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 التجارة الخارجية العادلة   
 دراسة استرشاديه للتجارة الخارجية المصرية

 د/ مرتضى محمد صالح الدين عبد اللطيف
 معهد الجزيرة العالي بالمقطم

 ملخص الدراسة                             
التجارة الخارجية لقد تميزت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بنمو ضخم في حجم 

والتدفقات المالية، وأدى ذلك إلى زيادة نسبة التجارة الخارجية في النشاط االقتصادي الكلي. 
وهذا يعني أن ارتباطا بين كل دول العالم قد حدث بسبب تزايد أطراف التبادل الدولي. هذا 

أهمها هو ما النمو الضخم في التجارة والتدفقات الخارجية سببه مجموعة من العوامل لعل 
حدث من تحرير للتجارة الخارجية نتيجة الجولة األخيرة من جوالت الجات وظهور منظمة 
التجارة العالمية، جنبا إلى جنب مع التطور الهائل في مجال االتصاالت التكنولوجية 

من تقدم تكنولوجي سريع ال يقل أهمية عن تحرير التجارة  ثان ما حد كالمباشرة، فال ش
يث انعكس ذلك على سرعة نقل وتجميع المعلومات وتصنيفها واسترجاعها، االمر والمال، ح

ترتب على كل هذه المستجدات أن ظهر مفهوم  دالذي دعم من تحقيق عالمية األسواق. لق
االعتماد المتبادل بديال عن مفهوم التبعية االقتصادية، فاألول يعني تعاظم التشابك بين 

التعاظم كون نوعا جديدا من التبادل، ظهر في شكل ترابط بين كل البالد المتبادلة، وأن هذا 
الدول في اتجاهين اخذا وعطاءا، بدال من مفهوم التبعية االقتصادية الذي كان يعني تأثيرا 

على تنامي درجة االعتماد المتبادل بين الدول  بألحد األطراف على الطرف اآلخر. ترت
–الخارجية, منها سرعة انتقال األحداث والمستجدات ظهور أثار وأنماط عديدة في العالقات 

تزايدت أهمية العالقات االقتصادية الخارجية كعامل  ابين دول العالم, كم -إيجابية أو سلبية
محدد من عوامل النمو في البالد المختلفة, أيضا من العوامل التي أصبح يعتمد عليها نمو 

تثمار والعمالة والمنتجات, هو حجم زادت الناتج القومي في أي بلد, بجانب نوعية االس
الصادرات, فأصبحت الصادرات تلعب دورا هاما في نمو الناتج القومي, ليس الصادرات 
بمعناها الشامل ولكن بمعناها النوعي والكيفي, حيث أصبح العنصر البيئي يعد متغيرا 
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لعالمي وترتب على أساسيا في نموذج التصدير, ولهذا زادت درجة التنافسية في االقتصاد ا
ذلك إزالة وتخفيف العوائق في تدفقات السلع والخدمات, ولذلك فقد أصبح مفهوم التجارة 
العادلة أحد المفاهيم الحديثة, التي جاءت نتيجة لهذه المتغيرات والمستجدات مع اتجاه دول 

 العالم إلى تخفيض القيود الجمركية وغير جمركية على حركة التجارة الخارجية.
  الكلمات الرئيسية:* 

 .السعر العادل – التجارة الخارجية - التجارة العادلة
 همية الدراسةأ

ظاهرة التجارة الخارجية العادلة وتبني رصد وتحليل ب أهميتها من كونها تتعلق الدراسة تستمد
مع  الخارجية،العديد من الشركات العالمية لها، وكيف أثرت هذه الظاهرة على حركة التجارة 

النماذج لشركات تبنت مفهوم التجارة الخارجية العادلة، وما أثمرت من استعراض بعض 
نتائج عند تطبيق مفهوم التجارة العادلة، وذلك مع استعراض المشكالت والتحديات التي 

 مصر. على الجانب الخاص بالدول النامية وبشكل خاص واجهت تطبيقها
 هدف الدراسة 

الخاصة بتطبيق التجارة الخارجية العادلة على  بعض الحقائق الدراسة إلى الكشف عنتهدف 
عوائد كل من الشركات والمؤسسات والمنتجين في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، مع 
التعرف على تأثيرها على حجم التجارة الخارجية في هذه الدول، بجانب إبراز الدور الهام 

سات والمنظمات الخارجية، في تبني ونشر وتطبيق مفهوم التجارة العادلة. للعديد من المؤس
محاولة االستفادة من نموذج التجارة العادلة الخارجية في حالة التجارة الخارجية  عم

 المصرية.
 فروض الدراسة 

من المتوقع في ظل تطبيق مفهوم التجارة الخارجية العادلة من جانب كل من  -1
الدول النامية والدول المتقدمة أن تزداد معدالت التجارة الخارجية وتحقق الدول 

 النامية خاصة مصر مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لكال الطرفين. 
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لشركات والمؤسسات في قد تساهم بعض السياسات التجارية االحتكارية لبعض ا -2
العادلة  بعض الدول المتقدمة في الحد من اآلثار اإليجابية الخاصة بتطبيق التجارة

وزيادة االنخفاض في معدالت النمو االقتصادي في الدول النامية، بجانب الحد من 
 إنعاش جانب الطلب على صادرات الدول النامية.

 مشكلة الدراسة
الدول المتقدمة والدول  نتنبع مشكلة الدراسة من خالل تزايد حجم الفجوة ما بي 

النامية في مؤشرات التنمية االقتصادية ,  والتي قد يرجع أسبابها  إلى تحقيق الدول 
المتقدمة أرباحا وعوائد مرتفعة على حساب الدول النامية , وذلك من خالل استغالل 

ة بشراء منتجات الدول النامية بأسعار منخفضة, على الدول المتقدمة للدول النامي
الجانب اآلخر تقوم الدول المتقدمة ببيع منتجاتها بأسعار مرتفعة مما يحرم الدول 
النامية من حقوقها في الحصول على أسعار وعوائد عادلة, و ترتب على ذلك العديد 

رجية، مما دفع  من اآلثار السلبية خاصة انخفاض العدالة في حركة التجارة الخا
ببعض المؤسسات والمنظمات الخارجية نحو ضرورة البحث عن بدائل لمواجهة هذه 
اآلثار السلبية، والتي كانت أهمها تطبيق منظومة التجار الخارجية العادلة في 
المعامالت التجارية بين دول العالم، ولذلك تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على هذا 

ق مفهوم التجارة الخارجية العادلة, وعلى آلية تطبيقها من االتجاه الخاص بتطبي
 جانب المؤسسات والشركات والمنتجين في دول العالم.

 منهجية الدراسة 
تستخدم الدراسة األسلوب الوصفي في عرض اإلطار النظري لآلثار الناتجة عن 

دلة في ترسيخ تطبيق ظاهرة التجارة الخارجية العادلة، والدور الذي تلعبه التجارة العا
مفهوم العدالة في حركة التجارة الخارجية خاصة فيما بين الدول المتقدمة والدول 

أسلوب التحليل الرياضي الختبار وتحليل التأثيرات  تستخدم الدراسةالنامية، كما 
 المختلفة ألطراف السوق، للتعرف على نقاط القوة والضعف في سوق التجارة العادلة. 
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 ة الدراسة ـخط
إليه من نتائج وتوصيات، وذلك  تمباحث بجانب ما توصلثالثة تشتمل الدراسة على 

 على النحو التالي:
 المبحث األول: مفهوم ونشأة التجارة الخارجية العادلة.

 .التجارة الخارجية العادلة حول العالمونمو  تطورالثاني: المبحث 
 رة الخارجية العادلة في مصر.المبحث الثالث: عوائق وتحديات تطبيق التجا

  المبحث األول
 مفهوم ونشأة التجارة الخارجية العادلة

 تمهيد
عامل لخدمة التنمية، والقضاء من المالحظ تحول مفهوم تحرير التجارة الخارجية من 

إلى وسيلة غير عادلة للتنمية االقتصادية في البلدان النامية، وآلية  الفقر،على 
لفرض سياسات اقتصادية بعيدة كل البعد عن العدالة من قبل الدول المتقدمة باتجاه 
الدول النامية، حيث أن التبادل التجاري بين الدول المتقدمة والدول األقل تقدما يحدث 

 .ن الميزان التجاري في صالح الدول المتقدمةوغالبا ما يكو  على أسس غير متساوية
التسعينيات من  في أوائل FAIRE TRADEبدأ ظهور فكرة )التجارة العادلة( ولذلك 

القرن العشرين، عندما تبنت بعض المنظمات والمؤسسات األوروبية واألمريكية فكرة 
ب تحقيق سعر عادل لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحا

التجارة العادلة على كيفية توفير  وتقوم الفكرة األساسية لمفهومالحرف التقليدية. 
قريبة  فرص وسبل جيدة للمنتجين في الدول النامية لبيع سلعهم ومنتجاتهم بأسعار

من األسعار العالمية، وتقليل حاالت االستغالل التي يتعرض لها هؤالء المنتجون، 
   .المتقدمة الدول جانب خاصة من
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 مفهوم التجارة العادلة 1/1
بدأ ظهور فكرة التجارة العادلة في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، عندما 
تبنت بعض المنظمات والمؤسسات األوروبية واألمريكية فكرة تحقيق سعر عادل 

التقليدية، لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف 
ضح ابشكل و  "التجارة العادلة"برز هذا المفهوم قد وخاصة في دول العالم النامي. و 

وهي عبارة عن  1942عام في على يد مؤسسة "أوكسفام" العالمية التي تأسست 
اتحاد من المنظمات غير الحكومية المستقلة التي تكرس نشاطاتها لمكافحة الفقر. 

ربعة اتحادات كبرى في أوروبا فكرة نشر التجارة أ تبنتوإلى جانب "أوكسفام"، 
)االتحاد الدولي للتجارة العادلة(، ومقره هولندا،  تتمثل في العادلة، وهذه االتحادات

التجارية والتجارة العادلة(، و)شبكة المؤسسات  و)المنظمات الخارجية للعالمات
سات التجارة العادلة، من مؤس 2500التجارية العالمية األوروبية( والذي يمثل حوالي 

و)االتحاد األوروبي للتجارة العادلة( والذي يملك مكتبا خاصا في بروكسل للدفاع عن 
التجارة العادلة  لمساهمةقضايا التجارة العادلة. وعلى الرغم من أن القيمة اإلجمالية 

 إال أن هناك تزايدا في تطبيقهافي المائة من التجارة العالمية،  0,01ال تتجاوز 
قدرت مبيعات التجارة العادلة  د. ولق1خاصة في السلع االستهالكية وسلع التجزئة*

%  25مليون دوالر، وكان نصيب المنتجات الحرفية  400بمبلغ  2002في عام 
 الخاصة وفقًا للمنظمة الخارجية للعالمات، وذلك 2المذكور*من إجمالي المبلغ 

ا مبيعات التجارة العادلة فقد حققت على أم ألمانيا. في العادلة ومقرها بون  بالتجارة
التجارة العادلة بمصر  ؤسسةتأسست م ولقد، %43الصعيد العالمي نموًا بنسبة 

"Fair Trade Egypt " وتأسست فيال تهدف للربح،  مؤسسة هي، و 1998عام في 
                                                 

1  * Loraine Ronchi, “Fairtrade “and Market Failures in Agricultural Commodity Markets, 
(2006)، Research Working Paper 4011,World Bank,p.1. 

(، كنانة أونالين، الصندوق المصري لتكنولوجيا 2017 -يناير -5التجارة العادلة، تاريخ االطالع ) *وفاء فرج، 2
 http://www.kenanaonline.net/page/8716 المعلومات واالتصاالت،
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تسويق منتجاتهم. ويتم لمساعدة صغار الحرفيين والمزارعين المصريين، لاألساس 
. ويالحظ أن شراء مايو من كل عام 31االحتفال باليوم العالمي للتجارة العادلة في 

منتجات التجارة العادلة يوفر المزيد من الدخل للمزارعين في الدول النامية، الذين 
مبالغ ضئيلة جدا من المال، وإذا لم يدفع  يعملون ليل نهار للحصول في النهاية على

لهؤالء المزارعين بأسعار مناسبة وعادلة, فإن هذه األسر لن تكون قادرة على 
الحصول على الطعام واحتياجاتها األساسية بشكل كافي وعادل، كما أنها لن تكون 

به  قادرة على تحمل تكاليف وأعباء التعليم ألطفالهم، ومن ثم فإن جزءا ال يستهان
من التركيب المجتمعي للدول سوف يستفيد من عمليات التبادل الدولي, ومن ثم 
سوف يكون هناك عدالة في توزيع الدخول وهو مطلب أساسي من مطالب 

 المؤسسات الدولية والحكومات.
التجارة التي تقوم على مبدأ الشراكة  ويمكن تعريف التجارة الخارجية العادلة بأنها"

تبادل التجاري، مع تقليص عدد قنوات التوزيع للسلع للوصول للسعر في ال والشفافية
 عدالة في مجال التجارة الخارجيةال أكبر مستوى من تحقيق يكون الهدف هوو  العادل،

من خالل تقديم شروط تجارية أفضل وحماية المستدامة التنمية  تحقيقفي  والمساهمة
يكون دور . و 3ول النامية"*الدحقوق العاملين والمنتجين المهمشين خاصة في 

 مساندة المنتجينالمستهلكين، العادلة التي يدعمها  الخارجية منظمات التجارة
نشر التوعية وإجراء حمالت من اجل تغيير قواعد وممارسات التجارة مع  والمزارعين

( مخطط مبسط لنموذج التجارة العادلة، وفيه 1ويوضح شكل ) .غير العادلة التقليدية
ض عدد القنوات التوزيعية والوسطاء في العملية التجارية، ويالحظ أنه يمكن يتم تخفي

                                                 
3  * IFAT (The International Fair Trade Association)، Date Of Access (14-Feb-
2017)،http://www.ecofashionworld.com/Organizations/IFAT-The-International-Fair-
Trade-Association.html 
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( وذلك 3( أو رقم )2االستغناء في بعض المعامالت التجارية عن العناصر رقم )
 طبقا لظروف السلعة والسوق، وهذه العناصر هي:

 المنتجين أو المزارعين لسلع ومنتجات التجارة العادلة. -1
 الشراء، وهي التي تقوم بشراء سلع التجارة العادلة من منتجيها.منظمات  -2
منظمات التوزيع، وهي تقوم بشراء سلع التجارة العادلة من منظمات الشراء  -3

 لتقوم بعد ذلك بتوزيعها على المستهلكين.
 المستهلكين لمنتجات التجارة العادلة. -4

 التجارة العادلة( نموذج ألطراف المعامالت التجارية في ظل 1)شكل 

 
 الفرق بين مفهوم تحرير التجارة والتجارة الخارجية العادلة  1/2

ضد منظمة وانتقادات  أحد أهم األسباب وراء ما شهده العالم من احتجاجات من
 في التعامالت التجارية "التجارة العادلةومفهوم "، غياب مبدأ (WTO)التجارة العالمية

تسيطر عليه الشركات الكبرى العابرة الذي ليوم عالم ا ظل فيوذلك  الخارجية،
للقارات والمتعدية للحدود. فالمنظمات غير الحكومية وتجمعات الهيئات الداعية إلى 

"تحرير  مفهوم عوضًا عن "التجارة العادلة"حقوق اإلنسان تدعو إلى تبني مفهوم 
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التجارة العالمية  منظمة إلنشاء الذي يمثل الركيزة األساسية التجارة" و"تحرير التجارة"
(WTO)  وهل اإلثنين؟ولنهج االقتصاد العالمي الراهن. لكن ما هو الفرق بين ،
سياتل  مدن مثل كل هذا الغضب الذي رأيناه في السابق في تحرير التجارة يستحق

 وصندوق النقدلي، البنك الدو  كل من اجتماعات كانت تعقد حيث وغيرها،وواشنطن 
 "ديفيد رانسوم" عن هذه التساؤالت تعرض جوابللالعالمية؟  ومنظمة التجارةالدولي، 

العالم من  انتقال والتجارة العادلة، وأن مفهوم تحرير التجارةفرق بين لل 4ه*كتابي ف
الفقر في دول العالم تعاظم يشهد انخفاضا في عالمنا  قد يجعل األولى إلى الثانية

عني فتح الحدود أمام فكما هو متعارف عليه فإن تحرير التجارة ي. الناميةوخاصة 
إلى الحدود  الجمركية تالتعريفا وتخفيضانتقال البضائع والمنتجات بين الدول 
بحيث تستطيع أي سلعة منتجة في أي بلد  المتفق عليها داخل االتفاقية أو المنظمة,

 لهذا، و بنسبة كبيرة أن يزداد ثمنهاأي بلد آخر من دون  إلى في العالم أن تدخل
ولذلك فإن  منافسة من جانب المنتجات االجنبية, المنتجات المحلية الشبيهة تواجه

تستطيع الدخول إلى  سوف العالية الجودة،األجنبية  منتجات الدول الصناعية الكبرى 
 قد األمر الذي ,أسواق الدول النامية وتنافس منتجاتها المتدنية الجودة بأسعار متقاربة

 نسبة يؤدي إلى اختفاء المنتجات المحلية وإغالق المصانع والشركات المحلية وزيادة
في المقابل فإن منتجات البلدان النامية تستطيع الدخول إلى أسواق البلدان  البطالة.

 حمائيه بإجراءات تقابلإن استطاعت من دون أن وذلك الصناعية والمنافسة هناك، 
وبالتالي فإن تحرير . الصناعية وفق بنود منظمة التجارة العالمية لدولمن قبل تلك ا

 يكون و المحدودة، السوق المحلية  والمنتجين أسواق عالمية غير وفر للشركاتي التجارة
بغض هو جني األرباح وتعظيمها  الشركات والمنتجينالمحفز األساسي والوحيد لهذه 

انعكاسها على الشرائح األفقر في صة بالخااالهتمام بآثارها السلبية  النظر عن

                                                 
4*David Ransom, “The No-Nonsense Guide to Fair Trade",October (2006), New 
Internationalist TM Publications Ltd, P.8. 
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الصناعات حجم  والتأثير السلبي علىالعاطلين عن العمل،  وزيادة عددالمجتمع، 
المحفز الرئيس والوحيد  هو العامل الربحجانب  فال يعتبرالعادلة  ة. أما التجار المحلية

العادلة  رةفي سياق التجافالتجارة. مفهوم تحرير  هملهاي قدعتبارات أخرى هناك ا بل 
التي ترتكز على وهي (، Trade Communities) "التجارة المجتمعية" تظهر ظاهرة

مبدأ المشاركة بين الشركات الكبرى العمالقة والمجتمعات المحلية بحيث تقيم تلك 
واألسر ويكون منها المجتمعات واألفراد  تستفيدالشركات مشروعاتها على أسس 

مكونًا أساسيًا للعمل ويكون هذا الهدف المحلي،  خدمة المجتمعالهدف األساسي هو 
وتهدف إلى تشجيع المساواة بين المتعاملين تجاريًا في وتركز التجارة العادلة التجاري. 

في  خاصة للمجتمعات الفقيرة والنامية دامة"التنمية المست"المجتمع الدولي وإلى تحقيق 
شركات الوساطة التجارية والتعامل لعالم، وذلك عبر إلغاء في االمناطق الجنوبية 

ومنحهم أجورًا أعلى، وبذلك  والمزارعين مباشرة مع أصحاب المهن والمصدرين
يستطيع المستهلك في المجتمعات الصناعية المتقدمة أن يختار تلك المنتجات 

، وأن يدعم في الوقت نفسه الصناعات التي تنتجها لتجارة العادلةالملتزمة بمبادئ ا
 الفقيرة. في تلك المجتمعات امةقيرة، فيؤدي ذلك إلى تحقيق التنمية المستدالدول الف

في دعم عدد كبير من المنشآت  ت حركة التجارة الخارجية العادلةقد نجحل
العديد من السلع, مثل  والصناعات في المجتمعات الزراعية والرعوية الفقيرة في تجارة

زجة والمكسرات، إضافة إلى الحرف اليدوية البن واألرز والبهارات والفواكه الطا تجارة
الصغيرة، وتبنت شركات عالمية منتجات تلك المجتمعات لدعمها وتشجيع أفرادها 
للنهوض بمجتمعاتهم، وبسبب النجاح الذي حققته حركة التجارة العادلة لسكان 

من الحركة، وذلك تلك ودعم أهداف  بتبنيقامت األمم المتحدة  ,المناطق الفقيرة
مع  تشجيع طرق التعامل التجاري والمالي المبنية على مبادئ التجارة العادلة،ل خال

التي تشمل التقليل من  ى تشجيع األهداف األخر  وتشجيع الكسب المستمر لألفراد 
شيوع المجاعات والفقر وتعليم األطفال إلزاميًا وتقليل نسبة وفيات األطفال بسبب سوء 
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ان فكرة عزل األخالق  "ديفيد رانسو" وقد أكد. التغذية، أو اعتالل صحة األمهات
هذه الفكرة سادت في القرون األخيرة  الخارجية هي فكرة قديمة والقيم عن التجارة

ظل االتجاه إلى تحرير التجارة في فأعطت السوق سلطة ال تخضع ألي محاسبة. 
 انعكاسات، ومن نحاسب في حال حدوث ؟من هو المستفيد األكبرعم  سوف نسأل

الدول الصناعية نجد أن جواب السؤال هو  سو لبية على المجتمع أو البيئة، فإنناس
ال يخضعون للمحاسبة والمراقبة في حال تردي  وهم في الحقيقة ،الغنية الكبرى 

عدم العدالة متضمن أصاًل في تعبير  مفهوم أن "رانسوم"يستنتج  من ذلكو  .األوضاع
الواردات تخفيض الرسوم الجمركية على  االتجاه إلى أننجد  ا*. أيض5التجارة الحرة

يزيد من  مما سوف يتنافى مع سياسية دعم المنتج المحلي واالتجاه لتحرير التجارة قد
من جهة و  .الصناعي الوطني على النمو عجز الميزان التجاري ويضعف قدرة القطاع

الدول تتجه  وحكومات الجهات الرسمية تجعلحماية المنتج الوطني أخرى نجد أن 
والمنتجات االمتناع عن تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع  إلى

التي لها مثيل وطني في الداخل. أيضا نجد أن الشركات األجنبية العابرة للقومية, 
تهدف في األساس إلى تعظيم األرباح وهذه الشركات تغفل االثار االقتصادية 

قراء في الدولة المستضيفة لهذه االستثمارات، وقد عزز واالجتماعية والثقافية على الف
كثيرا من قوة هذه الشركات، وأصبح عدد  1994قيام منظمة التجارة العالمية في عام 

كبير من هذه الشركات ال تراعي الفقراء وال تراعي القيم البيئية واإلنسانية, فهذه 
مواردها المادية, مضحية الشركات قد تفسد البيئة و الطبيعية في المنطقة وتدمر 

بمصالح سكانها المحليين, مما يؤثر بشكل كبير على فئة محدودي الدخل والفقراء 
في الدولة المستضيفة لهذه الشركات, وذلك ألن الخيارات أمام هذه الفئة محدودة , و 
ألنهم يعتمدون على الموارد الطبيعية أكثر من اعتمادهم على السلع المشتراه . أيضا 

أقل كثيرا في البالد النامية وال توجد  ن أن األجور وتكلفة التشغيل عادة ما تكو نجد 
                                                 

5*David Ransom, "The No-Nonsense Guide to Fair Trade", op.cit., p.18. 
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في هذه الدول نقابات عمالية منظمة، والقيود البيئية عادة ما تكون رخوة، باإلضافة 
إلى تمتع غالبية هذه الشركات ببعض حوافز االستثمار مثل انها معفاة من الضرائب 

ولى. وتستحوذ الشركات عابرة القومية على ما في السنوات الخمس أو العشر األ
من  %80من ثلثي التجارة العالمية. باإلضافة إلى أنها تسيطر على أكثر من  بيقر 

تجارة محاصيل زراعية بعينها. ومع اتجاه معظم الدول النامية إلى تطبيق سياسة 
ارة الخصخصة أصبحت الدول النامية أكثر جذبا لهذه الشركات، ويأتي دور التج

 .    6العادلة في محاولة لعالج وتقليل حدة هذه المشكالت والسلبيات السابقة*
 مبادئ التجارة الخارجية العادلة: 1/3

من اجل أن وذلك  العادلة،االتحاد العالمي للتجارة  هذه المبادئ تم وضعها من قبل
الراغبة في الحصول على رخصة العمل تحت مظلة  والمؤسسات منظماتالتتقيد بها 

 :7وهذه المبادئ هي* التجارة العادلة
وسيط بينهم وبين  المزارعين دون  شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار -أ

 .المستهلك
من خالل النظر إلى االحتياجات الحقيقية  عادل،الشراء بشكل  تحديد سعر -ب

خذ بعين االعتبار أسعار تلك المنتجات في للمنتجين الصغار وعائالتهم، مع األ
 .األسواق

 مقابلوذلك مع الفالحين على شكل عقود شراكة طويلة األجل،  تعاقداتتأسيس  -ج
اإلنتاج البيولوجي  بجودة إنتاجهم، واالنتقال بأسرع ما يمكن نحوالتزام الفالحين 

مستخدمة في عملية على أن تكون المواد ال .الخالي من المبيدات الكيماويةالطبيعي 
 بالبيئة.  ضارةغير هي مواد اإلنتاج والتعبئة 

                                                 
 2011عابرة القومية واستنزاف موارد البالد النامية",  تالفقراء: الشركا بنه“*جون ميدلي، ترجمة: بدر الرفاعي، 6

 .25-24,الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص
7*(Fairtrade International)، Date Of Access (14-Feb-2017)، 
https://www.fairtrade.net/standards/aims-of-fairtrade-standards.html 
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على  منظمات التجارة العادلة العاملين تحت مظلة الصغار ون الفالح يحصل -ء
تخدم مجتمعاتهم  يالمستدامة، والتمنحة سنوية تمكنهم من تمويل مشاريع التنمية 

  .كالمدارس والمستشفيات
 العادل العمل ودفع الثمن ث من حيث فرصالمساواة بين الذكور واإلنا -ه

 لمنتجاتهم.
 في مكان عمل صحي وامن. ين والمزارعينالحرص على أن يعمل المنتج -و
 حرص على احترام مواثيق األمماألطفال، يكون هناك عمالة بالنسبة لجانب  -ز

 المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.
تصبح قادرة على التسجيل وف س المعايير،هذه ل ةالمنظمة أو المؤسسق يتطبومع 

 به، الخاصالشعار استخدام مع إمكانية لتجارة العادلة لعالمات افي االتحاد العالمي 
عالمي  معرض من جانب آخر هناكفي مواقعها االلكترونية وفي موادها الترويجية. 

المستخدمة  يئيةعتبر معرضا تجاريا رائدا في العالم للتكنولوجيات البيللتجارة العادلة 
في  الصناعي العالمي يتم كل عامين في ميونيخ هذا المعرض. في التجارة العادلة

العديد من دول العالم ستضيف وهذا المعرض ي .(IFAT)دولة ألمانيا ويطلق عليه
شبكة من منظمات التجارة أفريقيا وهو يعبر عن الصين والهند وتركيا وجنوب مثل 

ياة المنتجين المهمشين عن طريق ربطهم بهذه المنظمات العادلة تسعى إلى تحسين ح
أعضاء في أكثر من  ((IFATضم ويوترويج منتجاتهم والمناداة بتجارة عالمية عادلة. 

دولة حيث يؤمن هؤالء األعضاء بأنه يجب على التجارة تحسين حياة األشخاص  60
في دول من األعضاء يعيشون  %65حوالي و المهمشين دون اإلضرار بالبيئة. 

آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية. أما األعضاء المتبقون فهم من أوروبا  -الجنوب
*. وبالتالي فإن مثل 8قد اكتسبت طابعا عالميا ((IFATوأمريكا الشمالية وبهذا تكون 

                                                 
8* IFAT (The International Fair-Trade Association)،  Date of Access (14-Feb-2017)،  
http://www.ecofashionworld.com/Organizations/IFAT-The-International-Fair-Trade-
Association.html 



 

   
 7/11/2017       مرتضى محمد صالح الدين عبداللطيفالتجارة الخارجية العادلة             

 933المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

في حصول المنتجين في البلدان النامية مثل كينيا أو  هذا التجمع العالمي يساهم
باإلضافة إلى حصول هؤالء ل لما يزرعون وينتجون. كولومبيا، على سعر عاد
التي تمكنهم من استثمارها  "اإلضافية منحة التجارة العادلةالمنتجين على ما يسمى "ب

 .في مشاريع التنمية المستدامة التي تخدم مجتمعاتهم كالمدارس والمستشفيات واآلبار
 الثانيالمبحث 

 العادلة حول العالمتطور ونمو التجارة الخارجية 
 تمهيد

في نجحت مع زيادة االقبال على شراء المنتجات الخاصة بالتجارة العادلة نجدها 
كبير من المنشآت والصناعات في المجتمعات الزراعية والرعوية  جذب ودعم عدد
واألرز والبهارات  والشكوالتة البن العديد من السلع، من أهمها الفقيرة في تجارة

. وقد ازدادت أعداد ازجة والمكسرات، إضافة إلى الحرف اليدوية الصغيرةوالفواكه الط
المنتجين الحاصلين على شهادات اعتماد من المنظمة الدولية لشهادات التجارة 

 .Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)العادلة 
ي مصر المعايير ف التجارة العادلة وتطبق الشركات التي تريد العمل تحت مظلة

أن المزارعين يحصلون على سعر لبضاعتهم أكثر الخاصة بالتجارة العادلة، حيث 
 Priceاإلضافي  عائداليدفع في المنتجات التقليدية. هذا باإلضافة إلى  عماثباًتا 

Premium التجارة العادلة المحدد لكل منتجالخاص ب. 
 العادلةسلع ومنتجات التجارة الخارجية  2/1
في يساهم التجارة العادلة ب الخاصة منتجاتالسلع والشراء في السابق تم توضيح أن  

على سعر عادل لما يزرعون وينتجون.  النامية.في البلدان  والمزارعين حصول المنتجين
 Fairtrade Premium منحة التجارة العادلة اإلضافية"على  باإلضافة إلى حصولهم

في مشاريع  هذه العوائد استثمار وهي عبارة عن عوائد إضافية يحصلون عليها في مقابل
المياه  المدارس والمستشفيات وآبارمجتمعاتهم، مثل إنشاء التنمية المستدامة التي تخدم 
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من أهم المنتجات التي حصلت على موافقات لوضع الشعار الخاص بالتجارة و  النظيفة.
واألرز والبهارات والفواكه الطازجة والمكسرات، إضافة إلى  والشكوالتة البن العادلة عليها،

. وقد ازدادت أعداد المنتجين الحاصلين على شهادات اليدوية الصغيرة لمصنوعاتا
كان  2010ففي عام  ،(FLO)اعتماد من المنظمة الخارجية لشهادات التجارة العادلة 

, 2014منتجا في عام  1226يصل إلى منتج، وقد زاد هذا العدد ل 905عدد المنتجين 
الجدول التالي والذي يرصد تزايد أعداد المنتجين الحاصلين على  هوذلك ما يوضح

 .2014وحتى عام  2010شهادات االعتماد منذ عام 
الحاصلين على شهادة التجارة الخارجية  المنتجين والشركاتأعداد ( 1جدول )

  العادلة

 االجمالي السنة
دول آسيا 

 والمحيط الهادئ
دول أفريقيا 

 والشرق األوسط

دول أمريكا 
 ةالالتيني

 والكاريبي
2010 905 129 267 509 

2011 991 137 316 538 

2012 1139 161 390 588 

2013 1210 182 404 624 

2014 1226 187 392 647 

*Source: (FLO)،Fairtrade Monitoring and Impact Data 2015. 
أيضا ازادت أعداد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الحاصلة على شهادات التجارة 

مزارعا، وأصبح عددهم في عام  1101200كان عددهم  2010العادلة، ففي عام 
مزارع. مما يوضح زيادة إقبال الفالحين في الدول النامية  1651900ميالدية  2014

تحمل شهادات التجارة العادلة، وذلك لما على التعامل مع الشركات والمؤسسات التي 
وجده هؤالء المزارعين من عوائد جيدة حققوها من وراء التعامل مع شركات التجارة 

وحتى عام  2010العادلة. ويوضح الجدول التالي التنامي في أعداد المزارعين منذ عام 
2014. 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2015-Monitoring_and_Impact_Report_web.pdf
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 الخارجيةرة التجا أعداد المزارعين والفالحين العاملين في منتجات( 2جدول )
 العادلة

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئة

مزارعون أصحاب 
 مشروعات صغيرة

938400 1070800 1225200 1305500 1447900 

 204000 219000 187500 168200 162800 فالحون صغار

 1651900 1524500 1412700 1239000 1101200 المجموع

*Source: (FLO)،Fairtrade Monitoring and Impact Data 2015. 
 أيضا زادت أعداد العاملين والمزارعين بحسب المنتجات والمزروعات التي تدخل في

 ( 3مجال التجارة العادلة، وذلك ما يوضحه جدول )
 الخارجيةمنتجات التجارة  بعض في أعداد العاملين والمزارعين( 3)جدول 

 ف(باألل)العادلة
قصب  الموز السنة

 السكر
 الشاي القطن الزهور القهوة الكاكاو

2013 22.6 62.2 176.6 737.1 49.1 59.7 299.9 
2014 21.7 62.7 179.8 812.5 48.5 54.7 364.1 

*Source: (FLO)،Fairtrade Monitoring and Impact Data 2015. 
عام  بداية من الخاصة بالتجارة العادلة وضع العالمات التجاريةوقد تم البدء في 

منذ ذلك الحين، تم وضع و وذلك مع تقديم قهوة ماكس هافالر في هولندا.  1988
 ن(، م)الشاي والكاكاو والعسل والسكر والموز وغيرهامثل عالمات لمنتجات اخرى 

منظمات أخرى تعمل  تم إنشاءماكس هافالر  تجربة نجاح ومعقبل نفس المؤسسة. 
 1997عام  منذو  .جميع أنحاء العالم كثيرة فيل التجارة العادلة في بلدان من أج
 العادلة الخارجيةالتجارة  اتمنظمة عالموتم إنشاء معا،  لمنظماتكل هذه ا تعاونت
(FLO)  المنتج، وإنشاء قواعد بيانات وسجالت من أجل مواءمة المعايير حسب

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2015-Monitoring_and_Impact_Report_web.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2015-Monitoring_and_Impact_Report_web.pdf
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نتاج البيئية واالجتماعية في مقابل ظروف اإل اماحتر  للمنتجين، وذلك في ظل اشتراط
 باإلضافة إلى العائد اإلضافي أوالسعر األدنى المضمون لمنتجاتها الحصول على 

 .9*االجتماعيةو لتمويل المشاريع االقتصادية وذلك التنمية"  عالوة"
 سلعة القهوة والتجارة العادلة 2/2

 هاالبن في العالم. وهذا يجعلإنتاج من  %20 من بما يقر الواليات المتحدة تستهلك 
تي يتم دفعها من ال ثمن تلك السلعةمن  نسبة قليلة إال أن. لسلعة القهوةسوق ضخمة 

دعم  وهذه النسبة ال تكفي، والمزارعين إلى المنتجين جانب المستهلكين لها، يعود
. عادلة حاولت تحسين تلك االوضاعحركة التجارة ال إال أن زراعة حبوبها، تكاليف

بعد أن كان  لقهوة،الرطل  دوالر 1,26 مبلغ المزارعين على األقل خالل منح من
 شركة، بما في ذلك 100أكثر من  سنتا، وذلك مع إقناع 40إلى  60يتراوح من 

. " لتتعامل مع المزارعين والمنتجين للقهوة بذلك السعر العادلستاربكس" شركة
أساليب ين والمنتجين إلى استخدام التجارة العادلة المزارع تدفعباإلضافة إلى ذلك 
على البيئة وتستخدم أقل  تحافظن الزراعة العضوية أل وذلكالزراعة العضوية، 

 التجارة العادلةتطبيق ووضع شعار  قبل. ويالحظ أنه 10*مبيدات والمواد الكيميائيةال
 20صل إلى ا حيث كان يمكن أن يلقهوة منخفضاسعر على منتجات القهوة كان 

ولكن مع انضمام هؤالء المزارعين ، األسرةعيش، وتربية ال يكفي وهو ال للرطل.سنتا 
اإلنتاج لهم حافزا أكبر على  والمنتجين الفقراء إلى تطبيق التجارة العادلة، أعطت

  هو مربح لهم. ، نظرًا ألنهم يعرفون أن العمل اإلضافيوزيادته
 الحيوية  " للمنتجاتسيكمشركة "التجارة العادلة في مصر و  2/3

                                                 
9*Mandat International، Date Of Access (14-Feb-2017)، http://www.mandint.org/ar/fair-
guide#I 
10*Greg Lee, Date of Access (14-Feb-2017)  ،  
http://www.articlesphere.com/ar/Article/Is-Fair-Trade-Coffee-Really-
Fair/55041#ixzz4d2oyUiwt 



 

   
 7/11/2017       مرتضى محمد صالح الدين عبداللطيفالتجارة الخارجية العادلة             

 937المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

في مصر المعايير  التجارة العادلة تطبق الشركات التي تريد العمل تحت مظلة 
أن المزارعين يحصلون على سعر لبضاعتهم أكثر الخاصة بالتجارة العادلة، حيث 

 Priceاإلضافي  عائداليدفع في المنتجات التقليدية. هذا باإلضافة إلى  عماثباًتا 
Premium العائد  قيمة هذا التجارة العادلة المحدد لكل منتج، ويتم تحديدالخاص ب

" المصرية إحدى سيكمتعتبر شركة "و  .من خالل منظمات التجارة العادلة الخارجية
الشركات العاملة تحت مظلة التجارة العادلة، وهي تختص بإنتاج المنتجات الزراعية 

والعضوية على سعر، ت الحيوية المنتجين للمنتجاو المزارعين الطبيعية وفيها يحصل 
 السوق،بالمئة في حالة مقارنته بالسعر السائد في  20يكون أكثر بنسبة هذا السعر 
قبل أن تبدأ المحاصيل في النمو. وإذا ارتفع السعر بين من السعر هذا ويتم تحديد 
 ارعين. وإذا قل، يحصل المز يعدل هذا السعر ويتم رفعهوالحصاد،  زراعةمرحلتي ال

ى ما تم االتفاق عليه من قبل. وفي حالة التصدير، يتم نقل العائد اإلضافي عل
 لمنتجات التجارة العادلة إلى حساب الجمعية المصرية لتنمية المزارعين ويتم استثمار

فيما بعد في المشروعات االجتماعية التي تهدف إلى تحسين المستوى  هذا العائد
 "سيكم" في شركة كل المواد الخامظ أن ويالح المعيشي لدى المزارعين وأسرهم.

هناك قائمة من ناحية أخرى  .العادلةالخارجية تتحقق بها متطلبات االعتماد بالتجارة 
مثل في مصر  التجارة العادلة ومعايير التي تنتج تحت شروط والسلع للمنتجات

ادلة الع والخاضعة للتجارة من مصر لمصدرةالسلع اتمثل القطن والبرتقال والموز. و 
هو المنتج على عالمة التجارة العادلة،  يكون قرار حصولو  .نسبة الواحد في المئة

اإلذن بطباعة الملصق على يكون لديهم حق موزعين بأوروبا أو أمريكا، الذين قرار لل
 سيكمحصة المنتجات المعتمدة بالتجارة العادلة التي قامت  قد بلغتو  .المنتج

 500تعمل سيكم مع أكثر من و  بالمئة، 1,4 هما نسبت 2015بتوزيعها في عام 
 اوتكنولوجييعملون بأساليب  وهم في كل أنحاء مصر معه متعاقد مزارع مصري 

http://sekem.com/
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منتجاتهم بيع كل المزارعين  عمن جهة أخرى قد ال يستطي. 11*الزراعة العضوية
الشروط المسبقة للبدء بالتعاون مع شركات  والسبب هو أن لشركات التجارة العادلة

والمساحات الزراعية التجارة العادلة معقدة، وخاصة للمزارعين أصحاب المزارع 
حتى يتمكنوا  اتحاد تعاونيليشكلوا  اأن ينضموا مع ولذلك فإنه من األفضلالصغيرة. 

إنشاء حساب في  . كذلك عليهمفي منظمات التجارة العادلة رسميا التسجيلمن 
 يمثل عقبة أخرى للكثير من غير المتعلمين وهذا أيضاك و البنإحدى 
حاول أن ت المصريين كجمعية تنمية المزارعينوعليه فإن جمعية المزارعين.  وصغار

أيضا  .برامج لمحو األميةقيامها على سبيل المثال بتوفير  من خالل المزارعيندعم ت
الزراعة “بمصطلح  ىزارعين لتحقيق ما يسمتحاول هذه الجمعيات مساعدة الم

 البيئة. ويقوماستخدام الكيماويات أو المبيدات التي تضر  المستدامة" وفيه ال يتم
لضمان تحقيق وذلك أراضيهم بأساليب حيوية وصديقة للبيئة  بزراعةالمزارعون 

 منهاالتجارة العادلة الزراعة ضمن أشياء أخرى  ويعزز عائدالزراعة المستدامة. 
وبناء  زراعية حديثة، وشراء آالت للبيئة،ممارسات زراعية صديقة  االستثمار في

وهم مطمئنين على لهم اعما يتمكن اآلباء من الذهاب إلى  حتىحضانات لألطفال 
تصدير األعشاب والتوابل والبطاطس والفول ب تقوم شركة سيكم حالياو  .أطفالهم

دلة، في ظل رقابة من جانب المنظمة العابختم التجارة وهي مختومة السوداني 
مرة  الخاصة بالتجارة العادلة تجديد الشهادة يجب الخارجية للتجارة العادلة. حيث أنه

كل عام. ولهذا يقوم موظف من المنظمة الخارجية للتجارة العادلة بزيارة المزارع 
لك إثبات ما أم ال، وكذ مستوفاةإن كانت  بحيث يتأكد ومراقبة معايير التجارة العادلة

                                                 
 (،2017 -يناير -20االطالع ) تاريخوسيكم، معنى التجارة العادلة في مصر داون، نيلز * 11

 http://www.sekem.com/en/economy-of-love-interview-on-the-meaning-of-fairtrade-
in-egypt-and-sekem/ 
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أم ال إن كان يستفيد منها المزارعين حًقا  المدفوعة، من ناحية يتم عمله بالعوائد
 االستثمار فيها. التي يتم مشاريعال وماهي

 نموذج الختبار أطراف السوق عند تطبيق التجارة الخارجية العادلة 2/4
أو المشاركة من يأخذ تطبيق التجارة العادلة في سوق السلع شكل االقتصاد التعاوني 

للعقود المبرمة بين هذه األطراف.  كافة أطراف السوق وذلك لتحقيق "السعر العادل"
نهج التجارة العادلة نجد أن فعلى مستوى التحليل االقتصادي الجزئي، عند تطبيق م

مثل انخفاض الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات اإلنتاجية في الدول النامية  عامل
يساهم في خفض أسعار المنتجين وانخفاض مستوى التنمية وزيادة مستوى الفقر في 

أو  قوةهذه الدول. وفي هذا الجزء من الدراسة يتم طرح نموذج يستخدم الختبار 
دلة في تجارة سلع مثل المالبس تطبيق التجارة الخارجية العا في ظل السوق  ضعف

اإلنتاجية وعدم  قدرة المنتجين قوى السوق على رفعفشل  والمنسوجات. ففي ظل
يكون  النامية، الدول في المالبس والمنسوجاتفي أسواق  تحقيق أسعار عادلة مناسبة

يكون دور التجارة العادلة  المالبس والمنسوجات، ولذلك عوائد انخفاض ذلك سببا في
 الدول النامية في االنتاجية دعمها للتعاونيات لرفع هذه العوائد، وذلك من خالل فعاال

فإن قرار دعم التجارة العادلة أو تشجيع  ولهذا السوق. ى قو  حدة تخفيف منبغرض ال
يتطلب معلومات عن  في ظل التجارة العادلة المزيد من االستثمار األجنبي المباشر

والضعف في أسواق هذه الدول، ولكي يتم ذلك  أطراف السوق مع قياس نقاط القوة
، والذي فيه يتم تحليل 12سوف يتم االستعانة بالتحليل البياني الرياضي التالي*

                                                 
" وتم تطبيقه على سوق سلعة القهوة في دولة كوستاريكا، ”Loraine Ronchi* هذا النموذج تم استخدامه من قبل 12

ولقد قام الباحث بتطويع هذا النموذج ليتالءم في تطبيقه على سوق المالبس والمنسوجات وللمزيد يمكن الرجوع إلى 
 النموذج األصلي  

 - Loraine Ronchi,"Fairtrade and Market Failures in Agricultural Commodity Markets", 
(2006), World Bank Policy Research, Working Paper 4011, P.29-31. 
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تتمثل في شركات أو مصانع قابلة لالختبار اقتصاديا  أطراف أو متغيرات ةثالث
رض . في البداية نفت)الفالحين(المالبس في مصر ومصانع حلج االقطان والمزارعين 

 سوق العلى المنافسة في المصدرة للمالبس تدرك أنها قادرة المصرية  الشركات أن
 Price فهي العالمي، إال أنها ليست قادرة على فرض أسعارها على السوق 

Takers ، قيام إحدى الشركات المنافسة بالتدخل بسعر قلق من لذلك هناك
الشركات المصدرة للمالبس تحاول أن تحافظ على سعر  . ولذلك فإناحتكاري 

مناسب، لتسويق منتجاتها لتضمن للمنتجين أو المزارعين وشركات حلج االقطان 
يتلقاه أصحاب مصانع حلج )الفرق بين السعر الذي  يمثل سعرا مناسبا. هذا السعر

الناتج  للمزارعين يساوي  القطنسعر ومزارعين القطن( وهو ضمان ليكون  االقطان
وأن أصحاب محالج االقطان يحصلون على ربح اقتصادي  الحدي لسلعة القطن،

( الذي يوضح التكلفة والناتج الحدي لعملية حلج 1من الشكل البياني )ف .عادي
ومع افتراض أن شركات حلج القطن قادرة على التحكم الكامل في حجم  -القطن
في االجل الطويل للمصنع  دييعبر عن الناتج الح APCنجد أن منحنى  -اإلنتاج

 تكاليفال المصدر للمالبس، باإلضافة إلى راس المال الثابت، وذلك مع احتساب
اإلنتاج طويل تكلفة متوسط  الخاصة بمصانع حلج االقطان عند أدنى قيمة من

هو يعبر عن السعر التنافسي العالمي ف *pالرمز  أما االجل لمصانع حلج االقطان،
فهو يعبر عن السعر الذي يحدده أصحاب  Ppي. أما الرمز لسلعة القطن المصر 

 محلج القطن لمزارعين القطن.
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 ( التكلفة والناتج الحدي لعملية حلج القطن2)شكل 

 
تعبر عن الفرق ما بين السعر التنافسي العالمي لسلعة القطن  (P*-Pp)وبالتالي فإن القيمة 

المصري والسعر الذي يحدده أصحاب محلج القطن لمزارعين القطن، وهذه القيمة تم وضعها 
على المحور الرأسي. أما المحور االفقي فيعبر عن كمية سلعة القطن المصري المنتج، من 

ن تكلفة اإلنتاج الحدي في االجل الطويل، الذي يعبر ع (MPC)ناحية أخرى نجد المنحنى 
يعبران عن كافة تكاليف اإلنتاج من بداية  ((APCو (MPC)ونجد أن كال المنحنيين 

األرض التي يزرع فيها القطن وحتى ميناء التصدير للمالبس. وحيث أن مصانع حلج 
ية من والتي تمثل الكم BBاالقطان تعمل في ظل أقل مستوى من التكاليف عند النقطة 

يعبر عن الناتج الحدي الكلي في االجل الطويل للمصنع   APC, وعندها منحنى q1القطن 
 BBالخاص بمصانع حلج االقطان، فعند النقطة  MPCالمصدر للمالبس الذي هو نفسه 

والدخل  لسلعة القطنبين تكلفة شراء  فرق اليكون هامش الربح في السوق والذي يعبر عن 
واالهم هو أن هذه النقطة  APCالحد األدنى لمتوسط تكلفة اإلنتاج يتساوى مع  *p الناتج
BB  تمثل عوائد ثابتة ، فعندها المصنع المصدر للمالبس يكون متأكد من خصم وتخفيض
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الناتج حصول المزارعين على قيمة أقل من قيمة  الحد األدنى لمتوسط تكاليف اإلنتاج, مع
 ويمكن صياغة ذلك كما يلي  (VMP)الحدي لسلعة القطن 

p*= MPC + VMP                     
p* - MPC (=APC) = VMP 

من السعر الذي يحصل  APCوعليه فإن مصنع المالبس سوف يسمح فقط بخصم 
تجاهل  ن مصانع حلج االقطان ال يستطيعو  وبالتالي فإنعليه مصنع حلج االقطان. 

والتي يتم خصمها من  APCتة هي المصانع المصدرة للمالبس لوجود قيمة ثاب
 *p. إال أن مصانع المالبس ليس بالضرورة لديها *pاألسعار الخاصة بالتعاقد

والذي يعبر عن السعر الحقيقي لإلنتاج والذي تحصل عليه مصانع حلج االقطان، 
في هذه الحالة عوضا عن ذلك يكون لديهم السعر التعاقدي، المعلن من جانب 

. وبالتالي يجب من أن تسجل مصانع حلج p*rحلج االقطان المصدرين من مصانع 
. p*rاالقطان عقود بيعها مع مصانع المالبس، ويكون السعر في هذه العقود هو 

من السعر المعلن من جانب المصدرين من مصانع حلج  APCويتم خصم 
االقطان، وذلك يؤدي إلى وجود أسعار إلزامية للمنتجين يتم إعالنها ونشرها من 

 نب مصانع المالبس وعليه جا
p*r - APC ≡ pp                                                       (4) 

 إذن
p*r ≡ APC + pp                                                        (5)  

 في حالة أن مصانع حلج االقطان أعلنت عن السعر الحقيقي للمنتج و 
                                                            (6) p*- p*r = 0 

ثابتة، يكون سعر المنتج من المعادلة  APC( وكانت (p*- p*r > 0وفي حالة 
 .(5)أقل من السعر الناتج من  (6)السابقة 



 

   
 7/11/2017       مرتضى محمد صالح الدين عبداللطيفالتجارة الخارجية العادلة             

 943المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

لتحديد مدى قوة أو ضعف  فرضينتم عرضه أعاله، يمكن عرض  بناءا على ما
 السوق، وذلك على النحو التالي  

 األول: الفرض -
( تقيس الهامش الذي يتحصل عليه المصدرين من مصانع (p*- p*r > 0وفيه 

حلج االقطان وهو أعلى من الحد األدنى لمتوسط تكلفة اإلنتاج في االجل الطويل 
APC وإلثبات ذلك . 

(6)                                                             p*- p*r > 0             
 (4)وعند الطرح من المعادلة 

p* - APC - pp > 0                                                         
                                 p* - pp > APCويمكن كتابة المعادلة كالتالي 

         
إذن المصدرين من مصانع حلج االقطان يحصلون على سعر أعلى من الحد األدنى 

تكون من الصحيح دائما أن . ويكون APCلطويل لمتوسط تكلفة اإلنتاج في االجل ا
استطاعت مصانع المالبس تقدير واستخراج إذا  وذلك أسعار المنتجين هي األعلى

 . وذلك يمثل مقياس لقوة السوق. APCقيمة 
(، p*- p*r) > 0إذن إذا كان  APC=MPC مع افتراض أن الثاني: الفرض -

 . وإلثبات ذلك pp < VMPإذن يكون من الصحيح أن 
(6)                                                                      p*- 

p*r > 0             
 (4)يتم الطرح من المعادلة 

p* - APC(=MPC) - pp (= VMP) > 0 
 APC                     وإذا كان                                             

=MPC         
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 يمكن كتابة المعادلة كالتالي
p* - MPC - pp  > 0 

 السوق  أو ضعف قوةعبر عن ت( (p*- p*rكون ت APC =MPCومع افتراض أن  
     .إلنتاج سلعة القطن التكلفة الحدية الخاصة بقيمةألنه يقيس االنحرافات 

 الثالث المبحث 
 تطبيق التجارة الخارجية العادلة في مصرعوائق وتحديات 

 تمهيد
في  نعلى المنتجين والمزارعين الراغبي التجارة العادلة التي تفرضها معاييرال قد تكون 

المعايير  حيث أن هذه األسواق،سبب تفاوًتا في بعض ت انضمام منتجاتهم إليها،
هناك شكوى من قد تكون  هقد ال تكون مناسبة لسوق معين. كما أن والقواعد الصارمة

المنتجين والتعاونيات والموردين، ومحاولة  على بعضمعايير ال هذه عدم تطبيق
 وبالتالييصل إلى العالم النامي،  التجارة العادلة وأن القليل من عائدات منها،التهرب 

 الفسادب الخاص جانبال يضا هناكأإلى المزارعين،  قليل من هذه العوائديصل قدر 
عدم قدرة الفالحين الفقراء على الثالث، مع في دول العالم  الموجود بحجم كبير

في  تجنب المواد الكيماويةمثل التجارة العادلة  االمتثال للمعايير الدقيقة التي تفرضها
 .الزراعة العضويةاالتجاه إلى و  الزراعة

 ت ورخص التجارة العادلةارتفاع مصروفات استخراج شهادا 3/1
 عادلة،التجارة ال ات التي تعبر عن المنتجات التابعة لسلععالمالمن  العديدهناك 

منظمة ب ةوالعالمات الخاص إصدار الشهاداتالجهة المختصة ب (FLO)وتمثل هيئة 
وتحالف ، (ORGANIC) ، أورجانك. من أمثلة تلك الشهاداتالتجارة العادلة

وضع إال أن إصدار تلك الشهادات و  (The Rainforest Alliance)رينفورست 
تفرض على فعلى سبيل المثال ، مكلف الخاصة بالتجارة العادلة هو شيءالملصقات 
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تلك يورو لمجرد تقديم طلب للحصول على  538مزارع التعاونيات رسوما بمقدار 
 يورو 1466لغ رسوم التدقيق األولي التي تب وجود ، إضافة إلىوالعالمات الشهادات

األجور وظروف  وهذا ال يتناسب معالتعاونية صغيرا.  تلك حتى ولو كان حجم وذلك
أن تدفع  الغنية في البلدان المزارعين قد يستطيع. و 13*مزارعالالعمل في بعض 

 المزارعين التجارة العادلة تفيدالسبب، قد يظن أن . لهذا اتشهادهذه الللحصول على 
من جانب آخر قد يكون مع زيادة استصدار العديد  .لفقراءعلى حساب ا "األغنياء"

 شهادات التجارة العادلة فائض في معروض من شهادات التجارة العادلة، يتولد هناك
فقط من  اصغير  اجزء وفي المقابل يكون  Fair Trade certificationالخارجية 

 هبعوائدها فتذ بيعه في أسواق التجارة العادلة. أما تم فعاليمنتجات التجارة العادلة 
  .عالمة التجارة العادلةأو  لتغطية تكاليف استصدار تلك الشهادات غالبيتها

 التذبذب في أسعار منتجات التجارة العادلة  3/2
 دوما أن شهادة التجارة العادلة ال يمكن أن تضمن أيضا هناك مشكلة تتمثل في

 على سبيل المثال إذا أراد مستوردو البنفالتجارة العادلة.  مستقرة تحت مظلة مبيعات
 للبن يكون  على قهوتهم، يجب أن يجدوا منتجا FAIR TRADEأن يضعوا عالمة 

في جميع  . لكن المستوردينFAIR TRADEمن المنظمة الخارجية لرخصة معتمدا 
 حيث أنهم من الممكن أنقهوة التجارة العادلة،  واستيراد ليسوا ملزمين بشراء االحوال

 14*بيكون  دراسة أجراها كريستوفر ففييتجنبوا شراءها عندما تصبح مكلفة للغاية. 
، كان مزارعو البن 2001و 2000 يعام البن في هبوط أسعارب الفترة الخاصة في

قهوة  بعيدا عنما كانوا يكسبونه من بيع رطل واحد  يكسبون ضعف نيكاراجوافي 
                                                 

 تيم هارفورد، شهادة التجارة العادلة ال تحقق شيئا ألصحابها تاريخ االطالع )5- يناير- 2017(، *13
http://www.aleqt.com/2015/06/01/article_961941.html 

 
14*Christopher Bacon, Confronting the Coffee Crisis: Can Fair Trade, Organic, and Specialty 
Coffees Reduce Small-Scale Farmer Vulnerability in Northern Nicaragua?, (2004), World 
Development Vol. 33, No. 3, p.12-13. 



 

   
 7/11/2017       مرتضى محمد صالح الدين عبداللطيفالتجارة الخارجية العادلة             

 946المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

في ذلك الوقت، إال أن المشكلة  كانت تباع بأسعار السوق حيث التجارة العادلة. 
بهذه  لهذه القهوة ال يمكن العثور على مشتر كانت في ذلك الوقت تتمثل في أنه

ات المدفوعة من قبل شرك Price Premium فقد كانت عالوة السعر األسعار،
وبالرغم من  .من السعر العالمي السائد في السوق  ، أقل بنحو الثلثالتجارة العادلة

 فعلى سبيل المثال ذلك ال يمكن أن ننفي أن التجارة العادلة في تزايد ونمو مستمر،
من  كبير حتى اآلن، شهادات التجارة العادلة لعدد أصدرت )ماكس هافيالر(

البن والكاكاو وعسل النحل والفاكهة وعصير المنتجات المستوردة، منها الموز و 
ومثل هذه السلع يسهل متابعتها وتحديد ما إذا كانت قد أنتجت في ظروف  الفاكهة.

لكن إذا  مالئمة وبشروط عادلة أم ال، ألنها ال تحتاج لخطوط إنتاج طويلة ومعقدة.
أنه يصعب نظرنا إلى المناديل الورقية المستوردة من العالم النامي مثال، فسنجد 

تحديد شروط وظروف إنتاجها، ألنها تصل إلينا عبر وسطاء كثيرين وال يسهل 
الوصول إلى المنتج الفرد دائما. لذا يجب علينا أن نبذل قصارى جهودنا لتطوير 

متابعة منشأ السلع ومراقبتها، لتحديد ما إذا كان المنتج الحقيقي قد حصل لوسائل 
تمكن الوسطاء من االستيالء على معظم جهد حتى ال ي لسلعته،على سعر مناسب 

المنتجات المصنعة والمعالجة بشكل ما، والتي تصل إلينا  حيث أن المنتج األصلي.
عبر سلسلة متشابكة من الوسطاء، يصعب التعامل معها. وينطبق ذلك بوجه خاص 

 المنسوجات والملبوسات التي ينتجها مزارعو القطن مثال، ثم سبيل المثال على على
يأخذها وسيط محلي للحلج وربما آخر للغزل والنسيج والخياطة، إلى أن تصل إلى 

. وقد نتمكن ون رفوف متجر للملبوسات، فتكون السلعة قد مرت على وسطاء كثير 
من التعرف على دار األزياء التي صنعت قميصا، ونتأكد من أن شروط العمل لديه 

، والعمال الذين ربما يكون قد منصفة، لكن ماذا عن المزارع الذي أنتج القطن
 استأجرهم.
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  نتائج الدراسة 
في تمثل التجارة الخارجية العادلة صورة من صور تدخل المنتجين والمستهلكين 

التجارية والتحكم  والمؤسسات شركاتلل الصورة الخاصة بالمعامالت التجاريةتشكيل 
ما تهدف إليه مبادئ حركة التجارة  هو هذاو  من خاللها،في نوعية الخدمات المقدمة 

 من جانب وتشجيعها حركة اجتماعية تم تبنيها فهي في األساس العادلة،الخارجية 
واعتمادا على ما جاء بالدراسة  التجارة العالمية، منظمات عالمية ودولية، كمنظمة

مية ودور التجارة الخارجية العادلة في تحقيق الدول وخاصة النامية للتعرف على أه
منها زيادة في معدالت النمو االقتصادي، بجانب إنعاش جانب الطلب على صادرات 

 الدول النامية فقد تم التوصل للنتائج التالية :
في  تشجيع المساواة بين المتعاملين تجارياً  التجارة الخارجية العادلة تعتمد على -1

المجتمع الدولي وإلى تحقيق التنمية المستديمة للمجتمعات الفقيرة والنامية في 
 .المناطق الجنوبية للعالم

إلغاء شركات الوساطة التجارية تطبيق التجارة الخارجية العادلة إلى  يؤدي -2
والتعامل مباشرة مع أصحاب المهن والمصدرين ومنحهم أجورًا أعلى، وبذلك يستطيع 

ك في المجتمعات الصناعية المتقدمة أن يختار تلك المنتجات الملتزمة المستهل
 .بمبادئ الحركة، وأن يدعم في الوقت نفسه الصناعات التي تنتجها الدول الفقيرة

دعم عدد كبير من المنشآت والصناعات في  التجارة الخارجية العادلة فينجحت  -3
البن واألرز والبهارات  مثل تجارة المجتمعات الزراعية والرعوية الفقيرة في تجارة

 .والفواكه الطازجة
ساهمت بشكل كبير التجارة الخارجية العادلة في تقليل المشكالت والمساوئ  -4

الخاصة بمفهوم "تحرير التجارة". حيث أصبح من الممكن التعرف على نقاط القوة 
ت والضعف الخاصة بالسوق السلعي، والتقليل من سيطرة الشركات والمؤسسا

 التجارية االحتكارية. 
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المستدامة من خالل تحقيق التنمية  تطبيق التجارة الخارجية العادلة إلى يؤدي -5
في مشاريع التنمية  هااستثمار  حصول المنتجين والمزارعين على عوائد إضافية يتم

المياه  المدارس والمستشفيات وآبارمجتمعاتهم، مثل إنشاء المستدامة التي تخدم 
 النظيفة.

الخارجية التجارة  هناك عدد محدود من الشركات المصرية تعمل تحت مظلة -6
أن في مصر من خالل تطبيقها للمعايير الخاصة بالتجارة العادلة، حيث  العادلة

يدفع في المنتجات  عماالمزارعين يحصلون على سعر لبضاعتهم أكثر ثباًتا 
التجارة الخاص ب Price Premiumاإلضافي  عائدالالتقليدية. هذا باإلضافة إلى 

العائد من خالل منظمات التجارة  قيمة هذا العادلة المحدد لكل منتج، ويتم تحديد
" المصرية إحدى الشركات العاملة تحت مظلة سيكمتعتبر شركة "و  .العادلة الخارجية
 وهي تختص بإنتاج المنتجات الزراعية. التجارة العادلة،

ها منالعديد من المعوقات التي تؤثر في انتشار التجارة الخارجية العادلة هناك  -7
 ةوالعالمات الخاص إصدار الشهاداتوهي الجهة المختصة ب (FLO)هيئة  أن
 ة تمنح هذه الشهادات والعالمات بتكلفة مرتفعة. منظمة التجارة العادلب
 مستقرة تحت مظلة مبيعات دوما تجارة العادلة ال يمكن أن تضمنشهادة ال -8

 في جميع أنحاء العالم، في جميع االحوال المستوردينوذلك ألن التجارة العادلة. 
 حيث أنهم من الممكن أنالتجارة العادلة، منتجات  واستيراد ليسوا ملزمين بشراء

 يتجنبوا شراءها عندما تصبح مكلفة للغاية.
 التوصيات 

 يوصي الباحث بالتالي:
زيادة مستوى الوعي لدى المزارعين والمنتجين بأهمية االنضمام إلى منظومة  -

حقيقة أن األموال الزائدة التي يتم اكتسابها  التجارة العادلة مع التأكيد على
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تحقق إفادة كبيرة، لكافة أفراد المجتمع وتساعد على منتجات التجارة العادلة  من
 المستدامة. تحقيق التنمية 

محاولة االستفادة من تطبيق نموذج التجارة العادلة على صادرات السلع المصرية،  -
 من خالل زيادة عدد السلع الحاصلة على شهادات االعتماد الخاصة بالتجارة العادلة.

مساعدة الدول والحكومات والجمعيات التعاونية لصغار المزارعين والمنتجين لكي  -
اج في ظل التجارة الخارجية العادلة، مع إمكانية دمجهم في منظومة يدخلوا إلى اإلنت
 التجارة العادلة.

تخفيض تكاليف استخراج شهادات وعالمات التجارة الخارجية العادلة من جانب  -
منظمة ب ةوالعالمات الخاص إصدار الشهاداتوهي الجهة المختصة ب (FLO)هيئة 

زارعين والشركات للعمل تحت مظلة التجارة . لتشجيع المنتجين والمالتجارة العادلة
 الخارجية العادلة.
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