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 الممخص:

خدمة تقديم ، فكل دولة تسعى الى ةاىتمامات اي دول في مقدمةالتجارة الدولية عزيز تيعد 
مويل تجارتيا الداخمية والخارجية ومن اىميا تبوسائل عدة، مشروعات التنمية الخدمات والبنى التحتية 

  في تمك الدولة. ينالمستدام والنمو مما يؤدي الى ازدىار وتحقيق التنمية ;
تجارية البد من توافر بيئة ، المستدامين لنمو والتنميةا تحقيقفي ميمًا  راً دو ولكي تؤدي التجارة الدولية 

، التجارة الدولية تعد محركًا لمنمو والتنمية، و مساند لعممية التنمية دوليمناسبة و نظام تجاري  دولية
النشاط التجاري واالقتصادي لدول العالم ،  ازدىارمساىمتيا بشكل كبير في لذلك ويعود سبب 

لذلك تستخدم أدواتيا , مية تجارتيا الدولية عفاعمى مدى بشكل اساس عتمد والنشاطات المذكورة آنفًا ت
الذي يؤدي  التبادل التجاري الدوليال سيما في مجال ،الفاعمة في تحقيق التنمية والنمو المستدامين 

تسمى بعقود التجارة عابرة لمحدود ظيور عالقات تعاقدية و ، ارة الدولية إلى اكتساح االفراد لحقل التج
الى تحقيق التنمية  ، ويؤدي بالنتيجةبوصفيا اداة لممبادالت االقتصادية والخدمية عبر الحدود  الدولية

 المستدامة.
النمو المستدام، التجارة الدولية، التنمية المستدامة ، تحرير التجارة ، تقرير )الكممات المفتاحية: 

 (.برونتالند
Promoting Of International Trade And Its Impact On Achieving 

Sustainable Growth And Development 

PhD. Muna Naiem Jaaz 

Al-bayan University – college of law 

Abstract: 

the promotion of international trade is one of the most prominent concerns of 

any country. 

In order for international trade to play a fundamental role in achieving 

sustainable growth and development, there must be an appropriate 

international trade environment and an international trading system that 

supports the development process and improves the processes of international 

trade exchange. For the countries of the world, the growth of the economy of 
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any country depends on the effectiveness of its international trade, so 

international trade uses its effective tools in order to achieve sustainable 

development and growth, especially in the field of international trade. Its  

called international trade. It is one of the most important means by which 

international trade proceeds as a tool for economic and service exchanges, 

which would achieve sustainable development. 

Keywords: (Sustainable Growth, International Trade, Sustainable 

Development, Trade liberalization, Brundtland Report). 

  :المقدمة
من اكثر الموضوعات التي تشغل  بشكل عام  1 موضوع التنمية المستدامةيعد 

المجال التجاري الدولي في غاية ي البحث فيعد و بال المجتمعات في ارجاء العالم، 
في تحقيق النمو والتنمية المستدامين ، ظاىر يؤديو ىذا المجال من دور ما ل ;االىمية
لذا ال بد من تسميط الضوء عمى ىذا الدور ; التجارة الدولية محركًا لمنمو والتنميةوتعد 

ر جيود التنمية في مجاالت التجارة وعدم االىتمام بيا ختأعمى الرغم من ،واالىتمام بو 
وانما يؤثر عمى مسيرة المجتمع ويعيق تقدمو حسب، ن فال يؤثر عمى المستيمكيفإنو 

يعتمد عمى امكانية افراده في المجاالت ال نجاح وتطور اي مجتمع وان ورفاىيتو ، 
االىتمام بتمك ويعد  واالقتصادية، المعاشيةيضم الييا البيئية وانما ، لتعميمية ،االصحية 

 في اي دولة. الجوانب جزءًا ال يتجزأ من خطط التنمية المستدامة
 مشكمة البحث

التنمية النمو و تحقيق و ، التجارة الدولية اختيرت ىذه الدراسة لبيان مدى التالزم بين
في تحقيق ن اغمب الدراسات تركز عمى دور البيئة والتعميم والصحة أ، اذ ينالمستدام

التنمية و  تحقيق النموالتجارة الدولية في اثر التنمية المستدامة، وقمما نجد من يبحث في 
، المجال والوقوف عند مضامين كل منيما  البحث في ىذالذلك ال بد  ;ينالمستدام

فضاًل عن بيان االدوات التي تستخدميا التجارة الدولية في سبيل تحقيق اليدف 
 .المنشود

 منهج البحث
 مفاىيم تحديد عبر وذلك ،التحميميو  الوصفي المنيج عمىىذه الدراسة عتمد في يس

 فضالً ، ليا القانوني االثر وبيان ،المستدام النمو ، المستدامة التنمية ، الدولية التجارة
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 الدولية التجارة فاعمية مدى وتحميل، الدولية التجارة تستخدميا التي االدوات تحميل عن
  .المستدامة التنمية تعزيز في

 خطة البحث 
  سيتم دراسة الموضوع من خالل تقسيمو عمى مطمبين وعمى النحو اآلتي : 

  المطمب االول / مفيوم النمو والتنمية المستدامين
 / ادوات التجارة الدولية في تعزيز النمو والتنمية المستدامين المطمب الثاني 

 المطمب االول
 المستدامين النمو والتنميةمفهوم 

ضجيج مشكالت عدة تيدد اشكال شيد بداية ثمانينات القرن الماضي بدأ العالم ي في
 قضاءتساعد في اللمتنمية ايجاد فمسفة جديدة  من الضروريالحياة عمى االرض، وكان 

بقصد إحداث عمى ىذه المشكالت ، واسفرت الجيود الدولية عن مفيوم جديد لمتنمية 
محمية المجتمعات السواء أكان في ، وبيئاتيم  تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي لمناس

، المفاىيم النظرية الحديثة بإسم التنمية المستدامة والذي يعد من عرف ، 2قميمية االام 
لذا من الطبيعي ان يكون من الموضوعات التي تتطمب اعادة ;والعابرة لمتخصصات 

 مجال من المجاالتالبحث فييا وتحديد مضامينيا ومدلوالتيا واستخداماتيا في كل 
ناشطين في منظمة غير  قبل ابتكار استخدم ألول مرة منوىي   3 المذكورة آنفاً 

بيد ان المصطمح  "World Wildlife Fund"تدعى منظمة  1981حكومية سنة 
 ،اذ حملتبمور بشكل رسمي ألول مرة في تقرير المجنة العالمية لمبيئة والتنمية المبتكر 

عقب  4 1987عام في شر انتو "، Our Common Future"مستقبمنا المشترك ًا:عنوان
تم التصديق عمى اذ  (1983بقرار من الجمعية العمومية لالمم المتحدة في ديسمبر 

فكر التنمية المستدامة وبدأ العمل بو في مؤتمر قمة االرض الذي عقد في ريو دي 
 . Brundtland Report " 5" والمعروف بتقرير برونتالند ، 1992جانيرو عام 

التنمية التي تمبي :التنمية المستدامة بأنياBrundtland Report تقرير برونتالندعرف و 
دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة عمى من احتياجات الجيل الحاضر 

  . 6 " تمبية احتياجاتيا
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 اً مفيومذو وفق تقرير برونتالند عمى مفيوم التنمية المستدامة  ان الجدير بالذكرمن و 
 ثالثة تحول إلى مفيوم تنموي شامل يراعي محاور رئيسية بيد انوفي األساس ،  اً بيئي

واخيرًا المحور  –والمحور االقتصادي  – اإلنسانوموضوعو المحور االجتماعي  )وىي 
 البيئي (.
لمصادر ادون استنزاف من التنمية المستدامة تحسين نوعية حياة البشر ويعنى ب
ال بد من التفكير بطرق مبتكرة  من ثمواستغالليا استغالاًل غير عقالني ، و ، الطبيعية

ابتداًء من الدولة والمؤسسات وانتياًء  المذكورة آنفًا،  ممصادرل لالستغالل العقالني
لتنمية استغالل الموارد ومناحي افي التنمية المستدامة عممية تتناغم و  . 7بسموك الفرد 

عمى نحو يعزز إمكانيات الحاضر والمستقبل لموفاء بحاجات اإلنسان وتطمعاتو، بعبارة 
عممية وبيذا المعنى تعد عمى انيا .  8ىي التنمية المتجددة والقابمة لالستمرار  ;اخرى

تركز فضاًل عن  واالجتماعي، واالقتصادي،النظام الحيوي :متفاعل بين أنظمة ثالثة ل
االستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس االستدامة عمى قياس الترابط بين مجموعة 

االجتماعية في ىيكل ،العوامل البيئية،واستخدام الطاقة، التي تشمل االقتصاد،العالقات 
 .9 مدإستدامي طويل اال

"عممية بأنيا: التنمية عرف فقد  1991 لمعامالبرنامج اإلنمائي لؤلمم المتحدة اما 
توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الفرد، وأىم ىذه الخيارات المتشعبة ىي أن يحيا 

بوسعيم و  يكونوا عمى مستوى من العمم  الناس حياة طويمة خالية من العمل و أن
 .11" الحصول عمى المواد التي تكفل مستوى معيشة كريمة

من الوسائل والطرق التي تستخدم  ىيأة األمم المتحدة التنمية بأنيا: " مجموعةفي حين 
من اجل توحيد جيود األىالي والسمطات العامة بيدف تحسين المستوى االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي في المجتمعات القومية والمحمية، واخراج المجتمعات من عزلتيا 

 .11تساىم في تقدم البالد "  من ثمفي الحياة القومية، و  لتشارك إيجابياً 
تمك التي تيتم بتحقيق التكافؤ المتصل  :"نك الدولي التنمية المستدامة بأنياوعرف الب

 .12"التنموية الحالية لالجيال القادمة صالذي يضمن اتاحة الفر 
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العممية التي تمبي اماني : " عرفت التنمية المستدامة بأنيا فقد الناحية الفقيية واما من 
 13تمبية حاجاتيم لمخطر في يةالمستقبمجيال الدون تعريض قدرة امن وحاجات الحاضر 

 .1989تعريف المجنة العالمية لمبيئة والتنمية آنفًا يوافق  المذكور تعريفالونرى ان  .
مدير حماية البيئة األمريكية التنمية  W.Ruckelshaus اوسىوليم رولكز ذىب و 

بضرورة تحقيق نمو اقتصادي  تمك العممية التي تقر : "بأنيافي تعريفو ليا المستدامة 
أن التنمية االقتصادية والمحافظة عمى البيئة  مفاده منطمقعبر قدرات البيئة و يتالءم 

 .14 تان "وليست متناقض تانمتكامم تانىما عممي
 15بشكل اساس عمى الجوانب المادية لمتنمية المستدامة   ركزتتعريفات البعض ىناك و 

 حيثب التربة والمياه الجوفية والكتمة البيولوجيةكاستخدام الموارد الطبيعية المتجددة  عبر
لمتجددة بالنسبة نيا : اال تؤدي إلى فناءىا أو تدىورىا أو تناقص جدواىا ، أي ا

 ،وال يتأتى ىذا إال باالعتماد عمى فتح السوق وتحرير التجارة الدولية;لؤلجيال المقبمة 
 .  بع معو تحريك عجمة التنمية المستدامةاالمر الذي يستت

عمى  والتركيزعمى الجوانب االقتصادية واستند آخرون في تعريف التنمية المستدامة 
والحصول عمى الحد األقصى من منافع التنمية ، اإلدارة المثمى لمموارد الطبيعية

ولة ان الدبحكم  ;االقتصادية شرط المحافظة عمى خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتيا
إلى استيراد السمع وأدوات اإلنتاج الالزمة  بحاجةالتي تتبنى تنمية اقتصادىا تكون 

تحتاج إلى تسويق وتصريف منتجاتيا ، وال تتاح ليا انيا فضاًل عن لبرامجيا التنموية ، 
 . 16اجراء معامالت تجارية دولية  عبرىذه العمميات إال 

  ن المالحظات ندرجيا عمى النحو اآلتي :وعمى وفق ما ذكر آنفًا نستنتج جممة م
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية في التنمية المستدامة في ايجاد التوازن ان  -1

 ولؤلجيال القادمة .ممجتمع الحاضر يسمح بالعيش الكريم لضروريًا جدًا لوالبيئية 
تطوير وتحقيق مجتمعات سميمة تتعامل مع النواحي االقتصادية من اجل  -2

ينبغي  تماعية والبيئية دون استنزاف لمموارد الطبيعية واألساسية .واالج
، بحكم  لممواردحسن واالستخدام الالجيد والمناخ االستثماري المالئم االستيالك 

 . 17 ان التنمية المستدامة تدور وجودًا وعدمًا معيا
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ال  توزيع الدخل القومي واستئصال جذور الفقر المطمق في مجتمع مامن اجل  -3
بد من إجراء تغييرات جذرية في اليياكل االجتماعية والسموكية والثقافية والنظم 

 السياسية واإلدارية جنبا إلى جنب مع زيادة معدالت النمو االقتصادي .
احداث تطور حضاري شامل من التعريفات السابقة لمتنمية المستدامة فإن  -4

عمى نحو يؤدي إلى رفع التفاعل بين العوامل االقتصادية واالجتماعية عبر 
بحكم ان  ;وبشكل تراكمي مستمر، حد الكفاية لكل أفراد المجتمع  مستوى

ة المشكالت التي تواجو التنمية المستدامة ىي استجابة واقعية لطبيع
  .18المجتمعات

عمى التنمية المستدامة محصمة الجيود العممية المستخدمة لتنظيم األنشطة تعد  -5
مواجية الحاجات الضرورية و تعبئة الموارد الموجودة مختمفة من اجل مستويات 

 . 19وفق خطة مرسومة وفي ضوء السياسة العامة لممجتمع عمى 
االختالف بين النمو االقتصادي والتنمية والتنمية المستدامة من حيث ان النمو  ورغم

 فضاًل عناالقتصادي ييدف الى الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
االستفادة من عوامل االنتاج المتاحة في فترة زمنية  والزيادة في نسبة السمع والخدمات 

مجتمع ما وخالل في النمو االقتصادي يعبر عن الثروة المادية داخل دولة او معينة ، ف
التنمية الى تحقيق تيدف بينما .21اي التركيز عمى ماىو اقتصادي ، فترة زمنية محددة 

النمو من خالل خطط واسترتيجيات معينة تضمن نوعية وجودة السمع والخدمات 
المحافظة عمى و تيدف الى تحقيق التنمية فالمقدمة لالفراد ، اما التنمية المستدامة 

فضاًل عن ان النمو  الثروات والموارد المتاحة بشكل يضمن استمرارىا لفترة طويمة.
مى الكم اي تغييرات الجوانب المادية لمفرد والمجتمع ويركز عمى االقتصادي يركز ع

ويمكن قياسو بسيولة من خالل عمميات حسابية ، اما التنمية فتركز ، البعد االقتصادي
بسيولة  الفرد والمجتمع ، وال يمكن قياسيعمى اتدريجية التغييرات العمى الكيف بمعنى 

 . 21بيئية وغيرىا لتعدد ابعادىا االجتماعية والثقافية وال
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إلى حد  متعارضانمفيومان ويرى بعض الفقو أن النمو اإلقتصادي والتنمية المستدامة 
والتنمية  النمو اإلقتصاديفأي تعارض بين اليدفين،  آخرونال يرى  ما ، في المقابل

المستدامة يحتاج كل منيما لآلخر، ألن السبيل الوحيد لمحاربة الفقر في العالم، 
 ."وضمان التنمية والنمو اإلقتصادي لمجميع يتمثل في القيام بذلك عمى أسس مستدامة

حاجة التنمية الى النمو من ناحية اشباع الحاجات االساسية ، فالتنمية  وال جدال في 22
.  23بعض الدول  فينمو دون تنمية يمكن تصور قق دون نمو لكن ال يمكن ان تتح

ويترتب عمى ذلك نتيجة مقتضاىا ان تحقيق النمو ال يمثل بالضرورة تحقيق التنمية 
 .24غير ان التنمية تتطمب بالضرورة نموًا اقتصاديًا 

الصمة بين التجارة والنمو االقتصادي والحد من الفقـر ال تنـشأ تمقائيًا. بل عميو ، فو 
ينبغي السعي إلى تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة والحد مـن الفقـر كيـدف مدروس 
يتمثَّل في زيادة المشاركة في التجارة الدولية. فالتجارة تشكل بالفعل جزءًا كبيرًا من 

 . 25موًا اقتصادات أقل البمدان ن
 لثانيالمطمب ا

 ادوات التجارة الدولية في تعزيز التنمية والنمو المستدامين
عممية التبادل التجاري في السمع و الخدمات و غيرىا من  :تعرف التجارة الدولية بأنيا

 26عناصر اإلنتاج المختمفة بين عدة دول بيدف تحقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل 
 . 27قانون متميز يعرف بقانون التجارة الدولية  ياوينظم، 
عـد انتياء الحرب العالمية الثانية وقيام ىيئة األمم المتحدة لوحظ انو من المسائل ب

اذ يجب ان ، اليامة التي يحسن تنظيميا في عالم ما بعـد الحـرب مسألة التجارة الدولية 
يوضع تنظيم قانوني شامل أو ميثاق ألصول التجارة الدولية يحقق احترام مبدأ الحرية 

غير  1947ووقع ميثاق في ىذا الشأن في ىافانا سنة ، التجارية من جانب كل الدول 
» في جنيف الى وضع  نفسيا ثم توصمت الدول في السنة، أنو لم يظير الى الوجـود 

وىي  G.A.T.T« .الجات » يطمق عمييا أسم « تعريفات والتجارة األتفاقية العامة لم
عمى  ، والتي ركزت  General Agreement on Tarriffs and Tradeاختصار 

  .28قواعد اساسية ابرزىا تحرير التجارة الدولية من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية 
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عينيات القرن الماضي في زيادة تحرير التجارة الدولية منذ نياية أربويمكن القول ان 
حركة المبادالت التجارية الدولية ، فحررت التجارة من كافة العقبات والقيود التي تعيق 

سدت في تعزيز النمو جانسيابيا ، األمر الذي أدى إلى منافع اقتصادية كبيرة ت
 .29االقتصادي العالمي 

لييئة األمم المتحدة بانشاء  قام المجمس األقتصادي واإلجتماعي 1947وفي عام 
تشكمت من لجـان إقتصادية إقميمية تابعة لؤلمم والتي المجنة األقـتـصـادية األوروبية 

تقوم جميعيا بدراسات ومقترحات حول مسـائل التـجـارة الدولية وقواعدىا ، ، المتحدة 
عنى ت U.N.C.T.A.Dأثمرت جيودىا بإنشـاء منظمة تعنى بشؤون التجارة التنمية و 

وضعت اتفـاقـات خـاصة بتجارة و  31بدراسة مشكمة المنتجات األساسية لمدول النامية 
لجنة خـاصـة بقانون  1966ألفت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة عام و   31الترانزيت 

ميمتيا تنسيق القواعد المتضاربة الراىنة  32التجارة الدولية تعرف اختصارا باالونسترال
اتفاقية بشان عقود البيع الدولي  1981اعدت عام  انيافضاًل عن ، في التجارة الدولية 

 .  CISG لمبضائع عرفت بإتفاقية فيينا
وبتـقـدم التكنولوجـيـا واحتكارىا من قبل دول محدودة ، السيما الواليات المتحدة األمريكية 

فنادت في ، شعرت الدول النامية بوطأة ىذا الوضع ، واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا 
 New Internationalاألمم المتحدة بضرورة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد 

Econmic Order  امران ىما : جديدأبرز ما في النظام ال، وكان 
 .مشروعات ذات نشاطات عمالقة من مختمف الدول تنظيم  اواًل : 

 .33ثانيًا : تنظيم نقل التكنولوجيا 
عقبات عامة واخرى خاصة تعترض طريق التجارة الدولية في والبد من التنبيو بوجود 

يمكن القول العامة  قباتلعما يتعمق باسبيميا الى تحقيق النمو والتنمية المستدامين ، ففي
الى انخفاض ادى ضعف معدالت االستثمار والتباطؤ الحاصل في التجارة العالمية  ان

لبمدان النامية. كذلك مناخ االستثمار معدالت النمو في الكثير من اقتصادات األسواق وا
يؤثر عمى سوء تخصيص االستثمارات أو قد يؤدي إلى تثبيطيا ويؤثر تأثيرا سمبيا عمى 
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اآلفاق االقتصادية عمى األمد األطول في كثير من األحيان. وفي بمدان كثيرة ىناك 
وجذب حاجة ممحة إلى اتباع سياسات نمو ليا القدرة عمى تحسين مناخ االستثمار 

فإن دراسة اما العقبات الخاصة ،   .34 االستثمارات في ظل النمو السكاني السريع 
وتحميل واقع التنمية المستدامة في العراق يتطمب التمعن بطبيعة الظروف والمشكالت 

اذ تواجو التنمية المستدامة في العراق تحديات ، التي يعانييا العراق من جوانب مختمفة 
اىميا الواقع االمني الذي يحتل مكان  ، بوجو النيوض بواقعياكثيرة تمثل كوابح 

ويحجم من  الصدارة من بين المعوقات ، اذ يمنع سالسة وحركة التجارة الدولية ،
 . عمميات التبادل الدولي والتأثير عمى حجم االستثمارات

ىي العقود ولعل اىم وسائل التجارة الدولية من تعزيز التنمية والنمو المستدامين 
العقود التي تتجاوز االقتصاد الداخمي لدولة معينة، ويقصد بيا  35التجارية الدولية 

تتضمن استيراد بضائع من الخارج، أو تصدير منتجات وطنية إلى دولة أجنبية، أي و 
، وىي تتضمن معامالت تبرم  36يترتب عمييا حركة ذىاب وٕاياب لؤلموال عبر الحدود 

عقود النقل الدولية وعقود االعتمادات ك 37في دولة وتتركز آثارىا في دولة اخرى 
التي وضعتيا بعض  38المستندية التي وضعتيا غرفة التجارة الدولية والعقود النموذجية 

التي وضعتيا جمعية لندن لتجارة  39الجمعيات الدولية كالعقود الخاصة بشراء الحبوب 
 . الحبوب

البيوع التجارية الدولية من ابرز ادوات التجارة الدولية في سبيل من تعزيز التنمية و 
 والنمو المستدامين ، اذ يحتل البيع وما اتصل بو من عمميات المكانة االىم في الواقع .
وال تعد مبالغة اذا قمنا انو يعد من اىم عقود التجارة الدولية في الحقيقة ، فيو االساس 

لذي تقوم عميو التجارة الدولية وذلك ان االخيرة  تكاد ان تتمثل في مجموعيا في عقد ا
، ان اغمب عقود التجارة الدولية تكاد تتفرع جميعيا منو اذ  41البيع التجاري الدولي 

الوكالة التجارية وخطاب الضمان و التأمين البحري و مثال عقد النقل البحري منيا ف
المستندي فكل تمك العقود تنشأ وتظير لموجود بموجب نشأة عقد المصرفي واالعتماد 
 .41البيع التجاري الدولي

 ونتسائل ىنا الى اي مدى تساىم التجارة الدولية وادواتيا في تحقيق التنمية المستدامة ؟
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 يمكن اجمال االجابة وفق التفصيل اآلتي :
ال سيما في عمميات  ،ستدامةلمتجارة الدولية اثر ممموس في تحقيق التنمية الماواًل : 

االستيراد والتصدير ومقدار االمكانيات المادية واالقتصادية التي يحققيا لممستيمكين 
 .42لموصول الى تمبية احتياجاتيم لينعموا بالرفاىية 

 ،ولمتجارة الدولية دورًا متميزًا في رسم مالمح التاريخ االقتصادي العالميثانيًا  : 
وتوسيع وتطوير التبادالت التجارية الدولية  ويمكن التأكيد عمى استنتاج جوىري مما 
ورد اعاله ، وىو أن انتعاش التجارة الدولية وازدىارىا يصمح ألن يكون وفي أي حقبة 
من الحقب مؤشرا جوىريا عمى حيوية ونمو واستقرار االقتصاد العالمي والعكس 

الدولية قيمة كبيرة في بمورة الحياة االقتصادية وصياغة الصحيح . واليوم أصبح لمتجارة 
 .43األحداث في العالم 

أن يمكن  التي تتيحيـا التجـارة الدولية عمى نحو سميم اذا ما استغمت الفرصثالثًا : 
تؤدي في نياية المطـاف ،و  استخدام الموارد بكفاءةو  خمق فرص العمـلمتكون أداة قوية ت

اتساق السياسة التجارية مع سائر  دالمعيشة في البمدان كافة. ويعإلى تحسين مستويات 
  .44سياسات االقتصاد الكمي عامال حاسما في تحفيز اآلثار اإليجابية لمتجارة 

تؤيد كالتجارة الدولية ، اذ داة تمكينية قوية لتحقيق التنمية االقتصادية ال توجد ارابعًا : 
 يا من شأنو تحفيزة قوية تثبت أن زيادة المشاركة فيبأدل ه الحقيقةالدراسات التجريبية ىذ

 .  45 واسعة النطاقنمائية اشرطًا ضروريًا لتحقيق نتائج  يعدالنمو االقتصادي الذي 
 الخاتمة

ان لفكرة التنمية المستدامة تأثير واىتمام كبيرين من جانب اعضاء المجتمع الدولي 
بيذا الموضوع وتجمى ذلك بمؤتمرىا ككل ، وىو ما انعكس عمى اىتمام االمم المتحدة 

الخاص بالتجارة والتنمية وتاله بعد ذلك الكثير من المواثيق الدولية لغرض تقديم الحمول 
 لمعديد من التحديات الجوىرية التي تجابو المجتمع الدولي في مختمف المجاالت .

لمستدامة كان من ابرز المجاالت ىو التجارة الدولية وكيف يمكنيا تعزيز التنمية ا
تحقيق  قادرة عمى أداة تمكينوتحقيق النمو ، ويعود سبب ذلك الى ان التجارة الدولية 
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مجموعة واسعة من األىداف اإلنمائية من خالل تعزيز النمو االقتصادي المستدام 
 والشامل لمجميع.

وايا اىم وسيمة لتعزيز التنمية المستدامة ىو تحرير التجارة من العقبات كافة  انوالحظنا 
ة في تحقيق التنمية والنمو يابرز ادوات التجارة الدول الحظنا ان وكان نوعيا ، 

عقد البيع الدولي لمبضائع الذي المستدامين يتم من خالل العقود التجارية الدولية  ، السيما 
يحتل مكانة ىامة في انتعاش التجارة الدولية بشكل عام وتعزيز التنمية والنمو المستدامين بشكل 

تتحقق استفادة  خاللومن خاص ، إذ انو األداة المثمى لتبادل السمع والخدمات عبر الحدود . و 
فضاًل عن الدول التي تقدمت في جانب معين من المجاالت االقتصادية ونبغت اكثر من غيرىا 

ان الدول المتقدمة ايضا من خالل البيوع تستطيع ان تستمر في تقدميا عن طريق بيع وشراء 
الالزمة لالستيراد والتصدير ،  وبذلك يساعد عقد البيع الدولي عمى تمبية احتياجات جميع  المواد

 الدول النامية والمتقدمة كمتييما عمى السواء . 
 توصياتال

 خدمات من مايمكن اقصى تقديم سبيل في الحثيثة الجيود بذل المعنية بالسمطات نييب
  : اآلتي منيا ونأمل ، التجاري المجال في سيما ال لمواطنييا

 تييئة خالل من المستدامة التنمية في الدولية التجارة مساىمة بتعزيز االىتمام : اوالً 
 . القطاعات مختمف في المستثمرين لجذب مالئم دولي ومناخ داعمة دولية تجارية بيئة
 االمكانات زيادة خالل من منيا التجارية سيما ال االنتاجية القطاعات دعم : ثانياً 

  . والفنية المادية
 قدر االمكان والعمل عمى تحرير التجارة من العقبات . ازالة الحواجز التجاريةثالثًا : 

 اليوامش 
                                                           

وردت تسميات عدة لمتنمية المستدامة منيا التنمية المتواصمة والتنمية المستمرة والمتداعمة .  1
بي ، البيئة والتنمية المستدامة :  ايوب انور حمد سماقةلمتفصيل انظر :  ..والتنمية القابمة لالستمرار

، التغيير لمنشر 1تحميل العالقة بين البيئة التنمية المستدامة مع اشارة خاصة الى محافظة اربيل ، ط
 91، ص 2116واالعالن ، 
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. د. مصطفى يوسف كافي ، التنمية المستدامة ، دار االكاديميون لمنشر والتوزيع ، عمان االردن   2
 16، ص 2117، 
. د. حفصة كوبيبي ، د. بوزيال العجال ، النمو ، التنمية ، التنمية المستدامة مراجعة لممفاىيم ،  3

، عدد خاص ، 17بحث منشور في مجمة المواقف لمبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ ، مجمد 
  164، ص  2122جانفي 

حقيق نوع من العدل والمساواة بين . استخدم تعبير التنمية المستدامة انذاك لمتعبير عن السعي لت 4
االجيال الحالية واالجيال المستقبمية ، انظر : د. حفصة كوبيبي ، د. بوزيال العجال ، المصدر 

  177السابق ، ص 
 Madame Groنسبة إلى ) Brundtland Report - ُيْعرُف ىذا التقرير بتقرير برونتالند.  5

Harlem Brundtland  الوزير االول النرويجي ورئيسة المجنة العالمية لمبيئة والتنمية التي قامت )
نشر من قبل المجنة غير الحكومية التي أنشأتيا األمم المتحدة في أواسط بإعداد ىذا التقرير ، 

، وىذا  الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروىارلن بروندتالند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية
 التقرير تم ترجمتو الى العربية .

 انظر :
Paul Claval , le développement durable :stratégie descendantes et stratégies 

ascendantes , université de Paris Sorbonne , 2006, p05    

الطبيعية د. عبداهلل بن جمعان الغامدي ، الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغالل الموارد   .6
،  9، ص  2117والمسئولية عن حماية البييئة ، جامعة الممك سعود ، المممكة العربية السعودية ، 

وانظر كذلك د. حنان عبد الخضر ىاشم ، واقع ومتطمبات التنمية المستدامة في العراق ، ارث 
، ص  2111، 2الماضي وضرورات المستقبل ، بحث منشور في مجمة مركز دراسات الكوفة ، عدد 

246  

أ. وليد عريج ، تأثير تحرير التجارة الدولية عمى النمو االقتصادي والتنمية المستدامة ، بحث .  7
، ص  2117، السنة  22، العدد  12منشور في مجمة معارف ، جامعة البويرة الجزائر ، المجمد 

421 
 177. د. حفصة كوبيبي ،د. بوزيال العجال ، المصدر السابق ، ص  8
في الجزائر، جامعة محمد خيضر،   عمراني كربوسة، الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة . 9

 :chlf.dz/topic/doc/mdm-www.univشبكة المعمومات الدولية )االنترنت( عل الموقع
11 . 

http://www.univ-chlf.dz/topic/doc/mdm
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PNUD :"defining and measuring of development",new York(1992),p11 

 -سيير حامد: إشكالية التنمية في الوطن العربي. األردن: دار الشروق لمنشر والتوزيع،  . 11
 2، ص  2117

. العربي حجام ، فتيحة طري ، التنمية المستدامة في الجزائر ، قراءة تحميمية في المفيوم  12
  127، ص 2119،  1، العدد  6لمجمد والمعوقات ، مجمة ابحاث ودراسات التنمية ، ا

13 . 

Holmberg.J, Making Devlopment Sustainable : Policies for a smal Plnet from 

the International Institute for Environment and Devlopment, London, Erth 

scan Publication, pp 321-322 

14 . 
Dennis Church, Building Sustainable Communities: An opportunity and A 

vision for a future that works, , 1991, EcoIQ Web site, 2/12/98. P.3. 

عثمان محمد غنيم، ماجدة ابو زنط ، التنمية المستدامة فمسفتيا واساليب تخطيطيا وانظر كذلك : 
 25ص  ،2111شر والتوزيع ، عمان االردن ،، صفاء لمن1وادوات قياسيا ، ط

م لمسكان والتنمية يتمثل في توسيع مفيوم التنمية من  1994أحد أىم انجازات مؤتمر عام .  15
 مجالو االقتصادي الضيق إلى مفيوم واسع شامل لنوعية الحياة سواء في الحاضر أو المستقبل .

Samah Musa, Book Reviews – population and Development, International 

Journal of Population Geography, vol.3, 281-284, , 1997, p.281 
 421. أ. عريج وليد  ، المصدر السابق ، ص  16
17 . 

Paul Chatterton & Sophie Style, Putting Sustainable Development into 

Practice? The role of local Policy partnership networks, Local Environment, 

Vol. 6, No. 4, 2001, p442 

 11ص المصدر السابق ، . عثمان محمد غنيم، ماجدة ابو زنط ، 18
،  2111 -محمد منير حجاب: اإلعالم والتنمية الشاممة. القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع،  . 19

 3ص 
، دار 3العيسوي ، التنمية في عالم متغير ، دراسة في مفيوم التنمية ومؤشراتيا ، ط.د. ابراىيم  21

 . 17، ص 2113الشروق ، 
  183، ص المصدر السابق. د. حفصة كوبيبي ، د. بوزيال العجال ،  21
 11غابي أوكسنباين ، التوفيق بين النمو االقتصادي والتنمية المستدامة ، مقال مكتوب في .  22

 https://www.swissinfo.chمنشور عمى الموقع   2112يونيو 
23 . 
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Bernard conte , le  oncept de développement ,disponible sur: 

http://www.fsegs.rnu.tn/useruploads/cours/01366451805- 

(Ainsi , le concept de développement apparaît plus englobant que celui de 

croissance , en ce sens qu'il implique la croissance mais au - delà , met 

l'accent sur la satisfaction des besoins fondamentaux , la réduction des 

inégalités , du chômage et de la pauvreté . Le développement ne peut s'opérer 

sans croissance mais « une croissance sans développement  est envisageable 

pour certains) 
  164، ص  المصدر السابق. د. حفصة كوبيبي ، د. بوزيال العجال ،  24

، مجمس التجارة والتنمية ، لجنة التجارة والتنمية ،الدورة السادسة ،  مذكرة من أمانة األونكتاد.  25
من جدول األعمال المؤقت ، دور التجارة الدولية في خطة  4البند  2114أيار/مايو  9-5جنيف، 

 4. ص  2115التنمية لما بعد عام 
االسكندرية ،  . د. حمدي عبد العظيم ، اقتصاديات التجارة الدولية ، دار النيضة العربية ، 26

 .13، ص 2111
ويقصد بو مجموعة القواعد التي تسري عمى العالقات التجارية المتصمة بالقانون الخاص والتي .  27

 من الناحية القانونية د. محسن شفيق ، نقل التكنموجيا ، تجري بين دولتين او اكثر. لمتفصيل انظر : 
 .5بند  7ص ،  1998، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ، 1ط، 

، مكتبة دار الثقافة لمنشر  1الموجز في قانون التجارة الدولية ، ط. د. طالب حسن موسى ،  28
 8ص ،  1997والتوزيع ، عمان ، 

 2. مرابط حبيبة ، تحرير التجارة الدولية والتنمية المستدامة ، صراع ام تكامل ؟ جامعة وىران  29
 124، ص  2العدد  5محمد بن احمد ، المجمد 

 9ص ، المصدر السابق ، , طالب حسن موسى  31
. صادق العراق عمى االتفاقية بموجب ) قانون تصديق اتفاقية التعديل الرابع التفاقية تسييل  31

 1966( لسنة 11التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين دول الجامعة العربية رقم )
32  .UNCETRAL كانت ثمرة جيود من أجل التوفيق بين  1966تأسست عام  اليونسترال ،

واتفاقية  1931المتعمقة بتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية الموقع في جنيف   مبادئ التجارة الدولية
وقد مشروعي اتفاقيتين:  1961واالتفاقية األروبية حول التحكيم الدولي في  1958نيويورك في 

في مشروع اتفاقية موحدة الدولي، والثانية آلثاره، وقد تم دمج المشروعين األولى لتكوين عقد البيع 
خصص الجزء الثاني منيا لتكوين العقد، وخصص الجزء الثالث آلثاره، وترك لكل دولة حرية 

 التصديق عمييما معا أو عمى جزء منيا.
http://www.uncitral.org/clout/abstracts.html :  
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 11، ص مصدر السابق ، ال. طالب حسن موسى  33
34 . 

(Weak investment and a deepening slowdown in global trade have reduced 

the growth rates in many emerging markets and developing economies. The 

longer-term outlook is often further eroded by business climates that 

misallocate or discourage investment. For many countries, young and rapidly 

growing populations add to the urgency of adopting growth policies that 

improve the business climate and attract more investment).  

See : DAVID MALPASS, Boosting growth amid a global slowdown , JUNE 

05, 2019 

https://blogs.worldbank.org 

 . 13، ص المصدر السابق. د. طالب حسن موسى ،  35
الدولية، دار الجامعة الجديدة محمد ابراىيم موسى، انعكاسات العولمة عمى عقود التجارة .  36

 57، ص 2117لمنشر، مصر، 
، مكتبة 2دراسة في قانون التجارة الدولية مع االىتمام بالبيوع الدولية ، ط . د. ثروت حبيب ،  37

 19، ص 1995الجالء الجديدة المنصورة 
وصف يقصد بالعقود النموذجية العقود التي تحتوي عمى شروط موحدة في الغالب تتعمق ب.   38

 البضاعة والشروط المتعمقة بالتسميم والتحفظات ومكان التسميم وشروط الدفع .
لمتوسع انظْر : د.عمي فوزي الموسوي ، عقود البيوع الدولية )مقاالت في التجارة الدولية وموقف 

 . 3، ص  2111القانون العراقي منيا ( مكتبة  نور العين ، بغداد ، 
" انضمام جميورية  2121( لسنة 1. انضم العراق الى اتفاقية الحبوب بموجب القانون رقم ) 39

، في  62، السنة  4639" منشور في الوقائع العراقية ، العدد  1995العراق الى اتفاقية الحبوب لعام 
 . وجاء في االسباب الموجب لمقانون :  2121حزيران 28ىـ ،  1442ذو القعدة  17

عزيز التعاون الدولي في تجارة الحبوب الدولية وتامين التدفق الحر ليذه التجارة بما يحقق ) بغية ت
المصمحة لجميع االعضاء والمساىمة في استقرار اسواق الحبوب الدولية وتعزيز االمن، الغذائي ، 

 ، شرع ىذا القانون ( 1995ولغرض انضمام جميورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام  
مصطمح "الحبوب" يعني الشعير، الذرة، الدخن، الجاودار، الشوفان )اليرطمان(، والجدير بالذكر ان 

والقمح  .السرغوم )الذرة السكري(، نبات التريتيكيل )مزيج من القمح والجاودار غني بالبروتين(
 ومنتجاتيا وبقية الحبوب االخرى ومنتجاتيا وحسب ما يقرره المجمس

https://blogs.worldbank.org/team/david-malpass
https://blogs.worldbank.org/
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 .15ص المصدر السابق ، ،  . د. ثروت حبيب 41
النظام القانوني لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي والحيمولة  –.د.محمد صالح عبد االلو محمد  41

والقانون التجاري المصري وقانون بين البضائع  1981دون فسخو ) دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا 
 9، ص  2121معة الجديدة ، االسكندرية ، االنجميزي وقانون التجارة الموحد االمريكي ، دار الجا

نبو التقرير السنوي لممنتدى العربي لمبيئة والتنمية ) افد ( ان العرب يستوردون نحو نصف حاجتيم من المواد   ).  42
 الغذائية االساسية لكنيم قادرون عمى تعزيز انتاجيم بحزمة تدابير في طميعتيا تحسين االنتاجية والتعاون االقميمي(.

، مؤسسة يسطرون لمطباعة والنشر والتوزيع  1وليد حسان عبد الباري ، التنمية المستدامة ، ط انظر : 
  27، ص  2117، الجيزة ، 

 .421، ص المصدر السابق . أ. وليد عريج ، 43
قطر   -مقال منشور في جريدة الشرق   –التجارة واىداف التمية المستدامة  –. د. حسن العالي  44
– 17/12/2121  

https://al-sharq.com 
مذكرة من أمانة األونكتاد ، مجمس التجارة والتنمية ، لجنة التجارة والتنمية ،الدورة السادسة ، .  45

األعمال المؤقت ، دور التجارة الدولية في خطة  من جدول 4البند  2114أيار/مايو  9-5جنيف، 
 2. ص  2115التنمية لما بعد عام 

 
 المصادر 

 الكتب العربية 
، دار الشروق 3ابراىيم العيسوي ، التنمية في عالم متغير ، دراسة في مفيوم التنمية ومؤشراتيا ، ط .1

 ،2113 
بي ، البيئة والتنمية المستدامة : تحميل العالقة بين البيئة التنمية المستدامة  ايوب انور حمد سماقة .2

 . 2116، التغيير لمنشر واالعالن ، 1مع اشارة خاصة الى محافظة اربيل ، ط
، مكتبة الجالء 2ثروت حبيب ، دراسة في قانون التجارة الدولية مع االىتمام بالبيوع الدولية ، ط  .3

 1995الجديدة المنصورة 
 2111حمدي عبد العظيم ، اقتصاديات التجارة الدولية ، دار النيضة العربية ، االسكندرية ،  .4
  2117 -سيير حامد: إشكالية التنمية في الوطن العربي. األردن: دار الشروق لمنشر والتوزيع،  .5
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، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  1طالب حسن موسى ، الموجز في قانون التجارة الدولية ، ط .6
  1997عمان ، 

عبداهلل بن جمعان الغامدي ، الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسئولية  .7
  2117ودية ، عن حماية البييئة ، جامعة الممك سعود ، المممكة العربية السع

عثمان محمد غنيم، ماجدة ابو زنط ، التنمية المستدامة فمسفتيا واساليب تخطيطيا وادوات قياسيا ،  .8
 2111، صفاء لمنشر والتوزيع ، عمان االردن ،1ط

عمي فوزي الموسوي ، عقود البيوع الدولية )مقاالت في التجارة الدولية وموقف القانون العراقي منيا  .9
  2111عين ، بغداد ، ( مكتبة  نور ال

، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ، 1ط،  من الناحية القانونية  محسن شفيق ، نقل التكنموجيا .11
1998 

محمد ابراىيم موسى، انعكاسات العولمة عمى عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  .11
  2117مصر، 

النظام القانوني لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي والحيمولة دون  –محمد صالح عبد االلو محمد  .12
والقانون التجاري المصري وقانون بين البضائع  1981فسخو ) دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا 

  2121االنجميزي وقانون التجارة الموحد االمريكي ، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، 
  2111 -محمد منير حجاب: اإلعالم والتنمية الشاممة. القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع،  .13
مصطفى يوسف كافي ، التنمية المستدامة ، دار االكاديميون لمنشر والتوزيع ، عمان االردن  ،  .14

2117 
، مؤسسة يسطرون لمطباعة والنشر والتوزيع ،  1وليد حسان عبد الباري ، التنمية المستدامة ، ط .15

   2117الجيزة ، 
 البحوث العربية

محمد  2مرابط حبيبة ، تحرير التجارة الدولية والتنمية المستدامة ، صراع ام تكامل ؟ جامعة وىران  .1
  2العدد  5بن احمد ، المجمد 

ة طري ، التنمية المستدامة في الجزائر ، قراءة تحميمية في المفيوم والمعوقات ، العربي حجام ، فتيح .2
  2119،  1، العدد  6مجمة ابحاث ودراسات التنمية ، المجمد 
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حفصة كوبيبي ، د. بوزيال العجال ، النمو ، التنمية ، التنمية المستدامة مراجعة لممفاىيم ، بحث  .3
، عدد خاص ، 17راسات في المجتمع والتاريخ ، مجمد منشور في مجمة المواقف لمبحوث والد

  2122جانفي 
حنان عبد الخضر ىاشم ، واقع ومتطمبات التنمية المستدامة في العراق ، ارث الماضي وضرورات  .4

  2111، 2المستقبل ، بحث منشور في مجمة مركز دراسات الكوفة ، عدد 

االقتصادي والتنمية المستدامة ، بحث منشور  وليد عريج ، تأثير تحرير التجارة الدولية عمى النمو .5
 2117، السنة  22، العدد  12في مجمة معارف ، جامعة البويرة الجزائر ، المجمد 

 المقاالت 
 –قطر   -مقال منشور في جريدة الشرق   –التجارة واىداف التمية المستدامة  –حسن العالي  .1

  sharq.com-https://alعمى الموقع االلكتروني : – 17/12/2121
في الجزائر، جامعة محمد خيضر، شبكة   عمراني كربوسة، الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة .2

  chlf.dz/-www.univ الموقع ىالمعمومات الدولية )االنترنت( عم

يونيو  11أوكسنباين ، التوفيق بين النمو االقتصادي والتنمية المستدامة ، مقال مكتوب في غابي  .3
 https://www.swissinfo.ch  االلكتروني منشور عمى الموقع  2112
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 االتفاقيات والمواثيق الدولية 

"  1995" انضمام جميورية العراق الى اتفاقية الحبوب لعام  2121( لسنة 1القانون رقم ) .1
ىـ ،  1442ذو القعدة  17، في  62، السنة  4639منشور في الوقائع العراقية ، العدد 

  2121حزيران 28
قانون تصديق اتفاقية التعديل الرابع التفاقية تسييل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت بين  .2

 1966( لسنة 11دول الجامعة العربية رقم )
مذكرة من أمانة األونكتاد ، مجمس التجارة والتنمية ، لجنة التجارة والتنمية ،الدورة السادسة ،   .3

من جدول األعمال المؤقت ، دور التجارة الدولية في  4البند  2114أيار/مايو  9-5جنيف، 
  2115خطة التنمية لما بعد عام 

، مجمس التجارة والتنمية ، لجنة التجارة والتنمية ،الدورة السادسة ،  مذكرة من أمانة األونكتاد .4
من جدول األعمال المؤقت ، دور التجارة الدولية في  4البند  2114أيار/مايو  9-5جنيف، 

  2115خطة التنمية لما بعد عام 
 
 
 


