
   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

679 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 " المنظمة العالمية للتجارة وبلدان العالم النامية"
 إعداد الباحثة:

 صفاء فوزي خالد الزعبي

 مدير االستثمار

 بلدية المعراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

680 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : الملخص

المتعدد األطراف اهتمامات التنمية حتى جولة  تاريخيًا ، لم تكن التنمية في صميم نظام التجارة متعدد األطراف. لم يدمج النظام التجاري  
على بذرة فشلها ، بالنظر إلى التركيز على التنمية الذي    2001الدوحة اإلنمائية ، والتي من المفارقات أنها احتوت منذ إطالقها في عام  

قاته بالتنمية. تطورت االتفاقية العامة كان من المفترض أن تتبناه. يهدف البحث الحالي إلى فهم الجوانب الرئيسية للنظام التجاري وعال
بح  للتعريفات الجمركية والتجارة بمرور الوقت في معاملتها للبلدان النامية، مما أدى إلى تغيير استخدام المعاملة الخاصة والتفاضلية. أص

العالمية والتنمية إلى خلق مساحة لمناقشة القواعد واضًحا مع منظمة التجارة  سياسة التنمية. يتم تقديم بعض   عدم التوازن في وضع 
 ( اليوم. WTOاألفكار حول تحديات الحوكمة الحالية التي تواجه منظمة التجارة العالمية )

  :المقدمة

منظمة التجارة العالمية من أهم المنظمات االقتصادية الدولية، بل قد تكون أهمها وذلك إذا أخذ في االعتبار عدد الدول المنضمة إليها  
 .التي تغطيها وكذلك النتائج التي تترتب عليها حاليًا ومستقبال والمجاالت

وتزداد أهمية دراسة هذه المنظمة عندما نربطها بالعولمة، حيث تتالءم بشكل كامل مع النظام االقتصادي للعولمة، وهو النظام الرأسمالي 
الداخلي والخارجي وتستهدف هذه المنظمة أيضًا تحرير   الذي يتأسس على الحرية االقتصادية. ومن صورها حرية التبادل على المستويين

 التبادل الدولي من كل القيود التي تحد منه.

 االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة

 نشأة منظمة التجارة العالمية:

خريطة العالم وفق مصالحها السياسية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول المنتصرة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية تشكيل  
  ، كما تم انشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.1945واالقتصادية والعسكرية وغير ذلك، ومن هنا أنشأت منظمة األمم المتحدة عام  

جتماعي التابع لها، وفي من خالل المجلس االقتصادي واال 1946وقد بدات جهود األمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي للتجارة في عام 
دولة واقترح فيه انشاء مؤسسة دولية لتنظيم التجارة، اال أن    53تم اعداد ميثاق "هافانا" لتنظيم التجارة الدي وقعت عليه    1948عام  

ريكية على مبدأ  الواليات المتحدة اعترضت على مشروع الميثاق، وذلك للمعارضة التي أبدتها اتحادات المنتجين في الواليات المتحدة األم
وفي نفس الوقت الدي رفضت فيه الواليات المتحدة مشروع ميثاق "هافانا" دعت   تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في االستيراد.

بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض القيود الكمية على الواردات بهدف توسيع التجارة العالمية، في البداية 
كان التفاوض يتم بين كل دولتين على انفراد وحول سلع معينة ثم جمعت هده االتفاقيات وعممت في اتفاق متعدد األطراف اطلق عليه  

 "االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة.

، وقد تطورت 1948ر  دولة لتصبح االتفاقية سارية المفعول ابتداء من يناي  23مندوبو    1947وقع على هده االتفاقية في أكتوبر عام  
 هده االتفاقية بحيث أخذت شكل ومقومات المنظمة الدولية وأصبحت كما لو كانت احدى المنظمات العالمية. 
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 المعاملة الخاصة والتفضيلية في قانون منظمة التجارة العالمية:

ات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، تشير المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقي
من جانب واحد، مرونة كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات واستعمال صكوك السياسات، ومن جانب آخر، ُتعطي الدول المتقدمة الحق 

 ة فئات:في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية. وعادة ما ُتدمج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع

 فترات طويلة لتنفيذ االتفاقيات وااللتزامات؛  •
 التدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول؛  •
 نصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية؛ •
 المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية. الدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية ألعمال  •

باإلضافة للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، تحتوي بعض اتفاقيات المنظمة أيضًا على نصوص خاصة لصالح الدول األقل 
وفي    ية أو كلية( من االلتزامات.(. وتتضمن هذه الشروط الخاصة بالدول األقل نموًا أطرًا زمنية أطول أو إعفاءات )جزئLDCنموًا )

ردة  سياق المعاملة الخاصة والتفضيلية، يقر أعضاء المنظمة باألوضاع االقتصادية المختلفة للدول النامية وحاجاتها لتنفيذ االلتزامات الوا
 في اتفاقيات المنظمة.

 تأثير منظمة التجارة العالمية على االقتصاد العالمي:

ارة العالمية أثارا مهمة على االقتصاد العالمي ، من خالل ربط عالقات ومصالح تجارية دولية متشابكة بين لقد كان لقيام منظمة التج
عدد من البلدان ، ومع ميالد هذه المنظمة اكتمل عقد مؤسسات النظام االقتصادي العالمي الحديث الذي يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي  

الى االستفادة من تحرير التجارة وحركة رؤوس األموال الدولية. وقد سبقت ميالد هذه المنظمة   وتسعى الدول األعضاء  بمبادئه وآلياته.
مفاوضات عسيرة برهنت على التناقضات القائمة بين الدول الصناعية الكبرى الباحثة عن أسواق لتصريف منتجاتها ، والدول النامية 

االستفادة من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة واعتبار التي تسعى لحماية اقتصاداتها من المنافسة الشديدة ، و 
 المنظمة جهازا جديدا لتمرير سياسات القوى العظمى المهيمنة 

ان ابرز سمات االقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات واأليدي العاملة عبر الحدود  
 ية واالقليمية ، وهي مرتبطة بتطور تكنولوجيات االتصال التي أدت الى جعل العالم يبدو كقرية صغيرة. الوطن

وتهدف المنظمة الى تقوية االقتصاد العالمي من خالل تحرير التجارة من جميع القيود ، ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول  
ة واالستغالل األمثل لها ، وتوسيع وتسهيل الوصول الى األسواق الدولية ، والتعاون مع األعضاء ، وزيادة الطلب على الموارد االقتصادي

وقد حظي   المؤسسات الدولية االخرى ) صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي( لتحقيق االنسجام بين السياسات التجارية والمالية والنقدية. 
هام من اهتمامات المفكرين االقتصاديين والسياسين في جميع أنحاء العالم بعد موضوع عولمة االقتصاد خالل السنوات األخيرة بجانب  

أن بدا واضحا للعيان أن التطورات االقتصادية السريعة والمتالحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر أدت الى نظام اقتصادي جديد أعاد  
مة من العالقات والمصالح االقتصادية المتشابكة التي ساهمت في  ترتيب األولويات وااليديولوجيات االقتصادية للدول ، والى بروز منظو 

 قيام نظام اقتصادي عالمي أكثر تعقيدا .
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 الدول الصغيرة غير مؤثرة في المنظمة 

إن المبدأ المتفق عليه ولو على المستوى النظري والذي على أساسه يتم توقيع االتفاقيات هو مبدأ التفاوض. وال يعني تقديم طلب من 
دولة نامية واستجابة من دولة متقدمة وإنما هو تفاوض يجب اإلعداد له جيدا على مستوى الخبراء بالتحديد من جهة والتحالف مع الدول 

 التي تتقاطع الدول الصغيرة معها في المصالح من جهة ثانية. 

االقتصادية للبلد وهيبته سياسيا وعسكريا واقتصاديا   وجه االنتقاد: تعتمد المنظمة آلية التفاوض ومن العوامل المؤثرة في التفاوض القدرة
إال أن التفاوض يتوقف في األساس على الكفاءات وعدد الخبراء فعلى سبيل المثال ال الحصر الواليات المتحدة األميركية حضرت مؤتمر 

ن غير قادرة على تمويل مدة إقامتهم ولذا  خبيرا بينما الدول النامية لديها نقص في الخبراء وحتى في بعض األحيا  260سياتل بما يقارب  
تصبح الدول الصغيرة غير فاعلة وغير مؤثرة بفعل عوامل هيكلية. وحتى في الحاالت التي تملك فيه الخبراء يدافعون باستماتة عن  

تبدالهم باعتبارهم مصالح دولهم وشعوبهم فإن هؤالء الخبراء تتعرض عواصم بلدانهم للضغط من طرف الدول المتقدمة لتغييرهم أو اس
مشاكسين ومعرقلين لسير المفاوضات. وحتى في الحاالت التي ينجح هؤالء الخبراء في تحقيق مكاسب على المستوى النظري في صياغة  

 االتفاقيات تتعرض هذه الدول لمشاكل جديدة تتعلق بالتنفيذ. 

ف في غياب المنظمة وأن المنظمة تقوي من قدرتها التفاوضية،  التطمينات: ترى المنظمة العالمية للتجارة أن الدول الصغيرة ستكون أضع
مة في النظام التجاري للمنظمة، الجميع ملزمون بالتقيد بنفس القواعد والضوابط. وبناء على هذا فلقد مكنت إجراءات تسوية النزاع في المنظ

متقدمة. لوال المنظمة لما كان بوسع هذه البلدان  بعض الدول النامية أن تعترض على بعض اإلجراءات المتخذة من طرف بعض الدول ال
الصغيرة أن تتصرف ضد شركائها التجاريين األقوياء. وتضيف المنظمة لدعم رأيها أن القواعد تنتج عن المفاوضات متعددة األطراف.  

ات والمنتجات الزراعية، )يدانان فمفاوضات األورغواي ما كان لها أن تنجح لو لم تقبل الدول المتقدمة إعادة النظر في تجارة المنسوج
 يشكالن أهمية كبيرة لدى الدول النامية(.

 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية:

، وحددت فترة عشر سنوات للتطبيق 1995ودخلت إلى حيز التنفيذ في العام    1994لقد تم توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية في  
م. الدول التي وقعت على االتفاقية أرادت أن تؤمن 2004ي أنه يفترض أن تطبيقها سيتم بالكامل مع نهاية عام الكامل لهذه االتفاقية، أ

ل  التطبيق الصحيح والكامل لهذه االتفاقية، ولكن الدول المتقدمة هي المستفيدة في الدرجة األولى من قيام المنظمة، ولذلك كانت أشد الدو 
ولتحقيق هذا األمر، فإن االتفاقية نصت على إنشاء مؤتمر وزاري يتكون من ممثلي جميع    االتفاقية.حرصا على التطبيق الكامل لهذه  

الدول األعضاء بالمنظمة، وقد ألزمت االتفاقية بعقد هذا المؤتمر الوزاري مرة على األقل كل سنتين، وإدخال مصطلح على األقل أتاح 
 انعقاده قبل مرور سنتين.

ألول للمنظمة هادئا إلى حد ما، ثم أخذت المؤتمرات الوزارية التالية )تشتعل(، وكان هذا االشتعال مسببا بصفة  كان المؤتمر الوزاري ا
رة رئيسية من النتائج التدميرية التي ألحقتها منظمة التجارة العالمية باقتصاديات كثير من الدول وخاصة الدول النامية. ولقد بلغ من خطو 

ومصطلح جولة    ختالفات بين المجتمعين فيها أن أصبح يستخدم مصطلح جولة وذلك بدال من مؤتمر وزاري.هذه المؤتمرات ومن حدة اال
ية يذكرنا أو يعود بنا إلى جوالت الغات، وهذا يجعلنا نقول إنه إذا ظلت األمور سائرة على ما فيه من نتائج سلبية لمنظمة التجارة العالم 

ديدة الخطورة، وكذلك إذا ظلت األمور سائرة على ما هي عليه من حيث معارضة الدول النامية على اقتصاد الدول النامية، وهي نتائج ش
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لهذه النتائج وعدم االستسالم لها. نقول إنه إذا ظلت األمور سائرة على هذا النحو فإن المنظمة سوف تتعرض لتغييرات جوهرية تعيد 
 المشتركة فيها. صياغة أهدافها ووسائلها والعالقات التنظيمية بين الدول

 الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية:

الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية قضية من قضايا األمة العربية، وهي قضية تحمل كل خصائص العمل العربي على المستوى 
 على المستوى الدولي. الدولي، وسوف نحاول في سطور محدودة أن نعرف بهذه القضايا وبأنها تحمل خصائص العمل العربي 

العالمية استغرق حوالي ثالثين عاما ) .1 التجارة  أكثر من ذلك إذا رجعنا قبل عام  1993-1963اإلعداد لمنظمة  (، بل قد يكون 
. يعني ذلك أن اإلعداد لهذه المنظمة وإعالن ميالدها يعتبر أطول فترة إعداد لمنظمة دولية. مع هذه الفترة الزمنية الطويلة 1963
تزيد عن ثالثين عاما فإن الدول العربية كانت شبه غائبة عن اللقاءات الدولية والترتيبات الدولية التي كانت تعمل على قيام  التي  

لقد استخدمنا مصطلح شبه غائبة، والسبب أن الدول العربية لم تشارك كلها في الترتيبات لقيام هذه المنظمة، وحتى التي    المنظمة.
 ة لها خطة محددة تفاوض حولها وتستقطب المؤيدين لها.شاركت لم تشارك كمجموع

 هناك أسبابا وليس سببا واحدا وراء هذا األمر: 

 التنسيق بين الدول العربية وخاصة على المستوى الدولي ضعيف ومضطرب، يعلو ويهبط ويحضر ويغيب.  •
( كانت نشطة لشل فاعلية الدور  1993-1963العمل العربي على المستوى الدولي له مشاكله. قد تكون إسرائيل في هذه الفترة ) •

العربي على المستوى الدولي، لكن غير العرب لهم مشاكلهم أيضا بل ومع قوى كبرى، لكنهم تفاعلوا على المستوى الدولي. وهذا  
 سبب ثان.

ة في األحداث الدولية  الدول العربية تصنف جميعها ضمن الدول النامية، وقد عملت الدول المتقدمة على تهميش دور الدول النامي •
عربا وغيرهم. وكانت الدول العربية كمجموعة أقوى مجموعات الدول النامية المرشحة إلبطال هذا التهميش. وهذه القوة وراءها أسباب 

 كثيرة أحدها البترول، وليس هو السبب الوحيد للقوة. 
غالبية الدول العربية اآلن لها ارتباطها بهذه المنظمة، سواء  أدركت الدول العربية أهمية منظمة التجارة العالمية، قد يكون متأخرا و  •

عضوية كاملة أو مراقبين أو شبه مراقبين، وعندما أصبحت بعض الدول العربية في داخل المنظمة فإن مشكالت الدول العربية 
 معها بدأت في التزايد.

منها له خصوصيته بالنسبة للبالد العربية، إال أن غالبية هذه المشكالت وألجل تكييف هذه المشكالت تكييفا صحيحا فإننا نقول إن القليل  
 تسري على البالد النامية والبالد العربية، ومعها الدول النامية مع منظمة التجارة العالمية.

 أهم هذه المشكالت أو القضايا: 

 العالقة بين التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا.  •
 ة والديون والتمويل.العالقة بين التجارة الدولي •
 العالقة بين التجارة الدولية وقضايا العمل والبيئة. •
 تحرير التجارة في الخدمات. •
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 السلع الزراعية إنتاجا وتجارة. •
 كل قضايا حقوق الملكية الفكرية.  •
 العالقة بين التجارة الدولية واالستثمار.  •

النامية وضمنها الدول العربية مع منظمة التجارة العالمية. عندما ننظر في هذه هذه عينة من قائمة طويلة لمشكالت تواجهها الدول  
 العينة، فإننا نكتشف أن المجاالت الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة مطلوب إعادة النظر فيها.

حداث العالمية التفاوض لكل الدول مشكالت مع منظمة التجارة العالمية حتى الدول المتقدمة التي صنعت المنظمة. ولقد فرضت األ •
 من جديد حول هذه القضايا. 

كشفت المراقبة لقضايا الدول مع منظمة التجارة العالمية أن كل القضايا الخاصة بالدول المتقدمة بدأ التفاوض حولها أو حدد موعد   •
ليل منها هو الذي بدأ التفاوض حوله  للتفاوض حولها. أما القضايا الخاصة بالدول النامية وضمنها الدول العربية مع المنظمة فإن الق

أما الكثير فإنه ال يزال في مرحلة الدراسة. وتعبير في مرحلة الدراسة تعبير مملوء بالغموض والضعف، بل قد يكون كناية عن رفض 
 االعتراف بهذه القضايا.

 مزايا العضوية في منظمة التجارة العالمية:

 ( 74، 2005عضاء في المنظمة أهمها: ) المنظمة العربية، هناك فوائد عديدة يمكن أن تجنيها الدول األ

 ان تنفيذ اتفاقيات المنظمة بوجه عام يجعل من الممكن توسيع نطاق الفرص التجارية بالنسبة للدول األعضاء.  •
د وتقلل من أوجه  ان النظم متعددة األطراف األكثر صرامة تكفل وجود بيئة تجارية أكثر أمنا وتزيد القدرة على التنبؤ بما قد يستج •

 عدم اليقين في العالقات التجارية.
 ال يجوز اال للدول األعضاء ممارسة الحقوق المحددة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.  •
ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمس الى حد كبير درجات الشفافية في سياسات التجارة وممارسات الشركاء التجاريين مما يفرز  •

 العالقات التجارية.  أمن
 يمكن لألعضاء اللجوء الى آلية تسوية المنازعات التابعة للمنظمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التجارية. •
تمكن العضوية البلدان من النهوض بمصالحها التجارية واالقتصادية من خالل المشاركة الفعالة في المفاوضات التجارية متعددة   •

 تجارة العالمية ، وهذه تضمن اتساق أية قواعد جديدة أو تعديالت للقواعد الموجودة مع مصالح األعضاء. األطراف في اطار منظمة ال

 اثر منظمة التجارة العالمية على الدول النامية

لتسعين دولة،  قد زادت في الفترات األخيرة أعداد الدول النامية بشكل غير مسبوق في منظمة التجارة العالمية، وزادت الدول لكي تصل  
مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل ان يتم تنفيذ القواعد والقوانين التي من أجلها وضعت تلك المنظمة، وهي أن  

 يكون هناك تضافر في الجهود حتى تستمر الدول النامية مشاركة بالتجارة الدولية، وذلك من خالل ما يوافق نموها االقتصادي. 
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النامية في الفترات األخيرة قد زادت إلحاحا على الدول المتقدمة من أجل منحهم معامالت خاصة وتفضيلية في االتفاقيات،   وكانت الدول
مما يجعل لهم حالة من المرونة تمكنهم من دعم االقتصاد الخاص بهم، وبالفعل ساعدتهم الدول المتقدمة على هذا األمر. ولكن اآلثار 

 بية وآثار سلبية ويمكننا تلخيصهم فيما يلي:قد انقسمت إلى آثار إيجا

 اآلثار اإليجابية

وكانت اآلثار اإليجابية قد تمحورت حول جواز حماية الصناعات الوطنية واالقتصاد القومي من أي منافسات غير عادلة، وظهرت حالة  
يات الجمركية في الدول المتقدمة للنمو من من حماية االقتصاد من أي منافسة ضارة، باإلضافة إلى أنه تم اإلعفاء من نظام األفضل

 الضرائب الجمركية. كما أتيح للدول النامية أن تقترض من الدول المتقدمة.

 اآلثار السلبية 

المنتجات  بين  المنافسة  في  الصعوبة  إلى وجود جانب من  للدعم، باإلضافة  التدريجي  اإللغاء  السلبية في عملية  اآلثار  تلك  وتمثلت 
النامية والمنتجات الخاصة بالدول المستورة، باإلضافة إلى أن الدول الواقعة في االتحاد األوروبي قد بدأت تبعد بشكل الخاصة بالدول  

 تدريجي عن المنتجات الخاصة بالدول النامية، مما أدى إلى وجود حالة من االنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية.

 لعالمي آثر منظمة التجارة العالمية على االقتصاد ا

استطاعت تلك المنظمة أن تقيم عالم اقتصادي كبير وقوي، ينتشر في هذا العالم حالة من السالم والرخاء، حيث أن كل من المنتج 
والمستهلك لديهم ضمان باإلمداد المستمر من البضائع، باإلضافة إلى وجود العديد من الخيارات في المنتجات والمواد الخام، مما يضمن 

صدرين والمنتجين أن األسواق الخارجية سوف تظل مفتوحة األبواب أمامهم. ساهمت تلك المنظمة أيضا في توفير حالة من لكل من الم
الحماية المناسبة للسوق الدولي، وكانت تلك الخطوة من أجل مالئمة مختلف المستويات في المعيشة، باإلضافة إلى العمل على وضع  

تمد على الكفاءة االقتصادية من أجل العمل على تخصص الموارد، وكان لها آثر كبير أيضا في  جانب تنافسي دولي للتجارة، كان يع
 عملية تحقيق التوظيف الكامل لمختلف موارد العالم. 

كما استطاعت المنظمة في هذا الوقت أن تقوم بتحقيق العديد من األهداف االستراتيجية الخاصة بالمنظمة، وذلك ضمن جولة أورجواي 
انت من خالل اتفاق متعدد األطراف يخص التجارة في السلع، باإلضافة إلى االتفاقيات المختلفة بشأن التجارة في الخدمات، كما  التي ك

 أنها اشتملت على اتفاقية اإلجراءات الخاصة باالستثمار المرتبطة بالتجارة. 

 شعار منظمة التجارة العالمية

ا المنظمة يتمثل في الكرة  ألرضية، وذلك من خالل ستة أقواس رسومية، وتم استخدام األلوان األساسية للضوء، كما كان شعار تلك 
وكانت تلك األلوان تمثل األحمر واألزرق واألخضر، وذلك من خالل التبادل، وكانت تلك العملية تدل على أن الحركة العالمية للتجارة 

السيدة سو ي الدول تتم من خالل تحالف استراتيجي، كما أكدت  أنه يوحى بحالة من اإليجابية بين  الشعار  التي قامت بتصميم  ونج 
 والتفاؤل، وذلك بسبب النظر في الدوامة التي تدمج روح المنظمة وتعمل على تعزيز التجارة. 
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التجارة وتدفقها بالطبع يوجد العديد من األهداف األساسية لمنظمة التجارة العالمية، والهدف األساسي هو أن يتم المساعدة في سريان  

 بشكل سلسل وحرية تامة، وبالتالي تقوم المنظمة بتلك الخطوات من خالل: 

 العمل على فض المنازعات التي تتعلق بالتجارة  •
 العمل على مراجعة مختلفة السياسات القومية التي تتعلق بالتجارة  •
 العمل على نشر التعاون بين المنظمات الدولية األخرى.  •
ون والمساعدات إلى الدول النامية في مختلف الموضوعات التي تتعلق بالسياسات التجارية، وذلك من خالل العمل على تقديم الع •

 المساعدات التكنولوجيا. 
 العمل على إدارة االتفاقيات من خالل التجارة •
 التواجد في مختلف المنتديات التي تعمل على المفاوضات المتعلقة بالتجارة. •

 التجارة الدولية 

ارة الدولية واحدة من العمليات التي تعتمد بشكل أساسي على تبادل السلع بين الدول، باإلضافة إلى أنها تساهم في نشر وتقوية تمثل التج
دور االقتصاد الدولي، مما يعمل على التأثير والتأثر في العرض والطلب باإلضافة إلى األسعار الدولية، وتعرف التجارة الدولية على  

من القواعد التي تستخدم في تنظيم طرق التبادل الخاصة بالمنتجات بشكل دولي، ويكون األمر من خالل االعتماد   أنها مجموعة كبيرة
 على المناطق التجارية واألقاليم الجمركية. 

 أهمية التجارة الدولية

م، حيث يظهر دورها في دعم االستفادة تمثل التجارية الدولية واحدة من أهم العمليات التي تؤدي إلى نجاح االقتصاد في جميع أنحاء العال
الخاصة بكل الدول، فيما عادا المميزات التي يتم تقديمها من قبل الدول األخرى، ويكون السبب في هذا األمر عدم قدرة الدول على أن  

النقاط القليلة القادمة سوف   توفر االحتياجات الخاصة بالمجتمع، وبالتالي فيمكن االستفادة من الموارد الخاصة بدول أخرى، وبالتالي ففي 
 نقوم بتوضيح أهمية التجارة الدولية. 
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 تساهم التجارة الدولية في عملية تعزيز وتنمية العالقات الدولية، وذلك لدورها الكبير في عملية الربط بين الدول.  •
مبدأ التخصص، والذي يساهم في  تساهم التجارة الدولية في توفير مختلف الخدمات ومختلف السلع، وذلك بدون االعتماد على   •

 توفير المنتجات بأسعار قليلة. 
 يعمل على دعم القدرات التسويقية، ويكون هذا األمر من خالل تأسيس مختلف األسواق الخاصة بالمنتجات المتنوعة.  •
على تنويع الخيارات  يعمل على رفع معدل الرفاهية في المجتمع ويكون هذا األمر من خالل توفير العديد من المنتجات التي تعمل •

 بين كل من األفراد سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين.
تعمل على مشاركة الدول في بناء األنظمة االقتصادية القوية والمختلفة والتي بدورها تستطيع تعزيز مفهوم التنمية المستدامة حيث   •

 توفر مختلف المعلومات و الوسائل التكنولوجية الحديثة. 
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Abstract: 

Historically, development has not been at the heart of the multilateral trading system. The multilateral trading system did not 

integrate development concerns until the Doha Development Round, which ironically contained since its launch in 2001 the 

seed of its failure, given the development focus it was supposed to embrace. The current research aims to understand the 

main aspects of the trading system and its relations to development. The General Agreement on Tariffs and Trade has evolved 

over time in its treatment of developing countries, changing the use of SDT. The imbalance in rule-making has become 

apparent with the World Trade Organization and development creating a space for discussion of development policy. Some 

insights into the current governance challenges facing the World Trade Organization (WTO) today are offered. 
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