئ نوسث كلئ اكسصوبب اكبن ربواتممئ اكتزائر فن اخبسئر ه

. صقود فقط

 اككواسفئت ويككن اىربدىل بقول أثد ى يككن اكنوم هي كؤررب أت بثقق اكبلئفريب بغيئب كةل مدل
إن اكوىيئت اهكريكيب اككبثدة بسدر نوكيئ بصكيكئت :"اكخاراء اككككفنن ابطانق مدل اىبفئقيئت ثنن قئل

وكوائث وألظكب ككواسفئت وازبراطئت سثيب وبنئيب ككثد كن دخول اكركش إكن أراسنمئ،وخئسب اكركش 
اكغدائيب واكلرنتيب واكسلئصيب بسورة صئكب،وبقوم اكروق اهوروبيب بئككقئال بئبخئد إتراءات كزئامب ومو 

( 2)"كئ نلصكس صكن اكسلئصب اكصربيب اكبن ىاد أن بواتل بكك اكبطورات

مدا يقودلئ إكن اكقول أن اكتزائر كتارة إن أرادت اىربفئدة كن اىلفبئح اكصئككن أن بلبت ركصئ دات تودة 
وفق اككواسفئت اكدول يب اادل كتمود اربةكئري وبثةن أقةر،كش صدم اغفئل أن اكدول اككبقدكب ربسدر 

 .اككزيد كن اككواسفئت غنر اككصروفب اكنوم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68فىح رصند تار،الصكئرئت اكصوككب وبثرير اكبتئرة صكن اكسلئصب اكصربيب،ص-1

2-ibid ،p71. 
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 :اكخوف كن الدةئر اكسلئصب اكوطلنــب-8

إن اكبركنز صكن قطئع كةل مدا تئء بئكلظر إكن أمكنبل وبلئكيل فن اكتزائر إدا  :اكسلئصئت اكدوائيب-أ
 كن اكروق اككثكن وكدا إككئليئت اكبسدنر اككبئثب كل، ان بطانق اكككقيب %60أسبثت كلبتئبل بغطن 

اكفكريب ربقون كل آةئر صكن مدا اكقطئع فيكئ نبصكق ااراءات اىخبراع وكئ نلتر صلل كن اربفئع هرصئر 
 .اككلبتئت اكدوائيب ومو كئ يككف كنزاليب اكدوكب كبئكغ سخكب

كقد ادكت اكدول اكلئكيب تمودا فن رانل بصدنل اىبفئق اكدي ى نخدكمئ ومو كئ أككن كن سكئن وبوفقر 
 واكدي أقر بغننرات قئلوليب 2001أدويب برصر أقل ومدا كئ بقرر فن اككؤبكر اكوزاري بئكدوثب فن لوفكار 

 ابفئقيب اكككقيب اكفكريب،واكبن ركثت ككدول اكلئكيب اهصسئء فن اككلظكب  Tripsفن ابفئقيب بريبس 
اكصئككيب ككبتئرة بئكثسول صكن اراءات اىخبراع كصىج ثىت أكراض اىندز واكرل واككىريئ وغنرمئ كن 

 .(1)اهوبئب دون اكثسول صكن كوافقب كئكك اكاراءة اهسكن 

ورغم دكك فإن بطانق اكالود نبقن سصبئ خئسب فن ظل دوكب كمئ كن اكقدرة واكقوة اكقئلوليب واكسلئصيب 
واولبئتيب اكبن بتصكمئ ببتئوز مدل اىكبيئزات اككثدودة،ومو كئ يثبم سرورة بأمنل اكقطئع ككواتمب دكك 

خئسب كن خىل اكزراقب اكدوكيب اككدرورب واكبثث صن اهرواق اكتدندة واىمبكئم بئكروق اككثكيب،كن 
خىل خطب برويقيب بسكن اربمىك اكدواء اكوطلن ومو كئ يصلن اكصكل صكن انتئد لظئم تودة كككلبتئت 

 اكدوائيب اكوطليب

كصل مدا اكقطئع مو اكدي رنبأةر،ورنبسرر ادا كم يكن اىبفئق ثئخكئ كثكئنبل : اكسلئصئت اكوكندة-ب
كن اككلئفرب اكدوكيب،إكن ثنن اكوقوف واكقدرة صكن كواتمب اكزركئت اهخرى،اد أن اكسلئصب اكتزائريب من 

سلئصب وكندة،وكم ببصود،وكم بكبكك اهكيئت اكبن بركث كمئ بئككلئفرب اكقئككب ،خئسب كئ كرت امئ كن 
وككئ ى نخفن صكنلئ فئن رفش اكثكئيب رنخفض كن كصدل اكبسليش،وريظمر . كراثل إسىثيب كببئكيب

 .خطر اكزركئت اككبصددة اكتلريئت صكن كةل مدل اكسلئصئت

وبؤكد اكبتئرب اكصئككيب اكرئبقب ككبتربب اكتزائريب فن كتئل اككبئدىت اكبتئريب كبتربب اكيئبئن واكوىيئت 
اككبثدة اهكريكيب واكدول اكغربيب انلت خطورة اكثريب اكبتئريب اككفرطب كهرواق أكئم اككلبتئت اهتلايب 

وةئل صكن دكك كئ يقوم بل اكيئبئن اورئئل ثكئيب .(2)وأارزبدور وأمكيب اكثكئيب اكظرفيب كسلئصبمئ اكلئزئب 
 .غنر بقكنديب ككواتمب اكدول اككبقدكب اهخرى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-www.mocioman.gov.com/arabic/organisations/disadvantage_accession.html 

بفب اكزريف،اككلظكب اكصئككيب ككبتئرة واىقبسئد اكتزائري،كتكب بثوث اقبسئديب صربيب،اكتكصيب اكصربيب ككبثوث اىقبسئديب،كسر،اكرلب اكبئرصب -2
 .89،ص2000اكصدد اكصزرون،سنف 
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 :خئبكب اكفســل اكةئكث

ئكبن بلشك ،ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب أثد ئكذكئئذ ئهرئرنب ككلشئك ئىقبسئدن ئكصئككن ئكتدند ل بزك
ثنة راقبمئ ئىبفئقنب ئكصئكب ككبصذنفئب ئكتكذكنب ل ،م قد كذب اصدب أزكئ. ئكصىقئب ئكبتئذنب ئكدمكنب 

م اصد صدب تمىب م كفئمسئب م كلبنتب ذئنرنب ،م ئكبتئذب م ئكبن كئلب بصلن ائكتئلا ئكركصن فقش 
م ،ئلاةقب ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ئكبن سكب ئكتئلا ئكخدكن ؤكن ئكتئلا ئكركصن ، كتمكب أمذتمئن 

قد قئكب بقذنائ صكن لفر ئككائدإ ئكرئاقب كىبفئقنب ئكصئكب ككبصذنفئب ئكتكذكنب م ئكبتئذب م ككلمئ 
 .أاذذمئ مم ئصبلئؤمئ ائكخدكئب ككئ راف دكذل ل م كص،بخبكف صلمئ كدكق فن ئكصدند كل ئكتمئلا 

 

صقد صدب كؤبكذئب ل ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب م ئكدن بترد كل خىل م صكن ئكذغك كل بقدك أصكئ
ئكتلما صكن ل أاذذمئ مم بقسنذمئ فن دصك ئكتئلا ئكبلكمن كدمل ؤى ألمئ سئدفب صدب صذئقن،مذئذنب 

 .ئكلئكنبل امدف ئربذتئش زذصنبمئ ائكلراب ككدم" تمكب ئكدمثب " ئكبلكنب ل ئكذغك كل ؤشىقمئ كتمكب كل أت

مدئ م نبشكا ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب ئكخسمش ؤكن كبشكائبمئ رمئء كل ثنة ئكقمئلنل 
أكئ فنكئ نخس ئخبنئذ ئكصسمنب فن ئككلشكب ئكصئككنب .ئككثكنب أم ئكقمئلنل ئكبن بلشك ئكصىقئب ئكخئذتنب 

فمم لبنتب اثة صل ؤدئذب ككبثمىب ئككؤررنب ئكلئبتب صل ،ككبتئذب فنصمد همدئف بثمكنب دئخكنب 
أكةذ كل كملل لبنتب ل ئىلسكئك ؤكن ئككلشكب ئكصئككنب ككبتئذب م ئكبلئقسئب ئكبن نمكدمئ مدئ ئكبثم

 .ئكاثة صل ئكبثذنذ

 

ل نصباذ كرئذ ئكتذئئذ فن رصنمئ كىلسكئك ؤكن مدل ئككلشكب م ئكدن كك نبثقف اصد كل أشمو و
  ، ئككرئذئب

مدئ نذتش ؤكن ألمئ كل تمب برصن كىلسكئك كمدل ئككلشكب ىربصكئكمئ ككزذش م كثفذ م كذزد و
م كل تمب أخذم فمن بخزن ئىلسكئك لشذئ كهةئذ ، كوسىثئب ئكبن بقمك ئكثكمكب ابشانقمئ 

فن ل ثنة بصباذ خسئئس ئىقبسئد ئكتذئئذن م ئكفز. ئىقبسئد ئكتذئئذن ل ئككبمقصب صكن ئقبسئد كة
ئكقنئك ااصس ئوسىثئب أثد أمك كصمقئب ئىلسكئك ائوسئفب ؤكن ئكبرصنذب ئككذدمتب ككغئذ ئكتذئئذن 

 .أاذذ ئكككفئب ئكثرئرب ئكبن ببك كسئدفبمئ فن صككنب ئكبفئمسل ئكبن بزك



 

 أ

 

خاتمة عـــامة 
 

 نتيجة لممستجدات والتطورات العالمية الراىنة في مختمف المجاالت وتبني المنظمة العالمية لمتجارة 
لسياسة التحرير في مجال التجارة الخارجية من القيود والحواجز، فقد سعت الجزائر لالنضمام إلى ىذه 
المنظمة لما تتميز بو من انفتاح عمى العالم االقتصادي الخارجي، وتوسيع مجال التبادل الحر معتمدة 

بذلك عمى عدة إصالحات اقتصادية واجتماعية لتحسين المؤسسات الجزائرية وفق معايير المنافسة الدولية 
    والتحول إلى اقتصاد السوق، وبالتالي االستفادة من التسييالت المقدمة من طرق صندوق النقد الدولي

 (FMI) والبنك العالمي لإلنشاء والتعمير ،(BIRD .)

 فاالنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية لمتجارة يجعل لمجزائر مكانا في خريطة العالم 
و تقميص الفجوة االقتصادية، أاالقتصادية المستقبمية، وىذا طبعا وفق الجيود التي تبذليا لتقميص الفارق 

بينيا وبين العالم المتقدم، وذلك بتحرير اقتصادىا واعتمادىا عمى آليات السوق، أما في حالة عدم 
انضماميا إلى المنظمة فسوف تكون عرضة إلى إجراءات انتقامية وتعسفية من جانب الدول الكبرى التي 

يمكن أن تسيء إستخدام قواعد الدعم واإلغراق إلغراض حمائية، كما ال تستفيد من التحسينات 
. واالمتيازات التي تمنحيا المنظمة لمدول األعضاء

 ومن ىنا يبدو جميا أن مصمحة الجزائر تقتضي منيا السعي نحو االنضمام واالستفادة من تجارب 
الدول العربية والنامية التي انضمت إلى المنظمة، وىذا من أجل مواكبة التطورات الحاصمة في العالقات 

والتبادالت التجارية والدولية التي تحكم البناء االقتصادي الدولي، ومن أجل االستفادة من مزايا ىذا 
. النظام، ىذا من جية، ومن جية أخرى حتى ال يفوتيا قطار العولمة فتصبح معزولة عن العالم

 

 ومما سبق نصل لمقول بأنو طالما أننا نعيش في عالم يرسم األغنياء فيو قواعد المعبة، وطالما أن 
تقوية مركز الجزائر خصوصا والبمدان النامية عموما في النظام االقتصادي العالمي في مواجية األغنياء 

والمنافسين اآلخرين يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، سوف يكون التعايش بدرجة أو بأخرى مع النظام 
 .الجديد لمتجارة العالمية أمرا ال مناص منو

 

 



 

 ب

 

 المتوصل إلييا بناءا عمى دراستنا نذكر والتوصياتومن جممة النتائج  :
إن االنضمام إلى المنظمة العالمية يستوجب القيام بإصالحات ىيكمية في مختمف المجاالت  -

االقتصادية لتأىيل وتنظيم االقتصاد الجزائري عامة والتجارة الخارجية خاصة لتعظيم مكاسب 
. االنضمام والتقميل من االنعكاسات المتوقعة ليذا االنضمام

ىدف تسعى إليو حكومتنا منذ سنوات، لكن تعاقب الحكومات  (OMC)إن االنضمام إلى  -
الجزائرية في العشرية العويصة التي عاشتيا الجزائر، وكذا التردد الموجود والمعارضة الداخمية من 

 .، أدت إلى تأخر تقدم ىذه المفاوضات"أرباب العمل والنقابات العمالية"طرف الثنائية 
االنضمام إلى المنظمة واالندماج في النظام الدولي الجديد لمواكبة التغيرات االقتصادية العالمية  -

مسألة حتمية، ذلك نظرا لمبيئة االقتصادية المعاصرة والتي تثمن العولمة االقتصادية واالنفتاح 
 .االقتصادي العالمي

وفي ظل ىذه الظروف، ال مفر أمام الجزائر وسائر الدول النامية بالطبع من سموك سبيمين في  -
 :آن واحد

o العمل عمى تقميل الخسائر المحتممة واغتنام الفرص الجديدة التي يتيحيا النظام وتحويل ىذه : أوليما
 .الفرص من فرص نظرية إلى فرص واقعية

o اعادة ىيكمة االقتصاد الجزائري بقصد بناء قوتو الذاتية وتخفيض درجة اعتماده عمى : ثانييما
 .الخارج وتحسين وضعو في نظام تقسيم العمل الدولي

 كل ىذا لن يأت إال عن طريق :
يجب أن ننظر إلى سمبيات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية باعتبارىا نوعا من التحديات تستمزم  .1

. قوة كبرى لمواجيتيا
حتى يمكن التغمب عمى العقبات الداخمية التي تعترض الصادرات الجزائرية فإننا نقترح وضع  .2

استراتيجية شاممة لمتصدير عالوة عمى ضرورة التوسع في المشاريع الزراعية، واستصالح ما 
يمكن من األراضي البور والصحراوية، حفر اآلبار وادماجيا ضمن أىداف برنامج اإلصالح 
االقتصادي وأن يراعي فيو إشراك القطاع الخاص كذلك يجب العمل عمى تنمية الصناعات 

 .الجزائرية الناشئة عمميا وليس بالقول وتذليل الصعوبات المعيقة لنشاطيا
رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية في مختمف القطاعات االنتاجية الجزائرية، وتطوير المنتجات،  .3

 .وتخفيض تكاليف االنتاج والتسويق لمواجية المنافسة في الداخل
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البد من توفر النوايا الحسنة واإلرادة السياسية الحقيقية لدى المسؤولين بالجزائر من أجل بعث  .4
اقتصاد عربي حقيقي، قصد تالشي اآلثار السمبية المحتممة وتحقيق االستفادة الكاممة من الفرص 

 .والمزايا التي يحققيا االنضمام لمنظمة التجارة العالمية في ظل العولمة
البد من العمل عمى تطوير كافة أشكال العالقات االقتصادية البينية، ومنيا التجارة واالستثمار  .5

 .والعمالة وتطوير األسواق المالية العربية
البد من االعتماد عمى االمكانات المتوفرة بالجزائر لتمبية االحتياجات المحمية وفي نفس الوقت  .6

العمل عمى تقميل االعتماد عمى الخارج من خالل بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية وتحسين طرق 
 .األداء بالنسبة لممسؤولين والمسيرين عموما

البد عمى الجزائر أن تعمل عمى تشجيع االستثمارات وتحفيز المستثمرين من خالل منح إعفاءات  .7
 .ضريبية وتسييالت جمركية

فتطبيق ىذه التوصيات إلى جانب توصيات أخرى قد يقمل من اآلثار السمبية التي قد تنجم عن 
االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويسمح باالستفادة بصورة جيدة من المزايا االيجابية التي يوفرىا 

. االنضمام لألعضاء في المنظمة
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: كرة

تهقاسى ساٌزي،ػثذ انقادر درتال،ذسٍٓم انرعارج ٔذؽذٌاخ االصالغ انرعاري فً انعشائز،يعهح االقرصاد - 

 .2008/2005ٔانًعرًغ،انؼذد 

تفح انشزٌف،انًُظًح انؼانًٍح نهرعارج ٔاالقرصاد انعشائزي،يعهح تؽٕز اقرصادٌح ػزتٍح،انعًؼٍح انؼزتٍح -

 .2000نهثؽٕز االقرصادٌح،يصز،انسُح انراسؼح انؼذد انؼشزٌٔ،صٍف 

" يننٕط ايبنشؼاهس ا "رج، ٍح نهرعاملنؼااُظًح مل اىلو إإلَضًاخ اْاَاخ ٔ رذٌاحتل ذقزٌز ؼٕ، نًظالطٕ ظٍال-

 2000.، نؼايحاًذٌح حمل، دار اؤسسحملد اقرصاا: ٌٔػذدادي ٌضا َاصز  ٔ ا2001.

انُرائط ٔيؼانعرٓا،دار _دمحم يرُأي،َاصز دادي ػذٌٔ،انعشائز ٔانًُظًح انؼانًٍح نهرعارج،أسثاب االَضًاو-

 .57،ص2003انًؽًذٌح انؼايٍح،انعشائز،

دمحم ػثٍذ دمحم يؽًٕد،يُظًح انرعارج انؼانًٍح ٔدٔرْا فً ذًٍُح اقرصادٌاخ انثهذاٌ االساليٍح،دار انكرة -

.368،ص2007انقإٍََح،يصز،  

ٌح دالقرصاانهعُح ، اٍحملنؼارج انرعاا يُظًح يفٔض نرفاو ٔاالَضًااػذ اقٕ: اٌضٕرًذ حمل ْٔال أؼًذ يؽسٍ-

 .2001ركٌٍَٕٕ، سٍا آيبالظرًاػٍح نغزٔا

ٔأشزْا ػهى االقرصاد انٕطًُ، يذكزج OMC   َاٌد انشٔتٍز، يؽعٕب دمحم، ػًًٍز أؼًذ، اَضًاو انعشائز -

. ، انثهٍذج2003/2004ذخزض نٍُم شٓادج انهٍساَس فً انؼهٕو االقرصادٌح، 

سهٍى انسؼذأي،انعشائز ٔانًُظًح انؼانًٍح نهرعارج،يؼٕقاخ االَضًاو ٔأفاقّ،انطثؼح األٔنى،دار - 

  .2008انخهذٍَٔح،انعشائز،

سًٍز انهقًاًَ،يُظًح انرعارج انؼانًٍح ٔآشارْا انسهثٍح ٔاالٌعاتٍح ػهى أػًانُا انؽانٍح ٔانًسرقثهٍح،دٌٔ - 

 .َاشز،انزٌاض،

سًٍز دمحم ػثذ انؼشٌش،ػانًٍح ذعارج انقزٌ انؽادي ٔانؼشزٌٍ،انعشء األٔل،انًكرة انؼزتً - 

. 2006انؽذٌس،االسكُذرٌح،

 ػثذ انًطهة ػثذ انؽًٍذ،انعاخ ٔآنٍاخ يُطًح انرعارج انؼانًٍح،يٍ أرٔظٕاي نسٍاذم ٔؼرى انذٔؼح،انذار -

. 2005انعايؼٍح،يصز،

 ػثذ انقادر تاتا،سٍاساخ االسرصًار فً انعشائز ٔانرًٍُح فً ظم انرطٕراخ انؼانًٍح انزاُْح،أطزٔؼح يقذيح نٍُم -

 .2004-2003شٓادج دكرٕراِ دٔنح فً انؼهٕو االقرصادٌح فزع انرخطٍط،ظايؼح انعشائز،

. 2003ػادل أؼًذ ؼشٍش،يعذي يؽًٕد شٓاب،أساسٍاخ االقرصاد انذٔنً،يُشٕراخ انؽهثً انؽقٕقٍح،تٍزٔخ،- 

ػهً ؼافظ يُصٕر، ذقذٌز ٔذؽهٍم اَشار انًرٕقؼح تانرعارج فً انسهغ، انًهرقى انذٔنً ؼٕل ذأٍْم انًؤسسح - 

 .2001 أكرٕتز، 30-29االقرصادٌح، كهٍح انؼهٕو االقرصادٌح ٔػهٕو انرسٍٍز، سطٍق، 

 .فالغ سؼٍذ ظثز،اَؼكاساخ انؼٕنًح ٔذؽزٌز انرعارج ػهى انصُاػح انؼزتٍح-

فضم ػهً يصًُ،اَشار انًؽرًهح نًُظًح انرعارج انؼانًٍح ػهى ذعارج خارظٍح ٔدٔل انُايٍح،انطثؼح األٔنى،يكرثح - 

 .2005يذتٕنً،انقاْزج،

 صانػ صانؽً، اَشار انًرٕقؼح الَضًاو انعشائز إنى  ، انًرقى انذٔنً ؼٕل ذأٍْم انًؤسساخ االقرصادٌح، كهٍح -

. 2001 أكرٕتز 29/30االقرصادٌح ٔانرسٍٍز، 
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