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 مقدمة5
 نية بناء نظاـ دكلي مؤسساتي يركزلقد أراد المجتمع الدكلي عقب نياية الحرب العالمية الثا

عمى التعاكف كالتنسيؽ بيف جميع األطراؼ الفاعمة فيو كالمككنة لو أصبل، كمف ىذا المنطمؽ بدأ 
طرؽ ليا القانكف القانكف الدكلي العاـ يركز اىتماماتو عمى العديد مف المسائؿ الجديدة التي لـ يت
ي خمقت مشكبلت الدكلي التقميدم كىذا تماشيا مع بركز قضايا متشعبة في شتى المجاالت كالت

كالمالية، كمف ىنا بدأت  الذكر الحياة االقتصادية كاالجتماعية حيث نخص عمى الصعيد الدكلي
 كلية.بكادر كمعالـ التغيير تظير طبعا ىذا كاف نتيجة التحكؿ في مسار العبلقات الد

عمى  تأكد العكلمة التي المستجدات كالمتغيرات الدكليةه أىـ اإلفرازات التي نتجت عف ىذ
كجكد ديناميكية كحركية لـ تكف مف قبؿ عمى مستكل العبلقات الدكلية، حيث أصبحت ىذه 
العبلقات طبيعتيا متشابكة تبنى عمى التعاكف كالتنسيؽ مف أجؿ تحقيؽ المصالح المخطط ليا، 

عمى النظاـ الدكلي بما في ذلؾ التفاعبلت المكجكدة الجارية فيما بيف أعضاء  الذم انعكساألمر 
المجتمع الدكلي، كطبيعة قكاعد السمكؾ الحاكمة ليذه التفاعبلت كبالتالي يككف القانكف الدكلي قد 
مر بمرحمة انتقالية كانت تركز أساسا عمى الدكلة إلى مرحمة جديدة تؤمف بفكرة المصمحة 

مشتركة لممجمكعة الدكلية ككؿ، كقد كرست ىذه الفكرة عمى أرض الكاقع المنظمات الدكلية التي ال
أصبحت الفاعؿ المصيؽ بالدكؿ بعد أف كانت األخيرة ىي الكحيدة الفاعمة في منظكمة العبلقات 

 الدكلية.

ة ليا في إطار بناء نظاـ دكلي شامؿ لكافأشكاال مختمفة المنظمات الدكلية اتخذت قد 
عمى أشخاص القانكف الدكلي العاـ كمكضكعاتو كمجاالتو، حيث  المجاالت، فمبلمح ذلؾ ظيرت

الدكلي بأنيا ليس ليا القكة القانكنية الممزمة كال تساىـ  تبدلت تمؾ النظرة التقميدية لقكاعد القانكف
أما النظرة في تنظيـ السمكؾ عمى المستكل الدكلي، بؿ كحصرىا إال في مجاؿ التعاكف كالتنسيؽ، 

الحديثة كضحت عمى أف قكاعد القانكف الدكلي ذات طبيعة آمرة كمخالفتيا تترتب عنيا قياـ 
 المسؤكلية الدكلية، كبالتالي اسقاط الجزاء.

الحصة األكبر في إشعاؿ فتيؿ الحركب  ذات الطابع االقتصادم كاف ليات زاعالنإف ا
ض أكلى ميثاؽ األمـ المتحدة تنظيـ االقتصاد الغر  كعدـ االستقرار في العبلقات الدكلية، كليذا
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الدكلي األىمية الكبرل، كالمبلحظ في ذلؾ ىك إنشاء المجمس االقتصادم كاالجتماعي الذم خّكؿ 
لو صبلحية تنظيـ التجارة كاالقتصاد الدكلييف، مع العمـ أف ىذا جاء يتماشى مع إنشاء مؤسستي 

مما أصبحا يمثبلف معالـ نظاـ اقتصادم دكلي جديد  بريتكف ككدز "صندكؽ النقد كالبنؾ الدكلييف"
يعمؿ عمى تطكير العبلقات االقتصادية الدكلية، لكف األمر الذم بقي يعاب عميو في ىذا النظاـ 
ىك عدـ شمكلو لتنظيـ التجارة الدكلية خاصة كأف التعامبلت كالمبادالت الدكلية في ىذا اإلطار 

 النزاعات ما بيف الدكؿ ذات الطابع التجارم. ادتازدكبالمكازاة معيا  ،ازدادت كتطكرت

عمى مستكل ىيئة األمـ المتحدة تطرؽ إلى  كاالجتماعيبالرغـ مف أف المجمس االقتصادم 
 فكرة بناء نظاـ تجارم دكلي لتجسيد حيث تـ عقد مؤتمر ىافانا 1947ىذا المكضكع في عاـ 

في تنمية اقتصادات الدكؿ،  بشكؿ كبير يساىـالتجارة الدكلية تنظيـ أف  عمى مؤسسيف قناعاتيـ
خاصة كأف ىذه الحقبة مف الزمف أصبحت قكة الدكلة تقاس بمدل تحقيقيا لمتقدـ االقتصادم 

 كتطكر التجارة الخارجية، مع تحكميا في التكنكلكجيا، كفي األخير تحقيؽ الرفاه االقتصادم.

 مضرة ف المؤتمر باعتبارىاالصادرة عقرارات لمالكاليات المتحدة األمريكية  عدـ تقبؿ
، لكف سرعاف ما جعؿ مف الجيكد المبذكلة مآليا الفشؿ بمصالحيا سكاء في الداخؿ أك الخارج

قية العامة لمتعريفات كالتجارة ] الجات [ عاـ اأتى البديؿ إف صح التعبير كالمتمثؿ في االتف
المركز  ت األىداؼ، حيث اعتبرت األساس في كضع تنظيـ التجارة الدكلية، كما كان1947

زالة القيكد  عمييا مف طرفيا زيادة معدالت التبادؿ الدكلي عف طريؽ تخفيض الرسكـ الجمركية كا 
كالعكائؽ األخرل أماـ التجارة العالمية، كاعتبرت أيضا محفبل إلجراء المفاكضات التجارية كحؿ 

 النزاعات ذات الطابع التجارم التي تنشأ بيف األطراؼ المتعاقدة.

في قياميا بعمميا بإدارة العبلقات التجارية الناشئة بيف الدكؿ  1947كزت الجات ارت
األطراؼ المتعاقدة فييا عمى مبادئ بغية تحقيؽ ىدفيا الرئيسي المتمثؿ في تحرير التجارة 
العالمية، لكف عمى الرغـ مف ذلؾ لـ ترتؽ االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية كالتجارة إلى 

لجياز الدكلي الذم مف شأنو أف يقـك بضبط جؿ جكانب العبلقات التجارية الدكلية، مصاؼ ذلؾ ا
لكف األمر االيجابي في ىذا المكضع كاف متمثبل في أف فكرة إنشاء نظاـ تجارم دكلي قائـ بذاتو 

طبعا كيؼ ال كىي التي كانت المميدة لبزكغ منظمة  ،تفاقيةاىذه قائمة في ظؿ كجكد  الزالت
كميا كانت  ،خاضيا الدكؿ األطراؼ في الجات ضانيا لثماف جكالت تفاكضيةة باحتدكلية جديد
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بجنيؼ "سكيسرا"، إلى غاية جكلة  1947بشأف تحرير التجارة الدكلية بدءا بالجكلة األكلى عاـ 
[ كاعتبرت األخيرة، حيث تمخضت  1994 – 1986األكركجكام التي تراكحت مدتيا ما بيف ] 

عقد  1994ارات كاف مف بينيا الدعكة إلنشاء منظمة التجارة العالمية، كفي عنيا العديد مف القر 
في مراكش بالمغرب مؤتمر حضرتو الدكؿ المكقعة عمى اتفاقيات الجات، كقد نتج عنو إعبلف 
مراكش الذم تضمف إنشاء منظمة دكلية تعمؿ عمى إدارة النظاـ التجارم الدكلي الجديد 

ات التجارية الدكلية، ىذه المنظمة أطمؽ عمييا تسمية منظمة كالمحافظة عمى استقرار العبلق
دخمت معاىدة  1995التجارة العالمية كما أتيح لجميع الدكؿ الحؽ في االنضماـ إلييا، كفي عاـ 

كعميو أصبحت المنظمة العالمية لمتجارة الككالة الدكلية ، ذيفتنمراكش المنشئة لممنظمة حيز ال
 اـ تنظيـ التجارة الدكلية.المتخصصة التي أكلي ليا مي

دكلة عضك كاف آخرىا  164تتككف منظمة التجارة العالمية حسب آخر االحصائيات مف 
دكلة تتمتع بصفة عضك مراقب، كما  23، ضؼ إلى ذلؾ 2016جكيمية  29"أفغانستاف" بتاريخ 

القانكنية  الجكانبمادة عامة تعطي مختمؼ  16تضمنت اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة 
ف صح التعبير يمكف القكؿ أنيا أصبحت اإلطار  كالتنظيمية التي تحكـ عمؿ ىذه المنظمة، كا 

لييا في جكلة األكركجكام القانكني الذم ينظـ كافة االتفاقيات التجارية الدكلية التي تـ التكصؿ إ
المختمفة مع  ، األمر الذم كسع بشكؿ كبير مف فرص نفاذ السمع إلى األسكاؽ الدكليةاألخيرة

إدماج قطاع الخدمات كحقكؽ الممكية الفكرية ذات الصمة بالتجارة، إضافة إلى إرساء جياز 
تسكية المنازعات التجارية مف أجؿ العمؿ عمى معالجة مختمؼ القضايا كالمشاكؿ التي تقكـ بيف 

قات التجارية تقرار العبلالدكؿ األعضاء ذات الطابع التجارم كالتي مف شأنيا أيضا اإلخبلؿ باس
الدكلية، في ىذا اإلطار البد مف التنكيو إلى أف النظاـ التجارم المتعدد األطراؼ الذم كرستو 
منظمة التجارة العالمية عبر اتفاقاتيا المتعددة األطراؼ قد ناقشتو غالبية دكؿ العالـ كأقرتيا 

ة لمتجارة الدكلية، حيث تكفؿ برلماناتيا مّما يفسر أف ىذه االتفاقيات ىي األسس كالقكاعد القانكني
لمدكؿ األعضاء حقكقا تجارية ىامة، كما أنيا تمـز الحككمات عمى ضبط سياساتيا التجارية 

ضر بمصالح الدكؿ كبالمعنى المناسب تكجيو السياسة التجارية المحمية بما بشكؿ مقبكؿ ال ي
 ءـ مع أحكاـ اتفاقات المنظمة.كايت
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تضمف جارة عف الجات في أف األخيرة عبارة عف اتفاقية تلقد تميزت المنظمة العالمية لمت
أطراؼ متعاقدة فييا، أما المنظمة فيي جياز قائـ بحد ذاتو يتضمف العديد مف اليياكؿ المتمثمة 
في المؤتمر الكزارم كالمجمس العاـ، جياز تسكية المنازعات التجارية، المجالس المتخصص 

كد عمى أف المنظمة لـ تأتي مف عدـ بؿ كانت نتيجة ، طبعا ىذا ما يؤ كأخيرا أمانة المنظمة
 عاـ في سبيؿ بناء نظاـ تجارم دكلي. 50جيكد استمرت حكالي 

مف المنتظر أف تؤثر ىذه المنظمة عمى مجمؿ اقتصاديات الدكؿ سكاء كانت دكؿ متقدمة 
تبرىا تمثيؿ أك نامية، كبالتالي اختمفت اآلراء كالنظرة حكؿ منظمة التجارة العالمية فالبعض اع
الدكلية كفؽ  لحاجة ماسة مف طرؼ المجتمع الدكلي الذم مراده يتمثؿ في حكـ العبلقات التجارية

آلية حديثة تتماشى مع ىذه الديناميكية المكجكدة عمى المستكل الدكلي، كما يجزمكف عمى أنيا 
يرات جكىرية عمى تجسيد مظاىر القانكف الدكلي المعكلـ الذم كرستو العكلمة كما أحدثتو مف تغي

كافة األصعدة كعميو ليس مف المفاجئ أف تنشأ المنظمة العالمية لمتجارة عمى أسس تتكافؽ مع 
مظاىر العكلمة، لكف البعض كانت عمى نقيض ذلؾ كاعتبرت أف تبعات المنظمة عمى كافة 

قيؽ كقكاعد، أىميا تح المجاالت الدكلية فيو خركج عف ما أكرده القانكف الدكلي مف مبادئ
المساكاة القانكنية الفعمية بيف الدكؿ سكاء كانت متقدمة أك نامية في سبيؿ االرتقاء باقتصاداتيا 

 كمكافحة كؿ ما مف شأنو أف يمحؽ الضرر بيا.

انطالقا من الطرح السالف اخترنا موضوع مستقبل الدول النامية في ظل أحكام منظمة التجارة 
 –بين التكامل والتبعية  –العالمية 

ىناؾ عدة أسباب أدت الختيار ىذا المكضكع منيا ماىك ذاتي سباب اختيار موضوع الدراسة5 أ
 كمنيا ما ىك مكضكعي:

بالمنظمة العالمية لمتجارة سكاء مف عمى رأسيا اىتمامنا بدراسة كؿ ما يتعمؽ  أسباب ذاتية5
ك في اتفاقاتيا المتعددة الناحية القانكنية كما تتضمنو مف أحكاـ كاردة في معاىدتيا المنشئة ليا، أ

األطراؼ، ككذلؾ اىتمامنا بدراسة طبيعة العبلقة المكجكدة بيف الدكؿ النامية كالمنظمة عمى كافة 
جاؿ األصعدة كالتركيز عمى الدراسة القانكنية بغية تكفير مراجع متخصصة كىادفة في ىذا الم

 تعكد بالفائدة عمى الباحثيف.
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قضايا الساعة، التي لـ تحظى في حدكد عممنا بالتحميؿ  يعد مكضكعنا أحد أسباب موضوعية5
حيث تميؿ كؿ الدراسات المكجكدة إلى معالجة ىذا المكضكع ذات الصبغة القانكنية  كالمناقشة

ضؼ إلى ذلؾ أف جؿ  -االقتصادم أك التجارم عمى كجو التحديد- مف جانب كاحد فقط
 باإليجابقة المنظمة بالدكؿ النامية سكاء الدراسات الحظناىا أنيا تطمؽ أحكاما نيائية عمى عبل

عمى كافة كاعتبارىا ىي الكياف المثالي، أك بالسمب كاعتبارىا أساس تدىكر تحقيؽ التنمية 
 المستكيات في ىذه الدكؿ.

ىمية بالغة إضافة إلى األسباب المكضكعية المذككرة آنفا، تكتسي ىذه الدراسة أ أىمية الدراسة5
كبما أف المنظمة العالمية ، ية لو دكر ىاـ في تنمية اقتصاديات الدكؿفمكضكع التجارة الدكل

كنظرا العتبارىا مف أكثر المنظمات  ،لمتجارة ىي المخكؿ الرئيسي بإدارة منظكمة التجارة الدكلية
تشعبا كتعقيدا في ىيكميا الكظيفي أك في ممارستيا ألنشطتيا المختمفة، ضؼ إلى ذلؾ أف 

كبر حجما بنصكصيا كمبلحقيا، كجدنا ليا تعتبر مف الكثائؽ الدكلية األمعاىدة مراكش المنشئة 
نظاميا القانكني مع تكضيح طبيعة العبلقة المكجكدة بيف المنظمة  ةأنو مف الضركرم دراس

العالمية لمتجارة كالدكؿ النامية، ىذا طبعا في إطار المكانة التي أصبح يحتميا مكضكع االندماج 
 بالنسبة ليذه الدكؿ.في االقتصاد العالمي 

 أما عف أىداؼ الدراسة فيمكف شمميا فيما يمي: أىداف الدراسة5

تكضيح مكاصفات النظاـ التجارم الدكلي الجديد الذم تقكده منظمة التجارة العالمية، كىذا  -(1
 تناكؿ جكانبيا القانكنية كالتنظيمية. مف منطمؽ

مع التأكيد عمى  ،عالمي بالنسبة لمدكؿ الناميةمحاكلة إبراز أىمية االندماج في االقتصاد ال -(2
 أف االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة أحد مؤشراتو.

تكضيح طبيعة العبلقة المكجكدة بيف المنظمة كالدكؿ النامية مف أجؿ الحكـ في النياية  -(3
في  عمى أف مشاكؿ ضعؼ ىذه الدكؿ مف ناحية تككينيا االقتصادم راجع إلى المنظمة، أك فشؿ

سياساتيا االقتصادية المتمثمة باألساس في عدـ القدرة عمى استغبلؿ المكارد الذاتية عمى أحسف 
 كجو.
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كمنطمؽ ليذه الدراسة كفي إطار المعطيات السابقة، حددنا إشكالية رئيسية تؤطر ىذا  اإلشكالية5
 البحث مف بدايتو إلى نيايتو حيث تتمحكر كالتالي:

 في إطار منظمة التجارة العالمية؟ما موقف الدول النامية  -

 اإلجابة عف اشكاليتنا الكقكؼ عمى العديد مف التساؤالت الفرعية: تستكجب

عمى الصعيد الدكلي؟، كىؿ تتميز  ما ىي المكانة التي تكتسييا أحكاـ منظمة التجارة الدكلية -
 بالقكة القانكنية الممزمة؟.

 ة التجارة العالمية كقكاعد القانكف الدكلي العاـ؟ما طبيعة العبلقة المكجكدة بيف قانكف منظم -

 ماىي مكانة مبدأ السيادة في قانكف المنظمة العالمية لمتجارة؟ -

ما ىك الدكر االيجابي كالسمبي التفاقات المنظمة عمى الدكؿ النامية؟ كما ىي السبؿ  -
 كاالستراتيجيات الكاجب اتباعيا كالكفيمة بمكاجية سمبياتيا؟

لدكؿ بالنسبة خاصة ىي أىـ كأنجع كسيمة لمكاجية تحديات المنظمة  قميميةبلت االىؿ التكت -
 الجنكب؟

في الفصؿ األكؿ المتعمؽ بنشأة المنظمة العالمية  تـ االستعانة بالمنيج التاريخي منيج الدراسة5
 أجؿمف كالكصفي  المنيج التحميميعمى  في أغمب جكانب الدراسة اتبعنا في تحميمنا كما لمتجارة،

ضؼ إلى ذلؾ أف مف تكضيح معالـ العبلقة بيف المنظمة العالمية لمتجارة كالدكؿ النامية، 
 عرض أمثمة تطبيقية. مف خبلؿالمنيج التطبيقي ب متطمبات مكضكع الدراسة األخذ

الباب األول "التنظيم تـ تقسيـ الدراسة محؿ النقاش إلى بابيف رئيسييف، حيث يناقش 
 الذم اتخذناه في فصميف: ارة العالمية"القانوني لمنظمة التج

 الفصؿ األكؿ: إنشاء منظمة التجارة العالمية 

 يالفصؿ الثاني: مكانة قانكف منظمة التجارة العالمية ضمف التنظيـ القانكني الدكل 

الباب الثاني فكان مخصصا لدراسة "مستقبل الدول النامية في ظل النظام التجاري أما 
 حيث ىك اآلخر تـ التطرؽ إليو في شقيف:الدولي متعدد األطراف" 
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  الفصؿ األكؿ: اآلثار المحتممة لمنظاـ الجديد لمتجارة الدكلية عمى الدكؿ النامية كاألقؿ
 نمكا

 الفصؿ الثاني: تداعيات عكلمة التجارة عمى الصعيد الدكلي كآليات مكاجيتيا 

في صمب المكضكع، تضمنت مجمكعة مف النتائج كاالقتراحات  بخاتمةكقد كممت الرسالة 
كخبلصة عامة لمكضكع بحثنا حيث تـ تكضيح المسار التاريخي الذم عرفو التنظيـ التجارم 
دارتيا، كما أف ىذا الكضع عّبر صراحة عف  الدكلي في سبيؿ ضبط العبلقات التجارية الدكلية كا 

دمة لشعكب حتمية التكجو نحك االرتقاء بقكاعد القانكف الدكلي العاـ لتشمؿ شتى المجاالت خ
    العالـ كما أتى النص عميو في ديباجة ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة.
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 الباب األول5 التنظيم القانوني لمنظمة التجارة العالمية
تطرؽ أكال إلى األساس يؤدم الحديث عف التنظيـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية إلى ال

الذم يتمثؿ في اتفاقية الجات، حيث ليس باإلمكاف العالمية ك لعممي لمنظمة التجارة اك  القانكني
االنضماـ لمنظمة  مع العمـ أف كف معرفة تفاصيؿ اتفاقية الجات،فيـ منظمة التجارة العالمية بد

التجارة العالمية مرىكف باالنضماـ إلى اتفاقيات الجات المنعقدة سابقا في ظؿ ظركؼ دكلية 
 معينة.

العمؿ عمى تيسير ك  لعممية تحرير التجارة العالميةاألساس حجر  الجات أيضاتعتبر 
خاصة كأف الظركؼ التي كانت سائدة بعد انتياء الحرب العالمية تميزت باإلسراؼ في  ،انسيابيا

حيث خّمؼ ذلؾ حركبا تجارية ساىمت بشكؿ كبير إلى انييار النظاـ فرض الحكاجز التجارية 
االعتقاد أيضا أف كضع الحكاجز التجارية بحجة الحماية عمى ىذا األساس ساد ، التجارم الدكلي

التجارية ىك أحد أسباب األزمات االقتصادية التي عرفتيا الدكؿ الصناعية في فترة الثبلثينيات لذا 
القضاء عمى ظير في األفؽ مبدأ الحرية التجارية خاصة في أكركبا كىذا طبعا يصب في إطار 

  .شركعةشأنو عرقمة التجارة الم كؿ ما مف

إف ىذه المتغيرات الحاصمة عمى مستكل العبلقات الدكلية كتنامي حجـ المبادالت التجارية 
إنشاء نظاـ تجارم دكلي تحت إشراؼ مؤسسة دكلية قائمة بذاتيا، كقد كاف ميدت لمعمؿ عمى 

ظمة األحكاـ العامة ليذه المنتكضيح  ذلؾ في صكرة المنظمة العالمية لمتجارة، لذا استكجب األمر
التطرؽ إلى المكانة التي يحظى بيا قانكف منظمة التجارة  مع الدكلية ذات الطابع التجارم

ىذا طبعا مف أجؿ الكقكؼ عمى اإلضافات التي حظيت  ة ضمف التنظيـ القانكني الدكلي،العالمي
 .يدة في تنظيـ التجارة الدكليةالتي ليا عبلقة كطيا قكاعد القانكف الدكلي العاـ ك ب
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 فصل األول5 إنشاء منظمة التجارة العالميةال

المسّممة ك  ية في تطكير االقتصاد العالمي،يبعث الحيك  االىتماـ بالتجارة الدكليةإف 
الدكلي يجب االتجاه نحك  األساسية جكىرىا أنو مف أجؿ تحقيؽ الرفاه االقتصادم عمى الصعيد

يتضح أف انتعاش التجارة الدكلية  طمؽمف ىذا المن ،الدكلي تكسيع نطاؽ التبادؿ التجارمك  تطكير
بالقضاء عمى كؿ العراقيؿ التي ىي عقبة أماـ انسياب التجارة الدكلية، في ىذا الصدد مرىكف 

التبادؿ التجارم  سعت العديد مف الدكؿ إلى القياـ بتأسيس نظاـ تجارم دكلي اليدؼ منو تنظيـ
 .ادة النمك االقتصادم العالمي، كزيتقكية العبلقات التجارية الدكليةما بيف الدكؿ ك 

 حكؿ حيثيات مف أجؿ الغكص في ىذا المكضكع محؿ الدراسة، سنحاكؿ تقديـ فكرة مكجزة 
] الجات االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة  طبعا مف لجديد،النظاـ التجارم الدكلي ا مراحؿ بناءك 

دكلي متعدد األطراؼ، حيث أف ىذا [ التي تعتبر القاعدة األساسية في ترسيخ النظاـ التجارم ال
غاية اإلعبلف عف نتائج  لىإ ،األخير سّير قرابة نصؼ قرف مف الزمف كفؽ أحكاـ ىذه االتفاقية

المفاكضات التجارية متعددة األطراؼ لجكلة األكركجكام التي كاف أىـ ما ميزىا عف باقي 
مية، لتككف اإلطار القانكني الذم الجكالت التي سبقتيا االتفاؽ بشأف إنشاء منظمة التجارة العال

يكفر االلتزامات التعاقدية األساسية التي تكجو الحككمات فيما يتعمؽ بصياغة كتطبيؽ قكانيف 
 .كتعميمات التجارة المحمية

فيما قد يمي، الميزة أك الكصؼ الذم اّتصفت  منظمة التجارة العالميةل مف مبررات التطرؽ
إال أنيا حققت  ،ككنيا تأسست حديثا ،لمنظمات الدكلية عمراعمى أنيا أصغر اىذه األخيرة  بو

كفاعبل في تعزيز الحرية التجارية، مع االسياـ طبعا في تطكير قكاعد القانكف الدكلي  دكرا كبيرا
 . 1العاـ

 

 

  

                                                           

دكيؿ السيادة كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، األفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية ) بيف مظاىر العكلمة كت -1
 .14ص  ،2014، 1ط(، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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 المبحث األول5 اتفاقية الجات األساس القانوني والعممي لمنظمة التجارة العالمية 

ة الثانية، شيد العالـ تغييرات جذرية في بنيتو االقتصادية، حيث بانتياء الحرب العالمي
العمؿ بعد الحرب، ك  بدأت بعض الدكؿ كضع أسس لمعبلقات االقتصادية الدكلية في مرحمة ما

طف بالكاليات المتحدة كاشن نيكىامبشاير بمدينة« بريتكف ككدز»مؤتمر دكلي  عمى تـ انعقاد
لكف عمى الرغـ  ،1دكلة مندكب 45يث شاركت فيو حكالي ، ح1944كاف ذلؾ عاـ ك   األمريكية

ؼ عمى النظاـ االقتصادم الدكلي مف نجاح ىذا المؤتمر في خمؽ آليتيف جديدتيف تتكلى اإلشرا
العالمي ( الذم أكلي لو ميمة إدارة النظاـ النقدم I.M.Fالمذيف تمثبل في صندكؽ النقد الدكلي )ك 

حيث يتكلى ىذا  التنميةكذلؾ البنؾ الدكلي لمتعمير ك المالي،  التكازف النقدمكتحقيؽ االستقرار ك 
ىذا طبعا مف أجؿ ترقية البنى التحتية لمدكؿ الضعيفة تمكيميا، ة المشاريع التنمكية ك األخير إدار 

 مف حيث نمكىا االقتصادم.

أخرل تشرؼ عمى النظاـ التجارم  منظكمة دكليةلكف ىذا المؤتمر لـ يستطع الخركج ب
 قتصادم في الدكؿ،الرغـ مف أف التجارة الدكلية أصبحت المحرؾ الرئيسي لمنمك االالدكلي، ب

إلى زيادة حجـ التجارة  تسييؿ حركتيا مف أىـ العكامؿ التي تؤدمالعراقيؿ ك العمؿ عمى إزالة ك 
 العمؿارة ك تـ انعقاد المؤتمر الدكلي لمتج كعمى ىذا النحك ،2بالتالي زيادة الناتج العالميالدكلية، 

 .1947 عاـاستمرت المفاكضات بعد ذلؾ في جنيؼ ، ك 1946في لندف عاـ 

، تـ إعداد ميثاؽ ىافانا لتنظيـ التجارة الدكلية بغية تحقيؽ ما يسمى بتحرير 1948في عاـ    
تغطية كؿ ما ك  كر نشأة منظمة التجارة العالميةالتجارة العالمية، عمى ىذا األساس فإف تتبع تط

  في مطمبيف. اؽ إلييمالتطر  قد استكجبت الدراسة ،لى الكجكدساىـ في انبثاقيا إ

                                                           

، 2013النشر، د.ط، النامية، دار النعماف لمطباعة ك  حقكؽ الدكؿة محمد، النظاـ التجارم الدكلي ك بف زغيك  – 1
 .10ص 
 .11المرجع نفسو، ص بف زغيكة محمد،  – 2
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 تأسيس اتفاقية الجات5 المطمب األول

التجارة، اعتبرىا العديد مف قية العامة لمتعريفات الجمركية ك االتفا ( أك GATTالجات ) إف 
ت التزاماية متعددة األطراؼ تتضمف حقكقا ك في مجاؿ القانكف عمى أنيا معاىدة دكلالفقياء 

 .1لؤلطراؼ المتعاقدة فييا خاصة بتحرير التجارة الدكلية

بحسب ما جاء في مفيكميا  ،دكلية لـ يتـ اعتبارىا منظمة في نفس السياؽ إف الجات
االصطبلحي مع ككنيا تفتقر إلى كياف ذاتي يتمتع بالشخصية القانكنية التي تتمتع بيا سائر 

قد كاف ىميا الكحيد ىذه ك  رؾ فييا أطراؼ متعاقدة،المنظمات الدكلية، بؿ عبارة عف اتفاقية يتشا
ىذا مف تنازالت جمركية، ك ك  ما بينيا عف طريؽ تقديـ تخفيضاتاألطراؼ ىك تحرير التجارة في

 أجؿ تسييؿ نفاذ السمع إلى األسكاؽ العالمية.

إف ىذه االتفاقية الدكلية ) الجات ( قبؿ انبثاقيا تـ بذؿ مجيكدات جبارة في سبيؿ تحقيؽ 
لدكؿ إلى كجكب ذلؾ حيث أنو بعد الحرب العالمية الثانية كما جاء في الذكر سالفا ارتأت بعض ا

عادةالنيكض مف جديد، ك  في العالـ، لذا تـ التفكير  بناء كؿ ما خمفتو ىذه الحرب مف دمار ا 
 الدكلية، كذلؾ العمؿ عمى تنمية الدكؿجديا في بناء نظاـ نقدم دكلي يحكـ العبلقات النقدية 

البنؾ الدكلي، أما مجاؿ التجارة الدكلية  إشراؼدكلية تحت  إنمائيةالمتضررة عف طريؽ مشاريع 
العمؿ الذم انعقاد المؤتمر الدكلي لمتجارة ك حيث تـ  1946حتى عاـ  فقد تأخر ضبطو دكليا
ت المفاكضات في العراقيؿ، حيث استمر ك  تجارة العالمية مف مختمؼ القيكدتناكؿ مكضكع تحرير ال

كلة عمى ميثاؽ التجارة د 53بتكقيع  1948مارس  في ىافانااختتمت ، ك 1947جنيؼ عاـ 
 ىكديد كمية السمعة المستكردة ك كاف اليدؼ مف ىذا التخفيؼ مف القيكد الكمية مثؿ تحالدكلية ك 

، إال أف 2قد تضمف ذلؾ خفض الرسـك الجمركية عمى عدد مف السمع ما يعرؼ بنظاـ الحصص
، األمر الذم أدل إلى مو معارضة شديدة مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكيةىذا االتفاؽ قاب
حكـ العبلقات التجارية الدكلية، تة تنظـ النشاط التجارم الدكلي، ك منظمة دكلي إنشاءالتخمي عف 

بالرغـ مف أف الكاليات المتحدة األمريكية كانت ىي الداعية إلى بناء  –لعؿ سبب ىذه المعارضة 

                                                           

ة ) الجزائر نمكذجا (، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه  أثير محمد الزىيرم، العضكية في منظمة التجارة العالمي – 1
 ,14ص ، 2014-2013، 1اـ، كمية الحقكؽ بجامعة الجزائرالقانكف الع

 .16ص المرجع السابؽ، كساـ نعمت ابراىيـ السعدل،  – 2
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عمى التفكيض الممنكح مف طرؼ الككنغرس األمريكي الذم كاف مقتصرا  –م دكلي نظاـ تجار 
مر بإنشاء منظمة دكلية لمتجارة ال يتعمؽ األرية دكلية متعددة األطراؼ فقط، ك إبراـ اتفاقيات تجا

ىك األمر الذم منع رئيس الكاليات المتحدة األمريكية مف التصديؽ عمى الميثاؽ ألف فيو تجاكز ك 
لح الكاليات مع العمـ أنو قد اتضحت بعض بنكد االتفاؽ تتعارض مع مصا ،1ذا التفكيضلحدكد ى

 .2التي قد تؤدم إلى فقداف السيادة عمى سياسات أكطانيـ التجاريةالمتحدة األمريكية ك 

 «ميثاؽ ىافانا » في نفس الكقت الذم رفضت فيو الكاليات المتحدة األمريكية مشركع 
تخفيض القيكد الكمية عمى بشأف تخفيض الرسـك الجمركية، ك ض دعت بعض الدكؿ لمتفاك 

الكاردات بيدؼ تكسيع التجارة العالمية حيث كاف ذلؾ كفؽ اتفاقيات ثنائية األطراؼ حكؿ سمع 
 نة.معي

 عممت في اتفاؽ متعدد األطراؼ ك  ذه االتفاقيات الثنائية ما بيف الدكؿ قد تـ تجميعياإف ى
بجنيؼ، ليدخؿ  1947التجارة ) الجات ( عاـ ة لمتعريفات الجمركية ك لعامالمتمثؿ في االتفاقية اك 

صكص األساسية جاءت قد تضمنت اتفاقية الجات مجمكعة مف النك  ،19483حيز النفاذ عاـ 
 لعمميات تحرير التجارة الدكلية  مادة تـ تقسيميا عمى ثبلثة فصكؿ في شكؿ منتظـ 35كفؽ 

زالة العكائؽ أماـ تبادؿ السمع بيفك  اعتمدت ىذه االتفاقية في مجاؿ تنظيـ  ،4الدكؿ المتعاقدة ا 
ة الجكىرية في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ، عمى مبادئ تعتبر القاعد التبادؿ التجارم الذم يقكـ بيف الدكؿ

القاعدم في اتفاقية الجات ] كلى التي تضمنت المبدأ األساسي ك يظير ذلؾ جميا في المادة األك 
الذم يضمف منح أم ميزة تفضيمية تقترحيا دكلة متعاقدة في اتفاقية  [مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية 

الرسكـ الجمركية أك تقديـ حصانة ألم منتج لدكلة ما فتمـز  إلغاءالجات، سكاء تعمؽ بتخفيض أك 
 بمنحيا لجميع الدكؿ التي ىي طرؼ في اتفاقية الجات.

ة يندرج في إطاره مبدأ عدـ األكلى بالرعايقد نصت المادة الثانية عمى أف مبدأ الدكلة 
أم منح نفس المعاممة لكؿ الدكؿ المتعاقدة في االتفاقية، أما المادة الثالثة فأتى ذكرىا في  التمييز

                                                           

 .16أثير محمد الزىيرم، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .23كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .09رمزم محمكد، منظمة التجارة العالمية، دار الفكر الجامعي، مصر، د.ط، د.س.ف، ص  – 3
 .13بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  – 4
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لمبدأ الدكلة القسـ الثاني مف االتفاقية، حيث تضمنت منح المعاممة الكطنية التي ىي امتداد 
 المكائح التيغيرىا مف القكانيف ك خمية، ك الرسكـ الدااؿ الضرائب ك ذلؾ في مجاألكلى بالرعاية ك 

 .1التكزيع أك االستخداـ لممنتجاتتؤثر عمى مجاؿ البيع الداخمي، كالنقؿ، ك 

تتعمؽ ك  ( 23 – 4عشريف مادة ) إحدل ك »...إف الفصؿ الثاني مف االتفاقية قد تضمف 
تنظـ عمميات التبادؿ التي  التعميماتك القكانيف كاد بالسياسات الكطنية لمضرائب كالرسكـ ك ىذه الم

تجارة كتعيؽ حركة ك  التجارم الدكلي، كما شمؿ أيضا ىذا الفصؿ إلغاء اإلجراءات التي تعرقؿ
  اإلجراءات المتعمقة باالستيرادك  ،كاالجراءات المتعمقة بمنع سياسة االغراؽ الترانزيت،

 إتباعالسمع منشأ  دد عبلماتالتصدير...، مع العمـ أف مكاد ىذا الفصؿ شممت القكاعد التي تحك 
اـ حماية الصحة العامة مبدأ الشفافية في نشر القكانيف، كما نصت بعض المكاد عمى أحكك 

ك تسكية المنازعات التجارية بيف  التشاكر كالمفاكضاتأحكاـ ك النبات...، الحيكاف ك لئلنساف ك 
 ، كميا تتعمؽ[ 35 – 24أّما الفصؿ الثالث فقد احتكل عمى اثني عشر مادة ]  ،2«األطراؼ...

تربط بيف األطراؼ المتعاقدة، كذلؾ منيا ما ىك متعمؽ ك  باإلجراءات التجارية التي تحكـ
 .3باإلجراءات التنظيمية التفاقية الجات

ىذا ك  (، 38 – 37 – 36في نفس السياؽ تضمف فصؿ االتفاقية األخير كؿ مف المكاد ) 
 ، حيث عالجت1965ذه االتفاقية عاـ مف أجؿ تطكير ى إدخالياالتعديبلت التي تـ  إطارفي 

امية، عف طريؽ منحيا تطكير التجارة الدكلية في الدكؿ النكؿ ما يتعمؽ بتنمية ك  36المادة 
بالتالي تحقيؽ ى االرتقاء بسياساتيا التجارية ك ، مف أجؿ تشجيعيا عمميزات تفضيميةاستثناءات ك 

مف االتفاقية التي شجعت  38بة لممادة نفس الحاؿ بالنسالرقي في مجاليا االقتصادم، ك ك   النمك
مف ىذا المنطمؽ تجدر اإلشارة إلى مجمكع  ،4بدكرىا عمى تقديـ المساعدات لمدكؿ النامية

ة التي تـ التكصؿ إلييا خصكصا في نياية جكلالتي تناكلتيا ىذه االتفاقية، ك  االتفاقيات

                                                           
1- The text of the General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT ), Geneva, July, 1986, p. 02. 

Link : https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf 

 سا 16:10بتكقيت  05/01/2015تاريخ االطبلع: 
 .14بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .14المرجع نفسو، ص  – 3
 .18، ص 2006، 1طالتكزيع، مصر، ة العالمية، دار الثقافة لمنشر ك م، منظمة التجار سييؿ حسيف الفتبلك  – 4

https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf
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اعية غير الممزمة لمدكؿ يطمؽ عمييا باالتفاقيات الجم حيث 1979 – 1973مفاكضات طككيك 
حممت ىذه االتفاقيات الجماعية في طياتيا كؿ ما يتعمؽ  المتعاقدة في اتفاقية الجات، كقد غير

 .1بمكافحة اإلغراؽ، كذلؾ ما يتعمؽ بإجراءات الدعـ ك سبؿ مكاجيتو

عشركف متعاقدا في ثة ك ( قد بدأت كما تـ ذكره سالفا، بثبل GATTإف اتفاقية الجات ) 
ه قية مف بينيما دكلتاف عربيتاف ىما ) سكريا ك لبناف (، ثـ تكالت طمبات االنتساب إلى ىذاالتفا

دكلة في نياية  128يا إلى األقاليـ الجمركية المتعاقدة فياالتفاقية حتى كصؿ عدد الدكؿ ك 
جؿ االنضماـ فقد نظمت ىذه االتفاقية في محتكاىا عدة شركط مف أفي ىذا الصدد ك  1994

 يقكدنا الحديث حكؿ ذلؾ مف خبلؿ مايمي:متعاقد ك  إلييا كطرؼ

 شروط االنضمام إلى اتفاقية الجات5 األول الفرع

إف اإلجراءات المتبعة مف أجؿ االنضماـ إلى اتفاقية الجات نصت عمييا صراحة كؿ مف 
كاف البد مف إيجاد أف الدكؿ كانت حديثة االستقبلؿ ك مف االتفاقية، حيث  33ك  26المادتيف 

يد المبادالت يا في شتى المجاالت خاصة عمى صعرقيّ ؿ تساعدىا عمى تحقيؽ نمكىا ك كسائ
قد تبمكرت ىذه ك ىذا بالطبع ال يككف إال بإصبلح سياساتيا التجارية الخارجية، التجارية الدكلية ك 

التي جاءت بيا اتفاقية الجات حيث أعطت ىذه األخيرة تسييبلت  26الكسيمة في نص المادة 
في العبلقات التجارية بيف  ىذا بغية تحقيؽ استمراريةضماـ تمؾ الدكؿ لبلتفاقية اؿ انفي مج
ـّ تقديـ تكصية عاـ عمى ىذا األ الدكؿ المستقمة حديثا،متعاقدة ك الدكؿ ال التي ك  1957ساس ت

 .2التجارةالعامة لمتعريفات ك  قيةتناكلت كؿ ما يتعمؽ بإجراءات انضماـ ىذه الدكؿ إلى االتفا

دكلة في االتفاقية أم نصؼ العدد اإلجمالي  64تيجة ىذه المادة انضماـ حكالي قد كانت ن
فقد نصت عمى أف كيفية االنضماـ إلى اتفاقية الجات تتـ  33طرفا متعاقدا، أما المادة  128

االلتزامات التنازالت ك يتـ صياغة بركتكككؿ االنضماـ المتضمف جميع »... بالمفاكضات حيث 
عمى األطراؼ دكلة المنضمة ثـ يعرض البركتكككؿ مع تقرير فريؽ العمؿ التي تعيدت بيا ال

 .3« -ليس بالتصكيت بتكافؽ اآلراء ك  –غمبية الثمثيف المتعاقدة لغرض التصكيت عميو بأ
                                                           

 .19ص سييؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ،  – 1
 .22 – 21أثير محمد الزىيرم، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .23ص  نفسو،المرجع  – 3
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الدافع األساسي لبلنضماـ ليذه االتفاقية ىك التسييبلت التي كجدتيا الدكؿ مف ناحية 
جداكؿ تنازالت تعريفية جمركية يتمتع بيا باقي األعضاء عند اإلجراءات المتبعة، حيث يتـ تقديـ 

مف بيف الخطكات المعمكؿ بيا  ؾ العضك المتعاقد في االتفاقية،حدكث تبادالت تجارية مع ذل
أيضا كانت األطراؼ األصمية في ىذه االتفاقية تمنح الدكؿ الراغبة في االنضماـ إلييا صفة 

تقديـ كؿ ما يتعمؽ بسياستيا التجارية الخارجية، مع فرص لعضك مراقب كذلؾ مف أجؿ إعطاء 
جعميا مبلئمة تماما لنصكص األساسية التفاقية الجات ك العمؿ عمى تعديؿ كؿ ما ال يتكافؽ مع ا

العنصر  ىك ليا، حيث يتـ جّؿ ىذا كفؽ مذكرة خاصة بنظاـ تجارة ىذه الدكؿ الخارجية ألف ذلؾ
ئر لمتكضيح أكثر نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الجزا ،ـالجكىرم مف أجؿ قبكؿ االنضمااألساسي ك 

عمى طمب رسمي منيا منذ مطمع الثمانينات إال أف الظركؼ  كانت ليا صفة عضك مراقب بناء
ة التجارية ماعي المتدىكر آنذاؾ حاؿ دكف تقدـ السياساالجتك  يا الكضع االقتصادمالتي عاش

 .بالتالي تعطؿ إجراءات االنضماـخارجية ك ال

 مبادئ اتفاقية الجاتوظائف و 5 لثانيالفرع ا

إف اتفاقية الجات قد اعتمدت في سبيؿ تنظيـ مجاؿ العبلقات التجارية الدكلية، عمى ثبلث 
 عمى النحك التالي:تتمخص ىذه الكظائؼ فؽ قاعدة مبنية عمى عدة مبادئ، ك كظائؼ رئيسية ك 

مختمفة التي التفاقات الاإلجراءات التي تصنعيا اعمى تنفيذ المبادئ كالقكاعد ك اإلشراؼ 
 ،1المتعمقة بتنظيـ مجاؿ التجارة الدكلية بيف األطراؼ المتعاقدة في االتفاقيةتنطكم عمييا الجات ك 

معالجة ك  ارة العالمية،تحرير التجلالمفاكضات التجارية الدكلية اليادفة ؿ مختمؼ تناك  اضافة إلى
 ية.النزاعات الناتجة عف التعامبلت التجارية الدكلمختمؼ 

داخمي رسمت معالمو اتفاقية الجات، حيث قد تجمت ىذه المياـ عمى الميداف كفؽ نظاـ 
يجتمع الدكؿ في إطارىا مرة كاحدة في عاقدة التي تعتبر ىـر التنظيـ، ك تمثؿ في جمعية الدكؿ المت

تمؼ القضايا السنة، كذلؾ ىناؾ بما يسمى مجمس الممثميف الذم أكليت لو مياـ معالجة مخ
 ( مرات في السنة. 09يجتمع تسع )  العاجمة منيا،خاصة 

                                                           

عمى القطاع المالي بالجزائر في ظؿ بكغزالة أمحمد عبد الكريـ، آثار تحرير تجارة الخدمات المالية  – 1
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر ) كمية العمـك االقتصادية (،  االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية،

 .33، ص 2005-2006
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باإلضافة إلى فريؽ العمؿ الذم أكليت لو ميمة معالجة مختمؼ األسئمة التي تطرحيا ىذه 
دراستيا، بغية الكصكؿ إلى  بعداالتفاقية عمى الدكؿ، مع معالجة مختمؼ طمبات االنضماـ لمدكؿ 

لنفسيا أمانة  ا كضعت الدكؿ المتعاقدة في االتفاقيةارات جماعية بيف الدكؿ المتعاقدة، كماتخاذ قر 
ف أجؿ االىتماـ بالمجاؿ التقني كالقانكني لمختمؼ مكظؼ م 400حكالي يشغميا مدير عاـ ك 

تحميؿ مختمؼ النتائج المتكصؿ ي تعتبر مضمكف الجات، مع تفسير ك االتفاقيات التالنصكص ك 
 .1إلييا مف خبلؿ السياسة التجارية المتبعة

فاقية الجات مف منطمؽ ما جاء ذكره، كاف ليا تنظيـ داخمي سكاء عمى الصعيد إف ات
 تكافر عمى تمؾ الميزات التقني أك القانكني لكف لـ يرؽ ألف يككف جياز مستقؿ بذاتو أم لـ ت

عت االتفاقية العامة كض في نفس السياؽ، ك الخصائص التي تتكافر لدل المنظمات الدكليةك 
تمخصت  امياجمكعة مف المبادئ اتخذتيا كمرجعية أساسية أثناء تأدية ميالتجارة ملمتعريفات ك 

 ة في المادة األكلى مف االتفاقيةصراح هتـ كركد الذم ( CNPF مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية )في 
الذم يمـز عاـ، مبدأ اعتبرتو الدكؿ المتعاقدة ك الذم ىك ترجمة فعمية لمبدأ عدـ التمييز، حيثك 

بلحيات إلى المانحة لميزات تفضيمية لدكلة معينة، أف تمنح تمؾ الميزات أك الص الدكلة العضك
ىذا بالطبع مف أجؿ تحقيؽ مبدأ عدـ التمييز في المعامبلت التجارية جميع الدكؿ األعضاء، 

 .2الثنائية
ة حكؿ نكع التنازالت بمقتضى ىذا المبدأ تتـ المفاكضات بيف الدكؿ المتعاقدة في االتفاقي

ىذا ما يؤكد عمى طبيعة ) الجات ( التي تعتبر فيما بينيـ، الميزات التفضيمية الممنكحة ادلة ك المتب
كرد في المادة  الذممبدأ المعاممة الكطنية المتعاقدة، مع االلتزاـ بكآلية لمتفاكض بيف األطراؼ 

نيا حيث تضمف عدـ المجكء إلى فرض أم نكع مف القيكد اليدؼ م اقية الجاتالثالثة مف اتف
المعاممة  ، إذ البد مف إعطاء نكع مف3حماية المنتج الكطني المحمي عمى حساب المنتج األجنبي

بيف السمع ك  تحقيؽ المساكاة الفعمية بينياك  بية المستكردة في شتى الجكانب،الكطنية لمسمع األجن
                                                           

1 – Bekeniche otmane, l’algérie, le GATT et L’OMC. l’office des publication universitaire, oran, 

l’algérie.p.26. 

، (تجميع) الخالؽ )مراجعة(، ىاني العمرم بياجيراثبلؿ داس، رضا عبد السبلـ )تعريب(، السيد أحمد عبد – 2
د.ط،  ،السعكدية، ) دليؿ لئلطار العاـ لمتجارة الدكلية (، دار المريخ لمنشر، الرياض منظمة التجارة العالمية

 .11، ص 2009
 .20المرجع السابؽ، ص التجارة العالمية،  منظمةسييؿ حسيف الفتبلكم،  – 3
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محؽ بالدكلة عدـ االلتزاـ بيذا المبدأ ينتج عنو أضرار تحيث أف  المنتجة المماثمة ليا محميا،
اؿ يؤدم إلى اإلخبلؿ بمجمما األجنبية التي تـ تيميش منتكجيا داخؿ الدكلة المستكردة، 

يكّلد لدل الدكؿ نكعا مف  كمار العبلقات التجارية الدكلية تدىك التعامبلت التجارية الدكلية ك 
ؿ بيذا المبدأ يعتبر الرد بالمثؿ، لذا فقد اعتبرت الدكؿ المتعاقدة في االتفاقية أف اإلخبلاالنتقاـ ك 

كاف اليدؼ منيا تكفير  الكاردة آنفاالمبادئ ف كعميو ،خرقا لنصكص اتفاقية الجاتركجا ك خ
األرضية المناسبة لبناء نظاـ تجارم دكلي متعدد األطراؼ مع التمييد إلدماج تمؾ المبادئ ضمف 

 ئة لجياز منظمة التجارة العالمية.االتفاقية المنشمشركع 
لـ ليذا  دكلية،العبلقات تطكر المحصمة التجارة ىي عامة لمتعريفات الجمركية ك قية الاالتفا

ىذا ما جعؿ ىذه االتفاقية تعمؿ جاىدة عمى تكفير نكع مف  فّعاؿ، دكر رئيسي يكف لمدكؿ النامية
تحسيف مكقعيا في الجات التنمية في شتى المجاالت ك  االىتماـ بالدكؿ النامية مف أجؿ تحقيؽ

تي تتناسب مع صالحيا ) لذا ظير ذلؾ جميا مف خبلؿ إسناد بعض االستثناءات البغية ضماف م
 (، في نفس السياؽ كاف البد مف اإلشارة إلى مدل تأثيركاالجتماعية  ظركفيا االقتصادية

ىذه االتفاقية عمى العبلقات التجارية الدكلية بما فييا االىتماـ بالدكؿ النامية، حيث  نصكص
 اآلتي ذكره. تمخص ذلؾ في الفرع

 األبعاد القانونية التفاقية الجات عمى العالقات التجارية الدولية5 الفرع الثالث

 تحرير التجارة العالمية مف أجؿكاف  1947إف ما ىك متفؽ عميو أّف إنشاء الجات عاـ 
لقد ساعدت ىذه االتفاقية عمى التمييد لبناء بإزالة مختمؼ القيكد الجمركية كغير الجمركية، ك 

 .التجارييف ظاـ تجارم متعدد األطراؼ قائـ عمى المساكاة بيف الشركاءن

الدكلية  خبلؿ ىذه الفترة تركت اتفاقية الجات تأثيرا كاضحا في مجاؿ العبلقات التجارية
 حيث تركزت في ثبلث ميزات:

أكال: االنخفاض المشيكد في التعريفات الجمركية مف خبلؿ التنازؿ أك إلغائيا عمى 
 الصناعية، خاصة في الدكؿ الصناعية. المنتجات

 تطكر ممحكظ في التجارة الدكلية ثانيا: تزايد التعامبلت التجارية ما بيف الدكؿ أدل إلى
 ارتفاع نمكىا.ك 
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 تضاعؼ عدد الدكؿ المنظمة لمجات، خاصة الدكؿ النامية.ثالثا: 

الدكؿ، يمكف لمغكص أكثر في مدل تأثير الجات عمى المعامبلت التجارية الناشئة بيف 
المبلحظة عمى أف أم دكلة تنضـ إلى االتفاقية البد مف االلتزاـ بتطبيؽ أحكاميا المتعمقة بتحرير 
التجارة في مجاؿ السمع، بالتنازؿ عف كؿ ما يعيؽ حرية التعامؿ التجارم بيف الدكؿ المتعاقدة في 

كاجز، مع االلتزاـ بإخطار ، بمعنى القياـ بتعديبلت جمركية تستيدؼ إزالة مختمؼ الح1االتفاقية
 .ية بإجراءات التعديؿ المعمكؿ بياكؿ الدكؿ التي ىي طرؼ في االتفاق

لصالح تجارة البمداف  إف نشاط الجات لـ يكّجو لمدكؿ الصناعية فقط بؿ أكلى اىتمامو
مف القسـ الرابع المضاؼ  37نصت عميو المادة »...قد اتخذ ىذا النشاط كجييف األكؿ النامية، ك 

زالة العراقيؿ الدكؿ المتقدمة عمى كجكب تخفيض ك (، حيث ألزمت امة ) الجاتى االتفاقية العإل ا 
ىناؾ نشاط يتخذ شكبل ، ك التي مف شأنيا إعاقة تجارة الدكؿ النامية مف المنتجات التي تصدرىا

آخر في مجاؿ التعامؿ التجارم لدل الدكؿ النامية العضك في االتفاقية العامة حيث جاء ذكره 
اتفاقيات التي نصت صراحة عمى كجكب قياـ الدكؿ األعضاء بمف نفس القسـ ك  38في المادة 

خاصة لمدكؿ  ةثبات أسكاؽ المنتجات األساسية التي تشكؿ مصمحدكلية مف أجؿ استقرار ك 
بمعنى يجب عمى الدكؿ النامية  ،2«تسييؿ ىذه المنتجات إلى أسكاؽ الدكؿ المتقدمة ك  النامية،

 المتعدد األطراؼ، مع تشجيعائي ك اتيا مف خبلؿ التعاكف التجارم الثناقتصادكير العمؿ عمى تط
في سبيؿ تحقيؽ التنمية عمى  االستثمار األجنبي المباشر حيث أف ىذا األخير يعطي اإلضافة

بيف دكؿ الشماؿ، كما أقرت التجارية بينيا ك شتى األصعدة في الدكؿ النامية مع تمتيف العبلقات 
مف الفقرة الثانية عمى أنو في حاؿ إخبلؿ إحدل الدكؿ النامية  37ة الجات في المادة أيضا اتفاقي

دير أكضاع تمؾ الدكلة بالتزاماتيا مع أم دكلة عضك في االتفاقية، يجب عمى ىذه األخيرة تق
بغية  ،3العمؿ عمى الكصكؿ إلى حمكؿ مرضية بيف الطرفيف عف طريؽ أسمكب التشاكرك  النامية

                                                           

اإلعبلف، المية، الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ك جمعة سعيد سرير، النظاـ القانكني لمنظمة التجارة الع – 1
 .208، ص 2001 ليبيا، د.ط،

 .205ص  ، المرجع السابؽ،جمعة سعيد سرير – 2
3 – Accord General sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ( GATS 1947 ), Partie 04, Article 37, 

Paragraphe 02. 

Link :  https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf 

 سا 21:40بتكقيت  08/01/2015تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf
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في  ،نح بعض االمتيازات لمدكؿ الناميةالتي تم 36اؼ المنصكص عمييا في المادة تحقيؽ األىد
ىذا الصدد يمكف المبلحظة عمى أف الجات كضعت استثناءات في مجاؿ تسكية المنازعات كفقا 

 .لظركؼ الدكؿ النامية

 ر الكقت قدخبلؿ ما جاء ذكره سالفا عف اتفاقية الجات، يمكف القكؿ أف ىذه األخيرة بمرك 
، ييتـ بتنسيؽ أصبحت أكبر تجمع دكلي خارج نطاؽ ىيئة األمـ المتحدةاكتسبت أىمية عظيمة ك 

ضت مف العبلقات التجارية الدكلية عف طريؽ اعتماد كسيمة التفاكض حيث بدراسة الفترة التي انق
 قدظ أف الجات ، نبلح1986جكام األخيرة عاـ ك ر ك حتى بدء جكلة األكقت إبراـ االتفاؽ العاـ ك 

ؿ عمى تخفيض التعريفات نظمت عدة جكالت مف المفاكضات بيف الدكؿ المتعاقدة مف أجؿ العم
اختمفت الجكالت في طكليا الزمني في  رم الدكلي، حيثتسييؿ عممية التبادؿ التجاك  الجمركية

 ( جكالت. 08المكضكعات الرئيسية التي عالجتيا حيث بمغ عددىا حكالي ثماف ) 

كلى مف المفاكضات التجارية تركزت عمى تحرير التجارة العالمية إف الجكالت الخمس األ
فقات السمعية، الجمركية، حيث حققت تقدـ كبير في إزالة تمؾ الحكاجز أماـ التدمف القيكد 

 تتمخص ىذه الجكالت فيما يمي:ك 

 الجكلة األكلى: ) جنيؼ (: -(1
 عاـل تحت مظّمة الجات كانت أكؿ جكلة مف المفاكضات التجارية المتعددة األطراؼ تجر 

التي تـ فييا التكقيع عمى دكلة في قصر األمـ بجنيؼ، ك  23ي ، حيث اجتمع فييا حكال1947
 45ة حكالي قد تـ تخفيض في ىذه الجكل، ك التجارةمتعريفات الجمركية ك إنشاء االتفاقية العامة ل
خارجية أم ما يعادؿ مميار دكالر عمى التجارة ال 10التي أثرت بمقدار ألؼ تعريفة جمركية، 

قد أصبح اتفاؽ التخفيض لمتعريفات الجمركية في ىذه ك  خمس إجمالي إنتاج العالـ حينذاؾ،
التي خاضت المفاكضات  23اعتبرت تمؾ الدكؿ  حيث 1948عاـ الجكلة ساريا المفعكؿ 

 .1األعضاء المؤسسة التفاقية الجات
 فرنسا (: –الجكلة الثانية: ) جكلة انسي  -(2

                                                                                                                                                                      

 
 – 05، ص 2004ني لممعمكمات، ممؼ معمكماتي عف منظمة التجارة العالمية، اليمف، د.ط، المركز الكط – 1

06. 
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 دكلة، 13بفرنسا، شارؾ فييا حكالي  1949ف المفاكضات عاـ ذه الجكلة معقدت ى
٪ 11آالؼ مف القيكد الجمركية، أم ما يعادؿ حكالي  5اتسمت ىي األخرل بتخفيض حكالي 

 .1السابقةمف حجـ التخفيضات الجمركية في الجكلة 
 إنجمترا (: –الجكلة الثالثة: ) جكلة تكرككام -(3

لكنيا تميزت عف دكلة  38حضرىا حكالي  بإنجمترا، 1951عاـ ىذه الجكلة  لقد عقدت
 إعطاءالتي تمثمت في  لمطالبياعدـ االكتراث ب لمدكؿ النامية نتيجة تجاىميا ك باقي الجكالت بغيا

اتيا الضعيفة مقارنة بالدكؿ مختمؼ الجكانب تراعي ظركؼ اقتصادفي  االستثناءاتنكع مف 
ما جاء في ىذه الجكلة كاف  ،عجمة التنمية في ىذه الدكؿالصناعية، ىذا بالطبع مف أجؿ دفع 

قد ، ك يصب لمصمحة الدكؿ المتقدمة حيث بحثت مف خبلؿ ذلؾ عمى تكسيع تجارتيا الخارجية
امتياز  8700تبادؿ األطراؼ المتعاقدكف حكالي ٪ ك 25سبة التخفيض الجمركي حكالي بمغت ن
 .2تجارم

 الجكلة الرابعة: ) جنيؼ (: -(4
إلى  1951عاـ ه الجكلة فترة معينة مف الزمف، حيث تراكحت مدة انعقادىا مف شممت ىذ

ـّ إقرار تخفيض ما قيمتو ك  دكلة 26في ىذه الجكلة حكالي  شارؾ ،1956غاية مام  مميار  2.5ت
المشاركة  المبلحظ في ىذه الجكلة ىك انخفاض عدد الدكؿ ،3دكالر مف التعريفات الجمركية

أف اتفاقية الجات تنعدـ فييا صفة اإللزاـ أم  ألمر الذم يؤكد عمىاعكس الجكلة السابقة، 
 قراراتيا.ك ىذا ما جعميا ضعيفة مف حيث تكصياتيا بلختراؽ مف طرؼ الدكؿ المتعاقدة، معرضة ل

 جنيؼ (: –الجكلة الخامسة: ) جكلة ديمكف  -(5
يت سم دكلة، 26( بجنيؼ، حضرىا  1961 – 1960كاف تاريخ انعقادىا ما بيف ) 
تضمنت العديد مف  ـ األمريكي ) دكغبلس ديمكف (، قدبديمكف نسبة إلى نائب السكرتير العا
مف ىذا المنطمؽ تكمف المشكمة حيث ال زالت التنازالت ك ، 4المباحثات مع دكؿ االتحاد األكركبي

                                                           

 .17بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .399ىيفاء عبد الرحمف ياسيف التكريتي، المرجع السابؽ، ص  – 2
رة الخارجية، أطركحة دكتكراه ) انعكاساتيا عمى قطاع التجاساف، المنظمة العالمية لمتجارة ك آيات اهلل مكلح – 3

 .55، ص 2011-2010عمـك اقتصادية (، جامعة الحاج لخضر ) باتنة (، الجزائر، 
 .400ىيفاء عبد الرحمف ياسيف التكريتي، المرجع السابؽ، ص  – 4
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قصاء لماؼ المتعاقدة، بيف دكؿ الشماؿ، ك أك باألحرل طبيعة المفاكضات التجارية بيف األطر  دكؿ ا 
ىدفيا الرئيسي المتمثؿ في بناء نظاـ تجارم ّما يفقد اتفاقية الجات جكىرىا ك األقؿ نمكا مك النامية 

يساعد عمى تحقيؽ النمك كالرفاه االقتصادم خاصة لدل العبلقات التجارية الدكلية ك  دكلي يحكـ
 الدكؿ النامية.

كانت تقتصر بالتحديد  ف الجكالت الخمس مف المفاكضات التجارية بيف الدكؿ المتعاقدةإ
شيدت ىذه  1986إلى غاية  1964مف مطمع سنة عمى تخفيض التعريفات الجمركية، لكف 

المتبعة في ضبط العبلقات التجارية بيف الدكؿ العضك  االستراتيجيةالفترة نكعا مف التغيير في 
ضخـ كاف  في االتفاؽ العاـ، خاصة في ىذه الفترة التي عرفت التحضير لمشركع تكتؿ إقميمي

يعتبر صرحا  حيث ذم ىك حاليا االتحاد األكركبيالطمؽ عميو بالمجمكعة األكركبية، ك آنذاؾ ي
مف عبلقات التجارية الدكلية، لذا كاف البد سياسيا قكم يؤثر في مجاؿ ضبط الاقتصاديا ك 

ة في مف طرؼ الدكؿ المتعاقد إتباعياالسياسة التجارية التي يجب المبادئ، ك االىتماـ باألسس ك 
منظمة دكلية ذات  إقامةمجاؿ التفاكض التجارم بينيا، مع اعتبار ذلؾ كخطكة تمييدية لمشركع 

تحقيؽ االستقرار عمى كافة المستكيات حكـ العبلقات التجارية الدكلية ك طابع تجارم، تعمؿ عمى 
 المتعمقة بذلؾ.

برا مف أىـ شيدت ىذه الفترة جكلتيف مف المفاكضات، ىما عمى صعيد الجكالت تعت قد
 ) جكلة كينيدم ( ك ) جكلة طككيك (. جكالت المفاكضات التجارية

 الجكلة السادسة: ) جكلة كينيدم (: -(6
، 1963الكزارم لؤلطراؼ المتعاقدة في الجات عاـ  االجتماعتـ عقد ىذه الجكلة في 

 ناد عمييااتفقت فيو األطراؼ عمى المبادئ األساسية التي يجب االست دكلة، 62بحضكر حكالي 
نسبة إلى الرئيس األمريكي رحمة مف المفاكضات التجارية، حيث تـ تسمية ىذه الجكلة في ىذه الم

التطرؽ عكة إلى تحرير التجارة العالمية، مع الذم كاف لو الدكر البارز في الد ) جكف كينيدم (
ض التعريفات المكاد األكلية، كذلؾ تـ تخفيت المنتجات الصناعية، الزراعية ك إلى جميع فئا

مع ىذه المرحمة مف إف الككنغرس األمريكي تعامؿ بإيجابية "، في ىذا اإلطار الجمركية
عمى  ٪50لمرئيس األمريكي صبلحيات تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة  ومنحب المفاكضات
يف الكاليات المتحدة األمريكية البضائع، مّما أدل ذلؾ إلى فتح باب المفاكضات بك  جميع السمع

لقد تـ التكصؿ في ىذه الجكلة إلى تخفيض  ،شركائيا التجارييف خاصة المجمكعة األكركبيةك 
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٪ مف 80مميار دكالر حيث يعادؿ ذلؾ نسبة  40لمتعريفة الجمركية بصفة عامة إلى ما قيمتو 
 ".1التجارة الدكلية

 اعيا لسياسة التجارية الكاجب إتبإف جكلة كينيدم تتسـ بككنيا منعرج حاسـ في مجاؿ ا
 المثمى التي تؤدم إلى ذلؾ، حيث أتت باإلضافة لنصكص اتفاقية الجات عاـ كاالستراتيجية

، 36المتمثؿ في المكاد ) لرابع الجديد المعنكف بالتجارة كالتنمية ك تعمؽ األمر بالقسـ اك " 1965
اـ، مع تغيير لقب سكرتارية الجات أيضا فمف السكرتير التنفيذم إلى المدير الع(،  38، 37

( المتعمقة بتطبيؽ اإلجراءات الخاصة بمكافحة  06كذلؾ االتفاؽ حكؿ مضمكف المادة ) 
 ".2اإلغراؽ

 1979 – 1973 الجكلة السابعة: ) جكلة طككيك (: -(7
تعتبر ىذه الجكلة بمثابة الكاجية أك المرحمة المستقبمية التي تؤسس لنظاـ تجارم دكلي 

شاركت ) "ف مفاكضات في الجكالت السابقة، ا نتج ممتعدد األطراؼ، كذلؾ تعتبر حكصمة لم
، حيث تـ تكقيع 1979امتدت الفترة إلى غاية عاـ ك  1973دكلة بمدينة طككيك عاـ (  102

 ثبلث اتفاقيات تمثمت في:
 المكاشي.رة الدكلية في قطاع لحـك البقر ك اتفاقية تحرير التجا -1
 .اتفاقية تحرير التجارة الدكلية في منتجات األلباف  -2
 "3اتفاقية التجارة في مجاؿ الطيراف المدني. -3

 في مجاؿ تحرير التجارة العالمية كذلؾ تـ في إطار ىذه الجكلة إصدار أربع قرارات ميمة  »
 تتمخص كاآلتي:ك 

 قرار خاص بمبدأ المعاممة بالمثؿ ) المعامبلت التفضيمية (. -1
 دفكعات.عف اإلجراءات التجارية الخاصة بميزاف المقرار خاص باإلعبلف  -2
 قرار خاص بحماية األعماؿ ألغراض التنمية. -3

                                                           

 ،التجارةك ممة لبلتفاقية العامة لمتعريفات النصكص الكا بل، نظـ التجارة الدكلية، الجاتمحمكد محمد أبك الع – 1
 .07دار الجميؿ، مصر، د.ط، د.س.ف، ص 

 .19بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  – 2

3- FAHIMA mihoubi,Mondialisation, OMC et renouvellement de l’économie du développement, 

Thése de doctorat ( analyse économique ), faculté des science économiques, science commerciales et 

des science de gestion, université d’alger, Algérie,2014, p. 1993. 
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جراءات الرقابةالتشاكر ك قرار خاص بتحسيف قكاعد تسكية المنازعات ك  -4  .1«ا 

يتيما ) طككيك (، يمكف التأكيد عمى مدل أىممؽ ما جاء في جكلتي ) كينيدم ( كمف منط
المتعددة األطراؼ، ك  ائيةالتجارية الثن متطكرة في مجاؿ المفاكضاتفي التحضير لمرحمة جديدة ك 

المقصكد بذلؾ جكلة األكرجكام التي كقفت عمى مختمؼ النقائص التي كردت في الجكالت ك 
بشتى الطرؽ عمى إعطاء اإلضافة  العمؿالتجارة، ك ة العامة لمتعريفات ك السابقة في إطار االتفاقي

 ىذا ما سكؼ يسرد في المطمب اآلتي.ك 

 المالمح العامة لبروتوكول مراكشجولة األورجواي و 5 المطمب الثاني

العيكب التي ياـ بمعالجة مختمؼ النقائص ك لة طككيك، بدأ التفكير في القبعد انتياء جك 
مازالت تتخمؿ النظاـ التجارم الدكلي القائـ آنذاؾ، في ىذا الصدد تـ التحضير لجكلة أخرل مف 

فييا مسائؿ جديدة لـ تنظر  نخص الذكر جكلة األكرجكام التي تـ تناكؿارية ك مفاكضات التجال
ؿ التبادؿ التجارم إلييا المفاكضات السابقة، حيث تـ إدخاؿ قضايا جديدة ليا عبلقة بمجا

الجكانب المتصمة بالتجارة لحقكؽ الممكية الفكرية، كما اعتبرت ىذه تتمثؿ في الخدمات ك  الدكلي،
 .2وكياف دكلي جديد مستقؿ بذاتكلة أساس اإلعبلف عف قياـ جياز ك الج

قدت الدكرة كاف نقطة االنطبلقة ليذه الجكلة حيث ع 1985في ىذا السياؽ، نكفمبر 
اجتماعات ىذه انتيت ( لؤلطراؼ المتعاقدة في الجات، ك  41األربعيف ) االعتيادية الحادية ك 

جكلة المفاكضات الجديدة، حيث تضّمف القرار األكؿ إنشاء  بشأفالدكرة إلى التكصؿ إلى قراريف 
عمى أف تقكـ المجنة  التفاكض في الجكلة،أساليب ضيرية تتكلى تحديد أىداؼ كمكاضيع ك جنة تحل

، ليتـ اعتمادىا في اجتماع كزارم 1986بإعداد تكصيات حكؿ برنامج المفاكضات خبلؿ يكليك 
خبلؼ حكؿ إدراج مكضكع باليعقد في سبتمبر مف نفس السنة، في حيف أف القرار الثاني يتعمؽ 

ا المكضكع مف دعكة األطراؼ المتعاقدة إلى مكاصمة تبادؿ المعمكمات حكؿ ىذيتضالخدمات، ك 
عداد مجمكعة مف التكصيات لمنظر فييا في االجتماع القادـ لؤلطراؼ المتعاقدةك   .3ا 

                                                           

 .08محمكد محمد أبك العبل، المرجع السابؽ، ص  – 1
2 – JEAN – Michel Jacquet, PHILIPPE Delbecque, Droit du commerce international, 2   édition, éd 

DALLOZ, Paris, France, 2000, p. 29. 
 .33 – 32أثير محمد الزىيرم، المرجع السابؽ، ص  – 3
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قد استمرت باألكرجكام، ك  «بكنتا دليست» دكلة في  74في ىذا اإلطار اجتمعت حكالي 
سبتمبر  01تكاصمة بدءا مف إعبلف ) بكنتا دليست ( في ( سنكات م 07ىذه الجكلة لفترة سبع ) 

، حيث كاف اليدؼ 1993ديسمبر  15حتى المكافقة المبدئية عمى نتائج األكرجكام في ك  1986
مف ىذه الجكلة ىك إعطاء اإلضافة في مجاؿ التبادؿ التجارم الدكلي، مع القضاء عمى كؿ ما 

ز جميا في المكاضيع التي تـ طرحيا ألكؿ مرة عمى ىذا طبعا بر يعيؽ انسياب التجارة العالمية، ك 
، في ىذا السياؽ سنعرض بإيجاز طاكلة المفاكضات التجارية تحت إطار ) إعبلف بكنتا دليست (

 .ما تـ تداكلو في ىذا اإلعبلف

 " Puntadelesteإعالن بونتا دليست "5 الفرع األول

، حيث أطمؽ عميو 1986عاـ  إف ىذا اإلعبلف جاء في إطار ما يسمى بجكلة األكرجكام
قد صدر كما تـ ذكره سالفا مفاكضات ) مدينة باألكرجكام (، ك تسمية المكقع الذم تمت فيو ال

 ذم كاف ضمف أعماؿ جكلة األكرجكام.عقب االجتماع الكزارم ال

 لقد احتكل في مضمكنو عمى ما يمي:

 التجارة الدكلية في السمع ) النفاذ إلى األسكاؽ (: -(1
العمؿ عمى تنظيميا، عف طريؽ بمجاؿ التجارة في السمع ك  االىتماـذا القسـ مف تضمف ى

غير يكد الجمركية ك أك تخفيض القتسييؿ مجاؿ التبادؿ التجارم الدكلي في السمع بإلغاء 
، في ىذا المجاؿ أيضا تـ كضع جداكؿ تنازالت بمبدأ تحرير التجارة العالمية الجمركية، عمبل

خاصة البمداف النامية، فة الدكؿ بتطبيقيا ] الدكؿ العضك في اتفاقية الجات [ تمتـز بيا كاجمركية 
( التي ال يكجد ما يمزميا بتخفيض أك إلغاء القيكد الجمركية  PMAباستثناء الدكؿ األقؿ نمكا ) 

، حيث اتضح ذلؾ جميا ذلؾ العتبارات تتعمؽ بنمكىا االقتصادم الضعيؼ عمى كافة المستكياتك 
 ٪ مف قبؿ الدكؿ الصناعية.40الي في تخفيض حك 

في ىذا اإلطار تـ معالجة ما يتعمؽ بتحرير تجارة السمع الزراعية كفؽ اتفاقية خاصة 
 تضمنت االلتزاـ بالمجاالت اآلتية:

 .حمكؿ التعريفة الجمركية محؿ كافة القيكد غير الجمركية 
 صدير.القضاء عمى كؿ أشكاؿ الدعـ المباشر لئلنتاج الزراعي في مجاؿ الت 
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  العمؿ عمى تخفيض متكسط قيمة الدعـ لئلنتاج الذم كانت تمنحو الدكؿ ) الدعـ
 .1( سنكات 10٪ عمى مدل عشر ) 13.3بنسبة  الداخمي (

المنسكجات قصد تحرير  ىذه الجكلة مف المفاكضات التجارية اىتماما بمجاؿ أكلت لقد
ؿ التي تحد مف انسيابيا، طبعا ىذا اقيالعر ك التعامبلت التجارية بيف الدكؿ، مع رفع كافة القيكد 

  جؿ ما يتعمؽ بمجاؿ تحرير التبادؿ التجارم الدكلي في مجاؿ السمع بشتى أنكاعيا.

 حقكؽ الممكية الفكرية ذات العبلقة بالتجارة: -(2
المعرفة، مف أجؿ حقكؽ الممكية في مجاؿ االبتكار ك ف ىذه الجكلة ناقشت مكضكع ضبط إ

مف الكاليات نية عمى الصعيد الدكلي عمى ىذا المجاؿ، لذا عممت كؿ إرساء الحماية القانك 
[، عمى طرح ىذا المكضكع عمى طاكلة  CEEالرابطة االقتصادية األكركبية ] المتحدة األمريكية ك 

، لكف ىذا لقي معارضة مف قبؿ الدكؿ النامية ألنو ال المفاكضات التجارية القائمة في ىذه الجكلة
صالحيا حيث أف ىذه األخيرة كانت تسعى إلى تيسير مجاؿ نشر االبتكار يتماشى مع تحقيؽ م

 .2ك المعرفة
 التجارة في الخدمات: -(3

ؿ تحرير في نفس السياؽ لقد تطرقت جكلة األكرجكام أيضا إلى مكضكع جديد في مجا
نخص الذكر مجاؿ الخدمات، حيث كاف مف الضركرم التكصؿ إلى إمكانية كضع التجارة، ك 
الحقيقة أف إدراج  سيع نطاؽ التجارة فييا،بيدؼ تك  حددة لمقطاعات الخدمية المختمفةضكابط م

تجارة الخدمات في جكلة األكرجكام جاء كنتيجة إلصرار الكاليات المتحدة األمريكية عمى ذلؾ، 
 بغية تحقيؽ تنمية مستدامة في مجاؿ الخدمات.

ى المستكل الدكلي مما انعكس إف دكؿ الشماؿ ساىمت بنسبة كبيرة في مجاؿ التصدير عم
إيجابا عمى مكازيف مدفكعاتيا، كما تستكعب جزء كبير مف اليد العاممة باإلضافة إلى مساىمتيا 

قد ظير االىتماـ المتزايد عمى التجارة في مجاؿ ، ك ( PNBالمتزايدة في الناتج القكمي المحمي ) 
أضحى ، ك 1978انكف التجارم عاـ في الق الخدمات منذ فترة السبعينات، حيث تـ إحداث تغيير

                                                           

ة، مجمة تكريت نياد عبد الكريـ احمد ألعبيدم، جكلة األكرجكام ك انعكاساتيا عمى االقتصادات العربي – 1
 .2010، العراؽ، 18، العدد 06االقتصادية، المجمد لمعمـك اإلدارية ك 

2  - GOELLE le Guirriec – MILNER, Economie internationale, Gualinoediteur, lextenso éditions, 

Paris, France, 2009, p. 164. 
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الحككمات السمع بمحاذاة تجارة الخدمات، كمنذ تمؾ الفترة ك  يحتكم عمى أف التجارة تشمؿ تجارة
تبمكر ذلؾ في ، ك 1األمريكية المتعاقبة تبذؿ قصارل جيدىا مف أجؿ إبراز دكر الخدمات دكليا

ألخير ضركرة االلتزاـ شكؿ اتفاؽ متعمؽ بالتجارة في مجاؿ الخدمات، حيث تضمف ىذا ا
بالتحرير التدريجي لمقيكد المفركضة، إلى جانب المكافقة عمى إجراء مفاكضات مستقبمية حكؿ 

 بعض القيكد عمى تجارة الخدمات مثؿ دعـ المشتريات الحككمية.
كذلؾ أىـ ما جاء في اإلعبلف الكزارم الناتج عف جكلة األكرجكام، ىك تفعيؿ إجراءات 

مار األجنبي في نخص الذكر االستثؿ االستثمار ك طة بالتجارة بغية تكسيع مجاالمرتب االستثمار
ة لمشركات مع العمـ أف ذلؾ يعتبر ضمانة أكلي ) تشجيع االستثمار األجنبي ( الدكؿ النامية

 .2مصالحياالدكلية عمى أمكاليا ك 

 العقبات التي واجيت جولة األورجواي5 الفرع الثاني

عدة عقبات قبؿ انعقادىا، حيث كاف مف المفركض أف تبدأ  إف جكلة األكرجكام كاجيت
( سنكات لتنتيي في  04لكنيا تأخرت لمدة أربع )  1982مفاكضات انعقاد ىذه الجكلة عاـ 

بعد مركر عاميف مف بدء المفاكضات قد تـ ك  1988، في ىذا الصدد عاـ 1990ـ ديسمبر عا
ىذا إشراؼ المجنة الكزارية كما أتى سالفا، ك  التكصؿ في ىذه الفترة إلى مناقشة عدة مكاضيع تحت

اؼ المتعاقدة في االتفاؽ قكاعد قانكنية تحمؿ نكعا مف الطابع الدكلي تجعؿ األطر كفؽ ضكابط ك 
 .3الذيف ىـ جزء مف ىذه المفاكضاتالعاـ ك 

في مجاؿ تحرير التجارة في السمع الزراعية،  ز الجداؿبر  1989تماع أكتكبر لكف في اج
الكاليات المتحدة  تفاكتت النسب بيف كؿ مفمقدـ لممنتجات الزراعية، حيث ال بسبب الدعـ

التي تطالب بتحرير التجارة  ىذا ما أدل إلى انقساـ لدل الدكؿ، ك الدكؿ األكركبيةك  األمريكية
] مجمكعة الدكؿ –كيرنزمجمكعة ك " في السمع الزراعية، فالكاليات المتحدة األمريكية الدكلية

 19تضـ ، بأستراليا ك Cairnsفي مدينة كيرنز 1986جات الزراعية، أسست عاـ المصدرة لممنت

                                                           

 .28، ص المرجع السابؽبكغزالة أمحمد عبد الكريـ،  – 1
بيبي يكسؼ، السياسة االقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة، أطركحة لنيؿ  – 2

 .66، ص 2007ية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير، الجزائر، شيادة الدكتكراه، كم
 .23بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  – 3
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دكلة تتمثؿ في: األرجنتيف، استراليا، بكليفيا، البرازيؿ، كندا، الشيمي، ككلكمبيا، ككستاريكا، 
قكاتيماال، إندكنيسيا، ماليزيا، نيكزيبلندا، باكستاف، البرغكام، البيرك، الفمبيف، جنكب إفريقيا، 

دعت إلى حؿ جذرم لتحرير التجارة الدكلية في مجاؿ السمع  حيث ،1"–ندا، األكرجكام [ تايبل
الزراعية، في حيف المجمكعة الثانية بقيادة االتحاد األكركبي دعت إلى التحرير الجزئي ليا، مع 

 الممكية الفكرية عرفا نكعا مف العراقيؿ في إطارك  تجارة المنسكجات يمجالكؿ مف العمـ أيضا أف 
المفاكضات الجارية في جكلة األكرجكام، فتجارة المنسكجات كاف رأم الدكؿ الصناعية الترّيث 

، أما الممكية الفكرية 2إلى حيف معالجة كافة المشاكؿ التي تتخبط فييا تمؾ الدكؿ في ىذا المجاؿ
لى اإلبداع إب مف ناحية إدراج مجاؿ المعرفة ك دكؿ الجنك ؼ بيف دكؿ الشماؿ ك فقد ثار الخبل
إخبلؿ بقيمة ىذا المجاؿ اعتبر ذلؾ  قدأجؿ تحقيؽ أىداؼ تجارية محضة، ك  مف عالـ األعماؿ

الذم ينتج باألساس عف ممكة العقؿ بغية تحقيؽ أىداؼ إنسانية، ىذا مف جية لكف األرجح أف 
التي كانت تعتمد دائما عمى أساليب ك  الدكؿ النامية لـ تتقبؿ ذلؾ بسبب ضعفيا في ىذا المجاؿ

 التكنكلكجيا مف الدكؿ المتقدمة ) التقميد (.حصكؿ عمى المعرفة ك مة مف أجؿ السي

أماـ كؿ العقبات التي حالت دكف سيركرة المفاكضات بشكؿ أفضؿ، مع عدـ التكصؿ إلى 
اتفاؽ شامؿ حكؿ جؿ المكضكعات التي طرحت مف أجؿ تحرير التجارة الدكلية، عممت لجنة 

كضات مف أجؿ التشاكر بشكؿ تمديد فترة المفاك  لمتكصؿ إلييا،عمى تجميد النتائج ا المفاكضات
ببرككسؿ، الذم تـ فيو دعكة األطراؼ  1990كاف ذلؾ في إجراء لقاء كزارم عاـ أفضؿ ك 

في نفس السياؽ أيضا مف المبلحظ أف ، ك 1991مفاكضات جديدة في فبراير المتعاقدة إلى إجراء 
أعمف رسميا عف  1993ديسمبر  15س ففي تاريخ ىذه المفاكضات التجارية لـ تتعثر بؿ العك

تـ التكقيع النيائي عمى ، ك التي دامت حكالي سبع سنكاتانتياء مفاكضات جكلة األكرجكام ك 
البالغ تماع الكزارم لؤلطراؼ المشاركة ك االتفاقيات التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الجكلة في االج

اصدر بركتكككؿ »...اكش بالمغرب، حيث بمدينة مر  15/04/1994دكلة بتاريخ  117عددىـ 
تضمنت ىذه األخيرة مشركعا امية المتضمنة لجكلة األكرجكام ك الذم يعتبر الكثيقة الختمراكش 

                                                           
1- About The Cairns Group, The Coalition. 

Link: https://cairnsgroup.org/Pages/Introduction.aspx 

  22:30بتكقيت  13/01/2015تاريخ االطبلع: 
 

 .24المرجع السابؽ، صالنظاـ التجارم الدكلي كحقكؽ الدكؿ النامية، بف زغيكة محمد،  - 2
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ض مكاد مذكرة تفاىـ لتفسير بعكثيقة قانكنية ما بيف اتفاقية كقرار ك  28يحتكم عمى  متكامبل
في األكرجكام  لتي تـ التكصؿ إليياتغطية كافة مجاالت التفاكض ااتفاقية الجات األصمية، ك 

1986 »1. 

 التأسيس إلعالن مراكشو  ثيقة الختامية لجولة األورجوايالو  5الفرع الثالث

نظمة التجارة إف أبرز ما جاء في الكثيقة الختامية لجكلة األكرجكام، مشركع اتفاقية م
عدة ت ىذه الكثيقة عمى قد احتك إنشاء منظمة التجارة العالمية ك الذم احتكل اتفاؽ ك  العالمية 

اتفؽ ممثمكا »...اإلعداد التفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث  إجراءات تـ اتخاذىا في إطار
ىذه االتفاقية عمى السمطات المختصة لمنظر،....كذلؾ تـ النص  الدكؿ المتعاقدة عمى عرض

في ذيف ليسكا أطرافا عمى أنو لقبكؿ اتفاقية منظمة التجارة العالمية يجب عمى المشاركيف ال
انضماميـ التجارة أف يككنكا قد انتيكا أكال مف المفاكضات المتعمقة باالتفاقية العامة لمتعريفات ك 

بالنسبة لممشاركيف الذيف ليسكا أطرافا متعاقدة ، ك أصبحكا أطرافا متعاقدة فييافي االتفاقية العامة، ك 
جؿ أليجرل استكماليا في كقت الحؽ ة ك ؿ نيائيفي تاريخ الكثيقة الختامية ال تككف الجداك 

 .2«قبكؿ اتفاقية منظمة التجارة العالمية....ك  انضماميـ إلى االتفاؽ العاـ

ذلؾ  عمميةإلى نتائج ميمة ك  اتـ التكصؿ فيي جكلة األكرجكامأف ىذا المنطمؽ يتضح  مف
 عات ىي كاآلتي:مف أىـ ىذه المكضك ك جكلة األكرجكام، بالطبع استنادا عمى الكثيقة الختامية ل

يعتبر ىذا المكضكع مف القضايا المستحدثة في إطار بناء  البيئة:العبلقة بيف التجارة ك  -(1
البيئة بالتعقيد، ألف بيف التجارة ك  العبلقات التجارية الدكلية، حيث يتسـ التداخؿ في العبلقات

مف المبلحظ ك  يؤثر فييا،ك  الذم يتأثر بالمكارد الطبيعية كالبيئية التجارة ترتبط أساسا باإلنتاج
أيضا أف جّؿ النشاطات االقتصادية تعتمد عمى البيئة التي ىي المصدر األكؿ لممكاد األكلية التي 

ىتماـ الدافع األساسي لبلسماؾ، الحيكانات إلى غير ذلؾ، ك تدخؿ في اإلنتاج مثؿ الغابات، األ
 المحافظةلى اىتماـ أكثر بالبيئة ك سيؤدم إبالمكضكع كجكد عدة آراء منادية بأف تحرير التجارة 

التي لـ تقتصر عمى ك "تـ كضع معايير البيئة،  عمييا، لذلؾ في إطار مفكضات جكلة األكرجكام
سمبا عمى البيئة، بؿ تعدل ذلؾ ليشمؿ السمع  النشاط الصناعي لضماف أساليب إنتاج غير مؤثرة

                                                           

 .33المرجع السابؽ، ص منظمة التجارة العالمية، سييؿ حسيف الفتبلكم،  – 1
 .15محمكد محمد أبك العبل، المرجع السابؽ، ص  – 2
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تقتضيو عممية اإلنتاج ليذه السمع ما ساس صادرات معظـ الدكؿ النامية ك الزراعية التي تمثؿ أ
 1"التغميؼ.ك محسنات التربة، فضبل عف مكاصفات التعبئة مف استخداـ مبيدات اآلفات كاألسمدة ك 

اإلغراؽ االجتماعي: قبؿ الكلكج إلى معنى اإلغراؽ االجتماعي، حيث أف معايير العمؿ ك  -(2
التي تيدؼ إلى اب األعماؿ ك يقكـ بيا أصحىذا األخير يعتبر مصطمح ازدرائي لكصؼ ممارسة 

ىذا األمر مكجكد بالدكؿ النامية حيث ر أرخس عما ىك معمكؿ بو دكليا، ك استخداـ العمالة بسع
أف تكمفة العمالة منخفضة بدرجة كبيرة في الدكؿ المتقدمة، مع عدـ التزاـ بعض الدكؿ النامية 

إلى ذلؾ عدـ تحمميا الضماف سبب لجكء الدكؿ النامية مة لمعمؿ، ك معايير الدكلية المنضّ بال
 .2االجتماعي مثؿ ما ىك الحاؿ عميو في الدكؿ المتقدمة

يسمى منافسة نظاـ السياسة  إف ىذا األمر يؤدم إلى إغراء الحككمات لدخكؿ ما
اقترحت  اإلطارفي ىذا و أف يقمؿ مف معاييرىا العممية كاإلنتاجية، ك الذم مف شأنك االجتماعي 

كندا إدراج ىذا المكضكع ضمف المياـ المستقبمية لمنظمة التجارة يكية ك يات المتحدة األمر الكال
 األطفاؿ  استغبلؿحظر  ية لمعمؿ معالعالمية، مف أجؿ ضماف التزاـ كافة الدكؿ بالمعايير الدكل

 .المسجكنيف في العممية اإلنتاجيةك 

، لكف رجكامض المسائؿ لـ تحسـ في الكثيقة الختامية لجكلة األك في نفس السياؽ بقيت بع
لمكضكعات قطاع مف بيف ىذه اك  إضافيةتـ االتفاؽ عمى السير الحسف في المفاكضات لفترة 

الذم تـ تمديد فترة مفاكضاتو بدءا مف سرياف اتفاؽ منظمة التجارة العالمية، الخدمات المالي، ك 
نتقاؿ األيدم عممية االبلسمكية، ك ك  االتصاالت السمكية قؿ البحرم، ك نفس األمر لمجاؿ خدمات الن
 أم تحديد نكع اليد العاممة.، العاممة ذات المستكل الجيد

فرنسا ك  بيف الكاليات المتحدة األمريكيةجذب خاصة المسائؿ الثقافية بقيت محؿ شد ك  كذلؾ
سبب ىذا الخبلؼ ىك الطرقة أك المنيج المتبع تي تكلي اىتماما كبيرا لتراثيا كىكيتيا الثقافية ك ال

قطاع، حيث أف مخاكؼ فرنسا تمثمت في أف يككف ىذا التحرير غطاء لغزك في تحرير ىذا ال

                                                           

كشدكب، الحماية الدكلية لمبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه، محمد فايز ب - 1
 .47، ص 2013-2012كمية الحقكؽ، الجزائر، 

 .35سابؽ، ص المرجع منظمة التجارة العالمية، السييؿ حسيف الفتبلكم،  – 2
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عاـ ثقافي أمريكي ليا، لكف تـ االتفاؽ عمى إنشاء مجمكعة تفاكض تستنر أعماليا حتى نياية 
1996. 

في األخير مف المبلحظ أف جكلة األكرجكام مف خبلؿ الكثيقة الختامية المتضمنة لنتائج 
 العاـ ليذه المفاكضات التجارية  أربع مجمكعات تكضح تماما اإلطارىذه الجكلة، احتكت عمى 

 االتفاقات المتكصؿ إلييا، حيث يمكف تمخيصيا كالتالي:ك 

  اتفاقية التجارة في السمع ) السمع الزراعية، السمع الصناعية، مجاؿ االستثمار المرتبط
 بالتجارة (.

  ( يدات األعضاء، المجاالت التي يشمميا أحكاـ االتفاقية، تعاتفاقية التجارة في الخدمات
 التحرير (.

 تساب الحقكؽ، اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية ) أحكاـ عامة، حقكؽ الممكية الصناعية، اك
 تسكية المنازعات (.ك 

  جراءات اإلغراؽ ك  .1تسكية المنازعات، أحكاـ ميزاف المدفكعات، ك الدعـاتفاقيات كا 

ى أف العامؿ الكحيد الذم أدل إلى التكصؿ ليذه مف ىذا المنطمؽ البد مف اإلشارة إل
حيث تـ االعتماد عمى نماذج »...النتائج ىك المنيجية المتبعة لقياس آثار تحرير التجارة، 

( التي تأخذ بافتراضات عمى درجة عالية مف التبسيط أك  CGEالتكازف العاـ القابمة لمقياس ) 
 عدـ الكاقعية.

 جكام باالفتراضات التالية:في ىذا الصدد أخذت جكلة األكر 

 سيادة المنافسة الكاممة في جميع األسكاؽ، مع تغييب االحتكار. –أ 

 مف ثـ غياب مزايا اقتصادية لئلنتاج عمى نطاؽ كاسع.ثبات عائد النطاؽ، ك  –ب 

 ثبات العبلقات الرئيسية لمنمكذج. –ج 

 .المكاسب مف تحرير التجارة تؤكؿ إلى المستيمكيف في كؿ دكلة –د 

                                                           

 .42بكغزالة أمحمد عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص  – 1
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معاممة المنتجات الناشئة في دكؿ مختمفة كما لك كانت منتجات مختمفة نكعيا، ىذا عكس  –ق 
 .1...«ما تنادم بو الجات ) عدـ التمييز بيف المنتجات بحسب المنشأ (

إف ىذه االفتراضات مف الممكف أف تؤدم إلى االبتعاد عف القيـ الحقيقية لآلثار 
في مناقشة  باالستدالؿ عمى أنيا تنطكم عمى نكع مف التبسيطاالقتصادية لتحرير التجارة، كىذا 

لذا مف الصعب حسب  ،ىذا ىك العيب الذم تشترؾ فيو معظـ النماذجالسياسة االقتصادية ك 
بالتالي صعكبة بناء نماذج تقييـ سياسات التجارة، كىذا ما اء إيجاد افتراضات أكثر كاقعية ك الفقي

 عا.جعؿ االفتراضات البسيطة أكثر شيك 

بكنتا "لجكلة األكرجكام  عمبل باإلعبلف الكزارم، ك 1947د التفاكض في إطار الجات بع
 بمجيكاك  مؤتمر الكزارم المنعقد في  كنداال بناء عمىكما جاء ذكره سالفا، ك  1986عاـ  "دليست

ـ مشركع ، تـ التكصؿ في األخير أك باألحرل االتفاؽ حكؿ قيا1990ك  1988بتاريخ ديسمبر 
فاقية الذم يعتبر القاعدة األساسية األكلى مف أجؿ المركر إلى ات 1994كؿ مراكش عاـ بركتكك

يظير ذلؾ جميا مف خبلؿ تحميؿ مضمكف إعبلف مراكش الذم أكلى منظمة التجارة العالمية، ك 
٪، عمى أف 40اىتماما في البداية إلى القياـ بتخفيض عالمي لمتعريفات الجمركية بمعدؿ حكالي 

طبعا كفؽ أيضا جداكؿ  تخفيض التدريجي في إطار مفاكضات متعددة األطراؼيتـ ىذا ال
ىذا منصكص عميو صراحة في ت تقكـ بيا جميع الدكؿ العضك، ك التنازاللمتخفيضات ك 
جدكؿ أم عضك يككف ممحقا بيذا البركتكككؿ يصبح جدكؿ ىذا العضك »... البركتكككؿ 

نظمة عمى ىذا العضك.....، تخفيضات التعريفة في يكـ سرياف اتفاؽ الم 1994التفاقية الجات 
رد خبلؼ ذلؾ في جدكؿ ، ما لـ يالتي يكافؽ عمييا كؿ عضك تنفذ عمى خمسة شرائح متساكية

تسرم ىذه التخفيضات في أكؿ يناير مف كؿ عاـ مف األعكاـ التالية لنفاذ االتفاقية ك  التنازالت،
 .2«أعكاـ مف سرياف االتفاؽ.... 04بحد أقصى 

ىك تحقيؽ ك  إعبلف مراكش في محتكاه ربط اليدؼ المراد تحقيقو مف طرؼ المنظمةإف 
نظاـ تجارم دكلي، بنظاـ السكؽ الذم يرتكز باألساس عمى مبدأ الحرية االقتصادية الذم يحكـ 

                                                           

 .106، ص 1995، 1طاخكاتيا، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، راىيـ العيسكم، الغات ك اب – 1
أسماء مكالم، ، مأخكذ مف مؤلؼ: 1994لعامة لمتعريفات كالتجارة بركتكككؿ مراكش الممحؽ باالتفاقية ا – 2

 .173ص  ،2013دار ىكمة، الجزائر، د.ط،  النظاـ الجمركي في ظؿ قانكف التجارة الدكلية،
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قد جاء البرتكككؿ ، ك العبلقات االقتصادية الدكلية طبعا ىذا بالتماشي مع فمسفة اقتصاد السكؽ
ة دمج الدكؿ النامية في النظاـ االقتصادم العالمي الجديد باعتبار أف ىذه يؤكد عمى ضركر 

تعامبلتيا ياساتيا االقتصادية كإطار عاـ، ك األخيرة في حاجة إلى إصبلحات جكىرية في س
تقارب ال تحقيؽ عمى األقؿقتصادية، ك التجارية الدكلية كجزء مف الكؿ مف أجؿ تحقيؽ التنمية اال

أثناء تحميمنا ليذا البركتكككؿ كاف مف المبلحظ أيضا عمى نية إدماج قدمة، ك مع دكؿ الشماؿ المت
الدكؿ النامية في النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، خاصة لما تطرؽ إلى مجاؿ تحرير التجارة 

 .1994التجارة االتفاقية العامة لمتعريفات ك  ( ) أ ( مف 1لمسمع الزراعية، عمبل بالممحؽ ) 

بادؿ التجارم الدكلي ال يتحسف إال في إطار إيجاد أساليب مبلئمة لفض إف تنمية الت
بالتالي مف أجؿ تحقيؽ منظمة التجارة العالمية لمفعالية الناشئة عف الخبلفات التجارية، ك النزاعات 

 .1في كظائفيا يجب كجكد اآللية المناسبة لفض المنازعات بالطرؽ السممية

، عمى أىمية تحرير قطاع الخدمات ؿ إعبلف مراكشفي نفس السياؽ تـ التأكيد مف خبل
التجارة العالمية مف ناحية، مف ىذا المنطمؽ قد تـ قكؽ الممكية الفكرية مف ناحية، ك الربط بيف حك 

ف االقتصادم الدكلي كإطار في مجاؿ التعاك  ىك نسؽ آخر اعتبار نشأة منظمة التجارة العالمية
تجارية الدكلية، مع التعيد أيضا عمى كجكب احتراـ بصفة خاصة في مجاؿ المعامبلت العاـ، ك 

عدـ اتخاذ تدابير مف شأنيا أف تضعؼ القكاعد التي كردت ك  كؿ ما جاء في جكلة األكرجكام
ائج المتكصؿ إلييا في تمؾ الجكلة باعتبار ىذه األخيرة مف أكسع المفاكضات التجارية ضمف النت

قد ظير ذلؾ جميا في المكاضيع التي تـ ك  المتعددة األطراؼ عمى خبلؼ الجكالت السابقة
كضات التجارية المتعددة األطراؼ ليس الدكؿ العؿ أف سبب ىذا التطكر في المف، ك 2معالجتيا

المتقدمة كحدىا بؿ الدكؿ النامية كاف ليا الدكر الفعاؿ في سبيؿ تحقيؽ نظاـ تجارم دكلي يمبي 
تجارية الدكلية، ىذا بالطبع يرسخ لخطكة يحكـ العبلقات المختمؼ حاجيات التجارة العالمية ك 

 تكاممي أكثر،ك  كدكؿ الجنكب ليا طابع تكازنيتجارية بيف دكؿ الشماؿ  تاريخية نحك إقامة شراكة
                                                           

بيؽ (، المركز العالمي لدراسات التطمة التجارة العالمية ) النظرية ك مصطفى عبد اهلل أبك القاسـ خشيـ، منظ – 1
 .136، ص 2007أبحاث، ليبيا، د.ط، ك 

2 – Déclaration de Marrakech du 15 avril 1994. 

Link : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/marrakesh_decl_f.pdf 

  00:20بتكقيت  20/01/2015تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/marrakesh_decl_f.pdf
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ما بيف منظمة التجارة التعاكف كتكككؿ عمى كجكب تحقيؽ التنسيؽ ك كفؽ البر  أيضا التأكيد مع
 .معاصربناء نظاـ اقتصادم دكلي طبعا ىذا في إطار  ككدز مؤسستي بريتكفالعالمية ك 

ف كاف  ماحظ جراء تحميؿ بركتكككؿ مراكش ك مف المبل ىذا المضمكف جاء في محتكاه كا 
ما نتج عنيا بإيجاز، إال أف اؿ المفاكضات التجارية الدكلية ك لخص جؿ المكاضيع المتعمقة بمج

تيتـ بمختمؼ القضايا ىذا اإلعبلف يعتبر الخطكة األساس لبزكغ منظمة دكلية ذات طابع تجارم 
كية النزاعات التجارية الدكلية سكاء مف ناحية التبادؿ التجارم الحاصؿ ما بيف الدكؿ، أك تس

النص صراحة في ىذا اإلعبلف بالقياـ بإنشاء لجنة عمؿ  في ىذا الصدد تـالتجارية الدكلية ك 
مف  تعتبر مرحمة انتقاليةه ىذالتجارة العالمية حيز النفاذ، ك  تحضيرية مف أجؿ دخكؿ اتفاؽ منظمة

 .لمتجارة منظمة العالميةاللجات إلى ا

 األحكام العامة لمنظمة التجارة العالمية5 المبحث الثاني

إف ظيكر منظمة التجارة العالمية عمى أرض الكاقع مف أجؿ تكحيد السياسة التجارية 
ماف تأدية مياميا ؾ لضذلاألعضاء إقامة منظكمة تشريعية كتنظيمية ك  العالمية، حتـّ عمى الدكؿ

اعتبار رسة نظاـ تجارم متعدد األطراؼ، ك تحقيؽ ما يسمى اإلشراؼ عمى مماعمى أحسف كجو ك 
ىذه األخيرة محفبل لممفاكضات التجارية الدكلية مع تكسيع اإلطار القائـ عمى القكانيف في مجاؿ 

 .إدارة العبلقات التجارية الدكلية

تحت تغطية منظمة دكلية جارة الدكلي أصبح اآلف بعد المراحؿ التي مر بيا نظاـ الت
مف مؤسسات النظاـ االقتصادم الدكلي الجديد، إلى  التي تـ كصفيا بأنيا مؤسسةمتخصصة، ك 

، في ىذا الصدد إف تاريخ البنؾ الدكلييف (ك ككدز ) صندكؽ النقد  جانب كؿ مف مؤسستي بريتكف
لمية إلى حيز الكجكد التي أصبحت يشيد عمى دخكؿ منظمة التجارة العا 1995جانفي  01

فضبل عف ذلؾ كبير في إثراء القانكف الدكلي، ك كاحدة مف الييئات الدكلية التي تساىـ بشكؿ 
اعتبرت عبلج لمختمؼ العيكب الناتجة عف اتفاقية الجات، كذلؾ احتكت عمى ميزات مف شأنيا 

مف بيف ىذه السمات ىك ، أف تضمف ليا صفة منظمة دكلية كباقي المنظمات الدكلية األخرل
ضميا لمجمكعة مف الدكؿ، التي تعمؿ عمى تحقيؽ ليـ مصالح مشتركة عف طريؽ التعاكف 



34 
 

، كذلؾ تختمؼ منظمة 1االختيارم بيف ىذه الدكؿ ناىيؾ عف نطاؽ عمميا الذم يتصؼ بالعالمية
جارة العالمية عف باقي المنظمات الدكلية في اتخاذ القرارات حيث أف منظمة الت التجارة العالمية

عادة ما تصدر الكزراء أك مف خبلؿ المسؤكليف، ك سكاء مف خبلؿ  يككف بمشاركة جميع األعضاء
تفكض السمطة إلى مجمس  اله المنظمة ليست سمطة فكؽ الدكؿ ك القرارات باتفاؽ اآلراء أم أف ىذ

 حيثاألعضاء  قراراتيا إال حككمات الدكؿحككمية، ال يشارؾ في نشاطاتيا ك  ىي منظمةاإلدارة ك 
 .2بمشاركة جميع األطراؼىذه األخيرة تتخذ 

إف منظمة التجارة العالمية سطرت بعض األىداؼ مف أجؿ تحقيقيا ك ىذا ما تسعى إليو 
ذلؾ طبعا عف ي تـ كضعيا ضمف مخططيا العممي، ك تكؿ منظمة دكلية ىك تحقيؽ األىداؼ ال

عتبر قكاعد لمسمكؾ يجب احتراميا لتكفير ، حيث أف ىذه األخيرة تبمبادئ العمؿااللتزاـ طريؽ 
ىذا ما جاء منصكص عميو صراحة في ديباجة اتفاقية مراكش المناخ البلـز لتحقيؽ األىداؼ، ك 

داؼ تشمؿ رفع مستكيات المعيشة، كتحقيؽ إلنشاء منظمة التجارة العالمية التي كضحت أف األى
إلضافة إلى الطمب الفعمي، بالحقيقي ك ير في تحقيؽ نمك الدخؿ ااستمرار كبالعمالة الكاممة، ك 

الخدمات بما يتيح االستخداـ األمثؿ لمكارد الزيادة في اإلنتاج كاالتجار خاصة في مجالي السمع ك 
ىذا مف خبلؿ تجسيد الحماية ليا، في نفس السياؽ إف جؿ ك العالـ ليدؼ التنمية مع احتراـ البيئة 

ع األساسي إلنشاء ىذه المنظمة، كاف الداف الذمىداؼ تندرج تحت غطاء ىدؼ رئيسي ك ىذه األ
 .3ىك تحقيؽ حرية التجارة الدكليةك 

االتفاقيات الممحقة بيا، مف ئة لمنظمة التجارة العالمية ك بالرجكع إلى االتفاقية المنش
خبلؿ تكضيح المياـ المنكط  التنظيمي، مفف أحكاما تحدد إطارىا القانكني ك المبلحظ أنيا تتضم

غير ذلؾ مف  آليات عمميا إلىإلى الدكر الذم تمعبو أجيزتيا ك  ع التطرؽ بإيجازمبادئيا، مك بيا 

                                                           

آثارىا عمى اقتصادات الدكؿ العربية (، إلى منظمة التجارة العالمية ) ك  خالد سعد زغمكؿ، الجات ك الطريؽ – 1
 .135، ص 1996، 02مجمة الحقكؽ، الككيت، العدد 

ة العراقيؿ (، المجمة الجزائريمة التجارة العالمية ) األىداؼ ك أحمد صالح عمي، انضماـ الجزائر إلى منظ – 2
 .182، ص 2010السياسية، الجزائر، لمعمـك القانكنية االقتصادية ك 

، 3طمنشر، مصر، محمد صفكت قابؿ، تحرير التجارة الدكلية ) بيف التأييد ك المعارضة (، دار الحكمة ل – 3
 .09، ص 2010
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 معالجةتـ  ختمؼ المسائؿ المشار إلييا أعبلهبغية الكقكؼ عند منظيمية، ك التالمسائؿ القانكنية ك 
 .مطمبيف فيىذا المبحث 

 اإلطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية5 المطمب األول

أىميا مياـ  جارة العالمية في عدة مكاضيع،ر القانكني لمنظمة التتتمثؿ مبلمح اإلطا
االتفاقيات دل تمتعيا بالشخصية القانكنية، ك مبادئيا، إضافة إلى مك منظمة التجارة العالمية 
باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، مف ىذا المنطمؽ سيتـ التطرؽ متعددة األطراؼ الممحقة 

 كفؽ الفركع الثبلث التالية:ليذه المكاضيع تباعا 

 مبادئ منظمة التجارة العالميةالفرع األكؿ: مياـ ك 

 الفرع الثاني: الشخصية القانكنية لمنظمة التجارة العالمية

 الفرع الثالث: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 مبادئ منظمة التجارة العالميةميام و 5 الفرع األول

مف المبلحظ أنيا حددت ئة لمنظمة التجارة العالمية، طبقا لما جاء في االتفاقية المنش
مجمكعة مف المياـ كمفت بأدائيا منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى احتكائيا عمى مبادئ تستند 
عمييا أثناء قياميا بكظائفيا ك طبعا كما جاء ذكره سالفا يجب احتراـ قكاعد السمكؾ مف أجؿ 

 ظمة.تحقيؽ األىداؼ المسطرة مف طرؼ المن

 أوال5 ميام منظمة التجارة العالمية

 التي تتمثؿ فيما يمي:اقية التأسيس مجمكعة مف المياـ ك حددت المادة الثالثة مف مكاد اتف

دارة أعماؿ االتيسير كمتابعة تنفيذ ك  (1 المكقعة في تفاقية الخاصة بجكلة األكرجكام ك ا 
تنفيذ االتفاقات دارة ك كما تكفر اإلطار البلـز إلالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا ، ك مراكش

 .1التجارية متعددة األطراؼ

                                                           

، 2005آليات منظمة التجارة العالمية، الدار الجامعية، مصر، د.ط، عبد المطمب عبد الحميد، الجات ك  – 1
 .183ص 
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ع ، مالقكاعد المتفؽ عمييامراقبة السياسات التجارية كمتابعتيا كتكجيييا بما يتفؽ ك  (2
محاكر لمتعاكف مع مختمؼ الييئات الدكلية أىميا التنسيؽ أيضا بكاسطة كضع أسس ك 

و كضع السياسات البنؾ الدكلي بغية المساىمة في تكجيقد الدكلي ك صندكؽ الن
 .1االقتصادية عمى المستكل الدكلي

دارةتنظيـ ك  (3 التي تـ االتفاؽ عمييا في جكلة المفاكضات بيف الدكؿ األعضاء، ك  ا 
 األكرجكام مع اإلشراؼ عمى تنفيذ االتفاقيات المتعمقة بتنظيـ التجارة الدكلية.

ؿ إدارة جياز ىذا مف خبلتي قد تنشأ بيف الدكؿ األعضاء، ك الفصؿ في المنازعات ال (4
حيث أف ىذا األخير يحدد طبيعة كأسمكب تشكيؿ لجاف التحكيـ كجياز  تسكية المنازعات

ىذا طبقا لمتفاىـ المتكصؿ إليو خبلؿ جكلة االستئناؼ كحقكؽ كالتزامات الدكؿ ك 
 األكرجكام.

 ثانيا5 مبادئ منظمة التجارة العالمية

المية أثناء تأديتيا لمياميا، أصبحت ىي إف المبادئ التي تستند عمييا منظمة التجارة الع
، 1947نفسيا التي يسير عمييا النظاـ التجارم الدكلي ك ىذا طبعا كاف سائدا منذ اتفاقية الجات 

إال أنو حدثت بعض التعديبلت مف شأنيا أف تتماشى مع فمسفة ك طبيعة قكانيف المنظمة، ك 
 يمكف تكضيح ذلؾ كفؽ ما يمي:

لقد كرد مبدأ عدـ التمييز في جؿ (:  Non-discrimination)  مبدأ عدـ التمييز (1
قد تـ التعبير عف ت بيا منظمة التجارة العالمية، ك االتفاقيات الرئيسية الثبلثة التي جاء

(، الذم يحظر بدكره  Traitement nationalىذا المبدأ كفؽ أحكاـ المعاممة الكطنية ) 
عميو المادة  جات الكطنية عمبل لما نصتالتمييز ضد المنتجات األجنبية مقارنة بالمنت

جاء يكرس المساكاة بيف في نفس اإلطار ىذا المبدأ  ،1994مف اتفاقية الجات  03
بالنسبة  ىذا ليس في مجاؿ السمع بؿ حتىتكرد ك المنتج المحمي في السكؽ ك المنتج المس

لخدمات طبعا ية تحرير التجارة في مجاؿ امف اتفاق 17لمخدمات كفؽ لما جاء في المادة 

                                                           

، ص 1999صالح صالحي، دراسات اقتصادية، دار الخمدكنية، الجزائر، العدد األكؿ، السداسي األكؿ،  – 1
117. 
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نفس األمر التفاقية التريبس المتعمقة بالجكانب المتصمة بالتجارة لحقكؽ الممكية الفكرية 
 مف االتفاقية. 03كىذا جاء جميا في نص المادة 

يجب عمى كؿ دكلة عضك في المنظمة العالمية لمتجارة اتباع  مبدأ المعاممة بالمثؿ: (2
مف االتفاقية،  28لمنصكص عمييا في المادة سياسة كطنية تحتـر مبدأ المعاممة بالمثؿ ا

اجراءات ضد أم دكلة ك  مبدأ ألم دكلة عضك اتخاذ تدابيرحيث يحؽ بمكجب ىذا ال
 .1أخرل مماثمة لئلجراءات التي فرضتيا ضدىا

في نفس السياؽ قد كرد استثناء رئيسي حكؿ مبدأ المعاممة بالمثؿ ك يتعمؽ ذلؾ بما جاء 
ىذا تطبيؽ نظاـ األفضميات المعمـ، ك  ة التي تسمح لمدكؿ الصناعيةمف االتفاقي 25في المادة 

جاء لمصمحة الدكؿ  االستثناءبالتالي فإف ىذا ف مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية ك طبعا يندرج ضم
ا . إف نظاـ األفضميات المعمـ الذم جاء ذكره في سياؽ الكبلـ ما ىك إال مبادرة جاء بي2النامية

التنمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ أساسية في إطار تحرير التجارة لمتجارة ك  مؤتمر األمـ المتحدة
العالمية ) زيادة نسبة التبادؿ التجارم الدكلي (، كما يعتبر ىذا النظاـ ضركريا بالنسبة لنظاـ 
التعرفة الجمركية التفضيمية حيث يقدـ المزيد مف الفائدة لمدكؿ النامية بمساعدة منتجاتيا لدخكؿ 

 كؿ المانحة المخفضة أك المعفاة كميا.أسكاؽ الد

 المصدريف ك  ير المعمكمة الصحيحة لممستثمريف المقصكد بيذا المبدأ تكفمبدأ الشفافية:  (3
مختمؼ القرارات ك  عضك بنشر قكانينيا كاألنظمة كؿ دكلة الزاـستكرديف، بمعنى المك 

في دكلة الصادرة مف طرفيا، كما يحؽ ألم دكلة عضك طمب معمكمات حكؿ الخدمات 
عمى  مع سريا ىذا المبدأأخرل شريطة أال يؤدم ذلؾ إلى المساس بالمصمحة العامة، 

ذلؾ عف طريؽ بذؿ جيكد مف أجؿ تقديـ المعمكمات لمدكؿ ك  الدكؿ الصناعية أيضا 
 .3النامية بغية تطكير قطاعاتيا االقتصادية

                                                           

 .12ممؼ معمكماتي عف منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  المركز الكطني لممعمكمات، – 1
2 – Bekeniche otmane, l’algérie, le GATT et L’OMC. Op. cit. p.59. 

 .68كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، المرجع السابؽ، ص  - 3
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 الشخصية القانونية لمنظمة التجارة العالمية5 الفرع الثاني

لمسمـ بو أف كظيفة القاعدة القانكنية تقرير حقكؽ أك فرض التزامات فػػي الحاالت التي مف ا
تحدث فييا كقائع معينة، كمف تقرر لو القاعدة القانكنية حقان أك تفرض عميو التزامان فيك المخاطب 

نكني كمف الطبيعي أف يككف لكؿ نظاـ قا، بيذه القاعدة كيسمى أك يطمؽ عميو الشخص القانكنػػػػي
أشخاص تخاطبيـ قكاعده فترتب ليػػػػػػػػػـ الحقكؽ كتفرض عمييـ االلتزامات، كىؤالء األشخاص ىـ 

فالشخصية القانكنية  ، مف ىذا المنطمؽأعضاء الييئة التػػػػػػػي ينظميا كيحكميا ىذا النظاـ القانكني
ف يعطي ليا مفيكما ىناؾ ما ىي القدرة عمى اكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات ك في أدؽ معانيي

آخر يتمثؿ في أنيا مجرد تعبير عف العبلقة التي تقـك بيف كحدة معينة كنظاـ قانكني محدد، 
نماكيترتب عمى ذلؾ أف األشخػػػػاص القانكنية ال تكجد في نظاـ قانكني معيف بطبيعتيا ك  بفعؿ  ا 

 .1ىذا النظاـ كفي الدائػرة التي يقكـ برسميا

تنبثؽ ضمف النظاـ القانكني المحدد ليا أم أف ىذا  ـ آخربمفيك  األشخاص القانكنية
حيث قد تككف الكحدة المعينة شخصان في  ،األخير ىك الذم يساىـ في كجكد األشخاص القانكنية

 أف تككف شخصان قانكنيان في نظاـ قانكني آخر نظاـ قانكني ما، لكف ىذا ال يعني أنو بالضركرة
مف الممكف أف تككف الكحدة المعيػنة  أنو تعييف أشخاصو كماذلؾ ألف كػػؿ نظاـ قانكني يستقؿ ب

مف نظاـ قانكني نتيجة الكتسابيا ىذا الكصؼ في ىذه النظػـ عف طريؽ  أكثر شخصان قانكنيان في
كعندئذ تككف ىذه الكحدة المعينة أماـ أمريف مف جية اكتساب  االعتراؼ باألىمية القانكنية ليا

ة اتجاه تطبيؽ االلتزامات بيد أف ىناؾ فريؽ مف الفقياء يرل انو لمحقكؽ لكف تصبح ىناؾ مسؤكلي
الشخصية القانكنية لكحدة معينة أف تككف ليا حقكؽ، أك تقع عمى عاتقيا  إلثباتال يكفي 

التزامات بمقتضى نظاـ معيف بؿ يضيفكف إلى ذلؾ شرطان آخر ىك أف يعترؼ القانكف الكضعي 
 .زامات لمكحدة القانكنيةمبػاشػرة بػتػمػػػػؾ الحقكؽ كااللت

بناء عمى ما تقدـ يمكف القكؿ، إف الشخصية القانكنية تكُمف في القدرة عمى اكتساب 
ؿ االلتزامات كالقياـ بالتصرفات القانكنية، عمما أف القانكف الدكلي العاـ حتى بداية الحقكؽ كتحمّ 

                                                           

 مى الرابط:، متكفر ع2010منتدل د.شيماء عطااهلل، مكضكع حكؿ الشخصية القانكنية الدكلية،  – 1
www.shaimaaatalla.com 
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نكنػيػػػػػػة الدكلية ألف ىذا القرف العشريف اعتبر أف الدكؿ كحدىا ىي التي تتمتع بالشخصية القا
سمطة القانكف لـ يكف لينّظـ إال عبلقات الدكؿ فيما بينيا، كألف الػػػػػدكؿ ىي التي كانت تممؾ 

مع ذلؾ فقد بدأ الػفػقػػػو الدكلي نتيجة ظيكر متزايد لكحدات فػػي ك التصرؼ عمى الصعيد الدكلي، 
لى تدخؿ القانػػػػكف اء العبلقات الدكلية مف ناحية، ك نالػمػجػتػمػػع الدكلي تقـك بدكر فّعاؿ في ميداف ب ا 

الدكلي لحماية الفرد ضد دكلتو مف ناحية أخرل ، األمر الذم اضطر الػفػقػػػػػػػو إلى العمؿ عمى 
تكسيع دائرة سرياف القانكف الدكلي مف حيث المكضكع، كبالػتػػالػػػػػػػي االعتراؼ بالشخصية القانكنية 

 األفراد.كؿ متمثمة في المنظمات الدكلية ك لدلكحدات أخرل غير ا

إذا كانت المنظمة الدكلية تتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية، فإف ىذه الشخصية ليست 
متساكية كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدكؿ، ذلؾ أف أشخاص القانكف الدكلي ليسكا بالضركرة متماثميف 

ية في الشخصية القانكنية الدكلية، فيي لكف الدكؿ متساك في طبيعتيـ أك في نطاؽ حقكقيـ، ك 
عكس المنظمات الدكلية حيث أف ىذه األخيرة ليا خصكصية  عمىشخصية مف نكع خاص 

 .ليا أساسا المنشئة لبلتفاقية أك لمميثاؽ أك لممعاىدة المنظمات ىذه مراعاة أخرل تمثمت في

 الشخصية كتأف ثب 1949عاـ  االستشارم رأييا في الدكلية العدؿ محكمة قد عبرت
 القانكف كألحكاـ خاص بكجو المنشئة لممعاىدة خضكعيا يفيد الدكلية لممنظمة الدكلية القانكنية
 عمى المكنة أك القدرة كليا بقكاعده أشخاصو كتخاطب مف ككنيا عاـ بكجو العاـ الدكلي

 كنيةالقان الشخصية كصؼ ثبكت كما أف الكظيفي االزدكاج يفيد بماه قكاعد كضع في المساىمة
 كبما –كما أشرنا سالفا  -ليا المنشئ ميثاقياأساسا ل خضكعيا يفيد الدكلية، لممنظمة الدكلية
الصفة الدستكرية ، ك كالشكؿ األصؿ حيث مف تحمؿ الصفة التعاىدية مزدكجة طبيعة مف يحممو

  .1كالفرعية الرئيسية ألجيزتياك  باعتبار الميثاؽ المنشئ قانكنا أساسيا لممنظمة الدكلية

مف شركط اكتساب الشخصية القانكنية الدكلية أف يككف لممنظمة إرادة مستقمة عف إرادة 
المنظمة، كذلؾ يجب أف  داخؿالقرارات الممزمة  إصدارىذا طبعا مف خبلؿ  ليا ككنةالدكؿ الم

دتيا في االتفاقية أىداؼ حدتتمتع المنظمة باختصاصات معينة أم ال بد مف سعييا لتحقيؽ 
خصية الدكلية في األخير اعتراؼ األعضاء في المنظمة ) الدكؿ ( أنفسيـ بالشك  المنشئة ليا

                                                           

رشيد مجيد الربيعي، الجكانب التنظيمية في االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، مجمة دراسات ) عمـك  – 1
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منفصؿ عف كياف الدكؿ األعضاء،  قبكؿ التعامؿ معيا عمى أنيا كياف خاصلممنظمة الدكلية، ك 
  .المنظمات الدكلية األخرل عمى ىذا األساسك  تتعامؿ معيا الدكؿ غير األعضاء  أفك 

 بالشخصية تتمتع حككمية دكلية منظمة ىي العالمية التجارة منظمةفإف  تقدـ ما ضكء في
 إطار في معينة أك أىداؼ ىدؼ لتحقيؽ كأداة كظيفي أساس عمى كسيمة لككنيا، الدكلية القانكنية
األطراؼ لمتجارة الدكلية، لكف االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية  متعدد عالمي دكلي تنظيـ

ع ىذه األخيرة بالشخصية القانكنية الدكلية بؿ تـ استنتاج ذلؾ مف لـ تنص صراحة عمى تمت
عف منطمؽ القيمة القانكنية لبلتفاقية المنشئة ليذه المنظمة الدكلية، حيث تشكؿ ىذه األخيرة 

طريؽ القكاعد التي نظمتيا مف أجؿ إدارة التجارة الدكلية، النظاـ األساسي لمتعامبلت التجارية 
، أما فيما يتعمؽ بالقكانيف الداخمية لمدكؿ األعضاء فقد ألزمت االتفاقية عمى المستكل الدكلي

الفقرة الرابعة أعضاء المنظمة عمى مطابقة قكانينيـ بما يتكافؽ  16المنشئة لممنظمة في المادة 
مع التزاماتيـ المنصكص عمييا في االتفاقات الممحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، أما 

االتفاقات التجارية المتعددة األطراؼ ألحكاـ التي تضمنتيا االتفاقية ك يتعمؽ بالتحفظات عمى افيما 
حفظ عمى أم حكـ مف أحكاميا مطمقا، إال في الحدكد الممحقة بيا فقد منعت ىذه االتفاقية أم ت

 .1مف االتفاقية ( 05الفقرة  16المنصكص عمييا في تمؾ االتفاقات ) المادة 

اعتبارىا كجياز كحيد جارة العالمية مف خبلؿ االتفاقية المنشئة ليا تـ إف منظمة الت
لممفاكضات التجارية، كما تكفر مجمكعة االتفاقيات المتعددة األطراؼ التي تندرج ضمنيا أسس 

جارية الكضكح، مع العمـ أيضا أف المنظمة التمتبادلة بأسمكب يتسـ بالكاقعية ك شاممة لبللتزامات ال
ذلؾ يتضح كفؽ اليدؼ الذم سطرتو االتفاقية المنشئة ليا التي عيف تيتـ بو ك ليا اختصاص م

متفؽ عمييا لتسكية النزاعات التجارية التي يات ككسائؿ قانكنية دكلية محددة، ك تسعى إلى تكفير آل
لمختصة، كلجنة التحكيـ بإشراؼ المجاف اك  لدكؿ األعضاء عف طريؽ المشاكراتتحدث بيف ا

 .2سكريتاريا المنظمةك تسكية المنازعات 

                                                           

، 2008إبراىيـ أحمد خميفة، النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، مصر، د.ط،  – 1
 .202ص 
 .459جمعة سعيد محمد سرير، المرجع السابؽ، ص  – 2
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ا، مبي تتميزف ليا صفتا مف خبلؿ ما تـ ذكره فإف االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية
تضـ دكؿ، فالعضكية في المنظمة  ىذا مف منطمؽ أنياك  أنيا عالمية التطبيؽ كشاممة السرياف،

لكف  فتكحة عمى كؿ الدكؿ،العالمية لمتجارة كفقا لما جاء في نصكص االتفاقية المنشئة ليا ىي م
ىذا ما يتكافؽ مع المادة يناؾ دكؿ تتصؼ بالعضكية األصمية ك تتعدد أنكاعيا داخؿ المنظمة ف

، بمعنى أف 1947الحادية عشر مف اتفاقية مراكش لؤلطراؼ المتعاقدة في اتفاقية الجات 
مف الدكؿ التي العضكية األصمية تشمؿ الدكؿ التي كانت طرفا في اتفاقية الجات سكاء كانت 

ناقشت االتفاقية أك مف الدكؿ التي انضمت بعد ذلؾ، بشرط أف يككف ىذا االنضماـ قبؿ إنشاء 
بعد دخكؿ المنظمة حيز  ىناؾ بعض الدكؿ انضمت، ك 1995التجارة العالمية في عاـ منظمة 
ت ال االمتيازالكف مف حيث الحقكؽ ك  ىذه األخيرة اكتسبت صفة العضكية باالنضماـ،التنفيذ ك 

 .1يكجد أم تمييز غير أف العضك األصمي يشارؾ في إبداء رأيو في قبكؿ العضك المنضـ

منح "مف االتفاقية المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى  01الفقرة  11أقر نص المادة 
المجمكعة األكركبية العضكية األصمية في المنظمة طبعا ىذا في إطار نشأة التكتبلت 

بمقتضى ، ك 2"ممكسة في إطار المجتمع الدكليميمية التي أصبحت مف الظكاىر الماالقتصادية اإلق
في بإعطاء األقاليـ الجمركية التي ليا استقبللية كاممة في التعامؿ تقرر  01الفقرة  12المادة 

المكاضيع األخرل المتصمة بنشاط المنظمة، الحؽ في التمتع العبلقات التجارية الخارجية ك 
كما كضعت االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية شركطا يجب عمى كؿ ، 3بعضكية المنظمة

تمثمت ليا عمى العضكية داخؿ المنظمة، ك مف الدكؿ أك األقاليـ الجمركية اتباعيا مف أجؿ حصك 
ىذه الشركط في تمتع الدكؿ التي ليا طمب االنضماـ بكياف قانكني معيف يؤىميا لتحمؿ 

االتفاقيات الممحقة بيا، مع تمتع ك  العالمية االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارةااللتزامات الكاردة في 
 الدكلة باالستقبلؿ القانكني أم بإمكانيا ممارسة عبلقاتيا الدكلية بشكؿ كامؿ، طبعا ينطبؽ نفس

ة منظمة التجارة العالمية تتمتع بإدارة مستقمف را لما جاء سردهيتفسك  ،الشيء عمى األقاليـ الجمركية

                                                           

، 3طحكمة لمنشر، مصر، المعارضة (، دار الالتجارة الدكلية ) بيف التأييد ك محمد صفكت قابؿ، تحرير  - 1
 .16، ص 2010

. مأخكذ مف مؤلؼ: سييؿ 1994مف اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة  01فقرة  11المادة  – 2
 .339حسيف الفتبلكم، منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص 
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ـ، كما أنيا عف الدكؿ األعضاء فييا، سكاء األعضاء األصمية أك التي ليا عضكية باالنضما
 التجارية الدكلية. يتمثؿ في تنظيـ العبلقات تتمتع باختصاص معيف

أجؿ إعطاء القكاعد التي جاءت بيا االتفاقية القكة القانكنية التي مف شأنيا الزاـ الدكؿ مف 
مف المتعارؼ  الجكانب لفرض الرقابة، كشامؿ تـ كضع نظاـ متكامؿ األعضاء باحتراـ قكاعدىا،

عميو أف ىذا األخير يعتبر مف أكثر اختصاصات المنظمات الدكلية أىمية مف أجؿ ضماف 
ؾ التي يتضمنيا االتفاؽ المنشئ مف تطابؽ سياسات الدكؿ مع التزاماتيا الدكلية سكاء تم التحقؽ

التي يتـ اتخاذىا الحقا، طبعا ىذا ما أرادتو منظمة التجارة العالمية ا أك تمؾ االتفاقات المقترنة بيك 
عمى سياساتيا التجارية ما إذا  االطبلعك  ة جؿ الدكؿ األعضاءىك مراقبؿ نظاـ الرقابة، ك مف خبل

منظمة التجارة العالمية تمتمؾ مؤسسات ، كما أف كانت تتكافؽ مع أحكاـ منظمة التجارية العالمية
عماليا ا لممارسة نشاطيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، حيث ليا مقر بجنيؼ تمارس أقانكنية تؤىمي

، ادارم خاص بيا، كليا نظاـ مالي ك فيو كما ليا مدير عاـ يمثميا أماـ الييئات الدكلية األخرل
غير يؾ عف اعتراؼ جؿ الدكؿ األعضاء ك بيا، ناى مع امتبلؾ المنظمة ألجيزة خاصة

 دكلية متخصصة ليا أىداؼ معينة،  لية األخرل عمى أنيا منظمةاألعضاء، مع الييئات الدك 
 .ىذا يعتبر اعتراؼ باكتسابيا لمشخصية القانكنية الدكليةك 

عند العكدة إلى الطبيعة القانكنية التي تكتسييا االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، 
تتضح تكرية، كالصفة التعاىدية ( ك يعة مزدكجة ) الصفة الدسيمكف القكؿ أف ىذه األخيرة ليا طب
تحديد بإنشاء أجيزة ليا، ك  قياـ منظمة التجارة العالمية»...الصفة الدستكرية لبلتفاقية في 

تنظيميا آللية صناعة القرارات في إطار تمؾ اختصاصاتيا كسمطاتيا، كحدكد ىذه السمطات، ك 
مف اتفاقية  09 ىذا ما أكدتو المادةك  لزامية ىذه القرارات عمى األغمباألجيزة، مع التأكيد عمى ا

كما  ،1«المتعمقة بكيفية اتخاذ القرارات داخؿ المنظمة  مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية
 كفرت المنظمة مف خبلؿ نصكصيا قدر كبير مف الخصائص الدستكرية، حيث أعطت األكلكية

االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ في ألحكاـ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية عمى أحكاـ 
إذا حدث »... مف االتفاقية  03الفقرة  16التطبيؽ عند التعارض طبعا ىذا كفؽ نص المادة 
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تعارض، بيف حكـ كارد في أم مف االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ تككف الحجية بيذه 
رتيا الرابعة عمى إلزامية تماشي ، كما أقرت ىذه المادة في فق1«االتفاقية في حدكد التعارض...

لكائحيا مع األحكاـ المنصكص عمييا في االتفاقات الممحقة عضك في قكانينيا ك كؿ دكلة 
 از إبداء التحفظات عف األحكاـ. مع عدـ جك ، - في سالؼ الذكر كما جاء –باالتفاقية المنشئة 

األخرل في المادة  المنظمات قد حددت االتفاقية المنشئة لممنظمة صراحة عبلقاتيا مع
بر عف اكتسابيا لمصفة ي فجؿ األحكاـ التي اشتممت عمييا ىذه االتفاقية تعبالتالك  ،05

أما فيما يتعمؽ بصفتيا التعاىدية، فاتفاقية منظمة التجارة العالمية تعتبر معاىدة ، 2الدستكرية
ييا في تـ التكقيع عمكؿ بإبراميا في جكلة األكرجكام ك قامت مجمكعة مف الددكلية 

15/04/1994. 

مف االتفاقية المنشئة ليا عمى حؽ أم  15كذلؾ أقرت منظمة التجارة العالمية في المادة 
 10ما جاء في نص المادة لعضك االنسحاب مف االتفاقية، كما تـ حصكؿ الدكؿ األعضاء كفؽ 

كاـ ىذه مف اتفاقية مراكش المنشئة ليذه المنظمة، عمى الحؽ في القياـ بالتعديبلت عمى أح
كال تمـز  بنسبية األثر حيث ال تمـز إال أطرافيا تتمتع منظمة التجارة العالمية عمما أف ،3االتفاقية

أحكاميا تخاطب فقط الدكؿ التي صادقت عمى االتفاقية المنشئة لمنظمة الدكؿ غير األعضاء، ك 
 التجارة العالمية.

لمية معاىدة دكلية ذات طبيعة في األخير يمكف القكؿ بأف اتفاقية منظمة التجارة العا
 لممنظمة القانكنية الشخصية كلثبكتدستكر في المضمكف، كرية، أم أنيا معاىدة في الشكؿ ك دست
 كماكالتقاضي،  كالتممؾ، التعاقد، بأىمية تتمثؿ الداخمي القانكف عبلقات مجاؿ في ترتبت آثار

 نتائج تمخصت في:آثار قانكنية ك  لمنظمة التجارة العالمية، الدكلية الشخصية ثبكت عمى تترتب

                                                           

مأخكذ مف مؤلؼ: سييؿ  .1994مف اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة  01فقرة  16لمادة ا - 1
 .342 حسيف الفتبلكم، منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص

أسماء مكالم،  . مأخكذ مف مؤلؼ:1994اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة مف  05دة الما – 2
 .181النظاـ الجمركي في ظؿ قانكف التجارة الدكلية، المرجع السابؽ، ص 

سماء مكالم، أ مأخكذ مف مؤلؼ: .1994اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة مف  10 المادة – 3
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44 
 

في معاىدة دكلية ثنائية، أك متعددة  طرؼك دخكليامنظمة التجارة العالمية  امكانية -1
 األطراؼ، أك جماعية.

يمكف لمنظمة التجارة العالمية أف ترفع دعكل المسؤكلية الدكلية عمى غيرىا مف أشخاص  -2
 القانكف الدكلي العاـ.

نش تككيف في المنظمة اشتراؾ -3  الدكلي. القانكف قكاعد اءكا 
العالمية(  التجارة منظمة ) الدكلية لممنظمة الممنكحة كاالمتيازات بالحصانات التمتع -4

حؽ التقاضي حصكليا عمى امتياز ، مع األعضاء الدكؿ كلممثمي الدكلييف كلممكظفيف
 .1أماـ المحاكـ اإلدارية الخاصةأماـ محاكـ التحكيـ ك 

 مة التجارة العالميةاتفاقيات منظ5 الفرع الثالث

تعتمد عمى اطار قاعدم، يتمثؿ في تعدد االتفاقيات التي تـ إف منظمة التجارة العالمية 
، حيث تـ التكقيع عمييا لتشمؿ قطاعات ثبلثة 1994التكصؿ إلييا في مؤتمر مراكش عاـ 

 لمتجارة الدكلية ىي كاآلتي:

 السمع في بالتجارة المتعمقة االتفاقيات أوال5

ىذا القطاع مجمكعة مف االتفاقيات الفرعية التي تتناكؿ كؿ كاحدة منيا مسألة يتضمف 
في السمع  تسييؿ انسياب التجارةالغرض مف ذلؾ ك  ترتبط بصفة أساسية بالتجارة في السمع

جراءاتك  مكاجية اإلجراءات التمييزية، كذلؾ مكافحة غير التعريفية ك ك  رفع القيكد غير التعريفية ا 
تمييزا ليا عف اتفاقية  "49جات "اسـ  عمييا أطمؽ قدك  ،ؿ التجارة في السمعإلغراؽ في مجاا

في نفس السياؽ تضمف اتفاؽ تحرير التجارة في السمع عدة اتفاقيات تمثمت  ،1947الجات لعاـ 
 في:

ترجع أىمية ىذا كبرل في مجاؿ التجارة الدكلية، ك اتفاؽ الزراعة: إف لقطاع الزراعة أىمية  -(1
، إال أف الدافع 1947متكامؿ في ظؿ جات يتـ مناقشتو في أم تنظيـ شامؿ ك  أنو لـالقطاع في 

كضع تنظيـ دكلي ليذا المجاؿ ىك مساىمتو داخؿ كياف أم ألساسي مف معالجة قطاع الزراعة ك ا

                                                           

ة، مجمة دراسات ) عمـك رشيد مجيد الربيعي، الجكانب التنظيمية في االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمي – 1
 .375، ص 2007، 02، العدد 34القانكف (، المجمد الشريعة ك 
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ريعية، كما  اقتصاداتيا غالبيتياية التي دكلة في تحقيؽ التنكيع االقتصادم، خاصة الدكؿ النام
تأثيره في اتخاذ القرارات، أصبح ك  غبلؿ الزراعي عمى الصعيد الدكليدد أطراؼ االستأنو بحكـ تع

يـ دكلي لمقطاع الزراعي، انخراط األطراؼ في تحديد معالـ تنظىذا المجاؿ يراعي مدل حتمية 
ليذا الغرض تـ مناقشة مكضكع تحرير التجارة في القطاع الزراعي في جكلة األكركجكام، التي 

عدة اتفاقيات تتعمؽ بتحقيؽ ما يسمى بتحرير التجارة الدكلية في شتى المجاالت، لذا انبثؽ عنيا 
 (  OMCككثيقة تتضمف أحكاـ منظمة التجارة العالمية )  ظير اتفاؽ الزراعة، الذم يعتبر

المتعمقة بالقطاع الزراعي، طبعا مف أجؿ تنظيـ مكضكع تحرير التجارة الدكلية في السمع 
 .الزراعية

عمييا حيث تتمثؿ  االعتماداؽ الزراعة احتكل عمى ثبلث سياسات تجارية البد مف إف اتف
 فيما يمي:

إف مكضكع النفاذ في األسكاؽ قد عالجتو أحكاـ اتفاؽ تحسيف النفاذ إلى األسكاؽ:  -1-(1
ييد التجارة الدكلية الزراعية، بالعراقيؿ التي تساىـ في تقيتعمؽ األمر بالكاردات ك ك   الزراعة

عريفة الزراعية عمى ص الذكر كجكد العديد مف القيكد غير التعريفية، مع ارتفاع معدالت التنخك 
 االنتقاؿ إلى مف أجؿ تحسيف نفاذ المنتجات الزراعية إلى األسكاؽ تـ السعيك " بعض المنتجات،

القيكد  ) الجمركية التعريفة إلى الزراعية السمع مف الكاردات عمى التعريفية كغير الكمية القيكد مف
ىذا عف طريؽ التعيد بعدـ المجكء إلى فرض قيكد غير تعريفية بعد إتماـ عممية السعرية (، ك 

أك الحصص الكمية عمى  تمؾ التي تتمثؿ في القيكد ىنا القيكد غير التعريفيةبنقصد ، ك 1"التحكيؿ
 اشتراط حد أدنى لسعر المنتج المستكرد...الخ.ك  الكاردات،

عريفات الجمركية زراعة صراحة عمى ضركرة تخفيض التكما جاء في نص اتفاؽ ال
مف  ٪36المفركضة عمى كاردات المنتجات الزراعية في الدكؿ الصناعية المتقدمة بنسبة 

 ابتداءست سنكات  بحيث يتـ ىذا الخفض تدريجيا عمى مدل 1989 – 1986متكسطاتيا لمفترة 
يض ألم مف المنتجات ، عمى أال يقؿ التخف2000حتى جانفي  1995مف أكؿ جانفي 
ا كبيرا عمى سمع ٪ لكؿ بند مف مسار التعريفة، حتى ال تطبؽ الدكؿ خفض15المستكردة عف 
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لـ تستثنى مف االلتزاـ  ، كذلؾ الدكؿ النامية1سمع ىامةخفضا محدكدا عمى غير ذات أىمية ك 
ذلؾ ما  في ك ف مستكل التعريفات الجمركية٪ م24بتخفيض التعريفات الجمركية بمتكسط قدره 

 10ذلؾ عمى مدل ٪ مف مستكل التعريفة الكاحدة ك 10بما ال يقؿ عف ، ك 1988 – 1986بيف 
 .1995سنكات تحسب مف أكؿ يناير 

دكالر سنكيا فقد  1000أما بالنسبة لمدكؿ األقؿ نمكا التي يقؿ مستكل دخؿ الفرد فييا عف 
 .2ارداتيا مف السمع الزراعيةأعفيت مف االلتزاـ بأم تخفيضات في التعريفات الجمركية عمى ك 

، طبعا مف أجؿ تكفير نكع مف الحماية تكاه نص خاص بالكقايةاتفاؽ الزراعة كرد في مح
مف اتفاؽ الزراعة أنو يمكف ألم عضك في المنظمة  05، حيث نصت المادة لممنتج المحمي

الت الزيادة العالمية لمتجارة أف يفرض رسكما إضافية عمى الكاردات التي تـ تعرفتيا في حا
لمتكضيح أكثر في ىذه ، المتبلحقة في حجـ ىذه الكاردات أك االنخفاض الكبير في أسعارىا

النقطة ىناؾ خطكتيف مف ناحية إجراءات الكقاية، ىناؾ نصكص عامة لمكقاية تطرقت إلييا 
 النص الخاص بالكقاية الذم أكرده اتفاؽ الزراعة، في ىذا اإلطار، ك 1994مف جات  19المادة 

فإجراء الكقاية العاـ يمكف القياـ بو فقط في حالة »... ىناؾ اختبلؼ يمكف استخبلصو بينيما 
كجكد إضرار أك تيديد خطير لئلنتاج المحمي، في حيف أف تدابير الكقاية الخاصة يمكف القياـ 

ات . أما النكع األخير مف اإلجراءبيا دكف حاجة إلى إثبات األثر السمبي عمى الصناعة المحمية
يمكف اتخاذه إذا ما كاف سعر االستيراد أدنى مف مستكل معيف، أك إذا ما تعدت الكميات 

 .3«المستكردة مستكيات معينة 

الدعـ المحمي لممنتجات الزراعية: إف المقصكد بدعـ المنتجات الزراعية ىك ما  تخفيض -2-(1
ىذا في المفيـك راعييف، ك كمساعدات لممنتجيف الز تقـك بو الحككمات في بعض الدكؿ مف إعانات 

م أم شكؿ مف أشكاؿ الدعـ يعتبر تشكيو لبلقتصاد، لذا تـ العمؿ في إطار جكلة االقتصاد
التي مف شأنيا أف تمحؽ أضرار ك  منتجات بشتى أنكاعياكع الدعـ لماألكرجكام عمى معالجة مكض
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جارة حيز النفاذ تـ بعد دخكؿ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتفي الجات،  جسيمة بالدكؿ المتعاقدة
ىذا ما احتكاه اتفاؽ منتجات المتعمقة بقطاع الزراعة ك التطرؽ إلى ما يسمى بتخفيض الدعـ لم

الذم ألـز جؿ الدكؿ األعضاء بتخفيض الدعـ الذم تقدمو  1994جات الزراعة المنبثؽ عف 
يض التدعيـ الحككمات لممنتجيف الزراعييف، لكف تـ إعطاء تكضيح في ىذا الصدد أف إجراء تخف

ذلؾ تتنازؿ عنيا الحككمة لصالحيـ، ك  في الميزانية أك مبالغسكاء عف طريؽ مبالغ مخصصة 
سنكات  06خبلؿ  ( 1988 - 1986٪ مف قيمتو المتكسطة في فترة األساس ) 20في نسبة 

مف مستكل  13.3أما الدكؿ النامية فتعيدت بتخفيض الدعـ بنسبة  ،1بالنسبة لمدكؿ المتقدمة
طبعا تبدأ مف أكؿ يناير  سنكات 10في فترة األساس عمى أف تنفذ خبلؿ مدة قدرىا  الدعـ،
٪ تقريبا، أما الدكؿ األقؿ نمكا فبل تكجد 1.3بأقساط سنكية متساكية قيمة كؿ منيا ، ك 1995

 .2عمييا تعيدات بتخفيض الدعـ المحمي

ي معفاة مف تطبيؽ إف اتفاؽ الزراعة قد نص صراحة عمى كجكد أربعة تدابير لمدعـ المحم
أحكاـ التخفيض التي جاء بيا اتفاؽ الزراعة خبلؿ مدة تنفيذ االتفاؽ، كردت ثبلثة منيا في المادة 

 يمكف تمخيصيا فيما يمي:  ( 5 – 4 – 2الفقرات )  06

 مع الدعـ المالي لممستمزمات الدعـ المالي لبلستثمار المتاح لمزراعة في الدكؿ النامية ،
لممنتجيف الزراعييف المنخفض الدخؿ أك المحدكد المكارد يفياف مف  الزراعية المتاحة

االلتزامات بتخفيض المساندة المحمية، طبعا ىذا في إطار تشجيع تنكيع اإلنتاج الزراعي 
  .3في البمداف النامية

  ،إف الفقرة الرابعة مف نفس المادة ليذا االتفاؽ جاء في نصيا تكضيح نكعيف مف الدعـ
عية مف القيمة الكمية لممنتجات الزرا ٪05لمنتج معيف الذم ال يزيد عف  الدعـ المقدـ

أما الدعـ المحمي غير المرتبط بمنتج معيف، الذم ال لمبمد العضك خبلؿ سنة كاممة، 
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 –٪ مف قيمة اإلنتاج الزراعي الكمي لمعضك داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة 05يتجاكز 
 .1كحد أدنى –(  ٪10) الدكؿ النامية 

  عدـ جكاز إخضاع المدفكعات المباشرة التي تتـ في إطار برامج الحد مف اإلنتاج لبللتزاـ
شركط ثبلثة محددة أكليا إذا كانت ىذه بتخفيض الدعـ المحمي، طبعا ذلؾ كفؽ 

٪ أك أقؿ مف مستكل 85المدفكعات مرتبطة بمساحة إنتاج ثابت، أك دفعت عمى أساس 
كعات خاصة بالمكاشي تتـ عمى أساس عدد ثابت مف اإلنتاج األساسي، إذا كانت مدف

 .2رؤكس الماشية

 Blue Box)بسياسة الصندكؽ األزرؽ  االلتزاـإف ما احتكاه اتفاؽ الزراعة في ىذا اإلطار  
ىذا ، ك إطار برامج الحد مف اإلنتاج في لممزارعيف المباشرة المدفكعات عمى فقط يشتمؿ الذم(، 

 الدعـ يتضمف الذم لمتجارة، المشكه ( Amber Boxاألصفر )  جاء متناقضا لما يسمى بالدعـ
 «.الكمي  الدعـ مقياس إجمالي» عميو يطمؽلئلنتاج، ك  المباشر كالدعـ السعرم

 كمف السعر، أك باإلنتاج ترتبط ال التي الزراعي الدعـ بأنكاع المساس عدـ االتفاؽ تضمف
نما الزراعية، لمتجارة تشكييية آثار ليا ليس ثـ  عمييا كيطمؽ الزراعي، القطاع بتنمية فقط ترتبط كا 

 .3األخضر الدعـ

إف اتفاؽ الزراعة جاء كاضحا في نصو لما الحد مف دعـ صادرات المنتجات الزراعية:  -3-(1
مف  08) المادة -ألـز جميع الدكؿ األعضاء إلى المجكء لمحد مف دعـ الصادرات الزراعية

مف االتفاؽ التي أكجبت عمى  01الفقرة  09المادة  اضافة إلى ذلؾ ما تضمنتو -االتفاؽ (
الحككمات تخفيض الدعـ المالي المباشر إذا ما ارتبط األمر باألداء التصديرم، كذلؾ إذا كاف 
الغرض البيع أك التخمص مف المخزكف غير التجارم لممنتجات الزراعية أيضا المدفكعات 

تضمف اتفاؽ الزراعة في ، كما دابير حككميةلمتصدير أم المنتجات الزراعية الممكلة بمقتضى ت
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تخفيضيا، ما يتعمؽ بالدعـ المالي المقدـ عـ الصادرات لممنتجات الزراعية ك سياؽ الحد مف د
 .1الشحف الدكلييفتكاليؼ النقؿ ك ك  اعية،لغرض تخفيض تكاليؼ تسكيؽ المنتجات الزر 

لجات لعاـ بلبس (: إف اتفاقية االمصناعية ) اتفاؽ بشأف المنسكجات ك التجارة في السمع ال -(2
أحكاـ مف شأنيا القياـ بتنظيـ مجاؿ تحرير التجارة في السمع كضعت عدة ضكابط ك  1948

الصناعية كما ذكرنا سالفا أثناء تناكؿ مضاميف اتفاقية الجات، إال أف ىذا المجاؿ كرد ناقصا 
ىذه األخيرة مف  عتبارباالمبلبس، ك  في المنسكجات جاؿ تحرير التجارةحيث لـ يتطرؽ إلى م

 .السمع المصنعة

لكف جكلة األكرجكام كانت بمثابة الكجو الجديد لمكضكع تحرير التجارة في مجاؿ السمع 
الصناعية، حيث أف المفاكضات التي جرت في إطارىا تكصمت إلى مجمكعة مف السياسات التي 

ال ، ك المنتجات الصناعية يجب عمى الدكؿ األعضاء إتباعيا فيما يتعمؽ بتجارتيا الخارجية في
تماشيا مع ما تـ التكصؿ إليو تـ ج عف التزاماتيا في ىذا الشأف، ك يجكز ألم دكلة عضك أف تخر 

التي تمثمت في سياسة تخفيض التعريفات الجمركية ضع عدة سياسات لضبط ىذا المجاؿ ك ك 
مدل خمس ٪ لمدكؿ المتقدمة عمى 40ف السمع الصناعية حيث قدرت بنسبة عمى الكاردات م

، أما الدكؿ النامية فتمتـز بتخفيض التعريفات الجمركية عمى 1995سنكات مف أكؿ يناير 
 .1995٪ عمى مدل خمس سنكات مف أكؿ يناير 28الكاردات مف السمع المصنعة بنسبة 

، نتجت عنو سياسات أخرل المصنعة لمكضكع تحرير التجارة في المنتجاتإف التطرؽ 
المنشكدة مف ذلؾ، حيث تـ انتياج سياسات متعمقة بالقيكد غير تساىـ في تحقيؽ الغاية 

التي تمـز الدكؿ المتقدمة بإلغاء القيكد غير الجمركية، مع التزاميا بزيادة نسبة ك  الجمركية
، كذلؾ 1995٪ خبلؿ خمس سنكات تبدأ مف أكؿ يناير عاـ 98٪ إلى 94التعريفات المثبتة مف 

نفس السياسة المنتيجة بزيادة نسبة التعريفات المثبتة إال أف الدكؿ النامية ىي ممزمة باتباع "
مف أكؿ  ٪ خبلؿ خمس سنكات تبدأ61٪ إلى 13النسبة المئكية تختمؼ حيث تـ االنتقاؿ مف 

دعـ لى حظر دعـ الصادرات الصناعية، ك ، اضافة إلى ذلؾ تـ التكجو إ1995يناير عاـ 
اب المستكردة، كذلؾ منع أشكاؿ دعـ اإلنتاج الصناعة مف أجؿ استخداـ السمع المحمية عمى حس

                                                           

، 1994مف اتفاؽ الزراعة الممحؽ باتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية [  9 – 8مكاد ] ال – 1
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، لكف ال يسرم ىذا الحظر أك المنع إال إذا ترتب تقديـ اإلعانات لتغطية الخسائرك الصناعي 
 .1"عميو إضرار بالدكؿ األعضاء األخرل

 ، 1994ات ك المبلبس لنظاـ الجات خضاع التجارة في المنسكجعمى ىذا المنكاؿ، تـ إ
لتجارة في الذم كاف معمكؿ بو سابقا في تنظيـ مجاؿ النظاـ الكحيد ك لتالي التحكؿ مف ابا

(، الذم  MFAنخص الذكر اتفاؽ المنسكجات ) األلياؼ ( المتعدد ) المبلبس ك ك المنسكجات  
كفر إطارا خاصا لتقييد الكاردات، حيث تـ في نفس السياؽ تنفيذ كتطبيؽ القيكد مف خبلؿ 

حتى في ظؿ أكضاع معينة، يمكف فرض رة كالدكلة المستكردة ك لة المصداتفاقات ثنائية بيف الدك 
بدخكؿ اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ مف ك  ،2قيكد أحادية الجانب عمى الكاردات

لـ يعد اتفاؽ المنسكجات المتعدد مطبقا بؿ تقادـ في ظؿ الكضع الراىف، بمعنى  1995يناير 
ص عميو االتفاؽ ىذا ما نك  1994المبلبس في جات كجات ك تـ إدماج اتفاؽ بشأف المنسآخر أنو 

 األكؿ اليكـ في»...ج،  ( 08( فقرة )  02المبلبس بمكجب المادة الثانية ) بشأف المنسكجات ك 
 قطاع سيندمج العالمية، التجارة منظمة اتفاؽ نفاذ مف كاحد كعشريفك  المائة الشير مف

 بمكجب االتفاؽ المفركضة القيكد جميع تككف بحيث ،1994جات في المبلبسك  المنسكجات
 .3«رفعت... قد الحالي

كالتصديرية  اإلنتاجية القطاعات أىـ يعدإف سبب ىذا اإلدماج ىك أىمية القطاع الذم 
اؽ الذم يتككف ، كىكذا تـ التكصؿ إلى ىذا االتفسكاء بالنسبة لمدكؿ المتقدمة أك الدكؿ النامية

ادة سمعية تشمميا عمميات الدمج م 738فقرة، ك عيفسب تضـ مكاد تسعةمحتكاه مف مقدمة ك 
 عمى مضمكنيا في الجمركية، حيث أقرت بالقكائـ الخاص كالتكصيؼ لمتصنيؼ التحرير طبقان ك 

 األلياؼ اتفاقية إطار في المترتبة القيكد إلغاء الجات، كقكاعد ألحكاـ القطاع ىذا إخضاع
 1995التنفيذ مف أكؿ يناير  حيز االتفاقية دخكؿ مف تبدأ سنكات عشر فترة مضي بعد المتعددة

مف المبلحظ أيضا أف االتفاؽ المتعمؽ بتحرير التجارة في مجاؿ  .2004حتى نياية ديسمبر 
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المبلبس اكتسى حزمة مف الخصائص عديدة أىميا اندماج ىذا القطاع في جات ك المنسكجات 
في ىذا االتفاؽ حيث تـ مراعاة االنتقالي في تطبيؽ أحكاـ ىذا ك ، كذلؾ السرياف المتدرج 1994

ذلؾ ىذا القطاع عبر مراحؿ متعاقبة ك  المقتضيات، لذا تـ الكلكج فيك  الجانب مختمؼ االعتبارات
، كذلؾ تميز ىذا االتفاؽ تمديدىا إمكانيةسنكات، مع استبعاد  10بكضع فترة تراكحت مدتيا 

يؽ حماية مصالح الدكؿ ف طر ىذا عك اىتمامو بنقطة أساسية التكفيؽ بيف المصالح المتعارضة 
قد تـ منح الدكؿ ك  مقبكؿ،ك  كالمبلبس عمى نحك معقكؿالدكؿ المستكردة لممنسكجات المنتجة، ك 

المبلبس، حيث قدمت ليا معاممة أكثر رعاية بكثير ية في اتفاؽ المنسكجات ك النامية نكع مف العنا
 .مف تمؾ المقررة لفئات أخرل مف األعضاء

المبلبس كرد في محتكاه ثبلث محاكر رة في مجاؿ المنسكجات ك رير التجاإف اتفاؽ تح
 بإتباعىذا يككف إال ، ك 1994النظاـ العاـ لجات  إطارىذا القطاع في  إدماجرئيسية تتمثؿ في 

ة العراقيؿ القائمة، أم االلتزاـ باألحكاـ التي تكفؿ حريؿ القيكد ك ج إنياءمنيج معيف حيث يجب 
النسيجية المفصمة  المنسكجات، كيشمؿ ذلؾ كؿ مف الغزؿ، ك المبادالت التجارية الدكلية

الدكؿ  إلزاـتـ »...، حيث 2005عبر أربعة مراحؿ تنتيي عاـ  اإلدماجيتحقؽ ىذا ك  ،1المبلبسك 
المبلبس في ف قائمة كارداتيا مف المنسكجات ك ٪ م16األعضاء في المرحمة األكلى بإلغاء نسبة 

تـ إدخاؿ الجزء الذم تـ تحريره في إطار  ، كماالمتعددة مف الخضكع التفاؽ األلياؼ 1990عاـ 
إلى نياية  1995ـ عمؿ منظمة التجارة العالمية، أما المرحمة الثانية فكانت بداياتيا مف عا

مف قائمة كارداتيا مف  ٪17البمداف األعضاء بإلغاء ما نسبتو  فييا التزمت التي 1997ديسمبر 
ىذا اعتبر كمرحمة قائمة الكاردات في نفس القطاع ك  ٪ مف18المنسكجات. كذلؾ تـ إلغاء نسبة 

المتبقي في األخير تـ تحرير الجزء ، ك 2001إلى غاية نياية ديسمبر  1998ثالثة بدأت مف عاـ 
عا ىذا جاء في المرحمة المبلبس طبات الدكؿ األعضاء مف المنسكجات ك ٪ مف كارد49ىك ك 

 .2«1994المبلبس في جات ك  المنسكجات إدماجاألخيرة مف عممية الرابعة ك 
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في نفس السياؽ تـ العمؿ عمى تكسيع نطاؽ معدالت النمك السنكم مف الكاردات بنسبة 
مف االتفاؽ عمى ضركرة مكاجية التحايؿ بنقؿ البضاعة مف كسيمة  05، كذلؾ أكدت المادة معينة

تزكير الكثائؽ مي ك اذب عف البمد أك المنشأ األصنقؿ إلى أخرل أك تغيير مسارىا أك اإلعبلف الك
المبلبس، مّما دعى إلى رير التجارة في مجاؿ المنسكجات ك الرسمية يؤدم ذلؾ إلى عرقمة تح

منع كؿ أشكاؿ التحايؿ، كما أنو في حالة مبلحظة أحد ة أحكاـ قانكنية مف أجؿ الحد ك صياغ
ا غير أنيا لـ يتخذ أم إجراء في ىذا الشأف أك تـ اتخاذىألعضاء كجكد تحايؿ عمى االتفاؽ ك ا

غير مبلئمة، يمكف أف يمجأ ىذا العضك إلى التشاكر مع العضك اآلخر أك األعضاء المعنية مف 
 تتـ المشاكرات في أجؿ قدره ثبلثيف يكما.ك  أجؿ ايجاد حمكؿ مرضية لمطرفيف

كذلؾ يمكف لؤلعضاء أف تتفؽ عمى اتخاذ إجراءات قانكنية معمكؿ بيا داخؿ كيانيا لمنع 
مف اإلجراءات التي تـ العمؿ بيا ك  –مف نفس المادة (  03) الفقرة  –تحايؿ كؿ ممارسات ال

حسب ما جاء في المادة أيضا ىك منع دخكؿ البضائع طبعا مع مراعاة الظركؼ الفعمية ك 
مشاركة بمد المنشأ... في نفس السياؽ إف أم إعبلف كاذب عف محتكل األلياؼ أك الكميات أك 

بالتالي ية التي جاء مف أجميا االتفاؽ، ك تبر كحاجز أماـ الغاالكصؼ أك تصنيؼ البضائع يع
كرديف يمكف لؤلعضاء عف طريؽ تكافقيا مف اتخاذ التدابير البلزمة، ضد المصدريف أك المست

المبلبس جات ك كذلؾ تناكؿ اتفاؽ تجارة المنسك  ،1اإلجراءات الداخميةالمعنييف، طبقا لمقكانيف ك 
نقصد بذلؾ اتفاؽ األعضاء عمى السماح باتخاذ ك  ذا القطاع أىمية في ى محكريف آخريف ليما

الثالثة مف ( الفقرة الثانية ك  06المادة )  تدابير انتقالية لمحماية لكف كفؽ شركط تـ سردىا في
أكردتو المادة  ىذا ماجياز مختص في مراقبة المنسكجات ك االتفاؽ، مع العمـ أيضا أنو تـ إنشاء 

 العضكية في ىذا الجياز متكازنة، الجياز مف رئيس كعشرة أعضاء ك  يتشكؿ ىذا مف االتفاؽ، 08
يتـ تعييف األعضاء مف طرؼ مجمس التجارة في الدكؿ األعضاء لفترات متناسبة، ك بالتناكب بيف 

كما أف  معمكمات لمجياز،ك  خطاراتإ، كما تمتـز الدكؿ األعضاء في ىذا اإلطار بإرساؿ 2السمع
، أما إذا تعذر ذلؾ تكصيات التي تصدر عف جياز رصد المنسكجاتىذه الدكؿ ممزمة بتطبيؽ ال

 المنسكجات، فعميو رصد جياز تكصيات تطبيؽ عمى قادر غير أنو األعضاء الدكؿ أحد رألك 
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 شامؿ بحث كبعد ،التكصيات ىذه تسمـ مف شير انقضاء ذلؾ قبؿ أسباب عمى يطمع الجياز أف
 يراىا مبلئمة. التي األخرل بالتكصياتا فكر  الجياز يتقدـ األسباب ليذه

 الخدمات في لمتجارة العامة ثانًيا5 االتفاقية

، مجاؿ الخدمات في الدكلية التجارة لتنظيـ األطراؼ متعددة اتفاقية أكؿ االتفاقية ىذه تعدّ 
ىذا يعتبر كإنجاز ميـ ألنو يشمؿ تنظيـ تحرير التجارة في قطاع الخدمات عمى المستكل ك 

 تنظـ انتقاليا عبر الدكؿ.ك  تحكـ التي كالتشريعات الضكابط الدكلي بكضع

قبؿ التطرؽ إلى اتفاؽ تحرير التجارة في الخدمات ال بد مف الغكص في تكضيح بعض 
رة الخدمات في االقتصاد المفاىيـ المتعمقة بيذا المجاؿ، مع اإلشارة إلى الدكر الذم تمعبو تجا

 .العالمي

شامؿ لمخدمة أك ) الخدمات (، لذا ك  محددـ مفيك  مف المبلحظ أنو مف الصعب تقديـ
تجعؿ ليا ميزة عف السمعة، حيث أف ط كفؽ الخصائص التي تتمتع بيا، ك يمكف تعريفيا فق

إضافة  ،1تخزينيا، كما تخضع لمحماية خمؼ الحدكدال يمكف الخدمة بطبيعتيا ىي غير مممكسة ك 
، كما يمكف اعتبار الخدمات تمؾ إلى ذلؾ العبلقة التشابكية مع القطاعات اإلنتاجية المختمفة

نما تقدـ في صكرة نشاط مفيد، ك األنشطة االقتص يشمؿ ذلؾ ادية غير المجسدة في صكرة سمعة كا 
 شركات لمتأميف...الخ.المصرفية مف بنكؾ ك ك  ؿ كالمكاصبلت، الخدمات الماليةكؿ مف النق

انتشارا في الثمانينات السبعينات كتزايدت بقكة ك  في فترة إف ما جرل مف تطكرات تكنكلكجية
شمكلية، مصطمح الخدمة يككف أكثر تحديدا ك عمى ىذا كاف مف الضركرم البحث عف تعريؼ لك 

 .2لذا تـ تعريؼ الخدمة عمى أنيا فعؿ ينشأ عف نشاط إنتاجي يؤدم إلى تغيير حالة المستفيد

قد ادم، ك ة في تحقيؽ النمك كالرفاه االقتصإف مجاؿ الخدمات لو أىمية كبرل في المساىم
تصادم الحديث بيذه األىمية عف طريؽ كصؼ مجاؿ الخدمات بالقطاع الثالث اعترؼ الفكر االق
لقد كرد في حؽ الخدمات عدة  ،الصناعةادية التي تمثؿ كبل مف الزراعة ك لؤلنشطة االقتص

                                                           

عرض صادر عف الصناعة (، رة في الخدمات ) كزارة التجارة ك رئيسية لتحرير التجامنى الجرؼ، مفاىيـ  – 1
 .02، ص 2008الصناعة، مصر، مكتب كزير التجارة ك 
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يمكف رة كالتنمية ) االكنكتاد ( ك تصنيفات، مف أىميا تصنيفات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجا
 يمي: خيص ذلؾ كفؽ ماتم

 تصنيؼ الخدمات كفقا لمعيار حداثة االستيبلؾ: -(1

الخدمات الحديثة: مجمكعة الخدمات التي يزداد استعماليا نتيجة المتغيرات التي تطرأ  -1-(1
 ـ كالتسمية يشمؿ ذلؾ كؿ مف خدمات التعميبمعنى أف االستيبلؾ حديث ك  عمى كسط الفرد

 الخدمات الصحية.ك 

، ك يشمؿ ذلؾ العمميات البنكية دمات التكميمية: خدمات ال تقبؿ التجزئة بالتصنيعالخ -2-(1
 النقؿ.كالمالية كالتأميف، ك 

الخدمات القديمة: الخدمات التي فقدت أىميتيا نسبيا بمركر الكقت بإحبلؿ خدمات  -3-(1
 .1أخرل، ك يشمؿ ذلؾ الخدمات المنزلية

ىي األخرل صنفت الخدمات عمى [  OECD التنمية ]مة التعاكف االقتصادم ك إف منظ
 الشكؿ التالي:

نتاج أم تتكفؿ بتصميـ الخدمات اإلنتاجية: المقصكد بذلؾ تمؾ الخدمات التي ترتبط باإل -(1
 المينية (.التجارية ك شركط التجارة ) الخدمات اإلنتاج ك 

التأميف كغيرىا، ك  تكزيع اإلنتاج مثؿ خدمات النقؿ نعني بذلؾ عممياتك الخدمات التكزيعية:  -(2
 .2الجممةإلى تجارة التجزئة ك  إضافة

، فيناؾ نجد تصنيؼ آخر يرتكز باألساس عمى المحتكل التكنكلكجي في نفس السياؽ
 مبنية عمى قكاعد معمكماتية (، كيشمؿ ذلؾ الخدمات المصرفية  عمى أسس فنية )خدمات منتجة 

مى ىناؾ خدمات ترتكز باألساس عاؿ، ك كنكلكجيا المعمكمات كاالتصتك خدمات إعادة التأميف ك 

                                                           

 –نامية فاطمة بكسالـ، أثر تحرير التجارة الدكلية في الخدمات عمى كفاءة النشاط المصرفي في الدكؿ ال – 1
 .15، ص 2011-2010، مذكرة ماجستير، جامعة منتكرم قسنطينة ) الجزائر (،  -حالة الجزائر 
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إلى  إضافةالتخزيف ك التأجير صد بذلؾ خدمات الشحف كالتكزيع ك نققكاعد تقميدية في الممارسة، ك 
 .1الخدمات السياحية

أىمية كبرل في المساىمة في االقتصاد العالمي،  قطاع الخدماتأما مف ناحية المساىمة ل
٪ مف 51٪ مف الناتج العالمي، ك62ىذا القطاع قدرت مساىمة  2006عاـ  إحصائياتفحسب 
٪ مف 40٪، ك61األجنبية المباشرة بنسبة  المحمي لمدكؿ النامية، كما قدرت االستثماراتالناتج 

٪ مف 30العمالة لدل الدكؿ النامية، أما مف حيث الصادرات فقطاع الخدمات ساىـ بنسبة 
الدكلية حيث أف جكلة دمجو في مجاؿ التجارة تـ ىذه األىمية التي اكتساىا  ،2الصادرات العالمية

تطرقت ك المؤسسة لمرحمة تنظيـ تجارم دكلي جديد، األكرجكام كالتي تعتبر مف الجكالت األخيرة ك 
ر التجارة الدكلية في ىذا تحري ،يتعمؽ األمر بالتحديدتجارة الدكلية في مجاؿ الخدمات ك إلى ال
خضاعيك  القطاع عمى ىذا األساس تـ البحث عف تحديد  راؼ،ا ألسس التجارة متعددة األطا 

المكضكع  مفيكـ يككف لو داللة كاضحة عف ما يعرؼ بالتجارة الدكلية في الخدمات، لكف ىذا
ذلؾ  في االقتصاد الدكلي،اعترضتو عراقيؿ نظرا لحداثة ىذا التعبير طرأت عميو عدة صعكبات ك 

خبلؿ »... ية قياسا بالسمع، إال أنو عمى اعتبار أف االتجار الدكلي في الخدمات ىك أقؿ قابم
كانت نسبة الزيادة في تجارة الخدمات تفكؽ نسبة  2000 – 1990الفترة التي تتراكح مابيف 

٪ لتجارة السمع 270٪ مقابؿ 308الزيادة في تجارة السمع، إذ بمغت نسبة زيادة تجارة الخدمات 
دكالر، بينما قدرت الصادرات  مميار 2125بحكالي  2004كقد قدرت صادرات الخدمات في عاـ 

 .3«مميار دكالر 8975حكالي السمعية لنفس العاـ 

أحكاـ منظمة التجارة التجارة، أصبح تحت لكاء الخدمات بدمجو في عالـ األعماؿ ك قطاع 
نقصد جكلة األكرجكام، ك أف ىذا األخير أدرج في قالب اتفاؽ نتج عف  ىذا باعتبارالعالمية، ك 

( الذم يرتكز عمى عدة مبادئ أىميا شرط  GATSلمتجارة في الخدمات ) بذلؾ االتفاؽ العاـ 
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ىذا االتفاؽ جاء بغية تحقيؽ ، ك 1الشفافيةك  عاية، كمبدأ المعاممة الكطنية،الدكلة األكلى بالر 
 المجاؿ. التحرير التدريجي ليذا

 إف اتفاؽ الجاتس اعتبر قطاع الخدمات عمى أنو جؿ الخدمات المقدمة مف خبلؿ أربعة
ة مف بمد عضك إلى بمد عضك أم تمؾ المقدم أساليب نمطية، كالتي تشمؿ الخدمات عبر الحدكد

ىناؾ نمط ثاني يتمثؿ في الخدمات المقدمة مف بمد عضك إلى مستيمؾ الخدمة لبمد آخر، ك 
عضك آخر، كما يكجد خدمات مقدمة مف خبلؿ التكاجد التجارم لمقدـ الخدمة لبمد عضك آخر، 

المقدمة مف خبلؿ انتقاؿ أشخاص طبيعييف تابعيف لمقدمي الخدمة مف بمد عضك كذلؾ الخدمات 
 إلى أراضي بمد عضك آخر.

ؽ الجزء األكؿ مادة، حيث يتعم 29أجزاء تشكؿ  06لقد تضمف اتفاؽ الجاتس في محتكاه 
ما المبادئ العامة، أك  ، كالجزء الثاني تعمؽ باألحكاـمفيكـ االتجار بالخدماتبنطاؽ االتفاقية ك 

الجزء الرابع فتناكؿ التحرير التدريجي لتجارة فتطرؽ إلى االلتزامات المحددة، ك الجزء الثالث 
األخير كاـ المؤسسية أما الجزء السادس ك الجزء الخامس ذىب إلى اإلشارة لؤلحالخدمات، ك 

 .2مبلحؽ تعتبر جزءا ال يتجزأ مف اتفاؽ الجاتس 08فتضمف األحكاـ الختامية. باإلضافة إلى 

في المادة األكلى مف اتفاؽ التجارة في الخدمات،  ؽ االتفاقية العامةيتحدد نطاؽ تطبي
ابير التي تتخذىا الدكؿ حيث تناكلت ذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى ماىية اإلجراءات أك التد

التي تؤثر عمى مجاؿ التجارة في الخدمات، مع اإلشارة أيضا إلى األجيزة المعنية ك  األعضاء 
ف بتطبيؽ تحديد لؤلشخاص المعنييك  مع تكضيح لمقياـ بيذه التدابير،لدكلة العضك داخؿ كياف ا

عات الخدمية الخاضعة لبلتفاقية القطاك  المنيجية المثمى في تقديـ الخدماتأحكاـ ىذه االتفاقية، ك 
 المستثناة مف ذلؾ.ك 

قطاع  التي تتمثؿ فيخدمات عمى جؿ أنشطة الخدمات ك لقد شممت اتفاقية تحرير تجارة ال
 اع التأميف، قطاع البنكؾ...الخ، قطنقصد بذلؾ كؿ مف ، ك تأمينيةية ك مات المالية مصرفالخد
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الخدمات المينية )  المعمكمات إضافة إلىبشتى أنكاعيا مع خدمات االتصاؿ ك خدمات النقؿ ك 
 .1ةقطاع السياحخدمات أنشطة البناء مع ليندسية (، خدمات قطاع التشييد ك اتعميمية ك الالطبية ك 

االرتباطات لمدكؿ األعضاء ك  تنشئ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات نكعيف مف االلتزامات
الضكابط التي ك  مبادئ االتفاقيةتتضمف أحكاـ ك  ىي التيالنكع األكؿ عمى التزامات عامة ك ينطكم 

 نقصد ىنا االلتزاـ بتطبيؽ مبدأ الدكلةيا بالمساكاة كؿ الدكؿ األعضاء ك تضعيا، بحيث تخضع ل
مبدأ الشفافية، مع االلتزاـ أيضا بالتحرير التدريجي لتجارة الخدمات إلى غير ، ك األكثر رعاية

ضمف العركض المقدمة مف تتىناؾ نكع ثاني مف االلتزامات كىي تعتبر تعيدات محددة ك  ،ذلؾ
دة يكضح مف خبلليا مدل محدك  كجبو بتحرير قطاعات خدمية معينةيمتـز بمكؿ عضك، ك 
ة تقدـ ىذه التعيدات المحدد الخدمات فيما بيف الدكؿ األعضاء، حيث أف أنماطيير ك التحرير كمعا

يحؽ أف تقدـ ىذه الدكؿ بجانب التعيدات مجمكعة مف  في صكرة جداكؿ معينة، زيادة عمى ذلؾ
، ثـ تمحؽ كؿ ىذه التعيدات القيكد أك الشركط التي تراىا مبلئمة لتحرير ىذه القطاعات الخدمية

التفاقية لتصبح جزءا منيا. طبعا تنحصر ىذه التعيدات المحددة مف خبلؿ عدة إلى نصكص ا
 .2اتفاقية الجاتس خاضعة ألحكاـ كأساليب مبادئ

في نفس السياؽ إف االلتزامات المحددة مف خبلؿ المبادئ التي تقكـ عمييا، يتضح بأنو 
ي أك النفاذ إلى أسكاقيا فعمى الدكلة العضك التعيد بالسماح لمقدمي الخدمات األجانب بالدخكؿ 

أدرجتيا في جدكؿ تعيداتيا، مع إمكانية االحتفاظ ببعض القيكد القطاعات التي قامت بتحريرىا ك 
القيكد التي يمكف االحتفاظ  أنكاعحدد االتفاؽ  قدعمى مبدأ النفاذ إلى األسكاؽ، ك  أك التحفظات

 التالية: حدل الصكرالتي قد تتخذ إك بيا تحت بند النفاذ إلى األسكاؽ 

 قيمة العمميات أك األصكؿ.، ك -) حسب الحاجة االقتصادية (-خدمةعدد مكردم ال" – 1

                                                           

االقتصادية ، مؤتمر الجكانب القانكنية ك ( Gats )صفية أحمد أبك بكر، االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات  – 1
 .971 – 970التفاقيات منظمة التجارة العالمية، جامعة أسيكط، مصر، ص 

كفقا التفاقية الجات في مجاؿ الخدمات، دار الفكر  رانيا محمكد عبد العزيز عمارة، تحرير التجارة الدكلية – 2
 .199 – 198، ص 2007، 1طالجامعي، مصر ، 
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في قطاع خدمي معيف، أف تفرض حدا أقصى إلجمالي عدد األشخاص الطبيعييف القائميف  – 2
إجمالي عدد عمميات الخدمة أك إجمالي الناتج عنيا، سكاء كرد في صكرة كحدات، أك  مع تحديد

 ية.حصص رقم

الشكؿ القانكني لممنشأة أك الشركات المشتركة ) يسمح بالتكافد األجنبي في شكؿ فركع فقط  – 3
.) 

 يمكف كضع قيكد فيما يتعمؽ بنسبة مساىمة رأس الماؿ األجنبي. – 4

ميا أك إف ىذه التحفظات كردت عمى سبيؿ الحصر، بحيث يمكف لمبمد العضك أف يدرجيا ك
 ".1بالتالي يتحقؽ التحرير الكامؿ لتجارة الخدماتبعضيا في جدكؿ تعيداتو، ك 

إف اتفاقية تحرير التجارة في مجاؿ الخدمات جاء في محتكاىا ضركرة االلتزاـ بمبدأ عدـ 
ىذا ال يتحقؽ إال عف طريؽ العمؿ بمبدأ عاممة بيف جميع الدكؿ األعضاء، ك التمييز في الم

كما نصت االتفاقية  ،دمي الخدمات الكطنييفمقالخدمات األجانب ك  المعاممة الكطنية بيف مقدمي
الشفافية بعيف االعتبار بغية تحقيؽ مبدأم الدكلة األكلى بالرعاية ك  صراحة عمى ضركرة أخذ

 ير التدريجي لمتجارة في الخدمات.التحر 

لمدكؿ األعضاء القياـ بالتفاكض مف أجؿ إضافة تعيدات أخرل  أباحت نصكص االتفاقية
بتعديؿ ما كرد في الجداكؿ أك "، كما يحؽ ليا حسب نص االتفاقية جداكليالـ تقـ بتسجيميا في 

، لكف 2"سحب تعيد مف الجداكؿ بعد انقضاء أجؿ ثبلث سنكات مف تاريخ بدء نفاذ ىذا التعيد
عمى البمد العضك إخطار مجمس تجارة الخدمات بنية التعديؿ أك الّسحب في أجؿ ال يقؿ عف 

ر لمتنفيذ، مع التفاكض أيضا مع باقي البمداف األعضاء مف أجؿ ثبلثة أشير عف المكعد المقر 
 .3تقديـ التعكيضات المتاحة إلزالة أم ضرر يمحؽ بأم عضك جّراء ىذا التعديؿ أك السحب

                                                           

 .03الصناعة ) السعكدية (، مرجع سابؽ، ص مكقع كزارة التجارة ك  – 1
 .1994مف اتفاؽ الجاتس الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  21المادة  – 2

Website : www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26_gats_01_e.htm 

  21:15بتكقيت  20/03/2015تاريخ االطبلع: 
 ، المرجع نفسو.اتفاؽ الجاتس 21المادة  – 3

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26_gats_01_e.htm
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، أّف تعيدات الدكؿ األعضاء تنقسـ إلى تعيدات القاعدة المعمكؿ بيا كفؽ اتفاؽ الجاتس
ىي التي كتعيدات تطبؽ عمى قطاعات محددة ك القطاعات الخدمية، أفقية تطبؽ عمى كافة 

 .1تخص الخدمات في كؿ قطاع أصمي أك قطاع فرعي

  اتفاق الجوانب المتصمة بالتجارة لحقوق الممكية الفكرية ثالثا5

بؽ حمايتيا لـ تكرية، فإف مسألة تنظيـ أحكاميا ك نظرا لؤلىمية المتزايدة لحقكؽ الممكية الف
مف أىـ األسباب التي أدت إلى بمكرت ىذه الفكرة عمى أرض ك حكرا عمى التشريعات الكطنية 

محاربة أيضا ة لحماية حقكؽ الممكية الفكرية ك المبلئمك ضركرة تشجيع الحماية الفعمية ك الكاقع ى
ح ذلؾ لمنطريؽ إبراـ عدة اتفاقيات دكلية ك قد مرت نشأتيا بمراحؿ عديدة كانت عف ، ك 2التقميد

لحماية الممكية « ريس با» نذكر مف ىذه االتفاقيات اتفاقية ك  مجاؿ الحماية طابع دكلي بحت،
 .1883التجارية لسنة الصناعية ك 

في اتفاقية التعاكف  باتفاقيات، تمخصت تـ تنظيموفقد  أما في مجاؿ براءات االختراع،
بشأف التصنيؼ الدكلي لمبضائع « ستراسبكرغ » اتفاؽ ك  ،1970الدكلي بشأف البراءات لسنة 

لؾ عرؼ مجاؿ النماذج الصناعية، ، كذ1957ألغراض تسجيؿ العبلمات لسنة  الخدماتك 
بشأف  التسجيؿ  صياغة ) جنيؼ ( التفاؽ  الىام مجاؿ حقكؽ المؤلؼ عدة اتفاقيات مف أىمياك 

لحماية المصنفات األدبية  برف ة، كذلؾ اتفاقي19993ة النماذج الصناعية لسنك الدكلي لمرسكـ 
التأليؼ سنة لحقكؽ الطبع كالنشر ك   [ Wipo ]نظمة الكيبك نشاء م، مع إ1886عاـ الفنية ك 

1997. 

لـ تغض النظر عف مجاؿ حقكؽ الممكية ظيكر المنظمة العالمية لمتجارة،  لكف بعد
التي تتمثؿ في اتفاؽ جكانب الحقكؽ الفكرية كرد في إطارىا عمى شكؿ اتفاقية ك الفكرية، بؿ 

ىذا الصدد يجدر بنا اإلشارة إلى أف ىذا االتفاؽ قد تـ طرحو في بالتجارة ) التريبس ( ك المتصمة 
لؾ في نياية دكرة طككيك كاف ذاتفاقية الجات ك يات تعديؿ مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية لغا

                                                           

 .207 – 203رانيا محمكد عبد العزيز عمارة، مرجع سابؽ، ص  – 1
 .161كساـ نعمت إبراىيـ السعدل، مرجع سابؽ، ص  - 2
، ص 2011، 3طالتكزيع، األردف، ية الفكرية، دار الثقافة لمنشر ك صبلح زيف الديف، المدخؿ إلى الممك - 3

19. 
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 1986ف في عاـ المتعمقة بخفض القيكد الجمركية، لكف ىذا االقتراح لـ يرؽ لمدكؿ النامية، لك
عمى يد الكاليات المتحدة  كية الفكرية بالتجارة الدكلية، طبعاحقكؽ المم ارتبطتاتخذ شكبل جديدا ك 

حجة قد اقتنعت الدكؿ األكركبية براء التقميد كالقرصنة، ك األمريكية التي عرفت خسائر سنكية ج
ىك «  التريبس» أدل إلى نشأة الذم  بالتالي فإف الدافع األساسي الكاليات المتحدة األمريكية، 

الثمانينات في العديد مف الدكؿ خاصة الدكؿ القرصنة خبلؿ السبعينات ك ك  التقميد ظيكر صناعة 
فمقمدكا البضائع ذات التقنية العالية ال يساىمكا بنفقات البحث األكلية، مع غياب ، 1النامية

 معرفيا.يد مف الدكؿ الضعيفة تكنكلكجيا ك الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الفكرية لدل العد

ضفاء نكع مف الحماية القانكنية عمى المستكل لمتزايد بمجاؿ الممكية الفكرية ك تماـ ااالىإف  ا 
التي تمثمت في عدـ كفاية كؼ دكلية ألقت بظبلليا عمى ذلؾ ك الدكلي جاء متماشيا لعدة ظر 

تنظيميا عمى المستكل ك  لقانكنية لحقكؽ الممكية الفكريةاالتفاقيات الدكلية عمى تحقيؽ الحماية ا
غياب األسمكب المكحد لتسكية النزاعات المتعمقة بيذا المجاؿ، كذلؾ ازدياد األىمية ي ك الدكل

تنظيمو عمى مستكل جميع كرية في المجاؿ التجارم الدكلي ك الدكلية إلدماج حقكؽ الممكية الف
 الدكؿ في العالـ خاصة التي ىي عضك في المنظمة العالمية لمتجارة .

 فاقية التريبس تمثمت في عدة جكانب أىميا مايمي:أىـ الحقكؽ المحمية مف طرؼ ات

تكّجب الفني المتزايد بمجاؿ االبداع األدبي ك نتيجة االىتماـ حقكؽ الممكية األدبية الفنية:  -(1
أخيرا ك  قيات دكلية لمعالجة ىذا الجانب،إضفاء حماية قانكنية في ىذا المجاؿ لذا عرفت عدة اتفا

مصطمح الممكية "بأف  02الفقرة  01حيث تـ اإلشارة في المادة  التريبس،اتفاقي معالجتو كفؽ  تـ
 01أنكاع حقكؽ الممكية الفكرية الكاردة باألقساـ مف اقية يشمؿ جميع صكر ك الفكرية في ىذه االتف

 .2"مف الجزء الثاني مف االتفاقية 07إلى 

مجمكعتيف،  قامت بتقسيـ نطاؽ الحماية لحقكؽ الممكية الفكرية إلىإف اتفاقية التريبس 
التجارية، أما  كالثانية الممكية الصناعية المجمكعة األكلى تتعمؽ بحقكؽ الممكية األدبية الفنية،

خبلؿ اإلشارة إلى حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ  ذلؾ مفـ التطرؽ إلييا في القسـ األكؿ ك األكلى فقد ت
                                                           

 .124ص المرجع السابؽ، ، صبلح زيف الديف – 1
 .1994ظمة العالمية لمتجارة مف اتفاؽ التريبس الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممن 01/02المادة  – 2

Link :  https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf 

 22:16بتكقيت  21/03/2015تاريخ االطبلع: 

https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf
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إلبداع أك النتاج عمى اقد كضحت أف الحماية القانكنية لحقكؽ المؤلؼ سريانيا يككف المجاكرة، ك 
أم أنو مف غير الممكف إضفاء ىذه الحماية عمى فكرة لـ ترسخ عمى ، الباطنية ليس األفكارك 

 09االستعماؿ، حيث نجد ذلؾ صراحة في المادة ك  لـ تصؿ إلى مرحمة اإلبداع اقع ك أرض الك 
عمييا في المكاد مف التي تمـز الدكؿ األعضاء بتنفيذ األحكاـ المنصكص  01مف االتفاقية الفقرة 

ىذا فيما يتعمؽ بحقكؽ ، ك 1971المعدلة سنة  1986مف اتفاقية ) برف ( سنة  25إلى  01
 أف اتفاقية ) التريبس ( أحالتنا إلى معاىدة برف في ىذا المجاؿ. كما ىك مبلحظ، ك 1المؤلؼ

شممتيا  ارتأت اتفاقية التريبس أف برامج الحاسب اآللي تصنؼ عمى أنيا أعماال أدبية، لذا
الحماية القانكنية، كذلؾ البيانات المجمعة أك المكاد األخرل إذا كانت تشكؿ إبداعا فكريا فيي 

المصنفات ينمائية، كالخطب كالمحاضرات، ك أيضا تتمتع بالحماية القانكنية، إضافة األعماؿ الس
ئيـ حؽ إجازة أك خمفا بمكجب االتفاقية بمنح المؤلفيف  المكسيقية، حيث أف الدكؿ األعضاء تمتـز

حضر تأجير أعماليـ األصمية المتمتعة بحقكؽ الطبع أك النسخ المنتجة عنيا تأجيرا تجاريا 
 50في غضكف عاما مف نياية سنة النشر، ك  50ف قد منحت فترة حماية ال تقؿ عك لمجميكر، 

، كما 2تاجوعاما اعتبارا مف إنتاج العمؿ المعني أم مف نياية السنة التقكيمية التي تـ فييا إن
عادة البث عبر كسائؿ البث البلسمكيمجاؿ تسجيؿ البرامج اإلذاعية ك  عرؼ الحماية  استفادة مف ا 

في األخير مف المبلحظ أف اتفاقية  ،سنة 20القانكنية الدكلية التي ال تقؿ مدة الحماية عف 
كنية لمممكية اية القانالتريبس قامت بتجميع كؿ االتفاقيات التي تناكلت إضفاء جانب مف الحم

 التأكيبلت.ية مع إضافة جممة مف التعديبلت ك الفناألدبية ك 

يرد حؽ الممكية الصناعية عمى منقكؿ معنكم أك التجارية: حقكؽ الممكية الصناعية ك  -(2
الحماية  ىذا كشممت النماذج الصناعية إلى غير ذلؾ،ك الرسكـ مبتكرات جديدة كبراءة االختراع ك 

 مكية الصناعية التجارية مجاالت عدة أىميا: نكنية في إطار المالقا

                                                           

تمتـز البمداف األعضاء بمراعاة : »  90فقرة  94القسم األول، المادة  لمرجع نفسو.ا اتفاقية التريبس، - 1
غير أف البمداف لف تتمتع ممحقيا، ك  1971مف معاىدة برف  25إلى  01األحكاـ التي تنص عمييا المكاد مف 

مكرر مف  06لف تتحمؿ التزامات بمكجب االتفاقية فيما يتعمؽ بالحقكؽ المنصكص عمييا في المادة بحقكؽ ك 
 «.معاىدة برف أك الحقكؽ التابعة ليا.....

 .79،80ص ،1،1999طلعربية، مصر ، العالـ الثالث، مجمكعة النيؿ اعاطؼ السيد، الجات ك  - 2
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العبلمات الصناعية أك التجارية: حسب ما جاء في اتفاقية التريبس في قسميا الثاني،  -1-(2
الخدمات التي تنتجيا منشأة مكعة عبلمات تسمح بتمييز السمع ك ، أف أم عبلمة أك مج15المادة 

 .1ف تككف عبلمة تجاريةما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت األخرل صالحة أل

مف  22لث، المادة في القسـ الثا ات الجغرافيةالمؤشر  كردتالمؤشرات الجغرافية:  -2-(2
المقصكد بيا تحديد منشأ سمعة مح البيانات أك تسميات المنشأ، ك يطمؽ عمييا بمصطك  ، االتفاقية

نكعية أك السمات ما في أراضي بمد عضك، أك في منطقة أك مكقع تمؾ األراضي، عندما تككف ال
األخرل ليذه السمعة راجعة بصكرة أساسية إلى منشئيا الجغرافي، ) العنب اليمني أك البف اليمني 

الدكؿ األعضاء  لحماية القانكنية في الزاـا تجمتك  ،2كذلؾ القطف المصرم ( –مككا ككفي  –
ا تكحي بأف تمؾ بعدـ استخداـ األعماؿ المضممة أم استخداـ كسيمة في تسمية أك عرض سمعة م

كذلؾ  ،قصد تضميؿ الجميكر المستيمؾالسمعة نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي 
ة، حسب ما جاءت بو معاىدة باريس منعت االتفاقية كؿ شكؿ مف أشكاؿ المنافسة غير المنصف

 .19673سنة  مكرر 10المادة  في

إتاحة ساسية لممعايير المتكاممة بقد شممت العناصر األ النماذج الصناعية:الرسـك ك  -3-(2
 10 لمدةالحماية القانكنية  ضؼ إلى ذلؾ االنتفاع بيا،حقكؽ التصميمات الصناعية كنطاقيا ك 

التصميـ الذم يتـ بكاسطتو تحديد الشكؿ النيائي لممنتج ذاتو أك بنقصد  ،4سنكات عمى األقؿ
سنكات  10ة القانكنية فقد تراكحت بيف الغبلؼ مثبل: ] نمكذج قاركرة كككا ككال [، أما مدة الحماي

 عمى األقؿ.

                                                           

 .1994الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  مف اتفاؽ التريبس 15المادة  – 1
Link :  https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf 

 14:10بتكقيت  02/04/2015تاريخ االطبلع: 
تجارة العالمية، المركز حميد محمد عمي الميبي، الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الفكرية في إطار منظمة ال - 2

 .245، ص 2011، 1طالقكمي لئلصدارات القانكنية، مصر، 
الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  مف اتفاؽ التريبس) ب( مف  22/02المادة  – 3

 ، المرجع السابؽ.1994
 .57السابؽ، ص أسماء مكالم، النظاـ الجمركي في ظؿ قانكف التجارة الدكلية، المرجع  – 4

https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf
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مف االتفاقية، القسـ  27كردت في المادة  براءات االختراع: تـ إقرار ىذا المكضكع -4-(2
المقصكد بيا البد مف التطرؽ أكال إلى المعنى إلى براءة االختراع ك الخامس، لكف قبؿ اإلشارة 

ؿ جديد لمشكؿ تقني معيف، أما براءة االختراع الحقيقي لمصطمح االختراع، الذم ىك إعطاء ح
فيي الشيادة أك الصؾ ) السند القانكني ( التي تمنحو الدكلة لشخص معيف استطاع بعقمو المبدع 

 .1محسكسةأف يحكؿ أفكاره النظرية إلى مخترعات عممية 

 التريبس حيث يجب أف يككف جديدا  لكف يخضع ىذا االختراع لشركط كضعتيا اتفاقية
ال يتنافى مع اآلداب العامة، كما تعطى لصاحبيا حرية التصرؼ في اختراعو اببل لمتصنيع، ك قك 

 باعتباره مالكا لمحقكؽ ) لو الحرية في نقؿ البراءة أك منحيا عف طريؽ التعاقد (.

اتفاقية التريبس في قابمية الحصكؿ عمى براءة االختراع كؿ مف طرؽ  قد استثنت
الطرؽ البيكلكجية، أما الحيكانات كالنباتات ك زمة لمعالجة البشر ك البل الجراحةالعبلج ك  ،التشخيص

ذلؾ مف تاريخ التقدـ لمحصكؿ عمى سنة عمى األقؿ، ك  20مدة الحماية القانكنية فتراكحت بيف 
 .2البراءة

التصميمات التخطيطية ) الرسكـ الطبكغرافية ( لمدكائر المتكاممة: إف ىذا الجانب كرد  -5-(2
معاىدة » مع مضمكف  مف االتفاقية، حيث جاءت صياغتو متكافقة 35المادة السادس، في القسـ 
قد منحت فترة الحماية فيما يتصؿ بالدكائر المتكاممة، ك المتعمقة بالممكية الفكرية « كاشنطف 

 .3سنكات 10القانكنية لمدة ال تقؿ عف 

، 39السابع، المادة  في القسـ قد أثير ىذا الجانبرار التجارية غير المعمف عنيا: ك األس -6-(2
 بد ليا مف الحماية القانكنية المعارؼ السرية ذات الطابع التجارم الالمعمكمات ك  نقصد بذلؾك 
 .4ىذا مف أجؿ كقايتيا مف خطر الكقاية غير المنصفةك 

                                                           
1 – BEKENNICHE otmane, l’algérie, le GATT et L’OMC. Op. cit. p.82. 

 .106بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  - 2
، المرجع 1994الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  مف اتفاؽ التريبس 35المادة  – 3

 السابؽ.
األفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية بيف مظاىر العكلمة كتدكيؿ السيادة، كساـ نعمت ابراىيـ السعدل،  – 4

 .169المرجع السابؽ، ص 
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فترات زمنية انتقالية كفقا لمستكل نمكىا  في اطار ىذه االتفاقية تـ منح الدكؿ األعضاء
ة اريخ نفاذ االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، حيث منحت لمدكؿ المتقدمة سنتبدأ مف ت

 سنكاتعشر ك  ،01/01/2000سنكات بالنسبة لمدكؿ النامية أربعك  ،01/01/1996كاحدة لغاية 
، طبعا ىذا حيث يمكف تمديد تمؾ الميمة بناء عمى طمب 01/01/2006لمدكؿ األقؿ نمكا لغاية 

أنظمتيا الكطنية لكي تتطابؽ مع أحكاـ دكؿ األعضاء مف تكييؼ قكانينيا ك ال مف أجؿ تمكيف
 .1االتفاقية

نيا أعطت المبلحظة عمى أاىتمامات منظمة التجارة العالمية يتـ أثناء الخكض في 
تي تكتسييا ىذه االتفاقات اإلجرائية في مجاؿ التجارة نظرا لؤلىمية ال اىتماما لبعض اإلجراءات

تمحكرت ك ا أعطت اعتبارا لبعض المجاالت حيث تـ ادماجيا في عالـ األعماؿ، كم، الدكلية
 :حكؿ ما يمي

اتفاؽ بشأف إجراءات تراخيص االستيراد: إف ىذا االتفاؽ جاء كفؽ المنيج الشامؿ الذم تـ  -(1
أخذه بعيف االعتبار لمدكؿ المقبمة عمى الكاضعيف لبلتفاقات التجارية، ك  االلتزاـ بو مف طرؼ

ة المعامبلت التجارية الدكلية، نضماـ لممنظمة، طبعا ىذا في اطار التصدم لمعكقات حركاال
قبات التي تؤثر عمى مجاؿ األعماؿ، القيكد اإلدارية المتعمقة بتراخيص االستيراد، مف بيف العك 

عمما أف منظمة التجارة العالمية أقرت بكؿ كضكح عمى مبدأ النفاذ إلى األسكاؽ غير أف في 
لحاالت تمجأ العديد مف الدكؿ إلى اتباع طريقة تراخيص االستيراد، لكف ما ىك ممحكظ أف بعض ا

 –ىذا اإلجراء في بعض األحياف يمس باليدؼ المسّطر مف طرؼ منظمة التجارة العالمية 
لذا كاف اليدؼ مف إبراـ اتفاؽ بشأف إجراءات تراخيص  –تحرير المعامبلت التجارية الدكلية 

 إساءة استخداـ ىذه التراخيص لتقييد التجارة الدكلية. االستيراد منع

مف أجؿ الحصكؿ عميو اتخاذه ألسباب تـ ذكرىا سالفا، ك رخصة االستيراد إجراء إدارم تـ 
يتكجب العمؿ ببعض اإلجراءات التي تـ اتخاذىا كفؽ لما جاء في اتفاقو، حيث يتـ تقديـ طمب 

مع تكجب تكفر كؿ لمقياـ باالستيراد (،  مف أجؿ الحصكؿ عمى ىذا الترخيص ) شرط مسبؽ

                                                           

 .180، ص السابؽالمرجع  ،كساـ نعمت ابراىيـ السعدل – 1
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 21الحككمات ) نشر ذلؾ قبؿ ك  إجراء التراخيص لدل جميع التجارالمعمكمات المتعمقة بشأف 
 .1( يـك مف تاريخ التنفيذ الفعمي

الرخص ك  ىما الرخص التمقائيةستيراد، ك إف ىذا االتفاؽ تعرض إلى نكعيف مف رخص اال
مف االتفاؽ كقد  02تناكلتو المادة  ما تنظيـ مختمؼ، األكؿيتـ كضع لكؿ منغير التمقائية ك 

أف الطمبات ال  اعتبرت ىذا النكع بأف المكافقة فيو تككف مضمكنة في حالة تـ التأكيد عمى
أما النكع الثاني مف ؿ اتباعيا، تـ كضع شركط محددة ليذا النكع مف أجتعترييا أخطاء، ك 

 في نصيا عمى أف يستخدـ عندما تككف 03أكردتو المادة  الترخيص غير التمقائي باالستيراد، فقد
التراخيص، طبعا يتـ ذلؾ  أف االستيراد مسمكح بو فقط مف خبلؿقيكد كمية عمى كاردات المنتج، ك 
 .2كفؽ شركط تـ سردىا في االتفاؽ

الفحص قبؿ الشحف يعتبر ترتيبا تقكـ بو الدكؿ المستكردة  إجراء المعاينة قبؿ الشحف: -(2
المراد بيذا اإلجراء ىك المصدرة فبؿ القياـ بالتصدير، ك  قؽ مف الشحنة المستكردة بالدكلةلمتح

ة المستكردة داخؿ كياف الدكلة، تخفيؼ العبء عمى السمطات الجمركية في القياـ بمعاينة الشحن
ت بيدؼ الكصكؿ إلى درجة مف التكحد في القياـ بيذا اإلجراء، فإف منظمة التجارة العالمية كفمك 

تسع مكاد كميا تقر  كؿ كاضح عف طريؽ كضع ضكابط معينة، طبعا ىذا مف خبلؿ تكفيرذلؾ بش
بخاصة الدكؿ ك  شحف حماية لمصالح الدكؿ األعضاءبالمجكء إلى إجراءات الفحص قبؿ ال

 المستكردة بمجمكعة مف القكاعد، الدكؿتـ إلزاـ كؿ مف الدكؿ المصدرة ك  النامية، حيث
يمكف التنكيو أيضا أف ك  ،3شأنيا أف تساىـ في انسياب حركة التجارة الدكليةاإلجراءات التي مف ك 

التصنيؼ الجمركي لممنتج الذم يتـ الكمية، السعر ك ك  لمعاينة تتضمف التحقؽ مف الجكدة عممية ا
 تصديره.

                                                           

 .1994الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  اتفاؽ بشأف إجراءات التراخيص باالستيراد – 1
Link : http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-

Negotiations-WTO/WTOAgreements/pdf 

 15:40بتكقيت  15/04/2015ريخ االطبلع: تا
 .333ص  بياجيراث الؿ داس، تعريب رضا عبد السبلـ، مراجعة السيد أحمد عبد الخالؽ، المرجع السابؽ، – 2
 .80المرجع سابؽ، ص النظاـ التجارم الدكلي كحقكؽ الدكؿ النامية،  بف زغيكة محمد، – 3

http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTOAgreements/pdf
http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTOAgreements/pdf
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حسب القكاعد الكاردة في المادة  اتفاؽ بشأف تقدير الجمارؾ ) تحديد القيمة الجمركية (: -(3
عة مف االتفاؽ منحت السمطات اإلدارية الحؽ في تقييـ الرسكـ الجمركية، لكف قبؿ الكلكج الساب

إمكانية تكاطأ  إلى حيثيات االتفاؽ البد مف اإلشارة إلى الحاجة التي أدت إلى تنظيـ ىذا المجاؿ،
 المستكرديف لعرض قيمة أدنى لممنتجات المستكردة تحميميا عبئا منخفضا مفكؿ مف المصدريف ك 

ليذا السبب فإف ىذا االتفاؽ أعطى عدة خطكات مف شأنيا أف ، ك 1الرسـ الجمركي عمى المستكرد
ي تحديد قيمة السمع المستكردة، االنضباط كالشفافية لئلجراءات التي تسير عمييا الدكؿ فتؤمف 

فرض الرسـك المبلئمة عمييا، مع الحد مف التيرب مف أداء الرسـك الجمركية الصحيحة أك ك 
 .2يب رؤكس األمكاؿتير 

كاف ممحقيف، ك (، ك  09مف تسع مكاد ) إف محتكل ىذا االتفاؽ يتض اتفاؽ قكاعد المنشأ: -(4
القكانيف التي تطبقيا الدكؿ في تحديد منشأ السمعة، كما غرض مف ذلؾ تحديد كافة األحكاـ ك ال

قد ارتكز زاعات، ك النتسكية الترتيبات المتعمقة باإلخطار، كالمراجعة ك  تضمف أيضا االتفاؽ جؿ
المادة  –عمى مبادئ أىميا تطبيؽ قكاعد المنشأ دكف تمييز  في سبيؿ تحقيؽ الغرض المنشكد

 .3مع االلتزاـ بمبدأ المعاممة الكطنية –مف االتفاؽ  01

إف ىذا االتفاؽ ينطبؽ : ( TRIMS) المرتبطة باالستثمار  التجارية االتفاؽ بشأف اإلجراءات -(5
ىذا حسب ما نصت عميو المادة تصمة بالتجارة في السمع كحدىا، ك تثمار المعمى إجراءات االس

اعتمد ىك اآلخر كبقية االتفاقيات األخرل التي جاءت ترتكز عمى عدة ، ك 4مف االتفاؽ 01
[  02لكمية ] المادة القيكد االتفاؽ، مبدأ المعاممة الكطنية ك أكؿ مبدأ جاء سرده حسب امبادئ، ك 

لمادة أحكاـ االتفاؽ أيضا عمى تحقيؽ مبدأ الشفافية حسب ما كرد في ا كما تنصمف االتفاؽ، 
                                                           

 .317بياجيراث الؿ داس، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .415، 414ىيفاء عبد الرحمف ياسيف التكريتي، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .1994الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  قكاعد المنشأ اتفاؽ – 3

Link : https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo.pdf 

 23:32بتكقيت  18/04/2015تاريخ االطبلع: 
 

الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ (  TRIMSمف اتفاؽ اإلجراءات التجارية المرتبطة باالستثمار )  01المادة – 4
 .1994 لممنظمة العالمية لمتجارة

Link : https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf 

 06:30بتكقيت  20/04/2015تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf
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التشاكر لتفاىـ بشأف اإلخطار ك في التعيد باإلخطار الكارد في ا، ك 1994مف اتفاقية جات  10
نأخذ عمى ك  –[  15/04/1994] القرار الكزارم بشأف إجراءات اإلخطار  –تسكية المنازعات ك 

خطار السكريتارية سبيؿ المثاؿ النشر الفكرم  لقرارات أك إجراءات استثمارية متعمقة بالتجارة، كا 
ضاء في المنظمة العالمية لمتجارة، عمما أف ىذا االتفاؽ قضت بذلؾ، مع إببلغ كافة الدكؿ األع

  .    1ات لمدكؿ الناميةأحكامو ببعض االستثناء

ذا االتفاؽ مكمؿ التفاؽ يعتبر ىك  الصحة النباتية:بشاف تطبيؽ تدابير الصحة ك اتفاؽ  -(6
االلتزامات التي تـ سردىا ما مف بيف ثبلثة مبلحؽ ك ( مادة ك  14كاه ) الزراعة، حيث تضمف محت

النبات بير حماية اإلنساف ك ااألكلى مف ىذا االتفاؽ أف كؿ ما يتعمؽ بتد المادة قضت بو
العمؿ بيا ف اتخاذىا ك مبلحقو، كيحؽ لمبمداك  عمييا مبادئ كقكاعد ىذا االتفاؽ كالحيكاف، يسرم

ع االستناد في ذلؾ عمى أسس عممية  ، م2دكف الخركج عف أطر ما جاءت بو أحكاـ ىذا االتفاؽ
النبات بيف بتدابير حماية صحة اإلنساف ك مبدأ عدـ التمييز أثناء القياـ بعدة مبادئ أىميا العمؿ ك 

عيف االعتبار التكصيات ذ باألخ، ك البمداف األعضاء التي تسكد فييا أكضاع مطابقة أك مماثمة
[  Codex Alimenttrius Comissionاالرشادات ذات الصمة، مثؿ منظمة ] ككدكس الدكلية ك 

 تحقيؽ تقييـ لممخاطر معك  –مف االتفاؽ  04الفقرة  03المادة  –(  FAOالتابعة لمنظمة الفاك ) 
[، مع االلتزاـ  05إلنساف أك النبات، ] المادة إقرار المستكل المناسب مف حماية صحة ا

فقد كاف  10 ك 09أما ما يتعمؽ بالمادتيف  ،العبلنيةجاه ىذه التدابير اتخاذ الكضكح ك بالشفافية ت
التفضيمية، خاصة الدكؿ ك  اعدة الفنية، كالمعاممة الخاصةيما يؤكد عمى ضركرة تقديـ المسينصّ 

دكؿ مف لتمكيف ىذه ال النامية عف طريؽ اتفاقيات ثنائية أك مف خبلؿ ككاالت دكلية متخصصة

                                                           

 .السابؽالمرجع [،  02، 01الفقرات ]  05المادة  - 1
 الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة تطبيؽ تدابير الصحة كالصحة النباتيةاتفاؽ  – 2

1994. 
Link : http://dcm.com.eg/logistics/files/files/agreements/A825.pdf 

 07:15بتكقيت  10/05/2015تاريخ االطبلع: 
 

http://dcm.com.eg/logistics/files/files/agreements/A825.pdf
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تطبيؽ ىذه التدابير يجب مراعاة لصحة النباتية، كذلؾ عند إعداد ك االتكيؼ مع تدابير الصحة ك 
 .1خاصة الدكؿ األقؿ نمكاحتياجات الدكؿ النامية األعضاء، ا

ثبلثة مبلحؽ ختامية مادة ك  15تـ في ىذا االطار كضع  االتفاؽ بشأف القيكد الفنية لمتجارة: -(7
المادة األكلى في فقرتيا األكلى "، حيث جاء في بذلؾ مساحة كافية لمناقشة ىذه القيكد تغطي

جراءات تقييـ المطابقةتحديد مفاىيـ التكحيد القياسي ك  تكضيح فيما يخص الذم يمكف ارجاعو ، ك ا 
يئات التكحيد القياسي ىعتمدة داخؿ نطاـ األمـ المتحدة ك إلى المعنى الكارد في التعاريؼ الم

ألغراض ىذا االتفاؽ تـ إعطاء بعض المعاني لممصطمحات ، كعمى الرغـ مف ذلؾ ك 2"دكليةال
 في الممحؽ األكؿ مف ىذا االتفاؽ، كعمى ىذا األساس يمكف المتعمقة بيذا المجاؿ لكف تـ سردىا
 ىي كاآلتي:تمخيص بعض المفاىيـ التي كردت ك 

نتجات أك أساليب اإلنتاج المرتبطة بيا. ) القكاعد الفنية: الكثائؽ التي تبيف مكاصفات الم –أ "
 ممكف أف تشمؿ فقط الرمكز، التعبئة، العبلمات...(.

مكاصفات  تنص عمى قكاعد أك مبادئ تكجييية،ر: كثيقة تقرىا ىيئة معترؼ بيا ك المعيا –ب 
 لممنتجات أك عمميات اإلنتاج، مع كجكب االلتزاـ بيا.

ستخدـ، لتحديد الكفاء بالمتطمبات ذات الصمة في إجراءات تقييـ المطابقة: أم إجراء ي -ج
 ".3القكاعد الفنية أك المقاييس

الصناعية خاضعة ألحكامو باستثناء مكاصفات تفاؽ أف كؿ المنتجات الزراعية ك لقد أقر اال
االستيبلؾ، كذلؾ تدابير الصحة  الشراء التي تعدىا األجيزة الحككمية لمتطمبات اإلنتاج أك

اعتماد كتطبيؽ ، كذلؾ تـ التطرؽ لمكضكع إعداد ك -مف االتفاؽ [ 01] المادة -الصحة النباتيةك 
القكاعد الفنية بكاسطة أجيزة الحككمة المركزية، مع اإلشارة أيضا إلى تطبيؽ ىذا المجاؿ عف 

                                                           

الممحؽ باتفاؽ مراكش  النباتية الصحةؽ بشأف التدابير الخاصة بالصحة ك [ لبلتفا 10 – 01المكاد مف ]  – 1
 ، المرجع السابؽ.1994 المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة

 .1994لبلتفاؽ بشأف القيكد الفنية عمى التجارة  01ممحؽ رقـ  - 2
tbt_e.htm-/legal_e/17https://www.wto.org/english/docs_e:  Link 

08:01بتكقيت  10/05/2015تاريخ االطبلع:   
 ، المرجع السابؽ.1994لبلتفاؽ بشأف القيكد الفنية عمى التجارة  01ممحؽ رقـ  – 3
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إضافة  -[ 03، 02] المكاد -األجيزة غير الحككميةجيزة التابعة لمحككمات المحمية ك طريؽ األ
تطبيقيا مع حيثيات القياـ كابط إعداد المقاييس كاعتمادىا ك حكاـ ىذا االتفاؽ ضأكردت أإلى ذلؾ 

الكسائؿ سكاء بكاسطة أجيزة الحككمة المركزية أك المحمية، اءات تقييـ المطابقة بكؿ الطرؽ ك بإجر 
 .1أك الييئات غير المركزية مع كجكب االعتراؼ بيذا التقييـ

ة لمتجارة عدة ضكابط كقكاعد أخرل، حيث ألزمت كؿ أقرت أحكاـ االتفاؽ بشأف القيكد الفني
عضك إنشاء نقطة استعبلـ لديو يخكؿ ليا الرد عمى استفسارات الدكؿ األعضاء األخرل، مع 

التفضيمية خاصة  األقؿ نمكا، إضافة إلى ذلؾ منح الميزاتة الفنية لمدكؿ النامية ك تقديـ المساعد
 -10لجنة الحكاجز الفنية أماـ التجارة. ] المكاد مف  األقؿ نمكا مع إنشاء أيضالمدكؿ النامية ك 

13 ]2. 

بعض الممارسات الحككمية في بعض األحياف قد تؤدم إلى منافسة غير عادلة مف شأنيا 
أف تشكه مجاؿ التجارة الدكلية، حتى بعض الشركات الدكلية في بعض األحياف تمجأ إلى إجراءات 

 التدابيرأعطت بعض عالمية عممت عمى تغطية ذلؾ، ك ال غير عادلة، ليذا فإف منظمة التجارة
 المتمثمة في: لتجارة الدكلية مف ىذه الممارساتلمعالجة ا

التدابير التعكيضية: تـ طرح ىذا االتفاؽ في الكثيقة الختامية المتضمنة جكلة اتفاؽ الدعـ ك  -(1
ي المزايا التي يكمف الدعـ فك  ،3مبلحؽ 07ك  مادة 32األكركجكام، حيث يتككف مضمكنو مف 

لتنافسية في التجارة تقدميا الحككمات إلى المنتجيف المصدريف لممنتجات ) تحسيف األكضاع ا
يعيؽ تحريرىا، عمما أف ىذا االتفاؽ يشمؿ ك  بالتالي ىذا اإلجراء يشكه التجارة الدكليةالدكلية ( ك 

 ا جاء في اتفاؽ الزراعة.قد تـ تنظيمو كفؽ لم اعية، أما دعـ المنتجات الزراعيةدعـ السمع الصن

 إف مضمكف ىذا االتفاؽ حدد ثبلث أنكاع مف الدعـ:

الدعـ المحظكر: نقصد بذلؾ الدعـ المرتبط باألداء التصديرم ) تفضيؿ المنتجات المحمية " -
 عمى المستكردة (.

                                                           

 .81المرجع السابؽ، ص النظاـ الجمركي في ظؿ قانكف التجارة الدكلية، أسماء مكالم،  – 1
 .82المرجع نفسو، ص  – 2
 .101ص المرجع السابؽ، النظاـ الجمركي في ظؿ قانكف التجارة الدكلية، الم، أسماء مك  – 3
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 التطكير.المسمكح بو: مكجو ألغراض البحث ك الدعـ  -

رة أك غير مباشرة ببعض الصناعات المحمية في دكؿ مباشالذم يؤدم إلى أضرار ار: الدعـ الض
 .1"أخرل عضك في المنظمة

 في ىذا الصدد تـ سرد بعض اإلجراءات المضادة في ىذا االتفاؽ يمجأ إلييا البمد العضك
نيائو منع الضرر أم إلغاء ىذا الدعـ ك ىذا إلزالة ك  المتضرر مف الدعـ سكاء بقياـ الدكلة ا 

طريؽ فرؽ تحكيـ يتـ إنشاؤىا مف قبؿ جياز تسكية المنازعات، أك الكاضعة لمدعـ بذلؾ، عف 
 .2مناسبةباتخاذ إجراءات تعكيضية مضادة ك  يرخص لمدكلة المتضررة

بعض الدكؿ في تعامبلتيا التجارية الخارجية تنتيج بعض الطرؽ  اتفاؽ مكافحة اإلغراؽ: -(2
عمى سبيؿ المثاؿ منتكجاتيا، ك  الناتجة عف صادرات عمى أساس تحقيؽ قفزة نكعية مف األرباح

القياـ بتصدير تمؾ المنتجات بأسعار منخفضة جدا حتى يمكنيا السيطرة عمى األسكاؽ في 
اإلغراؽ، كما أف ىذا االتفاؽ جاء يتكافؽ ما يسمى ب أماـ لنصبح القضاء عمى المنافسةالخارج ك 

 .3غراؽمف حيث الظركؼ المنشئة لئل 1994اتفاؽ جات  فم 06مع أحكاـ المادة 

ما أقؿ مف قيمتو العادية، إذا كاف  يعتبر منتج ما منتجا مغرقا أم أنو أدخؿ في تجارة بمد
، في 4سعر المنتج المصدر مف بمد إلى بمد آخر أقؿ مف السعر المماثؿ في مجرل التجارة العادية

ة عدـ جكاز فرض رسـك مكافح»...نفس السياؽ اتفاؽ مكافحة اإلغراؽ حدد مبدأ ىاـ تضمف 

                                                           

 .83المرجع السابؽ، ص النظاـ التجارم الدكلي كحقكؽ الدكؿ النامية، بف زغيكة محمد،  – 1
 الممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالميةالتدابير التعكيضية كما يمييا مف اتفاؽ الدعـ ك  10 المادة – 2

 .1994 لمتجارة
Link : http://dcm.com.eg/logistics/files/files/agreements/A89.pdf  

 19:11بتكقيت  15/05/2015تاريخ االطبلع: 
 .1994 منظمة العالمية لمتجارةالممحؽ باتفاؽ مراكش المنشئ لممف اتفاؽ اإلغراؽ  01المادة  – 3

Link : https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp.pdf 

 19:30بتكقيت  15/05/2015تاريخ االطبلع: 
كعة، دار النيضة العربية، مصر، د.ط ، محمد أنكر حامد عمي، اإلغراؽ مف صكر المنافسة غير المشر  – 4

 .100، ص 2010

http://dcm.com.eg/logistics/files/files/agreements/A89.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp.pdf
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اإلغراؽ عمى الكاردات اإلغراقية لمجرد أف المنتج قد استفاد مف الدعـ أك أنو إغراقي، إال إذا 
   .1...«تبيف مف خبلؿ التحريات أف الكاردات اإلغراقية قد سببت ضررا كبيرا

ذا أصدر مف االتفاؽ عمى أنو ال يجكز تطبيؽ إجراءات مؤقتة إال إ 07لقد أقرت المادة 
 الكافية مف أجؿ تكفير المعمكمات تـ تقديـ لؤلطراؼ الفرص ك  الشأف،إخطار عاـ بيذا 

قاـ المكرد األجنبي بتقديـ التعميقات، كما يمكف كقؼ أك تعميؽ إجراءات التحقيؽ في حالة ما إذا ك 
تعيدات تتضمف كقؼ صادراتو، إال أنو مف غير المسمكح طمب قبكؿ تمؾ التعيدات مف 

 .2تكصؿ إلى تحديد أكلي إيجابي لئلغراؽالمصدريف األجانب، إال بعد ال

 اإلطار التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية5 المطمب الثاني

كردت في االتفاقية تتجسد معالـ اإلطار التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية األحكاـ التي 
ليات المتعمقة بالعضكية فييا مع األجيزة المتعددة التابعة ليا، إضافة إلى اآلالمنشئة ليا ك 

المؤتمرات الكزارية التي عقدتيا المنظمة في سبيؿ معالجة العديد مف في عمؿ المنظمة ك  المنتيجة
لمتكضيح أكثر تـ التطرؽ إلى ىذه المسائؿ استنادا عمى لمتجارة، ك داخؿ المنظمة العالمية القضايا 

 الفركع اآلتية:

 التابعة ليا األجيزةكية في منظمة التجارة العالمية ك الفرع األكؿ: العض

 الفرع الثاني: آليات عمؿ منظمة التجارة العالمية

 الفرع الثالث: المؤتمرات الكزارية لمنظمة التجارة العالمية

 األجيزة التابعة لياوية في منظمة التجارة العالمية و العض5 ألولالفرع ا

 أحكاـ العضكية في منظمة التجارة العالمية: -(1

الجارة العالمية عمى التطكرات التي طرأت في شأف أحكاـ لقد أكدت العضكية في منظمة 
لممنظمات الدكلية، حيث خالفت ما ىك متعارؼ عميو باقتصارىا  العضكية في النظرية العامة

                                                           

الدعـ السمعي الصناعي في إطار نظاـ القانكني لمكافحة اإلغراؽ ك مصطفى ياسيف محمد األصبحي، ال – 1
 .29 – 28، ص 2008منظمة التجارة العالمية، دار الكتاب القانكني، مصر، د.ط، 

 .36المرجع نفسو، ص  – 2
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ىي ء الحؽ لكيانات أخرل غير الدكؿ ك عمى الدكؿ فقط بؿ تكسعت عممية االنضماـ ليشمؿ إعطا
 ؿ ] االتحاد األكركبي [.نذكر عمى سبيؿ المثاالتكتبلت االقتصادية ك 

العضكية في المنظمة العالمية لمتجارة نميز بيف نكعيف، عضكية أصمية تمنح لؤلطراؼ 
العضكية ك  ،1994قتيا عمى اتفاقية مراكش حتى مصاد 1947المتعاقدة في اتفاقية الجات 

يتـ إال ال  باالنضماـ التي تمنح ألم دكلة أك إقميـ جمركي مستقؿ بذاتو، غير أف ىذا االنضماـ
 شكمية أىميا مايمي:باستيفاء شركط مكضكعية ك 

 "تقديـ تنازالت لمتعريفات الجمركية 

 تقديـ الدكلة جدكال بااللتزامات التي ستتبعيا في قطاع الخدمات 

 االلتزاـ باتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

 االلتزاـ بالمبادئ التي أقرتيا اتفاقية مراكش المنشئة 

األخيريف يستثني مف ذلؾ الدكؿ األقؿ نمكا عمبل بما جاء في المادة  عمما أف الشرطيف
 .1"الحادية عشر مف االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية

 إجراءات االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية: -1-(1

العقد " تعتمد في األصؿ عمى مبدأ أساسي إف عممية االنضماـ لمنظمة التجارة العالمية
أكضاعيا ب عمى عاتقيا تتبلءـ مع ظركفيا ك شركط تترت ، بمعنى أف لكؿ دكلة"يعة المتعاقديفشر 

مف االتفاقية عمى أنو يحؽ ألم دكلة أك إقميـ  12عمى مختمؼ األصعدة، حيث حددت المادة 
في إدارة عبلقاتو التجارية الخارجية، في االنضماـ لممنظمة العالمية  جمركي يتمتع بحرية تامة

 .2نفاذىاك قكاعد قبكؿ العضكية  14ارة فيما تتناكؿ المادة لمتج

تبدأ عممية االنضماـ بتقديـ طمب مف طرؼ الدكلة التي ليا رغبة في االنضماـ لمنظمة 
طبعا حسب  التجارة العالمية تبدم فيو رغبتيا الصريحة في أف تككف عضك داخؿ كياف المنظمة

إلى المدير العاـ الذم بدكره يحيمو إلى الدكؿ طمب األحكاـ المتفؽ عمييا، ثـ يحاؿ الالشركط ك 

                                                           

 .90المرجع السابؽ، ص منظمة التجارة العالمية، كم، سييؿ حسيف الفتبل – 1
 .81آيات اهلل مكلحساف، المرجع السابؽ، ص  – 2
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إلبداء الرأم، كبناء عمى مكافقة المجمس العاـ لممنظمة تحصؿ الدكؿ المعنية عمى األعضاء 
 .1تحديد شركط االنضماـمع تشكيؿ مجمكعة عمؿ لممناقشة ك  صفة المراقب،

كضات بيف إجراء عدة مفاقبؿ الحصكؿ عمى صفة العضكية في المنظمة يسبؽ ذلؾ 
الدكلة الراغبة في العضكية، يتـ فييا تحديد مجاالت تحرير التجارة التي ستمتـز بيا ىذه المنظمة ك 

فريؽ  تحت إشراؼمع مراعاة ظركفيا خاصة االقتصادية، كىذه المفاكضات طبعا تتـ  الدكلة
االقتصادم  لثقؿيختمؼ عدد الدكؿ في الفريؽ المشّكؿ حسب االمشّكؿ كما أشرنا سالفا، ك  العمؿ

في ىذا اإلطار االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة يمر عبر ثبلث مسارات لمعضك المستجد، ك 
لمدكلة المعنية تفاكضية متكازية، فبعد تقديـ المعمكمات البلزمة حكؿ النظاـ التجارم كالقانكني 

عددة بيف الدكلة المستجدة ) مفاكضات متك  اكضات بيف مجمكعة الدكؿ األعضاءتجرل مف
ذلؾ طبعا مف أجؿ التأكد مدل تطابؽ أنظمتيا مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ك  األطراؼ (

 .2كفي نفس الكقت تجرل مفاكضات مف نكع آخر ) مفاكضات ثنائية ( بشأف تمؾ العركض

تتأثر عضكية الدكلة في منظمة التجارة العالمية كفؽ الظركؼ التي تنظـ عبلقة تمؾ 
يجعؿ المنظمة تتخذ طبعا ما ىك متعارؼ عميو عند سائر المنظمات الدكلية، مما  الدكلة، كىذا
 مف ذلؾ مايمي:مكقفا معينا ك 

مف االتفاقية المنشئة لممنظمة عمى أنو ألم عضك لو االستفادة  15االنسحاب: أقرت المادة  -1
عددة األطراؼ يسرم ذلؾ عمى االتفاقات التجارية المتحؽ االنسحاب مف ىذه االتفاقية، ك مف 

يبدأ مفعكلو بعد انتياء لممنظمة كتابيا بيذا االنسحاب ك  ذلؾ كفؽ إخطار المدير العاـيتـ أيضا، ك 
 .3فترة ستة أشير مف تاريخ اإلخطار

                                                           

النتائج، مركز المستنصرية لمدراسات نظمة التجارة العالمية: اآلثار ك عمرك ىشاـ محمد، االنضماـ إلى م – 1
 .150، ص 2010، العراؽ، كف عددبية ك الدكلية، دالعر 
األفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية بيف مظاىر العكلمة كتدكيؿ السيادة، براىيـ السعدل، كساـ نعمت ا – 2

 .145المرجع السابؽ، ص 
3 – Article 15, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994, Documents 

and resources. 

Link: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf 

 20:44بتكقيت  25/05/2015تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf
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ىذا مسألة ميمة تفيد الدكؿ األعضاء ك حؽ االمتناع: إف المنظمة العالمية لمتجارة كضحت  -2
إقامة عبلقات تجارية مع دكؿ معينة ط معيف، أك عدـ بمنح الحؽ في االمتناع عف ممارسة نشا
قد ظير ذلؾ جميا في  يؤثر عمى حرية التجارة الدكلية، حيث أف ذلؾ حسب أحكاـ المنظمة ال 

 .1 199مف اتفاقية مراكش 13المادة 

انتياء العضكية: مف الممكف أف تفقد الدكلة عضكيتيا ألسباب مرتبطة بالسيادة ] أم فقداف  -3
ؤدم إلى انتياء الدكلة دكلة باالنضماـ لدكلة أخرل، أك ادماج عدة دكؿ في دكلة كاحدة تصفة ال

 .ظيكر دكلة جديدةالسابقة ك 

تعميؽ العضكية: يصدر قرار تعميؽ العضكية لمدة محددة مف طرؼ المنظمة، أك يككف  -4
 .2بصكرة آلية إذا أخمت الدكلة بأحد التزاماتيا الكاردة في االتفاقية المنشئة

طبعا غالبا ما يككف الفصؿ مف العضكية في المنظمات الدكلية بسبب  الفصؿ مف العضكية: -5
عدـ تنفيذ الدكلة العضك اللتزاماتيا أك انتياج سمككيات معينة تتعارض مع أىداؼ المنظمة ] 

 .3كقؼ نشاط الدكلة بصكرة نيائية كدائمة [

ية اعتمدت المنظمة العالمية لمتجارة في كغيرىا مف المنظمات الدكلمنظمة التجارة العالمية 
صندكؽ  صياغة قراراتيا عمى التصكيت، لكف ظير االختبلؼ في الطريقة عمى سبيؿ المثاؿ

النقد الدكلي يعتمد في التصكيت عمى الدكؿ التي ليا حصص أكبر في الصندكؽ ىي صاحبة 
لكؿ دكلة عضك صكت كاحد القرار عمى غرار الدكؿ األخرل، لكف في المنظمة العالمية لمتجارة 

 مف أجؿ التكصؿ إلى تسكيات تكفيقية، ىذا طبعاث يتـ صياغة القرارات بالتكافؽ ك في أجيزتيا حي
في حاؿ اعتراض إحدل الدكؿ األعضاء يتـ المجكء إلى التصكيت باألغمبية البسيطة، إال في ك 

أك  ،ي العضكية (بعض الحاالت التي تحتاج إلى تصكيت ثمثي األعضاء ) قبكؿ دكؿ راغبة ف
 .4ثبلث أرباع األصكات كالقرارات الصادرة عف جياز تسكية النزاعات التجارية

                                                           

. مأخكذ مف مؤلؼ: أسماء مكالم، 1994مف اتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  13المادة  – 1
 .191المرجع السابؽ، 

 .103، 102يؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ، ص سي – 2
 .103 ، صالمرجع نفسو – 3
 مكقع المعرفة، منظمة التجارة العالمية. – 4
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 أجيزة منظمة التجارة العالمية: (2

تنظيمية بشكؿ يتبلءـ مع كظيفتيا أحدثت منظمة التجارة العالمية مجمكعة مف اليياكؿ ال
ما يتمتع بو ك  حيث أقرت عمى كؿ ىيكؿقد أكردتيا في المادة الرابعة مف االتفاقية المنشئة ليا، ك 

 يتمخص ذلؾ فيما يمي:مف صبلحيات ك 

 ،المؤتمر الكزارم: نصت عمى ذلؾ المادة الرابعة مف اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة -1-(2
مف ممثمي جميع الدكؿ األعضاء،  يعتبر أعمى ىيئة في المنظمة العالمية لمتجارة حيث يتألؼك 
اتخاذ و في القياـ بمياـ المنظمة ك ، كتتحدد اختصاصات1ى األقؿيجتمع مرة كؿ سنتيف عمك 

اإلجراءات البلزمة، كما لو سمطة اتخاذ القرارات في جميع المسائؿ التجارية التي تنص عمييا 
 عمى طمب أحد األعضاء. التجارية المتعددة األطراؼ بناء االتفاقيات

االتفاقيات التجارية لمتجارة ك ؤسسة لممنظمة العالمية إف تفسير نصكص االتفاقية الم
المتعددة األطراؼ الممحقة بيا، تندرج أيضا ضمف السمطات التي يتمتع بيا المؤتمر الكزارم مع 

 .2النظر في مقترحات تعديؿ أحكاـ االتفاقيات التجارية المتعددة األطراؼ

ة بعد يعتبر ثاني ىيئف ممثمي الدكؿ األعضاء جميعيـ، ك المجمس العاـ: يتككف م -2-(2
يقكـ باألعماؿ التي يقـك بيا المؤتمر تى تطمب ذلؾ، المؤتمر الكزارم حيث يجتمع في أم كقت م

 قد كفر المجمس العاـ أثناء القياـ بكظائفوتي تفصؿ بيف اجتماعاتو، ىذا ك الكزارم في الفترات ال
مف نخص الذكر كؿ أجيزة متخصصة تعمؿ تحت إشرافو كتنعقد اجتماعاتيا حسب الضركرة، ك 

مجمس ات التجارية المتعددة األطراؼ، ك مجمس السمع الذم يختص باإلشراؼ عمى سير االتفاقي
االتفاقيات التجارية المتعددة األطراؼ الخاصة بالتجارة في عمى تطبيؽ الخدمات الذم يشرؼ 

ت مجاؿ الخدمات، طبعا مف المعمكـ أيضا أف االتفاقية المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة قد أكل
ىذا ما أدل إلى إنشاء تحقيؽ الحماية القانكنية ليا، ك  سبؿا كبيرا بمجاؿ الممكية الفكرية ك اىتمام
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اؿ حماية حقكؽ الممكية الفكرية مجمس الممكية الفكرية يشرؼ عمى سير االتفاقية الخاصة بمج
 .1نقصد بذلؾ التريبسك 

أت لجاف فنية متخصصة، إف منظمة التجارة العالمية كسائرىا مف المنظمات الدكلية أنش
لممجمس العاـ ، حيث أعطي سمطة إنشائيا نصكص االتفاقية المنشئة لممنظمةأقرتو استنادا لما 

 تتمخص ىذه المجاف فيما يمي:ك 

 .لجنة التجارة كالتنمية 

 .لجاف حصرية مقيدة بتطبيؽ أىداؼ خاصة بميزاف المدفكعات 

  المالية.لجنة الميزانية كاإلدارة ك 

ة العامة: قد أقرت اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة عمى السكريتارية كفرع رئيسي األمان -3-(2
يحدد اختصاصاتو مع مدة تعيينو، عمما أنو عاـ، بتعييف مف المجمس الكزارم ك يديره المدير ال

 .2تكجد مكاتب األمانة لمنظمة التجارة العالمية في جنيؼ فقط

 لعالميةآليات عمل منظمة التجارة ا5 الفرع الثاني

التنظيمي الذم اتخذتو منظمة التجارة العالمية في االتفاقية استنادا عمى النظاـ القانكني ك 
المنشئة لكيانيا، تـ التطرؽ إلى اآلليات المتبعة أثناء أداء المنظمة لكظائفيا ضمف إطار تحقيؽ 

 األىداؼ المسطرة ليا.

 رة العالمية:آلية اتخاذ القرارات في منظمة التجا -(1

منذ عاـ  ىذا األسمكب تـ اتباعوات في المنظمة أساسا بالتراضي، ك يتـ اتخاذ القرار 
ذا تعذر التكصؿ إلى قرار بالتكافؽ يتخذ القرار ك  ،1947 في المسائؿ المعركضة بالتصكيت، ا 

، أما فيما 3المجمس العاـ صكت كاحدت التي يعقدىا المؤتمر الكزارم ك لكؿ عضك في االجتماعاك 
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عممية اتخاذ القرار تأخذ شكبل آخر حيث يتـ بأغمبية االتفاقية فالتصكيت ك ر أحكاـ يتعمؽ بتفسي
 .1ثبلثة أرباع األعضاء

اإلعفاءات، إضافة إلى تمؾ القرارات التي تصدر قرارات المتخذة بشأف التفسيرات ك إف ال
المية بمكجب اتفاؽ تجارم متعدد األطراؼ تخضع ألحكاـ اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة الع

 .2الخامسة الفقرة ،لمتجارة، كفقا لما نصت عميو في لمادتيا التاسعة

 آلية فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية: -(2

البدء في العمؿ بأحكاميا ، ك 1994مة التجارة العالمية عاـ اتفاقية منظ عمى بعد التصديؽ
الذم ة بيف الدكؿ األعضاء، ك اري، تـ كضع أماميا العديد مف ممفات النزاعات التج1995عاـ 

اعتبر كتحدم ليذا الكياف الدكلي الجديد الممقى عمى عاتقو مسؤكلية بناء العبلقات التجارية 
ية النزاعات التجارية تنظيمية، لذا خصصت المنظمة جياز تسك ة ك الدكلية كفؽ أطر قانكني

البرازيؿ معا ضد يف فنزكيبل ك كاف ب الذمدكلي نذكر عمى سبيؿ المثاؿ النزاع التجارم الالدكلية، ك 
حيث تـ اعتبار أف ىذه األخيرة قد  ،3حدة األمريكية في شأف الجازكليف المستكردالكاليات المت

المنشئة المرسخ في االتفاقية رتكز عمية التعامبلت التجارية، ك أخمت بمبدأ المعاممة الكطنية الذم ت
لنزاع أف الكاليات المتحدة األمريكية قامت الدافع األساسي ليذا اك ، لممنظمة العالمية لمتجارة

بتطبيؽ إجراءات صارمة تتعمؽ بالخكاص الكيماكية لمجازكليف المستكرد عمى عكس التي ىي 
في نفس السياؽ أنو تـ التعامؿ مع النزاع بإصدار قرار مطبقة لمجازكليف المصفى محميا، ك 

كاليات المتحدة األمريكية بتعديؿ قانكنيا البرازيؿ ( كبالتالي قامت اللصالح الدكلتاف ) فنزكيبل ك 
 .4مع إخطار جياز تسكية المنازعات ) إزالة التفرقة في المعاممة ( 26/08/1997بتاريخ 
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عف حمكؿ مرضية التي اىتمت المنظمة بالبحث برز النزاعات التجارية الدكلية ك مف أ
ككؿ مف االككادكر اد األكركبي كنخص الذكر قضية المكز بيف االتح ألطراؼ ىذا النزاع

لمتنكيو فقط إف أحداث ك  لى الكاليات المتحدة األمريكية،المكسيؾ، إضافة إ، اليندكراس ك جكاتيماالك 
عندما قاـ االتحاد  1993قبؿ تأسيس منظمة التجارة العالمية عاـ  ىذا النزاع كانت بكادره
ليادم، في حيف أف الكاليات المحيط اك  تفضيمي لممكز المنتج في إفريقيااألكركبي بتنفيذ نظامو ال

المتحدة األمريكية قامت بشككل ضد االتحاد األكركبي استنادا لما جاء في اتفاقية الجات، إال أف 
شأنيا أف تخضع الدكؿ  خيرة كما ىك معمـك لـ تكف ليا تمؾ القكة القانكنية الممزمة مفىذه األ

قية الجات، إال أف في ظؿ منظمة التجارة قراراتيا الصادرة مف الدكؿ المتعاقدة في اتفاألحكاميا ك 
ما دفع الكاليات المتحدة  ،ىذا نظرا لقراراتيا الممزمة لمدكؿ األعضاء تغير األمر العالمية

األمريكية إلى تقديـ شككل بالتعاكف مع منتجي المكز في دكؿ أمريكا الجنكبية المذككرة سالفا 
ذلؾ باعتبار أف الشككل مؤسسة قانكنا، ك ة أف ىذه حيث رأل جياز تسكية المنازعات التجاري

اتفاؽ ء بيا اتفاؽ تراخيص االستيراد، ك نظاـ االستيراد لبلتحاد األكركبي يخالؼ األحكاـ التي جا
تـ ألجؿ ىذه األسباب [، ك  GATSأخيرا اتفاؽ الخدمات ] ات االستثمار المتصمة بالتجارة ك إجراء

مع إلزاـ االتحاد  1997يات المتحدة األمريكية عاـ الفصؿ في النزاع التجارم الدكلي لصالح الكال
األكركبي بتعديؿ نظامو المتعمؽ باستيراد المكز بشكؿ يتبلءـ مع األحكاـ التي جاءت بيا منظمة 

 .1التجارة العالمية

التي فصمت فييا أماـ منظمة التجارة العالمية ك  استنادا لما تـ سرده مف قضايا عرضت
في ىذا الشأف تـ ر الياـ الذم يمعبو ىذا األخير ك زعات، يتبيف الدك بكاسطة جياز تسكية المنا

لتشمؿ اعتبار جياز تسكية المنازعات التجارية مف األجيزة الرئيسية لممنظمة، حيث تمتد كاليتو 
، حيث يعتمد في تأدية ميامو الخدمات كالممكية الفكرية بشكؿ متكامؿمجاالت التجارة في السمع ك 
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اإلجراءات التي تنظـ تسكية النزاعات التجارية القائمة بيف المتعمقة بالقكاعد ك  يقة التفاىـعمى كث
، كاليدؼ الذم سطرتو منظمة [ DSUالدكؿ العضك في المنظمة ] تفاىـ تسكية المنازعات 

النزاع القائـ طبعا كفؽ األطر  التجارة العالمية مف خبلؿ ذلؾ ىك إيجاد حمكؿ مرضية ألطراؼ
ت بيا اتفاقية مراكش المنشئة ليا، مع التنكيو أيضا أف تفاىـ تسكية النزاعات األحكاـ التي جاءك 

االبتعاد كؿ البعد مف حمكؿ األحكاـ ف أطراؼ النزاع ) المفاكضات (، ك ذ الحمكؿ المقبكلة ميحب
 .1القضائية

إف الحكـ القضائي لنظاـ تسكية المنازعات في ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة ىك ممـز 
حسب ما تـ اإلشارة إليو في تفاىـ المنظمة، كما تميز ىذا األخير بعدة خصائص مف  بطبيعتو

القضائية عمى السمة الديبمكماسية، حيث كاف سابقا يتـ المجكء إلى الطرؽ أىميا تغميب السمة 
الديبمكماسية مف أجؿ تسكية المنازعات التجارية، لكف بإصرار مف الكاليات المتحدة األمريكية تـ 

تسكية النزاعات التجارية الدكلية، كذلؾ القانكنية السبيؿ الكحيد لكيد عمى اف الطرؽ القضائية ك التأ
البد اإلشارة أيضا إلى اتساع نطاؽ تسكية النزاعات كما ذكرنا مف قبؿ أف مذكرة التفاىـ تشمؿ 

التمقائية ، باإلضافة إلى ميزات أخرل تتمثؿ في 1994جّؿ المجاالت التي أكردتيا اتفاقية مراكش 
شير كحد أقصى في حالة  15- السرعة في اتخاذىاثناء تبني قرارات تسكية النزاع ك أ

ىذا مف شأنو تعزيز بفض النزاعات التجارية القائمة ك مع تبني الشفافية أثناء القياـ  -االستئناؼ
 .2العدالة ككضكح اإلجراءات لمدكؿ المتنازعة

 منظمة العالمية لمتجارة:طريقة عمؿ جياز تسكية النزاعات بال -1-(2

قبؿ الخكض في طريقة العمؿ التي يتخذىا الجياز، مف الميـ التطرؽ إلى أنكاع الشكاكل 
شيكعا شكاكل األكثر ، ك 3شكاكل عدـ االنتياؾ (شكاكل االنتياؾ ك  التي سمح بيا ىذا النظاـ )

ة لتحقيؽ األىداؼ، التي تتمثؿ في تقديـ الشاكي إثبات يتعمؽ بكجكد إبطاؿ أك إعاقاالنتياؾ ك 

                                                           

المتحدة (، تسكية النزاعات ] منظمة التجارة  مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ التنمية ك التجارة ) ىيئة األمـ – 1
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نفس  بمعنى كجكد خرؽ أك إخبلؿ عضك في المنظمة بالتزاماتو المكثقة في االتفاقية المنشئة ليا،
االت االنتياؾ بالصراحة الشيء في حالة المساس بالمزايا التجارية لؤلطراؼ األخرل، كتتميز ح
نظر فييا جياز تسكية ي كالكضكح، أما شكاكل عدـ االنتياؾ تعد النكع الثاني مف الشكاكل التي

 حيث أف ىذه الشككل تستخدـ ضد أم إجراء يتخذه أحد 1994قد أقرت ذلؾ جات المنازعات ك 
نتج عف ذلؾ  ، إال أنو1994لك لـ يكف متعارضا مع جات األطراؼ العضك في المنظمة حتى ك 

 .1إلغاء أك انتقاص مف المزايا التجارية المتكقعة مف طرؼ عضك آخر

  منظمة لشككل أحد الدكؿ األعضاء،عمى تمقي ال جارم غالبا ما يقكـ بناءإف النزاع الت
عمى ىذا المنكاؿ اؼ النزاع ك طبعا بعد فشؿ كؿ الطرؽ الكدية لمكصكؿ إلى حمكؿ مرضية ألطر 

ر مراحؿ متعددة أكليا المرحمة التشاكرية التي تقدر مدتيا فإف عممية الفصؿ في النزاع تمر عب
تفاىـ لنزاع فرصة حؿ النزاع القائـ بشكؿ كدم عمبل باليدؼ المسطر في بشيريف تتيح ألطراؼ ا

بحث عف الحمكؿ الكدية الالقضائية ك المتمثؿ في االبتعاد عف الحمكؿ تسكية النزاعات التجارية ك 
أىميا المساعي الحميدة التي تسمح  في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تـ اتخاذ عدة كسائؿالمرضية، ك 

ية التفاكض استنادا لما عرض عميو مف نكايا األطراؼ المتنازعة، بدخكؿ طرؼ ثالث يؤسس لعمم
أك االعتماد عمى الكساطة بتدخؿ طرؼ ثالث أيضا عف طرؽ عرضو لحمكؿ عمى األطراؼ 
المتنازعة، كذلؾ مف الممكف أيضا تشكيؿ لجنة تحكز عمى ثقة األطراؼ المتنازعة تعمؿ عؿ 

 .2لقائـتقديـ اقتراحات مف أجؿ فض النزاع التجارم ا

مف المرحمة األكلى لتسكية النزاع، لمشاكي الحؽ في تقديـ طمب في حالة انقضاء شيريف 
الذم يتكفؿ بيذا اإلجراء جياز ك  –المرحمة الثانية  –تككيف مجمس خاص لمنظر في الدعكل 

 لمنظر في األمر ثـ اصدار تقريره المؤقت، ثـ النيائي. تسكية المنازعات

اؼ في النزاع بما جاء في التقرير، لو الحؽ في أف يطعف في إذا لـ يتفؽ أحد األطر 
النتيجة أك التكصيات لدل ىيئة الطعف مف أجؿ مراجعة نتيجة الحكـ فتقرىا أك تعدليا، ثـ تحرير 
تقرير نيائي ممـز لمطرؼ المشتكى منو، فإذا أىمؿ ذلؾ تجرل مفاكضات تحديد التعكيض لصالح 

                                                           

بكجبلؿ صبلح الديف، خصكصية التعكيض في شكاكل عدـ االنتياؾ في قانكف منظمة التجارة العالمية،  – 1
 .65، ص 2011، جامعة بسكرة ) الجزائر (، 23مجمة العمـك اإلنسانية، العدد 

 .370منيرة أحمد عبد اهلل البشارل، المرجع السابؽ، ص  – 2
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لؾ يتـ المجكء أخيرا إلى تطبيؽ إجراءات ردعية ضد الطرؼ في حالة تعذر ذالطرؼ المتضرر، ك 
 .1الذم تسبب في الضرر

إف نظاـ تسكية النزاعات التجارية الذم تضمنتو أحكاـ المنظمة العالمية لمتجارة يتعمؽ فقط 
لمنظمة، أما االلتزامات ألعضاء ابيف الحككمات فيما يخص الحقكؽ ك  بتسكية النزاعات القائمة

الييئات غير الحككمية ليس ليا الحؽ االستفادة مف جياز ك  المنظمات الدكليةركات ك األفراد كالش
تسكية النزاعات التي ىي طرؼ فييا، لكف المذكرات المكتكبة المقدمة مف ىذه األطراؼ التي 

، لكف ذكرت سالفا يتـ قبكليا لدل ىيئة االستئناؼ مف أجؿ تدارسيا ] مذكرات صديؽ المحكمة [
 .2محؿ جداؿ لدل غالبية أعضاء منظمة التجارة العالمية ىذا األمر ىك

كضماف لتنفيذ االتفاقات أقرت مذكرة تسكية النزاعات التجارية فرض جزاءات اعتبرتيا 
 كمف ىذا المنطمؽ تـ اعتماد عدة طرؽ لتنفيذ تقارير الخبراء أك تقرير ىيئة االستئناؼ: » الدكلية،

 لتكصيات فريؽ الخبراء أك الييئة االستئنافية. لزاماأكال: االمتثاؿ: مثكؿ الطرؼ المخؿ إ

ثانيا: التعكيض: جكاز لممدعي إذا لـ يمثؿ الطرؼ المخؿ لمتكصيات خبلؿ األجؿ المحدد 
 لو.

االلتزامات: حيث يجكز لمطرؼ المضركر أف يطمب مف كقؼ التنازالت ك ثالثا: تعميؽ أك 
تتمثؿ في تعميؽ التنازالت أك أية التزامات  تخكيمو اتخاذ إجراءات ردعية جياز تسكية النزاعات

 .3«بغية التأثير في تجارة الطرؼ المخؿ أك المخالؼ...

ركزت منظمة التجارة العالمية مف خبلؿ النظاـ الذم كضعتو في فض النزاعات ذات 
الطابع التجارم الدكلي، عمى السرية في اإلجراءات حيث أف اجتماعات ىيئة التسكية كجمسات 

ع الشفيية لييئة االستئناؼ كميا تتـ خمؼ أبكاب مغمقة، كذلؾ نفس األمر بالنسبة االستما
 لمعركض المكتكبة ليذه الييئات تتسـ بالسرية.

                                                           

ميمية، مجمة العمـك نظمة التجارة العالمية: دراسة مسحية تحأحمد بمكافي، نظاـ فض المنازعات في م – 1
 .17 – 16، ص 2011، جامعة الممؾ عبد العزيز ) السعكدية (، 11عمـك التسيير، العدد االقتصادية ك 

 .48التنمية، المرجع السابؽ، ص ؿ التجارة ك مؤتمر األمـ المتحدة حك  – 2
 .380رشيد مجيد الربيعي، المرجع السابؽ، ص  – 3
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  آلية مراجعة السياسة التجارية: -(3

الجياز المسؤكؿ عف متابعة السياسات التجارية لمدكؿ  تعتبر آلية مراجعة السياسة التجارية
تككف ىذه المتابعة بشكؿ دكرم، كيضطمع بمسؤكلية الجياز المجمس [، ك  TPRMاألعضاء ] 

كما يباشر الجياز ميامو في الدكؿ المتقدمة كؿ سنتيف،  العاـ لممنظمة، استنادا بمبدأ الشفافية
 .1لبلتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية 03الممحؽ رقـ ، كأربع سنكات بالنسبة لمدكؿ النامية

امات المحددة في اتفاقية تنفيذ االلتز الجياز فرض الرقابة عمى احتراـ ك اء ىذا إف اليدؼ مف إنش
عدـ انتياكيا، مع إبراز العراقيؿ التي تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ مع اقتراح مراكش كمبلحقيا ك 

الحمكؿ المناسبة كما تؤدم ىذه اآللية إلى زيادة التزاـ الدكؿ بالتعيدات كاألحكاـ الكاردة في 
 التجارية المتعددة األطراؼ.االتفاقيات 

 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية5 الفرع الثالث

راء التجارة الخارجية، : شارؾ كؿ مف كز 1996المؤتمر الكزارم األكؿ في سنغافكرة عاـ  -(1
ضمف في اجتماعاتو دكلة عضك في منظمة التجارة العالمية، ت 120الزراعة ألكثر مف المالية ك 
جماعية بيف الدكؿ األعضاء، كما احتكل عمى مناقشة جدكؿ أعماؿ المنظمة ثنائية ك  أعماؿ

 .2ؿ سنتيف مف بدء المنظمة لكظائفياخبلؿ أك 

: انعقد بالتزامف مع الذكرل الخمسيف لتأسيس 1998عاـ  في جنيؼ المؤتمر الكزارم الثاني -(2
الخاص بالمنظمة مع عرض أنشطتيا  م المتعدد األطراؼ، تـ المكافقة عمى االتفاؽالنظاـ التجار 

مناقشتيا بيف الكزراء حكؿ تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية، كنتج عف ىذا المؤتمر إعبلنيف ك 
الثاني يتعمؽ بالتجارة اإللكتركنية ظاـ التجارة بيف أكثر مف دكلتيف ك كزارييف، األكؿ خاص بن

 .3العالمية

د ىذا المؤتمر بمركز المؤتمرات : لقد تـ عق1999عاـ  في سياتؿ المؤتمر الكزارم الثالث -(3
حيث شارؾ  التجارة ) كاشنطف (، ككانت الكاليات المتحدة األمريكية التي ترأست ىذه الدكرةك 

                                                           

ببلؿ، المسألة الزراعية في المنظمة العالمية لمتجارة، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية  يمزيان – 1
 .20، ص 2014-2013،  -الجزائر  –التجارية كعمـك التسيير، جامعة الحاج لخضر ) باتنة ( ك 
 .127سييؿ حسسف الفتبلكم، منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .128 المرجع نفسو، ص – 3
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بمد، كاليدؼ مف ىذه الدكرة الكصكؿ إلى المزيد مف تحرير التجارة العالمية  150حكالي أكثر مف 
 .1خدمات، كالنشاطات االستثماريةالزراعية ك خاصة في مجاالت السمع ال

: تـ عقد ىذه الدكرة في العاصمة القطرية 2001المؤتمر الكزارم الرابع في قطر عاـ  -(4
تـ اتخاذ العديد مف القرارات متعمقة بتحرير منظمة غير حككمية ك  647رؾ حكالي الدكحة، شا

 .2التجارة الدكلية

: تضمف دكرة تقييمية حكؿ 2003سيؾ ( عاـ المؤتمر الكزارم الخامس في كانككف ) المك -(5
النتائج المتكصؿ إلييا في المقاءات األخيرة التي سبقت المؤتمر، مع االىتماـ أيضا بمكضكع 

 .3المنسكجات، طبعا بالرجكع إلى ما أثير في مؤتمر سنغافكرةرير التجارة في السمع الزراعية ك تح

: اىتـ المؤتمر بتسكية الممفات 2005المؤتمر الكزارم السادس في ىكنغ ككنغ عاـ  -(6
المتعمقة بممفات قطاع الزراعة  السابقة، مع اعتماد جدكؿ زمني جديد لممفاكضات المستقبمية

الكصكؿ إلى أسكاؽ المنتجات الزراعية، قطاع الخدمات مع تناكؿ الممؼ الخاص بمذكرة تفاىـ ك 
عممية إضفاء الحماية ة تتمثؿ بالبيئة ك اـ بممفات جديد، كاالىتمتسكية النزاعات التجارية الدكلية

دماجيا في عالـ األعماؿ ك الدكلية لحقكؽ الممكية الفكرية ك القانكنية   .4التجارةا 

فيز عمى ضركرة : عقد ىذا المؤتمر مف أجؿ التح2009المؤتمر الكزارم السابع في جنيؼ  -(7
التجارة حكؿ ج التفاقيات المناقشات بيف جميع أعضاء المنظمة لتكقيع نماذتكثيؼ المفاكضات ك 

                                                           

أىمية الزراعة في المفاكضات التجارية، لثالث لمنظمة التجارة العالمية ك أككار غكرالر، المؤتمر الكزارم ا – 1
 .18، ص 2001، مركز أنقرة ) تركيا (، 22مجمة التعاكف االقتصادم بيف الدكؿ االسبلمية، المجمد 

 .129المرجع السابؽ، ص  ،عالميةمنظمة التجارة السييؿ حسيف الفتبلكم،  – 2
3 - The Fifth WTO Ministerial Conference, News and Events,  ] Ministerial Conferences [. 
Website: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/min03_e.htm 

 23:20بتكقيت  15/06/2015تاريخ االطبلع: 
 

 – 13كتيب المؤتمرات الكزارية لمنظمة التجارة العالمية، المؤتمر الكزارم السادس ] ىكنغ ككنغ  – 4
 .15[، منشكرات كزارة االقتصاد، االمارات العربية المتحدة، د.ط، د.س.ف، ص  18/12/2005

Link : http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-

Negotiations-WTO/Publications/pdf 

 01:20بتكقيت  16/09/2015تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/min03_e.htm
http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/Publications/pdf
http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/Publications/pdf
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الصناعية، كىذا طبعا لما انجّر عف ىذيف القطاعيف مف خبلفات كاضحة المنتجات الزراعية ك 
 .1تكافؽ في اآلراء بشأف ىذه المنتجاتكاف البد مف البحث عف حمكؿ كسط ك 

: تـ التطرؽ في ىذه الدكرة إلى ضركرة التسكية 2011المؤتمر الكزارم الثامف في جنيؼ  -(8
الصناعية مف خبلؿ التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي، مؼ المتعمؽ بالمنتجات الزراعية ك لمم النيائية

 .2خصكصا مسألة الكصكؿ إلى األسكاؽ بالنسبة لمدكؿ النامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .18، ص السابؽالمرجع ، كتيب المؤتمرات الكزارية لمنظمة التجارة العالمية – 1
2 – CHAIB Baghdad, Les prospectives du commerce international, Edition Houma, Alger, 

2012.p.p.88 – 89. 
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 الفصل الثاني5 مكانة منظمة التجارة العالمية ضمن التنظيم القانوني الدولي

تتضمف  ككالة دكلية متخصصة، يتضح أف ىذه األخيرة باعتبار أف منظمة التجارة العالمية
المستمزمات الكاجب تكافرىا لمنحيا الشخصية القانكنية الدكلية، حيث أف ىذه المستمزمات ال 
تخرج عف اطار أف المنظمة تككف ليا ارادة مستقمة كأف تباشر اختصاصات محددة، كأف يككف 

يضا عمى تنفيذ قراراتيا كتكصياتيا كفرضيا عمى ليا ذمة مالية مستقمة كخاصة بيا، مع القدرة أ
، ىذا مف جية، أما مف ناحية عممية االنضماـ الدكؿ كالكيانات التي تتمتع بصفة العضكية

المكثقة في االتفاقية المنشئة ليا أف كؿ الدكؿ التي تتمتع باستقبلؿ  لممنظمة فقد أقرت أحكاميا
يا الحؽ في االنضماـ إلى المنظمة، كما سمحت أيضا تاـ في إدارة عبلقاتيا التجارية الخارجية ل

اإلقميمية عمى سبيؿ المثاؿ تشمؿ التكتبلت االقتصادية لجمركية المنفصمة لتتسع الرقعة ك لؤلقاليـ ا
 .االتحاد األكركبي

تسعى  ، حيثإضافة لمتنظيـ الدكلي ككياف مستقؿ بذاتو يعتبرالمنظمة العالمية لمتجارة  إف
عبلقات بيف  دكلية، كعمى ىذا النحك ترتبت عدةا إلى تطكير العبلقات التجارية الدائمىذه األخيرة 

فالمتفحص الختصاصات المنظمات  منظمة التجارة العالمية كأشخاص القانكف الدكلي العاـ،
الدكلية المتعمقة بمجاؿ التجارة الدكلية يجد قسما منيا تتداخؿ فيو اختصاصات تمؾ المنظمات 

نيا، األمر الذم أدل بيا إلى حتمية التعاكف كاالبتعاد عف التنافر، طبعا في إطار كتتشابؾ فيما بي
المساىمة في حفظ األمف كالسمـ الدكلييف مف خبلؿ تقديـ الحمكؿ المتعمقة بالتجارة الدكلية فيما 

 ضؼ إلى ذلؾ الدفع إلى التعاكف كالتنسيؽ بيف الدكؿ الممثمة في المنظمات الدكلية بيف الدكؿ،
رساء قانكف التجارة الدكلية الذم ارتسمت مبلمح أحكامو كتطكرت بشكؿ كاضح بعد تأسيس إل

تـ  كؿ ىذه الجكانب كلغرض تكضيح، -منظمة التجارة العالمية–ىذه الككالة الدكلية المتخصصة 
 .تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف
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 دولي العامالمبحث األول5 عالقة منظمة التجارة العالمية بقواعد القانون ال

الدمار الذم ما بعد الحرب العالمية الثانية ك بالتحديد فترة بالرجكع إلى المرحمة التاريخية ك 
خمفتو، التي اعتبرت مف أىـ التحفيزات لممجتمع الدكلي في النيكض إلى بناء نفسو، ىذا عف 

يا ميمت ككاالت متخصصةية مف خبلؿ إنشاء منظمات دكلية ك طريؽ تسكية العبلقات الدكل
قكاعد القانكف الدكلي العاـ، كنخص الذكر ىيئة األمـ اسية بناء نظاـ دكلي تحكمو أسس ك األس

قكمياتيا عمى اختبلؼ أجناسيا ك المتحدة التي كاف اليدؼ مف إنشائيا التعاكف بيف األمـ 
االت السمـ في العالـ، كبمحاذاة ىذه الييئة الدكلية ككك مذاىبيا الدينية، مع تحقيؽ األمف ك 
لي البنؾ الدكلييف حيث أككمت ليما ميمة تحقيؽ االستقرار الماتخصصة أىميا صندكؽ النقد ك م

التنمية في شتى المجاالت، في ىذا اإلطار كاف البد مف إيجاد نظاـ يساعد النقدم في العالـ ك 
مكممة لقكاعد دكلي، استنادا عمى أحكاـ ممزمة ك عمى بناء العبلقات التجارية عمى الصعيد ال

انكف الدكلي العاـ، طبعا تـ تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة التي تتخذ الق
ية المعتمد عمييا في تأدية مياميا، كما اعتبر المنشئة ليا األرض 1994مف أحكاـ اتفاقية مراكش

إلى قانكف منظمة التجارة العالمية العنصر المركزم في الدفاع عف السياسة التجارية اليادفة 
أف قانكف منظمة التجارة العالمية لو عبلقة كطيدة تحرير التجارة العالمية، كبالتالي يمكف تمخيص 

 .بقكاعد القانكف الدكلي العاـ، كلمتكضيح أكثر تـ تناكؿ ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف

 وقواعد القانون الدوليين قانون منظمة التجارة العالمية طبيعة العالقة ب5 المطمب األول

مف المعمكـ أف القانكف الدكلي العاـ لو أىداؼ أكثر شمكلية تتماشى مع التغيرات التي 
 اإلقميمية كغيرىاكؿ العديد مف المنظمات الدكلية ك تحدث في المجتمع الدكلي، فاشتمؿ بجانب الد

 مف األشخاص الدكلية.

لي، مما أدل أيضا قد نتج عف ذلؾ اتساع رقعة الركابط القانكنية التي يحكميا القانكف الدك 
إلى ظيكر فركع أساسية لمقانكف الدكلي حيث تـ التمييز بيف نكعيف ىما الفركع التقميدية، كالفركع 

العمؿ قميدية يمكف المبلحظة أف الفقو ك الجديدة لمقانكف الدكلي العاـ، عند التطرؽ لمفركع الت
دم الذم يضـ بدكره مجمكعة ( فركع أىميا القانكف الدكلي االقتصا 06الدكلييف استقرا عمى ) 

مف القكاعد القانكنية التي تنظـ الحمكؿ القانكنية لمعبلقات االقتصادية كالتجارية الدكلية، فيما بيف 
قتصادية في التنمية االالتي تسيـ  الفاعميف في المجتمع الدكلي، ككذلؾ التي تنشأ بيف المؤسسات
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ساعدت عمى ظيكر ىذا القانكف كفرع  ، طبعا مف العكامؿ التي1في صكر استثمارات أجنبية
م العالمي، أم مستقؿ مف فركع القانكف الدكلي ىك بركز مبلمح ىيكمية جديدة لمنظاـ االقتصاد

عمى ىذا األساس فإف ىذه الييكمية ك  دكؿ نامية، إضافة إلى الدكؿ األقؿ نمكاكجكد دكؿ متقدمة ك 
لي، كمف جية أخرل بركز ظاىرة االعتماد الجديدة يمكف أف تبرز أنماط جديدة لتقسيـ العمؿ الدك 

 .الدكلي المتبادؿ كعامؿ ميـ في جعؿ ىذا القانكف فرعا مستقبل مف فركع القانكف الدكلي

الدكؿ، أدل إلى بادؿ اقتصادم بيف مختمؼ الشعكب ك ىذا كتجدر اإلشارة إلى أف قياـ ت
لذم يتضمف ا « دكليالنظاـ االقتصادم ال »نشأة مجمكعة مف القكاعد يطمؽ عمييا مصطمح 

القكاعد القانكنية التي تنظـ عممية التبادؿ االقتصادم الدكلي، كفي ىذا مجمكعة مف المبادئ ك 
االطار احتمت فكرة التعاكف الدكلي في مجاؿ بناء العبلقات االقتصادية الدكلية أىمية كبرل كىذا 

ىك تحقيؽ استقرار دكلي تماشيا مع األىداؼ المسطرة مف طرؼ الفاعميف في المجتمع الدكلي ك 
 .2في شتى المجاالت مع دفع عجمة التنمية عبر العديد مف دكؿ العالـ

 03إف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة كضح فكرة التعاكف الدكلي في مادتو األكلى الفقرة 
تصادية كاالجتماعية تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االق»...

 .3«الحريات األساسية لمناس جميعا...عمى تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف ك اإلنسانية، ك الثقافية ك ك 

الدكافع التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية ف األسباب ك إ ،تـ تناكلو سالؼكفقا لما 
ة في ىك العمؿ عمى تكطيد العبلقات التجارية الدكلية استنادا عمى أسس كضكابط قانكنية مكثق

بمعنى أف ليا استقبللية في  ،يتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية ياف دكلي مستقؿ بذاتوقالب ك
قمة تماما عف حككمات الدكؿ المنشئة ليذه المنظمة، كقد ذمة مالية مست إلىإرادة التعامؿ إضافة 

                                                           

، ص 2004التكزيع، الجزائر، عمـك لمنشر ك (، دار ال 1لعاـ ) ججماؿ عبد الناصر مانع، القانكف الدكلي ا – 1
23. 
(، مذكرة حجيتيا مقانكف الدكلي العاـ ) ماىيتيا ك عباس ماضكم، المصادر التقميدية غير االتفاقية ل – 2

 – 25، ص 2013-2012العمـك السياسية، جامعة محمد خيضر ) بسكرة (، الجزائر، ماجستير، كمية الحقكؽ ك 
26. 
بالكاليات  26/08/1945النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، تـ التكقيع بتاريخ دة ك ميثاؽ األمـ المتح – 3

 www.mfa.gov.eg. منشكر عمى مكقع: 24/10/1945المتحدة األمريكية، تاريخ النفاذ في 

 10:15بتكقيت  17/09/2015تاريخ االطبلع: 

http://www.mfa.gov.eg/
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، كفي ىذا 1994تـ ضبط أحكاـ منظمة التجارة العالمية كما ىك معمكـ في اتفاقية مراكش عاـ 
صدد عند القياـ بتحميؿ االتفاقية المنشئة لممنظمة في ضكء القانكف الدكلي العاـ، تجدر اإلشارة ال

معاىدات مف أىـ المصادر الرسمية لمقانكف الدكلي العاـ، فقد أكدت عمى ذلؾ ديباجة إلى أف ال
قات عمى الدكر البالغ لممعاىدات في تاريخ العبل 1969اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات عاـ 

عامة التي الدكلية خاصة المعاىدات الجماعية المنشئة لممنظمات الدكلية نظرا لطبيعة قكاعدىا ال
 تمـز العديد مف الدكؿ.

أحكاميا تطبؽ عمى أية معاىدة منشئة » مف اتفاقية فيينا عمى أف  05قد كرد في المادة 
اإلخبلؿ بأية قكاعد خاصة أك عمى أية معاىدة تبـر في نطاؽ منظمة دكلية دكف  لمنظمة دكلية

مع التأكيد عمى كجكب خضكع أحكاميا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، استنادا عمى  ،1«بالمنظمة 
ذلؾ فإف أحكاـ المنظمة العالمية لمتجارة المتضمنة في قالب اتفاقية فيي تخضع لؤلحكاـ التي 

ع ىذه األخيرة ألحكاـ القانكف كردت في اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات، ىذا ما يفسر عمى خضك 
 الدكلي.

إف المصادر التي تستمد منيا المنظمات الدكلية قكتيا القانكنية ىي نفسيا المصادر 
مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية  38المككنة لمقانكف الدكلي العاـ، التي أقرتيا المادة 

لتي ترفع إلييا كفقا ألحكاـ القانكف كظيفة المحكمة أف تفصؿ في المنازعات ا – 1» كما يمي: 
 الدكلي، كىي تطبؽ في ىذا الشأف:

الخاصة التي تضع قكاعد معترؼ بيا صراحة مف جانب الدكؿ االتفاقات الدكلية العامة ك  –أ 
 المتنازعة

 العادات الدكلية المعتبرة بمثابة قانكف دّؿ عميو تكاتر االستعماؿ –ب 

 قرتيا األمـ المتمدنةمبادئ القانكف العامة التي أ –ج 

يعتبر ىذا أك القانكف العاـ في مختمؼ األمـ، ك مذاىب كبار المؤلفيف في المحاكـ ك  أحكاـ –د 
 .59ذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة مصدرا احتياطيا لقكاعد القانكف ك ذاؾ 

                                                           

، 27/01/1980، تاريخ النفاذ في 23/05/1969نكف المعاىدات، تاريخ التصديؽ في اتفاقية فيينا لقا – 1
 .293متحصؿ عميو مف: جماؿ عبد الناصر مانع، المرجع السابؽ، ص 
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ؿ في القضية ال يترتب عمى النص المتقدـ ذكره أم إخبلؿ بما لممحكمة مف سمطة الفص – 2
 .1«االنصاؼ متى كافؽ أطراؼ الدعكل عمى ذلؾ ا لمبادئ العدؿ ك كفق

مف كجية نظر القانكف الدكلي العاـ في أف المعاىدات عند تنفيذىا ىي ممزمة لؤلطراؼ 
التي ارتضتيا مما يؤكد عمى قكة القانكف بيف أطراؼ المعاىدة، ىذا عمبل بقاعدة أساسية تتمثؿ 

جكب االنصياع ألحكاـ المعاىدة عف طريؽ القياـ بإنشاء ، مع ك "العقد شريعة المتعاقدين"في 
كتمة مف التشريعات الداخمية تتبلءـ مع ىذه األحكاـ، كنجد ذلؾ جميا في ما أقرتو اتفاقية مراكش 

يعمؿ كؿ عضك عمى مطابقة : » 04الفقرة  16المنشئة لمنظمة التجارة العالمية في المادة 
جراءاتو اإلداريةكلكائحو ك  قكانينو  .2«مع التزاماتو المنصكص عمييا في االتفاقات الممحقة  ا 

القانكف الدكلييف مف إعطاء أكلكية لمعاىدة متعارضة عمى أثرا باالتجاه السائد في الفقو ك ت
سمك اتفاقية مراكش المنشئة كركجكام قد اعترفت صراحة بعمك ك أخرل فإف اتفاقيات جكلة األ

 استنادا بمضمكف المادة السادسة االتفاقات الممحقة لمنظمة التجارة العالمية عمى غيرىا مف
بيف حكـ كارد في ىذه إذا حدث تعارض »  حة ما يمي:ا، فقرتيا الثالثة حيث نصت صر عشر

حكـ كارد في أم مف االتفاقات التجارية المتعددة األطراؼ تككف الحجية بيذه االتفاقية االتفاقية ك 
 .3«في حدكد التعارض 

اتفاقاتيا الممحقة بيا، ترتب مسؤكلية التجارة العالمية ك  ف اتفاقية منظمةكذلؾ يمكف القكؿ أ
 ىذا ما يتكافؽ مع قكاعد القانكف الدكلي.مى الدكؿ األعضاء التي تخترقيا ك دكلية ع

التصرفات االنفرادية، فقد ينشأ االلتزاـ الدكلي ذلؾ فقرارات المنظمات الدكلية ك  إضافة إلى
نفردة ألحد أشخاص القانكف الدكلي إلى إنشائو، كما قد ينشأ نتيجة الفعؿ نتيجة اتجاه اإلرادة الم

منشئة لمنظمة التجارة العالمية اتفاقية مراكش ال بالرغـ مف كجكد لكفثراء ببل سبب، الضار أك اال

                                                           

مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ) تـ الحاقو بميثاؽ األمـ المتحدة (، المرجع السابؽ،  38المادة  – 1
 .52ص 
، متحصؿ عميو مف: أسماء مكالم، لمتجارة منظمة العالميةلم المنشئمراكش  مف اتفاؽ 04قرة ف 16المادة  – 2

 .194المرجع السابؽ، ص 
دكرىا في تنمية اقتصاديات البمداف اإلسبلمية، دار محمكد، منظمة التجارة العالمية ك محمد عبيد محمد  – 3

 .323، ص 2007الكتب القانكنية، مصر، د.ط، 
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إال أنيا رئيسي لممنظمة، ك قرارات صادرة عنيا تعتبر كمصدر أساسي ك كما تتضمنو مف أحكاـ 
نخص الذكر العرؼ الدكلي الذم اليزاؿ مصدر ميـ لقانكف منظمة أخرل ك  تعتمد عمى مصادر

مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية حيث  38كىذا ما أقرتو المادة  ،1التجارة العالمية
يعتبر ىذا األخير كمصدر ثاف مف المصادر الرسمية لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، كغالبا ما 

عما استقر عميو العرؼ قبؿ ابراـ المعاىدة، كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ  تككف المعاىدات تعبيرا
رؼ الدكلي الذم يتضمف مجمكعة أحكاـ قانكنية عامة غير مدكنة تنشأ المفيكـ الكارد عف الع

أنيا غالبية الدكؿ بقكتيا القانكنية ك نتيجة اتباع الدكؿ ليا في عبلقة معينة، فيترسخ االعتقاد لدل 
 .2مجتمع الدكليأصبحت مقبكلة مف ال

كما أف منظمة الجارة العالمية أخذت بالمبادئ العامة لمقانكف التي تتفرع عنيا قكاعد أخرل 
عمما أف ىذه المبادئ قد تعدت مف  ،3التشريعإلى حيز التنفيذ في صكرة العرؼ ك تطبيقية تخرج 

االلتزاـ بالتعكيض العبلقات الفردية إلى العبلقات الدكلية، عمى سبيؿ المثاؿ مبدأ حسف النية، 
عمى مف تسبب بإلحاؽ الضرر لمغير، مبدأ العقد شريعة المتعاقديف، مبدأ احتراـ الحقكؽ 
المكتسبة، كيمكف المبلحظة جميا أف أحكاـ االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية اىتمت 

 بشكؿ كبير بيذه المبادئ القانكنية العامة.

قكاعد القانكف قة تقارب بيف اتفاقات المنظمة ك ة ظيرت عبلمنذ نشأة منظمة التجارة العالمي
حيث أف أساس ىذا التقارب تطبيؽ القكاعد  –اعتبارىا منظمة دكلية ذات طابع تجارم  –الدكلي 

 عمى مسائؿ قانكنية تخص المنظمة.العرفية المفسرة لنصكص القانكف الدكلي 

لمية اعتمدت عمى مصادر فرعية إضافة إلى المصادر الرسمية، فإف منظمة التجارة العا
/د مف النظاـ 01الفقرة  38أخرل تمثمت أكال في أحكاـ المحاكـ، تماشيا مع ما جاء في المادة 

مطبؽ مف لييا لبلستدالؿ عمى ما ىك قائـ ك األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، حيث يمكف الرجكع إ

                                                           

شكالية االنضماـ ليا، أطركحة دكتكراه، كمية انكني لمنظمة التجارة العالمية ك قة، النظاـ القبسكرم رفي – 1 ا 
 .64، ص 2015-2014(، الجزائر،  -باتنة  –الحقكؽ كالعمـك السياسية ) جامعة الحاج لخضر 

لمصدر القكمي عبلقتو بالشريعة االسبلمية، االمصرم، القانكف الدكلي العاـ ك  إيناس محمد البيجي، يكسؼ – 2
 .57، ص 2013، 1ط ،لئلصدارات القانكنية، مصر

 .256جماؿ عبد الناصر مانع، المرجع السابؽ، ص  – 3
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ألحكاـ  ـلفقو الدكلي كمصدر مميكما تـ ادراج ا ،1لتفسير ما ىك غامضاعد القانكف الدكلي ك قك 
مذاىب كبار المؤلفيف في القانكف الدكلي  –منظمة التجارة العالمية أثناء القياـ بتأدية مياميا 

حيث أف ىذا األخير ال يخمؼ قكاعد قانكنية بؿ يساعد عمى التعرؼ  –العاـ في مختمؼ األمـ 
فيميا رؼ عمى القكاعد الدكلية ك بيا لمتععمييا، لذا فالفقو الدكلي يعتبر كمرجعية أساسية يستعاف 

، كمف ىذا المنطمؽ استعانت منظمة التجارة العالمية كسائرىا مف المنظمات الدكلية 2ك تفسيرىا
باآلراء الفقيية بغية تحقيؽ نكع مف المبلءمة ألحكاميا المكثقة في اتفاقية إنشائيا مع قكاعد 

 االنصاؼ كمصدر آخر لمنظمة التجارةئ العدؿ ك تـ اتخاذ مباد ، في نفس السياؽالقانكف الدكلي
مف النظاـ الساسي لمحكمة العدؿ  02الفقرة  38العالمية، عمما أنو تـ اإلشارة إليو في المادة 

مف خبلؿ  الدكلية ) مصدر مف مصادر القانكف الدكلي العاـ ( كاعتبرت عمى أنو يتـ استخبلصيا
ماف االنصاؼ تعتبر كفكرة مرنة تختمؼ بحسب الز العقؿ  كحكمة التشريع كلذلؾ فقكاعد العدؿ ك 

 المكاف.ك 

مف المسمـ بو أف المنظمات الدكلية تتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية بمعنى ليا استقبلؿ 
ذاتي تاـ مف شتى النكاحي، لذا فإف القرارات التي تصدرىا ىي إحدل الكسائؿ التي تعبر بيا عف 

يرتب آثار قانكنية معينة عمى ىذا األساس تـ اعتبارىا  إرادتيا الذاتية، كالذم مف شأنو أف
 در القانكف الدكلي.كمصدر مف مصا

يمكف  مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية 38لمتنكيو فقط أثناء الرجكع إلى المادة 
المبلحظة عمى أنيا أغفمت النص عمى قرارات المنظمات الدكلية مف بيف مصادر القانكف 

طبعا راجع إلى ظركؼ زمنية بحتة حيث لـ تكف المنظمات الدكلية قد انتشرت بعد،  الدكلي، كىذا
تزايد لممنظمات الدكلية فمك أعيدت لذم شيده المجتمع الدكلي حديثا ك عمى عكس التطكر ا

/أ لتضمنت قرارات المنظمات الدكلية ألىميتيا في تطكير ك تحقيؽ اإلضافة  38صياغة المادة 
 .3لدكليفي قكاعد القانكف ا

                                                           

 .265ص جماؿ عبد الناصر مانع، المرجع السابؽ،  – 1
 .61إيناس محمد البيجي، يكسؼ المصرم، المرجع السابؽ، ص  – 2
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إف المنظمات الدكلية قراراتيا الصادرة تككف استنادا عمى ميثاؽ األمـ المتحدة بحيث ال 
كبالتالي  ،1يجكز الخركج عف ذلؾ، بمعنى أف قراراتيا تعتبر أعماال تنفيذية لنصكص الميثاؽ

العرفية فالقرارات الصادرة عف المنظمات الدكلية أف تساىـ باالنتقاؿ السريع إلى تكييؼ القكاعد 
لظركؼ الحيمة العصرية، في ىذا االطار يمكف االستخبلص مما سبؽ أف منظمة التجارة 
العالمية بصفتيا منظمة دكلية ىي تتفاعؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف إنشائيا مع 

 أحكاـ القانكف الدكلي.

منظمة التجارة الحصانات التي يمنحيا الدكؿ األعضاء لف الجدير بالذكر أف االمتيازات ك م
الحصانات التي تتمتع بيا الككاالت كممثمييا ىي مماثمة لبلمتيازات ك العالمية بما فييا مكظفييا، 

، كما أف 21/11/1947المتخصصة المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
ية في الكضع بلت ىيكمالمنظمة رسخت في اتفاقيتيا المنشئة ليا كجكب االلتزاـ أك التعيد بتعدي

المكائح الداخمية مع االلتزامات المنصكص عمييا في اتفاقية االقتصادم كمطابقة القكانيف ك 
عمك االلتزامات الدكلية، لي ك مراكش، كىذا ما يؤكد اعتماد المنظمة عمى قاعدة سمك القانكف الدك 

كلية، كاعتبرت حتجاج بالقانكف الكطني لمتيرب مف االلتزامات الدعف طريؽ عدـ التمسؾ أك اال
منظمة التجارة العالمية ذلؾ مف بيف الشركط الكاجب أخذىا بعيف االعتبار بالنسبة لمدكؿ التي 

 .2تريد صفة العضكية في المنظمة

إف مقررات منظمة التجارة العالمية تحتؿ أىمية في دائرة القانكف الدكلي، لككنيا كسيمة 
تعدد الجكانب يتبلءـ مع العبلقات الدكلية المنظمة لمتعبير عف إرادتيا، حيث تخمؽ إطار م

كالتبادؿ التجارم الدكلي، مف جية أخرل تمتمؾ منظمة التجارة العالمية سمطة شبو تشريعية تتمثؿ 
في نطاؽ في إبراـ االتفاقيات الدكلية بتفكيض مف الدكؿ األعضاء، كلطالما كانت ىذه االتفاقيات 

مف اتفاؽ التجارة في مجاؿ الخدمات  26نتو المادة أىداؼ المنظمة، كعمى سبيؿ المثاؿ ما تضم
ككاالتيا المتخصصة، إضافة ؽ بالترتيبات المناسبة لمتشاكر كالتعاكف مع األمـ المتحدة ك فيما يتعم

إلى المنظمات الحككمية الدكلية المعنية بالخدمات، كذلؾ يجدر اإلشارة أف االتفاقية المنشئة 
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تعددة األطراؼ الممحقة بيا قد تضمنت نصكص تعطي لمنظمة لممنظمة، كاالتفاقيات التجارية م
التعاكف مع بلزمة إلبراـ اتفاقيات التشاكر ك التجارة العالمية الحؽ في كضع اإلجراءات ال

 المنظمات الدكلية المعنية بقضايا ليا صمة بمنظمة التجارة العالمية.

د سمحت لممنظمات الدكلية في نفس السياؽ البد أف نعرج إلى أف قكاعد القانكف الدكلي ق
لك لـ حتى ك  بصفة عامة بمباشرة جميع سمطاتيا التي تعتبر ضركرية في عممية القياـ بمياميا

 .1ترد في ميثاؽ تأسيسيا

لقد تعاظـ دكر منظمة التجارة العالمية في تشكيؿ دائرة القانكف الدكلي المعاصر، كىذا مف 
لدكلية، حيث أف التعامبلت كفقا لمنظاـ االقتصادم خبلؿ مساىمتيا في بناء الحياة االقتصادية ا

الدكلي سابقا لمحت إلى ضركرة كجكد سمطة ليا صفة العالمية مف أجؿ تكطيد العبلقات 
فشي النزاعات التجارية االقتصادية الدكلية، كباألخص العبلقات التجارية الدكلية، كىذا جّراء ت

لى الكجكد ساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ استقرار لعّؿ بركز منظمة التجارة العالمية إالدكلية ك 
المعامبلت التجارية الدكلية، كبالتالي تغيير كقائع التعامؿ في النظاـ االقتصادم الدكلي، بحيث 

ة، كما أف المنظمة أصبح ىذا الكياف اإلطار األساسي الذم يتضمف العبلقات التجارية الدكلي
المعمكماتية التي حكلت تعميؽ الثكرة التكنكلكجية ك كؽ ك ساىمت بشكؿ فعاؿ في التحكؿ آلليات الس

اختفاء  جكانبفييا كؿ ؿ فعّ ي ،العالـ إلى قرية عالمية يسكدىا نكع مف التنافسية لدل أطرافيا
 تحريرىا مف العكائؽ التي تحد النشاطات التجارية الدكلية.السياسية لمدكؿ، كفتح أسكاقيا ك  الحدكد

تككيف أشكاؿ ط جديدة مف تقسيـ العمؿ الدكلي ك ت أنماإف منظمة التجارة العالمية خمق
جديدة لمعبلقات االقتصادية الدكلية، كما ساىمت المنظمة مف خبلؿ التنسيؽ مع صندكؽ النقد 

باحة حرية زالة القيكد عمى الصرؼ األجنبي ك الدكلي في إ زالة تحكيؿ العمبلت ) تحرير التجارة ك ا  ا 
، طبعا كما ىك معمكـ فمف مؤشرات التحرؾ نحك جنبي (كافة العراقيؿ أماـ حركية الصرؼ األ
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التحرير في مجاؿ سعر الصرؼ ىي التغيير في نظاـ األسعار، كالتغيير في معدؿ سعر 
 .1الصرؼ

تنظيمو عمى عاصر بشكؿ كبير بالقطاع المالي ك اىتـ النظاـ االقتصادم الدكلي الم
ر بارز أيضا في ىذا الشأف، عف طريؽ الصعيد الدكلي، بحيث كاف لمنظمة التجارة العالمية دك 

لمعديد مف دكؿ  تحرير تجارة الخدمات المالية ككنيا أكثر حركية في العالـ، كىذا يعتبر تكجو جاد
ؿ العالـ إلى استقطاب رؤكس األمكاؿ األجنبية العالمية، كما أدل تحرير ىذا القطاع إلى تفعي

النفتاح المالي، مع إزالة كافة القيكد الدكلية الكصكؿ إلى حالة االمشاركة في النمك االقتصادم ك 
تكسعيا، كما جاء مقررا في اتفاقية التجارة في عمى نشاط المؤسسات المالية ك المفركضة 
 [. GATSالخدمات ] 

لقد حققت مساىمة منظمة التجارة العالمية في تحرير الخدمات المالية، نكعا مف تسييؿ 
، مع تعزيز المنافسة بيف 2مصادر التمكيؿ الدكليةك ة الكصكؿ إلى مجاالت االستثمار عممي

كبالتالي فمنظمة التجارة العالمية تككف ىنا قد أكدت عمى الدكر الفّعاؿ الذم  األسكاؽ المالية،
 تقكـ بو مف أجؿ إرساء نظاـ تجارم دكلي جديد يتماشى مع أحكاـ القانكف الدكلي.

طريؽ تحرير التجارة العالمية، كتزايد في إطار تزايد االعتماد االقتصادم المتبادؿ عف 
 حرية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ تـ ظيكر مستجدات عمى الصعيد الدكلي تمثمت حيثياتيا في ظيكر

التكنكلكجيا، كىذا طبعا بفعؿ منظمة التجارة ثكرة حركية في مجاؿ المعمكمات كاالتصاالت ك 
كة جديدة مف العبلقات بشب يد مرتبطالعالمية التي أكدت عمى أف النظاـ االقتصادم العالمي الجد

ىك معمكؿ بو في المجتمع  المالية، بحيث ال يمكف ألم دكلة أف تعزؿ نفسيا عف ماالتجارية ك 
 الدكلي.

                                                           

ر حركة أسعار الصرؼ عمى النمك االقتصادم رجاء خضير عبكد الربيعي، صباح رحيـ ميدم األسدم، أث – 1
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منظمة التجارة العالمية في مجاؿ تحرير تجارة الخدمات المالية في النمك االقتصادم (، دراسات حالة، مركز 
 .59 – 57الدراسات االقميمية، جامعة المكصؿ، العراؽ، د.س.ف، ص 



95 
 

في ظؿ التطكر التكنكلكجي الراىف، قامت منظمة التجارة العالمية عمى تسخير أحكاـ 
بلت الخاصة بالتجارة االلكتركنية تتماشى مع ىذا الشكؿ مف التغيرات كظير ذلؾ جميا في المعام

 [E – COMMERCE ] ؿ المعامبلت التجارية في حيث تضمنت ىذه األخيرة تنفيذ بعض/ك
 .1االتصاالتباستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ك  الخدماتالسمع ك 

، كىذا ما أرادت االبد منيحتمية متكامؿ المعالـ كاف إف تحقيؽ نظاـ تجارم دكلي شامؿ ك 
ضمنت بدكرىا التجارة العالمية مف خبلؿ تطرقيا إلى التجارة االلكتركنية التي ت تكضيحو منظمة

رساؿ التحكيبلت المالية عبر شبكة األنترنت، مع تكسعيا أيضا معالجة حركة البيع كالشراء ك  ا 
 في األخير فتحإلى جنب مع السمع كالخدمات ك  لتشمؿ عمميات بيع كشراء المعمكمات نفسيا جنبا

 .2األفراددكدة أماـ الشركات كالمؤسسات ك آفاؽ غير مح

تقترف عممية تحرير التجارة الخارجية خاصة في البمداف النامية بسياسات التصحيح 
الييكمي، كىذا قد كاف مف كجية نظر صندكؽ النقد الدكلي حيث أكد عمى الدكر الفّعاؿ الذم 

التعاكف ا في إطار التنسيؽ ك الييكمي، كىذتمعبو ىذه العممية في تحقيؽ أىداؼ برامج التعديؿ 
 .3صندكؽ النقد الدكليكؿ مف منظمة التجارة العالمية ك  الدكلي بيف

مف مؤشرات االندماج في االقتصاد العالمي، ىك تحقيؽ التطكر في النظاـ التجارم لكؿ 
 بمعنى فتح األسكاؽ الداخمية، عمما أف دكلة في العالـ، كىذا ال يككف إال بتحقيؽ تحرير التجارة

 سياسات اقتصادية جكىرىالمي تتضمف القياـ بإجراءات ك عممية االندماج في االقتصاد العا
نظاـ االقتصادم تحرير التجارة، عف طريؽ قبكؿ متطمبات الاالنفتاح االقتصادم كالخصخصة ك 
سياسات المنظمات االقتصادية الدكلية، عمى ىذا األساس العالمي الجديد كالتقيد بمخططات ك 

جارة العالمية بصفتيا تيتـ ببناء العبلقات التجارية الدكلية فيي تعتبر جزء مف كؿ، منظمة الت
االستثمار األجنبي المباشر، كأسكاؽ راس اعؿ الدكؿ في التجارة العالمية ك جراء قياميا بزيادة تف
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الماؿ إلى غيرىا مف المجاالت الكاردة عمى الصعيد الدكلي، مع تحقيقيا ألكؿ عنصر مف حيث 
مية في تحقيؽ اندماج أم اقتصاد في االقتصاد العالمي طبعا ىذا فيما يتعمؽ بتفكيؾ األى

 .1الحكاجز الجمركية المتعمقة باالستيراد

كؿ العكامؿ المساىمة في االندماج نحك االقتصاد العالمي، اعتبرت كأسباب أك دكافع 
الخركج مف العزلة في رئيسية حفزت الدكؿ النامية عمى اتخاذ العديد مف اإلجراءات مف أجؿ 

نمكم كذلؾ اإلخفاؽ الت التجارية،د مف التغيرات خاصة االقتصادية ك حيف أف العالـ يعيش العدي
، مع غياب السياسات بيف الدكؿ المتقدمةالذم عرفتو الدكؿ النامية كاتساع الفجكة بينيا ك 

الذم شيده العالـ خاصة كالرقي  ة التي مف شأنيا أف تكاكب التطكرالتجارية الفّعالاالقتصادية ك 
مما كىذا جعؿ البمداف النامية تعمؿ عمى النيكض  التجاريةالشماؿ في أنظمتيا االقتصادية ك  دكؿ

باقتصاداتيا في شتى المجاالت خاصة في نطاؽ تحرير التجارة الخارجية، كحتمية االنضماـ إلى 
كافقت عمى تبادؿ المزايا  منظمة التجارة العالمية باعتبار أف نسبة كبيرة مف الدكؿ النامية

التفضيمية مف خبلؿ منظمة التجارة العالمية، كىذا كفؽ كضع سياسات تجارية تتماشى مع 
 .2األحكاـ الكاردة في االتفاقية المنشئة لممنظمة بغية تحقيؽ ىدؼ االندماج في االقتصاد العالمي

التي يقكـ عمييا أساسا المبادئ التي أكردتيا في مكاثيقيا إف انتشار المنظمات الدكلية ك 
النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، خاصة قانكف منظمة التجارة العالمية فيما يتعمؽ بتحقيؽ 

معدالت التبادؿ التجارم االستقرار في النظاـ التجارم عمى الصعيد الدكلي، عف طريؽ زيادة 
احتراـ مبادئيا رة بناء عبلقات في ىذا المجاؿ، مع جعؿ العديد مف الدكؿ عمى ضرك الدكلي ك 

ىذا النظاـ العالمي الجديد، كؿ  في الحركية االقتصادية التي تسكدااللتزاـ بيا مف أجؿ االنخراط ك 
ذلؾ ساىـ بشكؿ كبير في تطكر االقتصاد العالمي كتحكيؿ جّؿ األنظمة االقتصادية في الدكؿ، 

ادم العالمي أك نظاـ سكاء دكؿ الشماؿ أك دكؿ الجنكب باتجاه االندماج في النظاـ االقتص
 االحتكار.عدـ ؽ المتميز بالمنافسة شبو الحرة ك اقتصاد السك 

مبادئيا ما ىي إال ظمة التجارة العالمية بأحكاميا ك عمى ىذا األساس يمكف القكؿ أف من
بناء االقتصاد  إضافة حقيقية عمى مستكل التنظيـ القانكني الدكلي، حيث ساىمت بدكر فعاؿ في
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افة إلى تماشييا مع كؿ متغيرات ، إضتكطيد العبلقات التجارية الدكليةك الدكلي المعاصر 
متطمبات التجارة الدكلية، في إطار تحقيؽ نظاـ تجارم دكلي مكاكب لمحركية االقتصادية التي ك 

 يشيدىا االقتصاد الدكلي المعاصر في كؿ فترة زمنية معينة.

ية ليا عبلقة كطيدة بقكاعد القانكف في نفس السياؽ يتضح بأف أحكاـ منظمة التجارة العالم
الدكلي العاـ، خاصة مف ناحية األىداؼ المنشكدة حيث أف القكاعد المشكمة ألرضية القانكف 
الدكلي العاـ تيدؼ إلى تحقيؽ غايات تتمثؿ في تحقيؽ مجتمع دكلي تسكده قكانيف مكثقة ليا قكة 

ى إنشاء نظاـ دكلي بحيث تعمؿ عم قانكنية ممزمة لكؿ األطراؼ الفاعمة في المجتمع الدكلي،
العالمية ىك جزء مف كؿ، بمعنى أف  متكامؿ، كفي ىذا االطار قانكف منظمة التجارةشامؿ ك 

ىك ك األحكاـ المكثقة في االتفاقية المنشئة لممنظمة تعمؿ ىي األخرل عمى تحقيؽ اليدؼ األسمى 
قانكني، يعتمد عمى أسس رم تحقيؽ االستقرار في العبلقات التجارية الدكلية كفؽ نظاـ تجا

كما جاء سالفا أف تنظيمية تعطي نكعا مف اإلضافة ألحكاـ القانكف الدكلي، مع العمـ أنو قانكنية ك 
عممية تنظيـ العبلقات التجارية الدكلية تضمنيا القانكف الدكلي االقتصادم بصفتو فرع مف الفركع 

ط يجمع بيف أحكاـ منظمة التجارة العالمية التقميدية لمقانكف الدكلي العاـ، كىذا يعتبر أىـ راب
 قكاعد القانكف الدكلي العاـ.ك 

 مدى توافق أحكام منظمة التجارة العالمية مع قضايا المجتمع الدولي5 المطمب الثاني

إف أىـ الميزات التي تتمتع بيا منظمة التجارة العالمية، أنيا تكاكب كؿ المتغيرات الطارئة  
 خص الذكر كؿ مف مكضكع االستثمار تحقيؽ مختمؼ متطمباتو، حيث ن في المجتمع الدكلي بغية

الذم تضمنو قانكف منظمة التجارة العالمية مف خبلؿ اتفاقاتو، كذلؾ ما يتعمؽ بمقتضيات تحقيؽ ك 
التكافؽ بيف أحكاـ المنظمة مع تكفير الحماية لمبيئة، إضافة إلى ذلؾ اىتمت منظمة التجارة 

احتراـ حقكؽ الدكلية ك  بالمنافسة المشركعة في التعامبلت التجارية العالمية بتحقيؽ ما يعرؼ
 المعايير االجتماعية.التي تربط بيف التجارة الدكلية ك اإلنساف، مع التطرؽ أيضا إلى العبلقة 

المعمكماتية تعتبر مف أىـ مؤشرات االندماج نحك أف الثكرة التكنكلكجية ك  كما ىك معمكـ
رة العالمية ارتبطت رز مظاىرىا التجارة اإللكتركنية، لذا فمنظمة التجااالقتصاد العالمي، كمف أب

ا تحرير التجارة في ىذا المجاؿ اعتبرتو أحد متطمبات المجتمع الدكلي مف الميـ جدبيذا الشأف ك 
 الحد مف معكقاتو.ك 
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مختمؼ القضايا مف أجؿ معالجتيا كتحقيؽ رابط لقد مست أحكاـ منظمة التجارة العالمية 
بيف التجارة الدكلية، حيث يتضح ذلؾ مف خبلؿ ما شممو اتفاؽ التريبس الذم تطرؽ إلى ا ك بيني

أمكر مستجدة تمثمت في تقديـ براءات االختراع الخاصة باألدكية الحيكية، كىذا بغية منح نكع 
مف الحماية القانكنية الدكلية لمثؿ ىذه االختراعات، كذلؾ مف أجؿ تحفيز المخترعيف عمى بذؿ 

 تجسيد أفكارىـ عمى أرض الكاقع.يد مف المجيكدات في ىذا المجاؿ ك ز الم

عف  لمتكضيح أكثر عف ىذه المتطمبات األساسية التي شممتيا منظمة التجارة العالمية
 اتفاقاتيا التجارية، البد مف اإلشارة إلييا كؿ عمى حدل:طريؽ أحكاميا ك 

 أوال5 البيئة5

البيئة مف خبلؿ بعث مفاكضات أسفرت عف التجارة ك  اـ بتحقيؽ التكافؽ بيفلقد بدأ االىتم
بمكجب القرار الكزارم المنبثؽ عف جكلة  1995( عاـ  CCEبركز لجنة التجارة ك البيئة ) 

الركابط بيف  األكركجكام، حيث تـ إعطاء صبلحيات كاسعة نسبيا ليذه المجنة مف أجؿ تحديد
 إطار تعزيز التنمية المستدامة. التدابير البيئية، طبعا ىذا فياألحكاـ التجارية ك 

البيئة منذ بدء سرياف اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة تـ العمؿ ببرنامج لجنة التجارة ك 
 ، عمما أف مف النتائج التي حققيا مؤتمر مراكش ىي التطرؽ01/01/1995التجارة العالمية في 

ر المستحدثة في إطار العبلقات البيئة، التي اعتبرىا مف األمك إلى مكضكع العبلقة بيف التجارة ك 
 .1التجارية الدكلية، حيث تزايدت أىميتو مع تزايد الكعي الدكلي بضركرة الحفاظ عمى البيئة

مف مراقبيف لعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية ك  البيئة مف جميعتتألؼ لجنة التجارة ك 
ـ لممنظمة، كاليدؼ مف ذلؾ منظمات حككمية دكلية، حيث تقدـ المجنة تقاريرىا إلى المجمس العا

زالة العكائؽ المقيدة ليا، كبيف أىداؼف أىداؼ تحرير التجارة الدكلية ك التكفيؽ بي االتفاقيات  ا 
المكاد المستنفدة لطبقة األكزكف، كاتفاقية المتعمؽ ببرتكككؿ الالسيما  البيئية المتعددة األطراؼ

ؿ كاتفاقية باز  لمبيدات في التجارة الدكلية،ركترداـ لؤلخطار المسبقة عف عمـ لبعض الكيماكيات كا
إلى  االنقراضاتفاقية التجارة الدكلية في األنكاع الميددة بخطر الخاصة بنقؿ النفايات الخطرة ك 
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ىذا كقد أخذت منظمة التجارة العالمية مكقفا  ،1غير ذلؾ مف االتفاقيات المتعمقة بقضايا البيئة
حماية البيئة يرل أف اليدفيف يكمبلف بعضيما التجارة ك  صؿ بالعبلقة بيف تحريرمبدئيا فيما يت

 البعض.

، كىذا في إطار التحضير لممؤتمر الكزارم 1995البيئة عاـ أكؿ اجتماع لمجنة التجارة ك 
(، حيث تـ تقديـ تقرير يشمؿ جميع االستنتاجات  1996المنعقد في سنغافكرة ) ديسمبر 

مانات االتفاقيات البيئية المتعددة األطراؼ، مف أجؿ المتكصؿ إلييا، مع عقدىا لعدة جمسات مع أ
تتحدد كاستنادا لما سبؽ ذكره  ،2بيف قكاعد منظمة التجارة العالميةالمبلءمة بينيا ك تحقيؽ نكع مف 

 أجؿ مف البيئية كالتدابير التجارية التدابير بيف العبلقات تحديد في كالبيئة التجارة لجنة مياـ
 تعديؿ األمر يتطّمب كاف إذا ما لتحديد المناسبة التكصيات كتقديـ، امةالمستد بالتنمية الّنيكض
 .األطراؼ المتعّدد التجارم الّنظاـ أحكاـ

قانكف منظمة التجارة  البيئة المتعمؽ بتحقيؽ المبلءمة بيفإضافة إلى دكر لجنة التجارة ك 
، 2001الدكحة عاـ  قضايا البيئة، تـ الغكص في ىذا المكضكع بشكؿ كاسع في مؤتمرالعالمية ك 

عضاء إلى العاصمة القطرية مع أعباء كبيرة، لذا اجتيدت الدكؿ الذم قدمت فيو البمداف األ
الحديثة مع إعطاء االعتبار لمنطؽ كؿ بمد، كما إلى معالجة القضايا المستعصية ك  األعضاء

تجارية، عمما يعتبر جدكؿ أعماؿ الدكحة محاكلة لتكسيع المكضكعات التي تشمميا االتفاقيات ال
أف ىذا المؤتمر جاء عمى خمفية الفشؿ الذريع لمؤتمر سياتؿ الذم أدل ىذا األخير إلى نشكب 

 سخط كبير مف طرؼ المنظمات غير الحككمية.

بمثابة بعث أمؿ جديد لمنظمة التجارة  2001عمى ىذا األساس كاف مؤتمر الدكحة عاـ 
، كقد كاف ممتغيرات الطارئة في المجتمع الدكليالعالمية ككياف مف جية، كتطكير أحكاميا كفقا ل

] المنافسة،  – 1996االتحاد األكركبي يحث عمى عدة قضايا مثارة في جكلة سنغافكرة منذ عاـ 
البيئة، المعايير االجتماعية عمما أف ىذه األخيرة أثير حكليا الجدؿ في ىذا المؤتمر االستثمار ك 

                                                           

التنمية المستدامة مف منظكر المنطقة العربية ) دراسة تحميمية (، كزارة عيد الركبي، التجارة كالبيئة ك  طارؽ – 1
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ة عمى رة إليو فإف مكضكع بناء العبلقة بيف التجارة كالبيئكنسبة لما تـ اإلشا –الكزارم...الخ [ 
القكاعد قد أثير بشكؿ كاضح في مؤتمر الدكحة كما اعتبر ذلؾ مف أسس متكافقة األحكاـ ك 

 .1أكلكياتو

األساسية ليذا  المتعمقة بالتجارة في السمع تعتبر بمثابة القاعدة 1994إف اتفاقية الجات 
لعالمية، حيث أكردت نصاف يتعمقاف بالبيئة فاألكؿ تـ اقراره في المجاؿ ضمف منظمة التجارة ا

) ب ( التي تسمح باتخاذ إجراء يعد ضركريا لحماية حياة أك صحة اإلنساف، أك  20المادة 
التي أكدت  الحيكاف أك النبات، أما فيما يخص النص الثاني قد كرد في نفس المادة الفرع ) ح (

لمحفاظ عمى المكارد الطبيعية، كالشرط التخاذ التدابير لتقييد  بدكرىا إلى ضركرة اتخاذ إجراء
مع القيكد عمى اإلنتاج المحمي  الكاردات ليذا السبب، ىك أنو يمكف اتخاذىا فقط بالتكافؽ

 .2االستيبلؾك 

في ىذا االطار قد تـ الربط بيف تنفيذ االتفاقيات البيئية متعددة األطراؼ باالستخداـ 
حيث أف ىناؾ بعض المقترحات التي تقضي بأف يككف ىناؾ تيسير لمعضك  لبلستثناءات العامة،

، 3باستخداـ االستثناءات العامة كأداة أتكماتيكية لفرض القرارات المتخذة في اتفاقات حماية البيئة
تعتبر االتفاقية األكلى التي تغطييا منظمة التجارة العالمية  1994كعمى ىذا األساس جات 

التجارية التي تيدؼ إلى حماية البيئة الكاردة في االتفاقيات البيئية متعددة  المعنية بالتدابير
 األطراؼ.

أدرج ضمف أجنداتو اليادفة إلى تحقيؽ  2001إضافة إلى ما جاء سرده، فمؤتمر الدكحة 
خفض جميع ك  التنمية مكضكع قطاع الزراعة بصدد ادخاؿ تحسينات جكىرية في فتح األسكاؽ

مع إمكانية إلغاء الدعـ، كاألىـ في ذلؾ أف اتفاؽ الزراعة الذم أدخمت  أشكاؿ دعـ الصادرات
اتخاذ تدابير كقائية تتمثؿ في »  عميو التحسينات في إطار مؤتمر الدكحة أجاز لمدكؿ األعضاء

االحتفاظ بقيكد غير تعريفية لفترة مؤقتة كفقا لما كرد في ممحقو الخامس، كمف بينيا حالة ما إذا 

                                                           

أمريتا نارليكار، ترجمة عبد االلو المبلح، الكجيز في منظمة التجارة العالمية، العبيكاف لمنشر، السعكدية،  – 1
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ير التجارية مثؿ األمف ت الزراعية تخضع لممعاممة الخاصة التي تعكس المصالح غكانت المنتجا
 .1«حماية البيئة الغذائي ك 

استنادا إلى برنامج العمؿ المسطر مف طرؼ الدكؿ األعضاء في المنظمة في إطار 
في  البيئة في متابعتيا لمعمؿ بشأف كافة البنكدالدكحة تـ تكجيو لجنة التجارة ك  فعاليات مؤتمر

 جدكؿ أعماليا ضمف شركط التفكيض إعطاء اعتبار خاص لما يمي:

األقؿ نمكا، لنامية ك أثر اإلجراءات البيئية عمى الكصكؿ إلى السكؽ، خاصة في الدكؿ ا -(1
البيئة تشكىات التجارية مفيدا لمتجارة ك الأك تخفيض القيكد ك كالحاالت التي يككف فييا إلغاء 

 كالتنمية.

 .2"بات الخاصة باألغراض البيئيةتصنيؼ المتطم -(2

دكحة، إلى اتفاقية تطبيؽ الصحة التطرؽ حسب ما جاء في برنامج العمؿ لمؤتمر ال -(3
الصحة النباتية، عمما أف ىذه األخيرة مكممة التفاؽ الزراعة الذم بدكره يمـز البمداف األعضاء ك 

حة اإلنساف أك النبات مع الصحة النباتية، بمعنى ضركرة تكفير الحماية لصالصحة ك  ةبحماي
، 1994) ب ( مف اتفاقية الجات  20 ، كىذا استنادا لما جاء أيضا في المادةتحقيؽ التبلـز

الصحة النباتية التدابير الضركرية مف أجؿ حماية دت اتفاقية تطبيؽ تدابير الصحة ك حيث حد
كد مف اتفاؽ تطبيؽ المنش كبالتالي فاليدؼ ،3النبات كفؽ أسس عمميةكالحيكاف ك صحة اإلنساف 

األمراض أك الكائنات العضكية ك مكاجية مخاطر انتقاؿ األكبئة ك الصحة النباتية ىالصحة ك 
الممكثات إلى غير ذلؾ، كقد تـ اعتماد ىذا االتفاؽ لمكاد المضافة ك الناقمة ليا عبر النباتات أك ا

صكؿ إلى تحقيؽ نكع مف مف طرؼ منظمة التجارة العالمية مف أجؿ االستمرارية في المحاكلة لمك 

                                                           

 .254محمد فايز بكشدكب، المرجع السابؽ، ص  – 1
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قكاعد تتماشى مع التدابير لؾ مف خبلؿ االستناد عمى أحكاـ ك كالبيئة، كذ ءمة بيف التجارةكاالم
المكثقة في االتفاقيات البيئية متعددة األطراؼ، كبالنظر إلى القكاعد التي تضمنيا اتفاؽ تطبيؽ 

كأسمى يتمثؿ في الحفاظ  عيديمكف المبلحظة بأف ىناؾ ىدؼ بالصحة النباتية تدابير الصحة ك 
 عمى البيئة العالمية.

عبلف الكزارم لمؤتمر الدكحة الصحة النباتية فإف اإلإضافة إلى اتفاؽ تطبيؽ الصحة ك  -(4
كما ىك معمـك  الذمفاؽ القيكد الفنية عمى التجارة ك ، أكد عمى الدكر الرئيسي الذم يمعبو ات2001

جارة لتحقيؽ أغراض صحية أك بيئية أك أمنية طبقا لما التدابير المقيدة لمتيتضمف اإلجراءات ك 
كليذا الغرض ال ينبغي أف تككف القكاعد »...مف االتفاؽ:  02الفقرة  02نصت عميو المادة 

الفنية مقيدة لمتجارة بأكثر مما يجب لتحقيؽ غرض مشركع مع مراعاة المخاطر التي قد يثيرىا 
ة متطمبات األمف القكمي كمنع ممارسات الغش عدـ تحقيقو، كمف بيف ىذه األغراض المشركع

 .1«كحماية حياة أك صحة اإلنساف أك الحيكاف أك النبات أك حماية البيئة...

البيئة كاف عمى ة تكاممية بيف التجارة الدكلية ك إف التركيز في بداية األمر حكؿ إقامة عبلق
ىذا طبعا مف دمات ك مكضكع ليصبح يشمؿ مجاؿ الخالتجارة في مجاؿ السمع، لكف تطكر ال

 لعمؿ عمى تطكير الخدمات البيئية.خبلؿ ا

مف أىـ المكاضيع التي شدد عمييا اإلعبلف الكزارم لمؤتمر الدكحة ضركرة التعاكف كتبادؿ 
أمانات االتفاقيات كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ك  ة مف جية،المعمكمات بيف منظمة التجارة العالمي

مف مف جية أخرل، مع تعزيز التناسؽ بيف السياسات التجارية المعتمدة البيئية المتعددة األطراؼ 
االعتراؼ بالمساكاة ة، كالسياسات البيئية الدكلية ك اتفاقاتيا التجاريطرؼ منظمة التجارة العالمية ك 

 31/2بينيما في القانكف الدكلي، طبعا استنادا لما أشار إليو إعبلف الدكحة الكزارم في ] الفقرة 
]2. 

                                                           

كش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة االممحؽ باتفاؽ مر قيكد الفنية عمى التجارة مف اتفاؽ ال 02/02المادة  – 1
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 يا5 المعايير االجتماعية5ثان

مر الكزارم في المؤت التجارة الدكلية كانت بكادرىاالربط بيف المعايير االجتماعية ك إف مسألة 
التي أثير حكليا الجدؿ مف قبؿ الدكؿ العالمية، حيث اعتبرت ىذه األخيرة ك  1996بسنغافكرة عاـ 

كليس منظمة التجارة العالمية، أف ىذا النكع مف القضايا مف صبلحيات منظمة العمؿ الدكلية 
الكقاية طرؼ الجاد في ربط معايير العمؿ ك عمى عكس الكاليات المتحدة األمريكية التي كانت ال

بالتجارة الدكلية، كقد أيدىا في مقترحيا في سنغافكرة االتحاد األكركبي بالكامؿ، عمما  االجتماعية
عتبرت ذلؾ تقييد لبلستيرادات مف الدكؿ أف الدكؿ النامية كاف الدافع مف رفضيا مقبكؿ حيث ا

بالتالي الحد مف صادراتيا، ككانت ىذه العكامؿ أحد مسببات فشؿ مؤتمر سنغافكرة كما ك  النامية
كؿ مف منظمة  تمثمت الحجة التي اتخذتيا الدكؿ النامية كأساس لرفض المقترح ىك اعتبار

يف مف ناحية مضمكنيا ] التجارة مختمفك  العمؿ الدكلية إطاريف منفصميف منظمةالتجارة العالمية ك 
 العمؿ [.ك 

بالرغـ مف ىذا الجدؿ الكاسع حكؿ معالجة المعايير االجتماعية في إطار منظمة التجارة 
إعادة طرح نفس القضية في المؤتمر الكزارم الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذم تـ العالمية، 

تحقيؽ الربط بيف مجاؿ التجارة  عة عمؿ لغرض، مع إنشاء مجمك 1999عقد بمدينة سياتؿ عاـ 
إال أف ذلؾ قابمو رفض شديد أيضا مف الدكؿ النامية إضافة إلى بعض  ،1المعايير االجتماعيةك 

 الدكؿ المتقدمة لنفس التخكفات المذككرة سالفا ] الحد مف صادرات ىذه الدكؿ [.

الدكلي خاصة الدكؿ  انقسامات في المجتمععف ىذا المكضكع أيضا احتجاجات ك  قد نشب
في أجندة  األعضاء في منظمة التجارة العالمية حيث اعتبركا أف ىذه السياسات المراد إدراجيا

المؤتمر الكزارم الثالث لممنظمة ) سياتؿ ( تمثؿ تكجو معيف لبعض الدكؿ بغية تحقيؽ 
التجارة المراد تحقيقيا مف طرؼ منظمة ما يتنافى مع األىداؼ المنشكدة ك مصالحيا، كىذا 

عمى تحقيؽ أف الكاليات المتحدة األمريكية مف أجؿ حرصيا اتفاقاتيا التجارية، خاصة ك ية ك العالم
 معايير العمؿ، تحكلت إلى انتياج طريؽ الردع بكاسطة فرض نظاـ عقابيالربط بيف التجارة ك 

، كىذا ما لمكاجية االنتياكات التي قد تحدث ألم مف النصكص التي تضمنتيا أم اتفاقية تجارية
                                                           

آماؿ الدكحة، رة العالمية بيف اخفاقات سياتؿ ك أيسر ياسيف فيد الغريرم، محمكد خالد المسافر، منظمة التجا – 1
 .19مجمس الكحدة االقتصادية العربية ] األمانة العامة [، مصر، د.س.ف، ص 



104 
 

الدكلية تتطرؽ إلى المكضكع عف طريؽ ما أدلت بو ] كبلرا شكرت [  أدل بمنظمة التنمية
المشاكؿ التجارية، فقد اعتبرت تشغيؿ ميزت بيف المشاكؿ التنمكية ك » ي سكرتيرة المنظمة الت

ة األطفاؿ مشكمة تنمكية في المقاـ األكؿ، كالمطمكب مف المجتمع الدكلي كضع حد ليذه القضي
المتفشية فييا ىذه الظاىرة قصد تمكينيا مف االستغناء عف عف طريؽ المساىمة في تنمية الدكؿ 

تشغيؿ األطفاؿ، كليس معاقبتيا ألف ذلؾ ينعكس سمبا عمى أفرادىا ك بالتالي سيحصد العالـ 
نتائج عكسية، لذا يجب أف يجعؿ مف دكرة سياتؿ دكرة تنمية، كأف يشجع انسياب االستثمارات 

 «.خاصة نحك ىذه البمداف مف أجؿ تكسيع نطاؽ تجارتيا ال

التي كانت في في ىذا السياؽ قامت الكاليات المتحدة األمريكية الكقكؼ عمى السمبيات 
خاصة مف ناحية مكاقفيا، مع العمؿ عمى تصحيحيا بكاسطة إعطاء االعتبار مؤتمر سياتؿ 

ا المعايير االجتماعية، ىذا ما اتضح التي مف بينيخاصة في القضايا الحساسة ك  لباقي الدكؿ
األقؿ نمكا في المؤتمر الكزارم المنعقد بالعاصمة مكسب الذم حققتو الدكؿ النامية ك جميا في ال

تشغيؿ األطفاؿ الذم كما ىك اد المؤقت لمكضكع معايير العمؿ ك القطرية، المتمثؿ في االستبع
 .1معمـك كاف محؿ جداؿ كاسع في مؤتمر سياتؿ

 لمنافسة5ثالثا5 ا

إف أىـ القضايا المستجدة التي طرحت عمى المجتمع الدكلي، التي كاف مف الضركرة 
ت حكليا خاصة مف ناحية القكاعد مناقشتيا عبلقة التجارة بالمنافسة كقد استمرت المفاكضا

العراقيؿ التي كانت تحيط بيذا النكع مف يقيا، كىذا بالرغـ مف الصعكبات ك اآلليات الخاصة بتطبك 
قضايا، لكف األىمية التي يحكز عمييا مكضكع العبلقة بيف التجارة ك المنافسة، جعؿ مف ال

تسكية جّؿ النزاعات التي دراسة ىذا الجانب ك  منظمة التجارة العالمية تتدارؾ المكقؼ عف طريؽ
يف طبعا عف طريؽ الربط ب ،2المشكىة لمعالـ التجارة الدكليةك  تتكلد جّراء التنافسية غير المشركعة

المنافسة في إطار النظاـ التجارم الدكلي الجديد، كالذم يستند باألساس عمى ضركرة ك  التجارة 
                                                           

 دكتكراه شيادة لنيؿ أطركحة ،ارة الدكلية في ظؿ العكلمة االقتصاديةحشماكم محمد، االتجاىات الجديدة لمتج – 1

 ،2006-2005 الجزائر، (، الجزائر جامعة ) التسيير عمـك ك االقتصادية العمـك كمية االقتصادية، العمـك في دكلة
 .188 ص

2 – CHAHRIT Kamal, L’Organisation Mondiale du Commerce ( OMC ), Editions Grand-Alger-

Livres ( G.A.L ), second édition, Alger, 2007.p.77. 



105 
 

تحرير التجارة العالمية بفتح األسكاؽ الداخمية لمبمداف األعضاء في منظمة التجارة العالمية مع 
ذلؾ يعتبر االبتعاد عف أساليب التجارة غير المشركعة ألف كفير نكع مف التنافسية النزيية ك ت

الطمأنينة حكؿ النظاـ التجارم الدكلي الجديد التجارية الدكلية، كبعث الثقة ك  أساس بناء العبلقات
مساىمتو في االرتقاء بأحكاـ ساسي في تفاعؿ المجتمع الدكلي ك حيث أف ىذا يعتبر الدافع األ

االقتصادم العالمي  تطكيرىا، بغض النظر عف المبلمح الييكمية الجديدة لمنظاـك  التجارة الدكلية
 الجديد.

في سياؽ ما تـ تناكلو فإف االتحاد األكركبي عف طريؽ المجنة األكركبية قّدـ افتراضا 
يتعمؽ بقياـ الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتفاكض عمى فرض قانكف منافسة 

، كما تتضح جيكد المنظمة بالتنسيؽ مع االتحاد األكركبي بشأف حماية المنافسة في التقرير  ممـز
الصادر عف منظمة التجارة العالمية يظير فيو مختمؼ تحركات االتحاد األكركبي اإليجابية حكؿ 

ا استنادا إلى كىذ، 1997 – 1996منع الممارسات االحتكارية عامي ة المنافسة ك مكضكع حماي
د األكركبي، مف أجؿ دعـ االتحاظمة التجارة العالمية ك التنسيؽ بيف الطرفيف مناتفاقية التعاكف ك 

ل، عف اآللية المؤسسية في االتحاد مف ناحية كبيف منظمة الجمارؾ العالمية مف ناحية أخر 
كالتكنكلكجية التي تساعد عمى تخميص األسكاؽ مف الممارسات  طريؽ تبادؿ الخبرات الفنية

 .1الضارة بعممية المنافسة

إال أف االتحاد األكركبي ة العالمية ك مف طرؼ منظمة التجار بالرغـ مف الجيكد المبذكلة 
ذلؾ قابمو مكقؼ معارض ليذه الفكرة مف الكاليات المتحدة األمريكية التي كاف ليا نظرة أخرل 
تمثمت في زيادة التعاكف المشترؾ بيف السمطات التنافسية القكمية، بمعنى أنيا فضمت معالجة 

 الدكلية ليذا المكضكع. بالقكانيف الداخمية لكؿ دكلة غير المعالجةالمنافسة 

إف ىذا المكقؼ الذم اتخذتو الكاليات المتحدة األمريكية لـ يكف حاجزا أماـ األىداؼ 
التي اتخذت في محتكل أحكاميا تعظيـ قيـ المنافسة سكاء بيف مة التجارة العالمية ك المنشكدة لمنظ

ادلة بيف الشركات أك الدكؿ أك الشركات، مع معالجة القضايا التي تحد مف المنافسة غير الع
                                                           

1 – World Trade Organization, Trade policy review European Union, November 1997, Report. 

http//www.wto.org/English tratop-e/tpr-e/tp6r-e.htm. 

ة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، : جابر فيمي عمراف، المنافسة في منظممؤلؼإليو في  ةشار تـ اال
 .349، ص 2011مصر، د.ط، 



106 
 

 طرح تـ األساس ىذا كعمى ،الممارسات التقميدية التي تمارسيا الشركات الدكلية متعددة الجنسيات

 تـ المكضكع ىذا أف عمما ] ،2001 الدكحة مؤتمر أعماؿ في المنافسةك  التجارة بيف الربط قضية

 .1[ سالفا المذككرة بلؤلسبا نظرا مبتغاه إلى الكصكؿ في فشؿ أنو إال سياتؿ في مناقشتو

 يمكف ال ضركرة المنافسةك  التجارة بيف العبلقة قضية إلى العالمية التجارة منظمة نظرة كانت

 المستكل عمى كبير خطر تشكؿ التيك  االحتكار ظاىرة تفشي أماـ طبعا كذلؾ عنيا، االستغناء

 تكزيع في اختبلال يمثؿ االحتكار أف كما الحر، السكؽ اقتصاديات عمى لضررىا نظرا الدكلي

 المنتجيف صغار أماـ المنافسة باب يغمؽ أنو كما االقتصادية، الناحية مف السكؽ في القكلك  القدرات

 الضعيؼ، االقتصادم لتصنيفيا نظرا [ نمكا األقؿ ك النامية الدكؿ األكبر المتضرر ] المكزعيف أك

 الجنكب. دكؿ في خاصة التنمية تعطيؿ كبالتالي المنافسة حرية عمى التأثير إلى ذلؾ يؤدم مما

 االستثمار5 رابعا5

 أبرز كلعؿ العالمية، التجارة لتحرير ضركرة ىك االستثمارك  التجارة بيف المبلءمة تحقيؽ إف

 العالمية، التجارة منظمة نشأة أساس باعتبارىا األكركجكام جكلة عنو انجرّ  ما ىك ذلؾ عمى دليؿ

 التدريجيك  الكاسع التحرير تعزيز عمى « تياس بكنتاديؿ » فإعبل طريؽ عف الكزراء فييا اتفؽ كالتي

 التجارييف الشركاء لكؿ اقتصادم نمك تحقيؽ بغية الحدكد، عبر االستثمار لتسيير الدكلية لمتجارة

 إجراءات بشأف اتفاؽ قالب في ذلؾ أتى قد طبعاك  األعضاء نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ كخاصة

 األساس ىذا كعمى االستثمار، بمجاؿ المتعمقة األحكاـ جؿّ  تضمف الذم بالتجارة المتصمة االستثمار

 بيف الربط علمكضك  العالمية التجارة منظمة أكلتيا التي األىمية عمى دليؿ االتفاؽ بأف يتضح

 تضطمع بالتجارة المتصؿ االستثمار بإجراءات معينة لجنة إنشاء تـ كما التجارة،ك  االستثمار

 بو تتمتع الذم الرقابي الدكر إلى إضافة السمع، في التجارة مجمس بيا إلييا ديعي التي بالمسؤكليات

 .2االتفاؽ ليذا الحسف السير تحقيؽ أجؿ مف

                                                           

 .371 – 370جابر فيمي عمراف، المرجع السابؽ، ص  – 1
الممحؽ باتفاؽ مركش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  اتفاؽ بشأف إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة – 2

1994 . 
Link : https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf 

  06:12بتكقيت  20/07/2016تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf
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 مع تكازيا النفاذ حيز دخؿ بالتجارة المتصمة االستثمار بإجراءات المتعمؽ االتفاؽ مف بالرغـ

 المتقدمة البمداف بيف الخبلفات يكرظ يمنع لـ ذلؾ أف إال لمياميا، العالمية التجارة منظمة بدء

 مقررات اعتبار بالبعض أدل مما أخرل، جية مف نفسيا المتقدمة البمداف كبيف جية، مف الناميةك 

 مف المنظمة، اتفاقات مف العديد أحكاـ تنفيذ خمفية عمى ىذاك  ناضجة تكف لـ بأنيا مراكش ؤتمرم

 الميةالع التجارة منظمة طرؼ مف كجكبا تقرر ذال بالتجارة، المتصؿ االستثمار إجراءات قضية بينيا

 في ذلؾ تبمكر حيث األحكاـ، في بينيما المبلءمة خمؽ مع االستثمارك  التجارة مجالي بيف الربط

 في القضية ىذه لمعالجة ( األكركبي االتحاد ) المتقدمة الدكؿ بعضك  النامية الدكؿ مف كؿ مطالب

 اتفاقية عمى التفاكض بدء ضركرة عمى األكركبي االتحاد أمر دفق (، سياتؿ ) الثالث الكزارم المؤتمر

 النامية الدكؿ مكقؼ أما العالمية، التجارة منظمة إطار في االستثمارك  التجارة بيف العبلقة بشأف

 استكماؿ كجكب عمى األخرل ىي أصرت حيث األكركبي االتحاد نظر كجية مع يتكافؽ فكاف

 .1الغرض ليذا سابقا إنشاؤىا تـ التي العمؿ مجمكعة إطار في التحميمي كالعمؿ الدراسة

 إدراكيا لو يتسنى لـ الذم الثالث الكزارم المؤتمر فعاليات في كضعيا تـ المطالب ىذه إف

 اعتبارىا كضعيا مف اليدؼ كاف لذا األخرل، القضايا مف العديد مناقشة تكليو بسبب كمناقشتيا

 بيف الرابط ذلؾ تحقيؽك  مناقشتيا أجؿ مف ( الدكحة ) بعالرا الكزارم المؤتمر لفعاليات كانطبلقة

 تحمس أم تبد لـ فيي تماما مغاير مكقفيا كاف األمريكية المتحدة الكاليات لكف ،االستثمارك  التجارة

 .2النامية الدكؿ أك األكركبي االتحاد مف كؿ نظر كجية تجاه

 في باالستثمار التجارة قةعبل قضية طرح عمى األمريكية المتحدة الكاليات مكقؼ يؤثر لـ

 فكانت الدكلي، التجارم النظاـ تيدد اآلكنة تمؾ في كانت اعتبارات لعدة كىذا ،2001 الدكحة مؤتمر

 دكف الدكلية التجارية العبلقات لتكطيد أسرع بكتيرة العمؿ مع النظاـ ليذا الحماية تكفير حتمية

 التجارة بيف العبلقة مكضكع جاء كقد ،الدكلي المجتمع في الفاعمة األطراؼ مف طرؼ أم اقصاء

 إدراكا" يمي: ما عمى الدكحة لمؤتمر الختامي البياف نص حيث السادسة المرتبة في االستثمارك 

 األجؿ طكيؿ االستثمار في تكقعةم شفافة ثابتة أكضاع قياـ لتأميف دكلي إطار كجكد إلى لمحاجة

دراكاك  التجارم لتكسعا في سيسيـ كالذم األجنبي االستثمار خاصة الدكليك   لزيادة الممحة لمحاجة ا 

                                                           

 .384عبد المطمب عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .384ص المرجع نفسو،  – 2
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 االجتماع بعد ستجرل المفاكضات أف عمى األعضاء الدكؿ اتفقت فقد ،القدرات بناءك  التعاكف

 أشكاؿ ستتناكؿ جمسة في ظاىر بإجماع سيتخذ الذم القرار أف أساس عمى الخامس الكزارم

 .1"تالمفاكضا

 فإف ،باالستثمار التجارة عبلقة حكؿ الدكحة مرلمؤت الختامي البياف في سرده جاء ما كفؽ

 اعتبر حيث ( المكسيؾ – كانككف ) الخامس الكزارم المؤتمر إلى تأجيميا تـ القضية ىذه معالجة

 كانت التي المكاضيع معالجة مع السابقة الكزارية المؤتمرات في جاء لما تقييمي كمؤتمر األخير ىذا

 جدؿ. محؿ أك عالقة

 االلكترونية5 التجارة خامسا5

 الحديثة التكنكلكجيا مجاؿ في بثكرة اتسـ الجديد العالمي االقتصادم النظاـ أف معمكـ ىك كما

 كالتكنكلكجية العممية البحكث في المعرفة ليذه األساسية القاعدة تمثمت كقد أنكاعيا، مختمؼ في

 التقدـ ذلؾ أدل حيث جاؿ،الم ىذا في لبلستثمار التحكؿ الدكؿ مف العديد إلى أدل ما ىذا المكثفة،

 مستكل عمى األسكاؽ كتكامؿ اندماج إلى المعمكماتك  االتصاالت مجاؿ في خاصة نكلكجيالتك

 شبكةك  الكمبيكتر أجيزة الحديثة لكجياالتكنك  بمجاؿ االرتقاء في فّعاؿ بشكؿ ساىـ الذم ،2العالـ

 بالتجارة العمكـ عمى يعرؼ ما ذاى طبعا ،كالزمانية المكانية الحكاجز جؿّ  عمى تغمبت حيث األنترنت

 بكاسطة األصعدة مختمؼ عمى التجارم التبادؿ عممية يشرح جديد كمفيكـ اعتبرت التي االلكتركنية

 الشركات رغبات لتمبية كسيمة أيضا اعتباره مع ،األنترنت بشبكة المكصمة الكمبيكتر أجيزة

 .3الكفاءة مف الرفعك  التكمفة خفض ناحية مف مستيمكيفالك 

 تكنكلكجيا ك كتركنيةاالل بالتجارة اىتماما العالمية التجارة منظمة أبدت النحك ىذا مىع

 في شممت التي ،[ GATS ] الخدمات في لمتجارة العامة االتفاقية ضمف االتصاالتك  المعمكمات

 األساسية االتصاالت مفاكضات حكؿ تمحكر كآخر باالتصاالت، خاص أحدىما ممحقيف محتكاىا

 مجاؿ في التجارة شؤكف لمجمس تابعة المعمكمات بتكنكلكجيا تتعمؽ خاصة لجنة تشكيؿ إلى إضافة

                                                           

 .439 ، صعبد المطمب عبد الحميد، المرجع السابؽ – 1
المرجع السابؽ، االندماج في االقتصاد العالمي كانعكاساتو عمى القطاع الخاص في الجزائر، إكراـ مياسي،  – 2

 .51ص 
 www.4book.info. منشكر عمى المكقع االلكتركني: 10ىاني السباخي، المرجع السابؽ، ص  – 3
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 العالـ دكؿ عبر المعمكمة انتقاؿ في االلكتركنية لمتجارة الفعاؿ الدكر أساس عمى ىذا طبعا ،1السمع

 في كبير بشكؿ ذلؾ يساىـ مما الخدماتك  السمع في التجارية التعامبلت ءأثنا أسرع كتيرة تقديـ مع

 المجاالت. مختمؼ عبر التنمية تحقيؽ

 الكبير االىتماـ مع الدكلي المجتمع في االلكتركنية التجارة مفيكـ تكسع نتيجة االطار ىذا في

 » يسمى ما ظير أكلكياتيا، مف اعتبارهك  المجاؿ ليذا بتنظيميا العالمية التجارة منظمة أكلتو الذم
 .2« التجارية التعامبلت فيو تجرل كيشب كمحؿ تعتبر التي االلكتركنية باألسكاؽ

 بالتكنكلكجيا االىتماـ بضركرة 1996 عاـ بسنغافكرة المنعقد األكؿ الكزارم المؤتمر رحب لقد

 مختمؼ إلغاء مع االتصاالت،ك  المعمكمات تكنكلكجيا تحرير عمى بالعمؿ إال يككف ال ىذاك  الحديثة

 .3ممحقاتيا ك المعمكمات نكلكجياتك برمجية ك بأجيزة المتاجرة تعطؿ التي المعكقات

 التجارة منظمة تبني عنيا أسفر قد 1998 عاـ جنيؼ في الثاني الكزارم المؤتمر فعاليات إف

 عمؿ مجمكعة بتشكيؿ لممنظمة العاـ المجمس قياـ مع ،االلكتركنيات بتجارة يتعمؽ إعبلف العالمية

 تقريرىا عرض يتـ أف عمى االلكتركنية ةبالتجار  الصمة ذات المكضكعات كافة بمناقشة مياميا تتمثؿ

 األعضاء البمداف التزاـ عمى الفترة ىذه في التركيز ضركرة إلى إضافة الثالث، الكزارم المؤتمر في

 .4االلكتركنية التجارة عمى جمركية رسكـ فرض عدـ في

 ية،االلكتركن التجارة قضايا حكؿ جنيؼ في الكزارم المؤتمر فعاليات في جاء ما ىعم بناء

 الثالث الكزارم المؤتمر فعاليات إلى ذلؾ تأجيؿ تـ بؿ كاممة بصفة معالجتيا تتـ لـ األخيرة ىذه فإف

 حكؿ البداية نقطة أك األكلى القاعدة فقط كاف جنيؼ مؤتمر أف اعتبار يمكف كبالتالي (، سياتؿ )

 جدكؿ في االلكتركنيات تجارة مكضكع إدراج تـ األساس ىذا كعمى االلكتركنية، التجارة مجاؿ دراسة

 التجارة اعتبر الذم ،1999 عاـ األمريكية سياتؿ مدينة في الثالث الكزارم المؤتمر أعماؿ

 بإعداد كيةاألمري المتحدة الكاليات قامت لذا الدكلية،ك  المحمية التجارة قنكات أىـ حدلكإ االلكتركنية

 ىذا مف اإليجابي مكقفيا رعب أكدت كما المؤتمر فعاليات في عرضوك  المجاؿ ىذا حكؿ ممؼ

                                                           

 .100المرجع السابؽ، ص ، النظاـ التجارم الدكلي كحقكؽ الدكؿ الناميةبف زغيكة محمد،  – 1
 .12ىاني السباخي، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .101المرجع السابؽ، ص النظاـ التجارم الدكلي كحقكؽ الدكؿ النامية، بف زغيكة محمد،  – 3
 .376عبد المطمب عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 مع يتبلءـ بشكؿ االلكتركنية بالتجارة المتعمقة الكطنية التشريعات تييئة ضركرة عمى المكضكع

 التعامبلت تسييؿ إطار في ىذا طبعا الجانب ىذا في المتخذة الدكلية القانكنية القكاعدك  األحكاـ

 .1الدكلية التجارية

 الكاليات كمكقؼ الدكلية، التجارة حجـ في كبيرة بنسبة ةااللكتركني التجارة مساىمة مف بالرغـ

 تحقيؽ في فشؿ الثالث الكزارم المؤتمر أف إال الشأف ىذا في اإليجابيك  القكم األمريكية المتحدة

 محاكلة إلى أدل ما ىذا ،2االلكتركنية بالتجارة المتعمقة المكضكعات مف مكضكع أم عمى اتفاؽ

 العمؿ برنامج في اإلشارة تـ حيث ،2001 عاـ بالدكحة الرابع الكزارم المؤتمر في أخرل مرة إدراجو

 ىذه أف ارباعتب االلكتركنية لمتجارة العمؿ برنامج في االستمرار يضمف أنو الكزارم لممؤتمر المقرر

 ،العالمية التجارة منظمة في األعضاء لمدكؿ بالنسبة خاصة لمتجارة فرصك  تحديات تخمؽ األخيرة
 العمؿ برنامج لتنفيذ مبلءمة ثراألك المؤسسي المحيط في النظر إلى العاـ المجمس يةعنا تكجيو مع

عبلنوك  الكزارم لممؤتمر الخامسة لجمسةا إلى تقدـ مف يتـ ما حكؿ التقارير تقديـك   أف عمى ا 

 حتى االلكتركني االرساؿ عمى جمركية رسكـ فرض بعدـ الحالية بممارستيـ سيحتفظكف األعضاء

 .3امسةالخ الجمسة

 نظرا العالمية، التجارة منظمة اىتماـ محؿ ىك اآلف لحد االلكتركنية التجارة مكضكع

 الخاصة التقارير في االىتماـ ذلؾ يظيرك  العالمية التجارة انسياب تسييؿ في الكبرل لمساىمتو

 ضافةإ االلكتركنيات، تجارة مكضكع لمناقشة بكرشات القياـ مع سنة، كؿ في االلكتركنية بالتجارة

 فييا شارؾ التي ( CCI ) الدكلية التجارة غرفة نظمتو باجتماع القياـ تـ األخيرة اآلكنة في ذلؾ إلى

 الشركات مختمؼ في الرئيسييف الفاعميف مف العديد مع العالمية التجارة لمنظمة العاـ المدير

 05 ك 04 يكمي [ ككفرانسيس ساف ] الفيسبكؾ إدارة مقر مستكل عمى تنظيميا تـ التيك  التكنكلكجية

 ضركرة » : عمى ذلؾ بمناسبة العالمية التجارة لمنظمة العاـ المدير صرح حيث ،2016 أكت مف

 التجارة نمك تحقيؽ بغية مبلئمة تجارية سياسة تكفير طريؽ عف شاممة كقكة االلكتركنية التجارة جعؿ
                                                           

 .177حشماكم محمد، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .179ص  المرجع نفسو، – 2
، منشكر في مكقع منظمة التجارة 2001نكفمبر  14 – 09، 04إعبلف مؤتمر الدكحة الكزارم، الجمسة رقـ  – 3

 . www.wtoarab.orgالعالمية: 

 19:33بتكقيت  23/07/2016تاريخ االطبلع: 

http://www.wtoarab.org/
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 سطةبكا إال تحقيقو يمكف ال ذلؾ أف أيضا كصؼ كما عامة، بصفة الرقمي كاالقتصاد االلكتركنية

  .1« التكنكلكجية الشركات كؿ تفاعؿ

 العامة5 الصحة سادسا5

 يربط تشريعي لمحيط الدكلي المجتمع لحاجة نظرا مناقشتو، مف البد كاف المكضكع ىذا إف

 غير التجارة أخطار ضد الفعالة القانكنية لمحماية ضمانو مع العامة بالصحة التجارة مجاؿ

 الدكلية التجارة أحكاـ ءمةكام بضركرة العالمية التجارة منظمة اىتمت األساس ىذا عمى المشركعة،

 أطر كفؽ لكف األعماؿ عالـ في المجاؿ ىذا دمج بمعنى الصحة مجاؿ تنظـ التي القكاعد مع

 قانكنية.

 مف العديد تسكدىا مضطربة ظركؼ في جاء العامة بالصحة العالمية التجارة منظمة اىتماـ

 تعتبر التي نمكا األقؿ البمدافك  النامية الدكؿ لمصالح الكاضح بالغيا مع الحادةك  لعميقةا الخبلفات

 البشرية المناعة نقص عف الناجمة تمؾ السيما عامة، صحية مشاكؿ مف تعرفو لما األكبر المتضرر

 المبلريا...[. السؿ،ك  اإليدز ]

 في ادماجيا تـ الدكلية، تجارةبال ربطياك  العامة لمصحة القانكنية لحمايةا تكفير سياؽ في

 في بالتجارة المتصمة الجكانب اتفاقية مف كؿ الذكر نخص حيث العالمية التجارة منظمة اتفاقات

 النباتية. الصحةك  الصحة تدابير تطبيؽ بشأف اؽكاتف الفكرية الممكية حقكؽ

 في العالـ في االبتكاراتك  اإلبداعي العمؿ تشجيع بالتجارة العامة الصحة ربط مف المغزل إف

 المستعصية كاألكبئة لؤلمراض ةجديد أدكية تطكير عممية في محكرم أمر يعتبر الذم المجاؿ ىذا

 الحقكؽ إطار في كدمجيا العامة الصحة أحكامو ضمف التريبس اتفاؽ أدرج ذلؾ تحقيؽ سبيؿ فيك 

 المتضمف ناءاالستث عمى احتكل الذم االختراع براءات مجاؿ في بالتحديد ذلؾ يظير المحمية،

 ما كؿ بيا، االنتفاعك  نطاقياك  االختراع براءات حقكؽ بإتاحة المتعمقة لممعايير األساسية لمشركط

                                                           

 التجارة االلكتركنية منشكر عمى مكقع المنظمة: تصريح المدير العاـ لمنظمة التجارة العالمية حكؿ  – 1
Link : https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/dgra_05aug16_f.htmwww  

 14:33بتكقيت  08/08/2016تاريخ االطبلع: 

https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/dgra_05aug16_f.htmwww
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 كالصحة الحياة لحماية ضركريا أراضييا في التجارم استغبلليا منع يككف التي باالختراعات يتعمؽ

 .1البشرية

 المتعمقة تمؾ منيا السرية اتالمعمكم حماية إلى التريبس اتفاؽ مف 39 المادة أشارت لقد

 تسكيؽ اعتماد بغية تقديميا الحككمات تشترط التي األخرل البياناتك  السرية الفحص ببيانات

 .2مشركع غير تجارم استغبلؿ أم منع أجا مف ذلؾك  كالكيمائية الزراعيةك  الصيدلية المنتجات

 الكفيمة تالتشريعا ضعك ك  اإلجراءات اتخاذ في النامية كؿالد حؽ حكؿ كاسع جدؿ أثير لقد

 المركنة حكؿ النزاع تركز كقد معتدلة، بأسعار لمكاطنييا األدكية تكفيرك  العامة الصحة بحماية

 االستيراد ككذلؾ المحمي اإلنتاج أك اإلجبارية التراخيص بمنح يتعمؽ فيما النامية لمدكؿ المتاحة

 .3التريبس اتفاؽ مف السادسة المادة أقرتو بما عمبل المكازم

 الصحية المشاكؿ مف تعاني التي لمدكؿ يجكز أنو عمى التريبس اتفاؽ مف 31 المادة نصت

 تمؾ لمكاجية البلزمة األدكية مف احتياجاتيا لتمبية االجبارية التراخيص نظاـ اعتماد العامة،

 لتمؾ االختراع براءة صاحبة الشركة مع اتفاؽ إلى الكصكؿ تعذر حالة في ىذا طبعا المشاكؿ،

 ( ك ) الفقرة في نفسيا المادة أف إال ،معقكلة بأسعار األدكية عمى الحصكؿ بمقتضاه يتـ كيةاألد
 .4المحمية األسكاؽ في االختراع تكفير في أساسو يكمف الذم الحؽ ىذا باستخداـ أقرت

                                                           

 .166ىيـ السعدل، المرجع السابؽ، ص كساـ نعمت ابرا – 1
أحمد طمفاح، الصحة العامة كحقكؽ الممكية الفكرية ] مفكضات برنامج عمؿ الدكحة [، المعيد العربي  – 2

   . منشكر عمى الرابط:35لمتخطيط، الككيت، د.س.ف، ص 

www.arab-api.org/images/training/programs/1/.../23_C31-5.pdf 

 14:36 بتكقيت 08/08/2016تاريخ االطبلع: 
 .36المرجع نفسو، ص  – 3
المتكسطة، تطكر المفاكضات حكؿ مكضكعات الممكية كزارة الصناعة كالتجارة كالمشركعات الصغيرة ك  – 4

  بط:. منشكر عمى الرا01الفكرية، مصر، ص 
AC4F.../IPRNPA.pdf-www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/4b40982E . :بتكقيت 08/08/2016تاريخ االطبلع 
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 ينتيي العضك، لمدكلة الممنكح االستخداـ ىذا أف عمى تؤكد ( ز ) فقرتيا في المادة نفس

 البمداف خاصة بالدكؿ يؤدم ىذا طبعا الترخيص، ذلؾ إلى أدت التي األكضاع تمؾ ءانتيا بمجرد

 .1مرتفعة بتكاليؼ االختراع براءة صاحبة الشركات مف البلزمة األدكية شراء إلى نمكا األقؿ

 عمى الكقكؼ بغية القضايا مف النكع ىذا بدراسة 2001 الدكحة مؤتمر قاـ األساس ىذا عمى

 األمر فيذا كبالتالي تمسيا، التي المشاكؿ مختمؼ معالجةك  العامة الصحة مجاؿ في التطكرات أىـ

 الفكرية مكيةالم حقكؽ إعبلف عنو نتج حيث نمكا، األقؿ البمدافك  النامية لمدكؿ انتصار بمثابة اعتبر

 ،النامية الدكؿ متطمبات مع بعيد حد إلى يتكافؽ البياف جاء كقد ،العامة الصحةك  بالتجارة المتصمة
 اإلجبارية باإلجازة يسمح الذم األدكية قانكف بإصدار قامت التي افريقيا جنكب المثاؿ سبيؿ عمى

 بعيف أخذتا المتيف تايمنداك  البرازيؿ لدكلتي بالنسبة الحاؿ نفس ككذلؾ المسجمة، غير األدكية لتصنيع

 جعميا مما [ الطارئة الحاالت ] المجاؿ ىذا في استثناءات مف التريبس اتفاؽ في جاء ما االعتبار

 الكاليات مكقؼ لكف ،2اإليدز لككارث التصدمك  باإلعفاء تتمتع التي اإلجبارية التراخيص تفرض

 اتفاقية في المتاح االستثناء ىذا استخداـ ناحية مف الدكؿ ىذه مع يتعارض كاف األمريكية المتحدة

 بيف نزاع تكلد المكقؼ ىذا عف كترتب الفكرية، الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب

 بعد 2003 أكت شير نياية حنى استمر الذم األمريكية المتحدة الكالياتك  البرازيؿ حككمتي

 في األدكية تكفير في الحؽ ليا النامية الدكؿ بمكجبو أصبح الذم المكضكع حكؿ اتفاؽ إلى التكصؿ

 .3الضركرية الحاالت

  الفكرية الممكية حقكؽ حكؿ 2001 بالدكحة الكزارم المؤتمر إعبلف في جاء ما مع تزامنا

 األقؿ لمبمداف ةاالنتقالي الفترة يمدد قرار عمى العالمية التجارة منظمة مجمس صادؽ العامة، كالصحة

 الصيدالنية، لممستحضرات براءة بمكجب ممنكحة حماية خبلليا مف تقدـ التيك  2016 حتى نمكا

 الدكؿ يعفي قد تنازؿ عمى الفكرية الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتعمقة الجكانب مجمس صادؽ كما
                                                           

 ) ج ( [ 01الفكرية ] الممحؽ فقرة ) ز ( مف اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية  31المادة – 1
  . منشكر عمى الرابط: 1994

://www.nlk.gov.kw/Upload/.../Trips(1)831201621700PM.pdfhttp . :بتكقيت 08/08/2016تاريخ االطبلع 
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 .171عبد اإللو المبلح، المرجع السابؽ، ص أمريتانارليكار، ترجمة  – 2
 .37أحمد طمفاح، المرجع السابؽ، ص  – 3
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 معفكف ىـ التي الفترة في جديدة أدكية ألم حصرية تسكيؽ حقكؽ تقديـ عمى إجبارىا مف نمكا األقؿ

 .1براءة بمكجب ممنكحة حماية تقديـ مف فييا

 تفاقيةا حكؿ اإلعبلف فم السابعة الفقرة جزء عمى الرسمية مف نكعا التريبس قرار أضفى لقد

 لف أنو عمى إننا...نكافؽ » يمي: ما عمى السابعة الفقرة أقرت حيث ،2001 العامة الصحةك  التريبس

 تطبيؽ أك تنفيذ عمى ،الصيدالنية بالمنتجات يتعمؽ فيما األعضاء، نمكا األقؿ البمداف إجبار يتـ

 .2...«2016 يناير 01 حتى التريبس التفاقية الثاني الجزء مف السابعك  الخامس القسميف

 منظمة في نمكا األقؿ األعضاء الدكؿ إعفاء تـ أنو السابعة الفقرة ىذه في جاء مما يتضح

 بحماية المتعمقة األحكاـ كذلؾك  االختراع براءات عمى الكاردة ـاألحكا مف العالمية، التجارة

 أخرل تمديدات عمى نمكا األقؿ الدكؿ حصكؿ حؽ أيضا اإلعبلف ضماف مع السرية، المعمكمات

 نظرا » تريبس:ال اتفاؽ مف 01 الفقرة 66 المادة نص في كرد بما عمبل ذلؾك  االنتقالية لمفترات

 قاعدة لخمؽ لممركنة نمكا...كحاجتيا األقؿ األعضاء لمبمداف الخاصة المتطمباتك  لبلحتياجات

 عدا فيما لحالي،ا االتفاؽ أحكاـ تطبيؽب األعضاء البمداف ىذه تمتـز ال لبلستمرار، قابمة تكنكلكجية

 مف 01 الفقرة في المحدد التطبيؽ تاريخ مف سنكات 10 مدتيا زمنية لفترة 05 ك 04 ك 03 المكاد

 كجيو طمب عمى بناء الفكرية الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب مجمس كيمنح ،65 المادة

 .3«الفترة... ليذه تمديدات ،األعضاء نمكا األقؿ البمداف أحد يقدمو

 منحتو الذم الحؽ فإف التريبس اتفاؽ مف 66 المادة مف األكلى الفقرة في التمعف خبلؿ مف

 أحكاـ مف كؿ منو استثنت العامة، الصحة مجاؿ في الحتياجاتيا نظرا األعضاء نمكا األقؿ لمدكؿ

 بشأف اؼاألطر  المتعددة االتفاقيةك  بالرعاية، األكلى الدكلة بحؽ ةالخاص المعاممةك  الكطنية المعاممة

                                                           

    www.wtoarab.org: الصحة العامة، انظر المكقع االلكتركنيالممكية الفكرية: تريبس ك  – 1

 16:44 بتكقيت 08/08/2016تاريخ االطبلع: 
 [ www.wtoarab.org]  المرجع نفسو. – 2
) ج ( [،  01مف اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ) الممحؽ  01فقرة  66المادة  – 3
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 سنة انتياء بعد احتسابيا يبدأ محددة زمنية بفترة ذلؾ تقييد تـ كما استمرارىا، أك الحماية اكتساب

 [. التريبس اتفاؽ مف 65/01 المادة ] العالمية. التجارة منظمة اتفاؽ نفاذ تاريخ تمي كاحدة

 كاسع اىتماـ ةالعالمي التجارة منظمة أكلت قد العامة الصحة مكضكع فإف تقدـ ما عمى بناء

نماك  العامة صحةبال الدكلية التجارة ربط أجؿ مف فقط ليس كىذا مناقشتو، أجؿ مف  لممكضكع لما ا 

 اإلنساف. حقكؽ مف حؽ اعتبره الذم الدكلي المجتمع في قيمة مف

 اإلنسان5 وحقوق التجارة سابعا5

 دائرة في ذلؾ ىميةأل نظرا محتكاه في المتحدة األمـ ميثاؽ تضمنيا اإلنساف حقكؽ مسألة إف

 كال اإلنساف، حقكؽ احتراـك  مشركعية فةثقا ترسيخ ضركرة عمى التأكيد تـ حيث الدكلي، القانكف
 الدكلية الككاالت إلى تعداه بؿ المتحدة األمـ منظمة عمى القضية بيذه الدكلي االعتراؼ يقتصر

 .1قميميةاإل المنظمات إلى إضافة الحككمية، غير الدكلية المنظماتك  المتخصصة

 األمـ ميثاؽ صدكر منذ اإلنساف حقكؽ قضيةك  الدكلية المنظمات بيف العبلقة بدأت لقد

 عدد عمى يحتكم أنو كما األعضاء الدكؿ لجميع ممزمة أحكامو أف معمـك ىك كما الذم المتحدة

 اإلنساف حقكؽ حماية تعزيزك  تشجيع إطار في ىذا اإلنساف، كؽبحق الصمة ذات المكاد مف معيف

 تكمف ذلؾ إلى إضافة الديف،ك  كالمغة الجنس، أساس عمى تمييز دكف لمجميع األساسية الحرياتك 

 الذم اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف في اإلنساف بحقكؽ الدكلية المنظمات بيف الحتمية العبلقة

 .2اإلنساف حقكؽ حمايةك  ترقية في عمييا يستند أساسية ةكقاعد يعتبر

 تكاممية شاكمة في تككف االجتماعية الناحية مف اإلنسانية بالعبلقات يةالدكل المنظمات عبلقة

 الدكلية المنظمات مع لمتعامؿ ضركرية الحاجة باتت المنطمؽ ىذا كمف بينيا، فيما تقـك تنظيمية

قامةك   بناء مجاؿ في خاصة ،3المشتركة المصالحك  األىداؼ تحقيؽ بيدؼ بينيا فيما عبلقات ا 

 مف نكع ؽخم حكؿ الدكلي المجتمع طرؼ مف الكبير االىتماـ ظير لذا لدكلية،ا التجارية العبلقات

                                                           

حمايتيا [، شركة العاتؾ لصناعة الكتاب،  –مضامينيا  –رياض عزيز ىادم، حقكؽ اإلنساف ] تطكرىا  – 1
 .34 – 33، ص 2011مصر، د.ط، 

كاديمية لطفية مصباح حّمير، دكر المنظمات الدكلية في حؿ مشكمة حقكؽ اإلنساف في عصر العكلمة، األ – 2
 .122 – 121، ص 2010، 1الحديثة لمكتاب الجامعي، مصر، ط

 .102المرجع نفسو، ص  – 3
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 العالمي اإلعبلف في المكثقة اإلنساف حقكؽ حمايةك  بترقية المتعمقة كاألحكاـ التجارة بيف ءمةكاالم

 دكليال العيد ] اإلنساف لحقكؽ الدكلييف العيديف في المتضمنة كتمؾ عاـ، بشكؿ اإلنساف لحقكؽ

 المدنية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيدك  كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية الحقكؽب الخاص

 .1976 عاـ فكاف النفاذ تاريخ أما 1966 عاـ اعتمادىما تـ كقد [ كالسياسية

 عمى العالمية التجارة منظمة أكدت اإلنساف، حقكؽك  التجارة بيف الرابط تحقيؽ أجؿ مف

 عمى اإلنساني بالحؽ المساس دكف الدكلية التجارة بناء في ـتساى تشريعية منظكمة تكفير ضركرة

 منظمة أف بمعنى الدكلية، التجارية العبلقات تكطيدك  تمتيف في يساىـ ما ىذا األصعدة مختمؼ

 الدكلي، المجتمع عمى المطركحة التجارية سياساتياك  العامة مبادئيا كفؽ تتجو كانت العالمية التجارة

 ليس لكف الدكلية، التجارة لتحرير األسمى اليدؼ بتحقيؽ القياـ إلى فييا ضاءاألع لؤلطراؼ كالممزمة

 في العامة االستثناءات بعض منحت بالعكس بؿ الدكلي المجتمع داخؿ الفرد متطمبات حساب عمى

 اإلنسانية. بالتنمية االرتقاءك  اإلنساني لمحؽ الحماية تحقيؽ أمؿ عمى كىذا التجارية، اتفاقاتيا

 أثر نتيجة جاء اإلنساف حقكؽ مكضكعات مع العالمية التجارة منظمة اختصاصات تداخؿ إف

 اجمي يظير كذلؾ اإلنساني، بالحؽ الصمة ذات المكضكعات ىذه عمى العالمية التجارة منظمة قانكف
 عف ضبطيا جرل التي الصحية اإلنساف حقكؽ منيا الذكر نخصك  ،سالفا تسرد التي القضايا في

 جكاز عمى األعضاء فيو أكد حيث النباتية الصحةك  الصحة تدابير بتطبيؽ تعمؽالم ؽاالتفا طريؽ

 عميو نصت ما مع ذلؾ يتكافؽ مما اإلنساف، صحة أك حياة لحماية ضركرية ترتيبات تنفيذ أك تبني

 سبلمةك  كالحرية الحياة في الحؽ فرد ؿلك " اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف مف 03 المادة

 بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد مف 01 فقرة 12 المادة محتكل في ذلؾ قرارإ تـ كما ،1"شخصو

 ككما ،2"العقميةك  الجسمية صحتو سبلمة في الحؽ افإنس لكؿ" أنو الثقافيةك  االجتماعيةك  االقتصادية
                                                           

منشكر  10/12/1948مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، المصادؽ عميو بباريس، بتاريخ  03المادة  – 1
أطهع عهُه فٍ َىو  //:www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arzhttpعمى الرابط: 

 .14:33بتكقيت  01/09/2016

 

مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، المصادؽ عميو بمكجب  12/01المادة  – 2
 27كفؽ المادة  03/01/1976، تاريخ بدء النفاذ 16/12/1966قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

 منشكر عمى الرابط:
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf 

http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
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 المنتجات تكفير كضركرة العامة، الصحةك  الفكرية الممكية حقكؽ ممؼ حكؿ التريبس اتفاقية في جاء

 لفرض الدكؿ ليذه التكنكلكجيا مختمؼ نقؿ مع نمكا، األقؿك  النامية البمداف لدل خاصة ةنيالصيدال

 العبلجية. المنتجاتك  األدكية مف السكؽ احتياجات بيةتم

 عف المتحدة األمـ بييئة االجتماعيك  قتصادماال المجمس في المكضكع نفس إلى اإلشارة تـ

 االقتصادية لمحقكؽ المؤقت األعماؿ جدكؿ مف 10 البند ،59 دكرتيا في اإلنساف حقكؽ لجنة طريؽ

 مستكل ىبأعم التمتع في إنساف كؿ حؽ عمى كضكح بكؿ التأكيد تـ حيث الثقافية،ك  كاالجتماعية

 األكبئة مختمؼ لمكافحة الدكاء إلى الكصكؿ تحقيؽ ضركرة مع العقمية،ك  البدنية الصحة مف ممكف

 قد محتكاه في المقرر ىذا إف [، اإليدز ] البشرية ةالمناع نقص فيركس مثؿ المستعصية تمؾ خاصة

 مع يتبلءـ جاء معمكـ ىك كما الذم العامة الصحةك  ريبسالت اتفاؽ إعبلف حكؿ مبلحظاتو أبدل

 حقكؽ لجنة أقرت السياؽ نفس كفي اإلنساف، لحقكؽ العالمي اإلعبلف ألحكاـ النظر كجيات

 مف لمتأكد الدكلية المنظمات في األعضاء الدكؿ كافة دعكة عمى 32/2002 رقـ قرارىا في اإلنساف

  العامة الصحة لمجاؿ االعتبار إعطاء خبلؿ مف اإلنساف حقكؽ بحماية يتعمؽ ما حكؿ أعماليـ

 الصيدالنية المنتجات يخص فيما المعقكلة التكاليؼ يحقؽ بما العامة الصحة سياسات دعـ كجكبك 

 .1[ /ب06 الفقرة ] الدكلي. معالمجت مستكل عمى الطبية التكنكلكجيا تكفيرك 

 التقدـ بفكائد التمتع في شخص كؿ حؽ اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف في كرد لقد

 المترتبة الماديةك  األدبية لمصالحو القانكنية ايةالحم عمى الحصكؿ في أيضا حقو مع التكنكلكجي،

 اتفاؽ نصكص محتكل مع أيضا يتكافؽ ما ىذا طبعا ،2الفني أك األدبي أك العممي إنتاجو عف

 الجانب مف ىذا العقؿ، ممكة عف الناتجة االبداعات عمى القانكنية الحماية تكفير ناحية مف التريبس

 تكافرىا، يجب ظركؼ فيناؾ الصحية السبلمةك  الحياة في الحؽ تكفير عف أما اإلبداعي الفكرم

                                                                                                                                                                      

 .14:44بتكقيت  01/09/2016ـ أطمع عميو يك 
لجنة األمـ المتحدة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، حؽ كؿ إنساف في التمتع بأعمى  – 1

، كثيقة األمـ 2009مارس  31، الصادر بتاريخ 59مستكل ممكف مف الصحة البدنية كالعقمية، الدكرة رقـ 
 مى المكقع االلكتركني التالي: . متكفر عE/CN.4/2003/58المتحدة رقـ 

http://www.un.org/womenwatch/ods/E-CN.4-2003-58-E.pdf 

 .15:30بتكقيت  01/09/2016أطمع عميو يـك 
 ابؽ.، المرجع الس1976مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  27المادة  – 2

http://www.un.org/womenwatch/ods/E-CN.4-2003-58-E.pdf
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 األمف تحقيؽ بمعنى الغذاء في الحؽ تكفير بضركرة المجاؿ ىذا يرتبط ما دائما األساس ىذا كعمى

 لحقكؽ العالمي اإلعبلف مف 25 المادة تضمنتو ما مع تماشيا ىذاك  العالـ شعكب افةلك الغذائي

 لو كالرفاىية الصحة عمى المحافظة أجؿ مف شخص لكؿ معيشي مستكل تكفير ضركرة في اإلنساف

 .1بيةالط العنايةك  كالمسكف الممبسك  التغذية بتكفير إال فيكك  ال ىذاك 

 المتعمؽ 1999 عاـ 12 رقـ العاـ التعميؽ في مباشرة بصفةك  أيضا إقراره تـ الغذاء في الحؽ

 االجتماعيةك  االقتصادية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد تنفيذ مجاؿ في الناشئة المكضكعية بالقضايا

 فيذا ،2الكافي الغذاء في الحؽ تكفير كجكب عمى العاـ التعميؽ مف 11 المادة نصت حيث ،الثقافيةك 

 أك مباشرة بطريقة دائـك  منتظـ بشكؿ الغذاء عمى الحصكؿ في الحؽ منو المقصكد كمفيكـ األخير

 .3النكعيةك  الكمية الناحيتيف مف الكفاية رتتكف أف شرط نقدية مشتريات بكاسطة

 في الغذاء في الحؽ تحقيؽ شركط مف كشرط كردا قد الغذاء تكفير في االستدامةك  الكفاية إف

 ...الكفاية» أف بحيث ،12 رقـ العاـ التعميؽ في المتضمنة 11 المادة مف الثانيةك  األكلى الفقرتيف

 أما االيككلكجية،ك  كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية باألكضاع بعيد مدل إلى يتحدد الدقيؽ معناىا

مكانيةك  الغذاء تكفر مفيـك عمى تنطكم ةاالستدام  .4« طكيؿال األجؿ في عميو الحصكؿ ا 

 قامت تحريرىا، عمميةك  التجارة قكاعد مع الغذاء في حؽال تكفير مكضكع يتكافؽ أف أجؿ مف

 أماـ لمتصدير فرص خمؽ عمى الزراعة بمجاؿ الخاص اتفاقيا خبلؿ مف العالمية التجارة منظمة

 لمنتجاتا أماـ المنظمة في األعضاء الدكؿ أسكاؽ فتح بمعنى زراعية منتجات صادراتيا التي الدكؿ

 راعت كقد التنمية،ك  النمك يعزز أف شأنو مف األمر ةحقيق في ىذا انسيابيا، عرقمة كعدـ الزراعية

                                                           

 ، المرجع السابؽ.1976مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  25المادة  – 1
، كثيقة األمـ 12لجنة األمـ المتحدة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، التعميؽ العاـ رقـ  – 2

 ، متكفر عمى المكقع االلكتركني:1999مام  E/C.12/1999/5 ،12المتحدة رقـ 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/10/PDF/G9942010.pdf  

 .15:53بتكقيت  02/09/2016أطمع عميو يـك 
صاد ] دراسة في قانكف منظمة التجارة بكجبلؿ صبلح الديف، حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ عكلمة االقت – 3

-2011العالمية [، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر ) باتنة (، الجزائر، 
 .110، ص 2012

 .03، المرجع السابؽ، ص 12الفقرتيف األكلى كالثانية مف التعميؽ العاـ رقـ  11المادة  – 4

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/10/PDF/G9942010.pdf
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 النامية الدكؿ في االقتصاديةك  االجتماعية األكضاع الزراعة اؽاتف في العالمية التجارة منظمة

 .1الدكؿ ليذه مناسب كضماف تعتبر استثناءات منح تـ حيث نمكا األقؿ كالبمداف

 القانكنية الحماية بإضفاء العالمية التجارة منظمة اىتماـ حكؿ آنفا إليو اإلشارة تـ لما كفقا

 أحكاـ في جاء ما مع تكافؽ أنو عمى ذلؾ فيـ يمكف اإلختراع، براءات خاصة الفكرية، ةالممكي عمى

 فقرة 15 مادةال نص الذكر نخصك  الثقافيةك  كاالجتماعية صاديةاالقت بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد

 فني أك عممي أثر أم عف الناتجة الماديةك  المعنكية المصالح حماية ضركرة عمى تؤكد التي /ج01

 عمى ماك  اإلبداعي كالنشاط العممي البحث مجاؿ في الحرية احتراـ كجكب مع لصاحبو، أدبي أك

 .2المكثقة بنصكصو االلتزاـك  االنصياع إال الدكلي العيد ىذا في األطراؼ الدكؿ

 كجكبك  الصحة في لحؽا تكفير مجاؿ في االىتماـ مف نصيبيا أخذت قد النامية الدكؿ إف

 ترقيةك  بتعزيز المعنية المقررات مختمؼ صعيد عمى كىذا الصيدالنية، المنتجات مف استفادتيا

 منظمة اطار في 2001 عاـ الدكحة مؤتمر فعاليات في جاء ما مع ذلؾ يتبلءـ مما ،اإلنساف حقكؽ

 لتمبية التريبس اتفاؽ في المركنة جكانب مف األعضاء الدكؿ استفادة تناكؿ الذم العالمية رةالتجا

 أف لممكفا مف استثنائية أحكاـ منح تـ األساس ىذا كعمى ،3العامة بالصحة المتعمقة االحتياجات

 استخداـ ازجك ك  الفنية المساعدات تقديـ ضركرة في تمثمت نمكا األقؿ البمدافك  النامية الدكؿ تستفيد

 ذلؾ مف اليدؼك  ،الصيدالنية المنتجات تكفير عمى القدرة بتحقيؽ يتعمؽ ىذاك  االجبارية التراخيص

 المجاالت. شتى في قدراتيا تطكير أجؿ مف الدكؿ ليذه االقتصادم التككيف مراعاة

 لكاردةا االستثناءات عبر العالمية التجارة منظمة أف عمى التأكيد يمكف تناكلو تـ ما عمى بناء

 كتعمؿ اإلنساف، حقكؽك  األعماؿ يمجال بيف التكفيؽ ما نكعا تحاكؿ التجارية اتفاقاتيا مختمؼ في

                                                           

 المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف، حقكؽ اإلنساف كاتفاقات التجارة الدكليةتقرير مفكضية األمـ  – 1
، 2005] استخداـ االستثناءات العامة مف أجؿ حماية حقكؽ اإلنساف [، ىيئة األمـ المتحدة، نيكيكرؾ كجنيؼ، 

 //:www.arabsi.org/attachments/article/2031/pdfhttp. منشكر عمى الرابط: 02ص 

 .14:18بتكقيت  07/09/2016أطمع عميو يـك 
مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  03/ج (، كالفقرة 01فقرة )  15المادة  – 2

1976. 
ى الثقافية، حؽ كؿ إنساف في التمتع بأعمجتماعية ك دة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كااللجنة األمـ المتح - 3

 .2009المرجع السابؽ،  العقمية،مستكل ممكف مف الصحة البدنية ك 

http://www.arabsi.org/attachments/article/2031/pdf
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 العالمية التجارة منظمة تقكـ فمما األساسية، الحرياتك  اإلنساني الحؽ انتياؾ عدـ عمى جاىدة

 فيذا البيئية الحماية تكفير اطار في البيئةك  التجارة مكضكعي بيف التكفيؽ يؽتحق سبؿ بدراسة

 شركط جميع عمى تتكافر مبلئمة ببيئة شخص كؿ تمتع في المتمثؿ اإلنساني الحؽ مع ماشىيت

 شتى في النمكك  االزدىار تحقيؽ بالتاليك  راقي معيشي مستكل األخرل ىي تضمف التي الحياة

 25 مادةال محتكل خبلؿ مف ذلؾ يؤكد ما اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف في كرد كقد المجاالت،

 مف ذلؾ العجز...كغيرك  كالمرض البطالة حاالت في معيشة تأميف في الحؽ ...كلو» الثانية الفقرة

 عبارة كتحميؿ المادة ىذه عمى باالستناد ،1«إرادتو... عف خارجة لظركؼ نتيجة العيش كسائؿ فقداف

 العكامؿ ضمف البيئية الحماية مكضكع إدماج يمكف «العيش... كسائؿ فقداف مف ذلؾ ...كغير»

 يعني البيئة لمجاؿ القانكنية الحماية كانعداـ لئلنساف، معيشي مستكل تكفير في أىمية ليا التي

 الحؽ تكفير بمكضكع العالمية التجارة منظمة اىتماـ يتضح ،العيش كسائؿ مف كسيمة غياب

  البيئة[ك  لتجارةا لجنة ] المنظمة مستكل عمى لجنة خمؽ في المبلئمة البيئة في المتمثؿ اإلنساني

 طريؽ عف البيئةك  التجارة مكضكعي بيف الربط ميمة خاصة البيئة بقضايا عبلقة لو ما بكؿ تعنى

 في أيضا البيئة ممؼ معالجة إلى إضافة البيئة، عمى التجارية لبلتفاقات المحتممة اآلثار في النظر

 .2001 الدكحة مؤتمر فعاليات

 مف البد التجارية، السياساتك  بالتشريعات ارتباطو عف اإلشارة قبؿ التنمية في الحؽ إف

 حكؿ الدكلية المداكالت مف طكيمة عممية بعد تكلد الذم اإلنساني الحؽ ظيكر ظركؼ إلى التكجو

 لجنة أقرت 1979 عاـ كفي اإلنساف، لحقكؽ العالمي اإلعبلف في تجسد الذم اإلنساني الشأف

 تحقيقيا الكاجب اإلنساف حقكؽ مف حؽ التنمية فيـكم بأف ( 35 – د ) 4 قرارىا في اإلنساف حقكؽ

 الذم التنمية في الحؽ عف اإلعبلف مشركع صياغة تـ األساس ىذا كعمى المجاالت، مختمؼ في

 ،19862 ديسمبر في المؤرخ 128/41 المتحدة لؤلمـ التابعة العامة الجمعية قرار بمكجب اعتمد
                                                           

 .1976مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  25/02المادة  – 1
ة مقدمة المجمس االقتصادم كاالجتماعي، دراسة عف الحالة الراىنة لمتقدـ المحرز في تنفيذ الحؽ في التنمي – 2

كقرار الجمعية العامة  1998/72مف السيد أرجكف ؾ.سانغكبتا الخبير المستقؿ، عمبل بقرار المجنة رقـ 
. المكقع 11ك  09، الفقرتيف 1999جكيمية  E/CN.4/1999/WG.18/2 ،27، كثيقة األمـ المتحدة رقـ 53/155

  mena.org/documents/ECN21998WG182.doc-http://www.hic: االلكتركني
 16:00بتكقيت  03/10/2016أطمع عميو يـك 
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 كأف لمتجزئة، قابمة غير الحقكؽ مف باعتباره التنمية في الحؽ مكضكع حكؿ مفيكما أعطى الذم

 كرد بما عمبل اإلنساف لحياة المختمفة بالجكانب أساسية بصفة تتناكؿ بحيث مختمفة أبعاد ليا التنمية

 الفاعميف جميع أف عمى محتكاه في أيضا أشار الذم التنمية، في الحؽ إعبلف مف األكلى المادة في

 حقكؽ احتراـ االعتبار بعيف األخذ مع التنمية حقيؽت حكؿ مباشرة مسؤكلية ليـ الدكلي المجتمع في

 إنمائية سياسات كضع مف البد المبتغى ىذا إلى الكصكؿ سبيؿ في ترقيتيا، عمى العمؿك  اإلنساف

 لمدكؿ قانكنا مخّكؿ الحؽ كىذا المجاالت، مختمؼ عبر المستمر التحسيف إلى تيدؼ مبلئمة كطنية

 اطار في بذلؾ االلتزاـ البد إذ ،1الكقت نفس في عاتقيا عمى لممقاةا الكاجبات مف يعتبر كما

 نمكا األقؿ البمدافك  النامية الدكؿ في لمتنمية ستمرالم التعزيز مع التنمية، في الحؽ إعبلف مضاميف

 األصعدة. مختمؼ عمى التنمية مجاؿ تكبح أف شأنيا مف التي العراقيؿ مختمؼ إزالة طريؽ عف

 في تكافؽ يمؽ لـ أنو إال التنمية حؽ إعماؿ سبيؿ في بذلت التي مجيكداتال ىذه مف بالرغـ

 خطة تقديـ فيو تـ الذم 1993 فيينا في اإلنساف لحقكؽ العالمي المؤتمر انعقاد بعد إال اآلراء

 كيعتبر اإلنساف، حقكؽ مجاؿ في العمؿ لتعزيز الدكلي المجتمع إلى دكلة 171 طرؼ مف مشتركة

 يتعمؽ فيما أما اإلنساف، حقكؽ صككؾ مجمكعة لتعزيز متجدد جيد كبداية فيينا عمؿ برنامج

 كالحقكؽ الديمقراطية،ك  التنمية بيف مةالص فحص ضركرة عمى اإلقرار تـ التنمية بمكضكع

 استنادا طبعا أيضا، السياسيةك  المدنية بالحقكؽ رابطيا إلى فةإضا الثقافية، االجتماعيةك  االقتصادية

 .19922 عاـ العامة لمجمعية األربعكفك  السابعة الدكرة في اقراره تـ ما إلى

 أبعاد ليشمؿ المبذكلة ةالدكلي المجيكدات ىذه خبلؿ مف التنمية مفيـك شيده الذم التكسع إف

 مف الذم افاإلنس حقكؽ بيف الترابطك  التكامؿ مبدأ ليستكجب جاء ،3التناقض رغـ متعددةك  مختمفة

                                                           

. 1986، 128/41[، إعبلف الحؽ في التنمية، قرار الجمعية العامة رقـ  06إلى  02انظر المكاد ] مف  – 1
  http://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf. متكفر عمى الرابط: 22:42

  .22:42بخىقُج  04/10/2016أطهع عهُه َىو 

 االلكتركني: . متكفر عمى المكقع1993جكاف  25 – 14المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، فيينا، النمسا،  – 2
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/OHCHR20/Pages/WCHR.aspx 

 .23:05بخىقُج  04/10/2016أطهع عهُه َىو 

يادة الماجستير، كمية الحقكؽ، حقكؽ اإلنساف، مذكرة لنيؿ ش، التنمية اإلنسانية المستدامة ك سقني فاكية -3
 .03، ص 2010-2009س ) سطيؼ (، الجزائر، جامعة فرحات عبا

http://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
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 تحقيؽ عمى العمؿك  السعي ذلؾ عمى القكية كالحجة ،1المستقبميةك  يةاإلنسان الحاجات يحقؽ أف شأنو

 عف الصادر 1999/30 رقـ القرار في جميا يظير طبعا اإلنساف حقكؽك  التجارة بيف  الترابط

 المعني [ اإلنساف حقكؽ حمايةك  لتعزيز الفرعية المجنة ] متحدةال لؤلمـ التابعة العامة الجمعية

 نص في كرد ما عمى صراحة أكدت كالتي اإلنساف، حقكؽ عمى تأثيرهك  التجارة تحرير ضكعبمك 

 يتـ اجتماعي بنظاـ شخص كؿ تمتع حؽ » حكؿ اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف مف 28 المادة

 كجكب عمى القرار ىذا نكه كما ،2« عامة بصفة اإلعبلف في الكاردة الحرياتك  الحقكؽ إعماؿ فيو

 األمر كنفس الثقافية،ك  كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ الخاص دكليال العيد بمحتكل االلتزاـ

 السياسية.ك  المدنية بالحقكؽ الخاص الدكلي لمعيد بالنسبة

 المحافؿك  الدكؿ كافة اإلنساف حقكؽ حمايةك  لتعزيز الفرعية المجنة طالبت ذلؾ إلى إضافة

 لمسياسة صياغتيا عند اإلنساف حقكؽ مجاؿ االعتبار بعيف تأخذ أف االقتصادية بالسياسة المعنية

 لحقكؽ السامية المتحدة األمـ مفكضية بيف حكار جسر إقامة ضركرة مع الدكلية، االقتصادية

 األحكاـ إدماج سبيؿ في كذلؾ ة،التجار  تحرير أبعاد بشأف العالمية التجارة منظمةك  اإلنساف

 .3لعالميةا التجارة منظمة مفاكضات في اإلنساف بحقكؽ المتصمة االلتزاماتك 

 في اإلنساف حقكؽ كمجاؿ العالمية التجارة منظمة بيف المقاربة ظيرت السياؽ نفس في طبعا

 ياتالكال بيف الجازكليف قضية" المثاؿ سبيؿ عمى نذكرك  النزاعات تسكية جياز تناكليا يالت القضايا

 سردىا تـ كما اتياحيثي كانت كالتي أخرل، جية مف فنزكيبلك  البرازيؿك  جية مف األمريكية المتحدة

 الكيماكية بالخكاص يتعمؽ فيما صارمة إجراءات األمريكية المتحدة الكاليات تطبيؽ في تتمثؿ سالفا

 مخالؼ البرازيؿك  فنزكيبل مف كؿ اعتبرتو ما كىذا محميا المصفى عكس عمى المستكرد لمجازكليف

 تفاقاتا نصكص عمى باالستناد ذلؾ األمريكية المتحدة الكاليات بررت كقد ،4"الكطنية المعاممة لمبدأ

                                                           

 .03المرجع نفسو، ص  – 1
 .1976مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  28المادة  – 2
 المجنة الفرعية لؤلمـ المتحدة المعنية بتعزيز حماية حقكؽ اإلنساف، تحرير التجارة كتأثيره عمى حقكؽ – 3

، E/CN.4/2000/2، كثيقة األمـ المتحدة رقـ 1999أكت  26، المؤرخ في 1999/30اإلنساف، القرار رقـ 
 //:www1.umn.edu/humanrts/arabic/sub.htmhttpمتكفر عمى المكقع االلكتركني:

 16:41بخىقُج  05/10/2016أطهع عهُه َىو 

محمد شكقي السيد، دكر منظمة التجارة العالمية في حؿ النزاعات التجارية الدكلية ) الحكار المتمدف (،  – 4
 . متكفر عمى المكقع االلكتركني:16/04/2012، 3700صحيفة إلكتركنية، العدد 
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 دابيرت بتطبيؽ المتعمؽ االتفاؽ عمى اعتمادىا القضية ىذه في الذكر نخصك  العالمية التجارة منظمة

 التجارة تحرير لقكاعد خرقا تعد ال المطبقة اإلجراءات أف اعتبرت بالتاليك  النباتية، كالصحة الصحة

 .الدكلية

 عمؿ في قيمة ذا مكضكعا تمثؿ أصبحت اإلنساف كؽحق قضايا أف يتضح األساس ىذا عمى

 كحجة األمريكية المتحدة الكاليات أكردتو الذم األساس منطمؽ مف طبعا العالمية التجارة منظمة

 ضيؽ العالمية التجارة منظمة عمى يعاب ما لكف المستكرد، الجازكليف حكؿ المتخذ مكقفيا لتبرير

 اتفاقات عمى اختصاصاتيا تتحدد النزاعات تسكية جياز فقضاة المجاؿ ىذا في القانكني ىامشيا

 تعنى التي تمؾ كباألخص ،اختصاصاتيا ضمف تدخؿ ال األخرل الدكلية المعاىدات أما المنظمة

 .1ترقيتو ك اإلنساني الحؽ بحماية

 عمى اإلنساف حقكؽ لحماية األكلكية إعطاء ضركرة عمى النزاعات تسكية جياز أكد لقد

 يعةكذر  االستثناءات تمؾ اتخاذ عدـ في تتمثؿ محددة شركط كفؽ لكف العالمية ارةالتج تحرير حساب

 أحكاـ في المكثؽ الكطنية المعاممة بمبدأ إخبلؿ يعتبر الذم األجنبيك  المحمي المنتج بيف لمتمييز

 البد كحجة االستثناءات بيذه تدفع المنظمة في عضك دكلة كؿ الزاـ تـ لذا العالمية، التجارة منظمة

 بيف تمييزية تجارية سياسة إقرار كسيمة تشكؿ ال اتخذتيا التي اإلجراءات أف عمى الدليؿ إقامة مف

 الحكـك  القضية ىذه في األمريكية متحدةال الكاليات حجة رفض إلى أدل ما كىذا األعضاء، الدكؿ

 مبادئك  ـأحكا مع انسجامو كعدـ الدليؿ لغياب نظرا األمريكية تاإلجراءا مشركعية بعدـ عمييا

 .2العالمية التجارة منظمة

 تحقيؽ السبؿ بشتى تريد العالمية التجارة منظمة أف عمى المبلحظة يمكف سبؽ ما عمى بناءا

 تنسجـ ال اإلنساف حقكؽ اعتبارات أف رأل مف ىناؾ أف إال اإلنساف، حقكؽ مكضكعات مع المقاربة

 في اإلنساف حقكؽ مضاميف إدراج مف لجدك  يكجد ال بالتاليك  العالمية التجارة منظمة قانكف مع

 الدكلية التجارة تحرير في المتمثمة العالمية التجارة منظمة فمسفة إلى استنادا كىذا الدكلية، التجارة

                                                                                                                                                                      

debat/show.art.asp?aid=303586ewar.org/http://www.ah  
 .23:31بتكقيت  05/10/2016أطمع عميو يـك 

جماؿ مشركح، دكر قضاء منظمة التجارة العالمية في حماية حقكؽ اإلنساف، منشكرات المجمة المغربية  – 1
 .129 – 128، ص 2013، المغرب، 110 – 109لئلدارة المحمية ك التنمية، العدد 
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 التي النسبية الميزة قاعدة عمى االعتماد مع األطراؼ متعدد دكلي تجارم نظاـ إقامة نحك السعيك 

 .1غيرىا عف مختمفة يةاقتصاد بمقكمات دكلة كؿ تمتع عمى تؤكد

 حقكؽ النظاميف كبل بيف الفصؿ ضركرة عمى يؤكدكف الجديد الدكلي التجارم لنظاـا دعاة إف

 أف حيث المضمكف ناحية مف ذلؾ تأييد يمكف الذكر، السالفة الحجج منطمؽ مف التجارةك  اإلنساف

 أف المعمكـ فمف ف،اإلنسا ىك بينيما الرابط لكف منفصميف اإلنساف حقكؽ مجاؿك  األعماؿ عالـ

 الفكرة أساس أف مع العالمية التجارة تحرير منو اليدؼ كاف جديد دكلي تجارم نظاـ إنشاء ضركرة

 عمى أقر قد كاف اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف المنكاؿ ىذا كعمى لمفرد، المستدامة التنمية تحقيؽ

 حماية سبيؿ في لمفرد المكفكلة الضمانات مف يعتبر ما كىذا راؽ معيشي مستكل في إنساف كؿ حؽ

 اإلنساف. حقكؽ ترقية ك

 النظاـك  اإلنساف حقكؽ مجاؿ في األساسي الفاعؿ أك الرئيسي المكضكع أف المبلحظ مف

 أف ترل حيث ما نكعا مختمفة المكضكع ىذا في النامية الدكؿ نظرة لكف اإلنساف، ىك الدكلي التجارم

 تعامبلتيا أثناء اإلنساف بحقكؽ المتعمقة الدكلية المضاميف تراعي ال العالمية التجارة منظمة أحكاـ

 يرجع ىذا طبعا أخرل ةجي مف الشماؿ دكؿك  جية مف طرؼ ىي كانت إذا خاصة ةالدكلي التجارية

 بيف المبلءمة تحقيؽ في الفشؿ إلى يؤدم قد الذم األمر الضعيؼ، االقتصادم تككينياك  لتصنيفيا

 مف البد لذا اإلنساف حقكؽ بحماية الخاصة الدكلية المكاثيؽ مختمؼك  العالمية التجارة منظمة أحكاـ

 لدكؿ دائمة تبعية في النامية الدكؿ تجعؿ تمييزية سياسات عمى المبنية المعامبلت شتى مكاجية

 الشماؿ.

 أشخاص القانون الدولي العامقة بين منظمة التجارة العالمية و العال5 المبحث الثاني

 تحقيؽ سبيؿ في الدكؿ مف مجمكعة بيف التعاكفك  التضامف أساسيا ليالدك  التنظيـ فكرة إف

 المحافظة في الفكرة ىذه أىداؼ كتتمخص لمدكؿ، المشتركة المصالحك  بينيا، المشتركة المصالح

 طريؽ عف كىذا االقتصادية تصنيفاتيا كانت يمام لمدكؿ الرفاىية كتحقيؽ الدكلي، السبلـ عمى

 .2الثقافيةك  االجتماعيةك  االقتصادية جاالتالم يف الدكلي التعاكفك  التنسيؽ

                                                           

 .197بكجبلؿ صبلح الديف، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .08 – 07، ص 1979عبد الكاحد محمد الفار، التنظيـ الدكلي، دار عالـ الكتب، مصر، د.ط،  – 2
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 التي القكاعد مجمكعة في يتمثؿ محتكل ليا كأرضية يعتبر الدكلي التنظيـ أف معمكـ ىك كما

 األىداؼ تحقيؽ خبلليا مف يمكف التي السبؿ تحديد مع الدكلية المنظمات عمؿك  نشأة تحكـ

 اعتبر قد التقميدم بالمفيكـ الدكلي التنظيـ أف ضاأي المبلحظ كمف الدكلي، التنظيـ فكرة في المسطرة

 األمر ذلؾ أف إال الدكؿ، بيف ما العبلقات تنظـ التي الممزمة القانكنية القكاعد مف جممة أنو عمى

 بيف العبلقات تنظيـ بتكليو شمكلية أكثر أصبح الذم الدكلي لمقانكف العاـ المفيكـ تطكر مع تطكر

 .1الدكلي المجتمع أشخاص

 الدكلية، الجماعة في يتمثبلف أساسييف عنصريف تجمع يستدعي الدكلي التنظيـ عف عبيرالت

 بيف العبلقات بخصكص القانكنية لمقكاعد احتراـ مف يتطمبو ماك  الجماعة ىذه نحك بااللتزاـ عكركالش

 عسريك  مرف قانكف أنو غرار عمى الدكلي التنظيـ بيا يتمتع التي الميزات مف ميزة كىذه ،2الدكؿ
 األطراؼ بتعددية عميو اصطمح قد جماعي قانكف الدكلي التنظيـ فقانكف النشأة، حداثة مع التطكر

 في المتضمنة القانكنية بالقكاعد التزاميا مع الدكلية المنظمات لكاء تحت الدكؿ كؿ تعمؿ حيث

 .3الدكلية المنظمات مكاثيؽ

 عف شجعت بدكرىا التيك  تحدةالم األمـ ىيئة ظيكر أساس األطراؼ تعددية فكرة كانت لقد

 في الدكلي لممجتمع الجماعية النزعة عمى االعتماد أىمية عمى ميثاقيا في منصكص جاء ما طريؽ

 مجتمعال قضايا مف قضية أك بمجاؿ ييتـ منيا كؿ دكلية منظمات إنشاء ضركرة عمى منيا إشارة

 التطكر تحقيؽ في اىمةالمس أجؿ مف ىذا طبعا بينيا، التعاكفك  التنسيؽ ضركرة مع الدكلي

 .4الدكلي المستكل عمى االزدىارك 

 ىي: المتحدة األمـ مقاصد » المتحدة: األمـ ميثاؽ مف األكلى المادة لنص طبقا

                                                           

خصصة[، جماؿ عبد الناصر مانع، التنظيـ الدكلي ]النظرية العامة ك المنظمات العالمية كاالقميمية كالمت – 1
 .32 – 30، ص 2007، 1دار الفكر الجامعي، مصر، ط

غضباف مبركؾ، التنظيـ الدكلي كالمنظمات الدكلية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر ) باتنة (، د.ط،  – 2
 .15ص 
ريا، جكانيتا إلياس، بيتر سيتش، ترجمة أ.د محي الديف حميدم، أساسيات العبلقات الدكلية، دار الفرقد، سك  – 3

 .116، ص 2016الطبعة األكلى، 
 .116جكانيتا إلياس، بيتر سيتش، ترجمة أ.د محي الديف حميدم، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 لمنع الفعالة المشتركة التدابير الييئة تتخذ الغاية ليذه كتحقيقا الدكلييف، األمفك  السمـ حفظ – 1

 كتتذرع بالسمـ، اإلخبلؿ كجكه مف كغيرىا العدكاف أعماؿ معتقك  إلزالتياك  السمـ تيدد التي األسباب

 إلى تؤدم قد التي الدكلية المنازعات لحؿ الدكلي، القانكفك  العدؿ لمبادئ كفقا السممية، ئؿبالرسا

 لتسكيتيا. أك بالسمـ اإلخبلؿ

 بيف الحقكؽ في بالتسكية يقضي الذم المبدأ احتراـ أساس عمى األمـ بيف الكدية العبلقات إنماء – 2

 الدكلي. السبلـ لتعزيز البلزمة اإلجراءات كاتخاذ مصيرىا، تقرير منيا لكؿ يككف بأفك  الشعكب

 كالثقافية االجتماعيةك  االقتصادية الصبغة ذات الدكلية المسائؿ حؿ في الدكلي التعاكف تحقيؽ – 3

 جميعا. لمناس األساسية الحرياتك  اإلنساف حقكؽ احتراـ مع سانية،اإلن ك

 تحقيؽ نحك تكجييياك  األمـ أعماؿ لتنسيؽ األساسية ةالمرجعي المتحدة األمـ ىيئة اعتبار – 4

 .1« المشتركة األىداؼ

 المتحدة مـاأل ىيئة ميثاؽ في كرد ما عمى كاستنادا الدكلي، لمتنظيـ العاـ المفيكـ منطمؽ مف

 في العاـ، الدكلي القانكف صأشخا مف غيرىاك  الدكلية المنظمات بيف كالتنسيؽ التعاكف ضركرة حكؿ

 إلى التطرؽ مف البد كاف متخصصة، دكلية ككالة العالمية التجارة منظمة أف باعتبار السياؽ ىذا

 تناكؿ تـ ذلؾ تكضيح سبيؿ كفي العاـ، الدكلي القانكف أشخاص بيفك  بينيا العبلقة كفحكل عةطبي

 .مطمبيف خبلؿ مف المبحث ىذا

 وكاالتيا المتخصصةالعالمية بييئة األمم المتحدة و  لتجارةعالقة منظمة ا5 المطمب األول

 تتنكع التي الدكلية المنظمات مف العديد بزكغ المعاصر، الدكلي لممجتمع األساسية الميزة إف

 الدكلية الحياة مياديف لمعظـ بالشمكلية تتسـ كما أدائو، في تتخصص الذم النشاط طبيعة بحسب

 تحقيؽك  الدكلييف كاألمف السمـ عمى الحفاظ ميمة ليا ليتأك  التي المتحدة مـاأل ىيئة أبرزىا مفك 

 األخذ مع الدكلي، المجتمع في الفاعميف لجميع الممزمة القانكنية القكاعد كضع طريؽ عف العدالة

 االقتصادية الشؤكف ترقية إلى إضافة األصعدة مختمؼ عمى اإلنساني الحؽ االعتبار بعيف

 مـ.األ شعكب لجميع كاالجتماعية

                                                           

 .1945مف ميثاؽ األمـ المتحدة  01المادة  – 1
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 كضعت المتحدة األمـ ىيئة ميثاؽ في المتضمنة المنشكدة األىداؼ مختمؼ تحقيؽ سبيؿ في

 الدكلية ( الككاالت ) المنظمات في تمثؿ كقد ذلؾ، في يساىـ أف شأنو مف ىيكبل الييئة ىذه

 كما فييا، األعضاء إرادة عف مستقمة ذاتية كبإرادة دكلية، قانكنية بشخصية تتمتع التي المتخصصة

 .1فرعية مقرات كأحيانا رئيسي، مقر لياك  غاياتيا كتحقيؽ تسييرىا، أجؿ فم تنظيمي بييكؿ تتسـ

 القانكنية الشخصية إلى إضافة اختبلفيا بالتاليك  يةالدكل المنظمات مجاالت لتعدد نظرا

 أشخاص مف غيرىا مع مختمفة دكلية عبلقات إنتاج في الحرية ليا جعؿ بيا، تتمتع التي الدكلية

 أشخاص بيف تتـ التي االتصاالت ىذه الدكلية العبلقات أساسيات مف أف عمما الدكلي، لقانكفا

 متطمباتك  الدكلية القضايا جؿّ  معالجة في التنسيؽك  التعاكف مف نكع تكفير أجؿ مف يالدكل القانكف

نما كحدىا، الدكؿ عمى قاصرة تعد لـ المتبادلة العبلقات األساس ىذا كعمى الدكلي، المجتمع  كا 

 .2العبلقات ىذه تسيير في أكبر نصيب الراىف الكقت في الدكلية لممنظمات أصبح

 في تساىـ أف في الحؽ المنظمة منح معناه الدكلية لممنظمات الخارجية العبلقات اختصاص

 ىذا طبعا عاتقيا، عمى الممقاةك  الدكلي الصعيد عمى المسؤكليات مختمؼ تحمؿ مع الدكلية، الحياة

 .3العاـ الدكلي القانكف أشخاص بيف المتبادلة المصالح مايةح إطار في

 المتحدة األمـ خاصة كليةالد المنظمات بيف فيما التنسيؽك  التعاكف ىذا تحقيؽ أجؿ مف

 تنص التيك  المتحدة األمـ ىيئة ميثاؽ مف 57 المادة نص عمى االستناد تـ المتخصصة ككاالتياك 

 في كاسعة دكلية بتبعات األساسية نظميا بمقتضى نشأت التي مفةتالمخ الككاالت - » صراحة:

 يكصؿ الشؤكف مف بذلؾ يتصؿ ماك  كالصحية كالتعميمية كالثقافية تماعيةاالجك  االقتصادية الشؤكف

 .63 المادة ألحكاـ كفقا المتحدة األمـ بيفك   بينيا

 بالككاالت كاـاألح مف يمي فيما المتحدة األمـ بيفك  بينيا يكصؿ التي الككاالت ىذه تسمى -

 .4« المتخصصة
                                                           

، 2013جابر فيمي عمراف، االستثمارات األجنبية في منظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، د.ط،  – 1
 .163ك  161ص 
 .361جمعة سعيد سرير، المرجع السابؽ، ص  – 2
، ص 1990، 6محمد حسيف أفكيريف، قانكف المنظمات الدكلية، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة  – 3

125 – 126. 
 .1945مف ميثاؽ األمـ المتحدة  57المادة  – 4
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 أجؿ مف ىذاك  63 المادة أقرتو ما إلى بدكره أحالنا الميثاؽ مف 57 المادة نص في جاء ما إف

 بذلؾ القياـ ميمة أعطيت حيث المتخصصة، ككاالتياك  المتحدة األمـ ىيئة بيف الربط كيفية تكضيح

 دكلية ككالة أم مع اتاتفاق يضع الذم االجتماعيك  االقتصادم لممجمس المادة نص سبح

 العامة الجمعية عمى االتفاقات تمؾ عرض مع المتحدة، األمـ بييئة ربطيا أجؿ مف متخصصة

 الككاالت ىذه نشاطات بيف التنسيؽ عمى الميثاؽ مف المادة نفس أقرت كما عمييا، لممكافقة

لىك  إلييا تكصياتو تقديـك  معيا كرالتشا بطريؽ المتخصصة  األمـ عضاءأك  العامة الجمعية ا 

 .1المتحدة

 عمى المتخصصة ككاالتياك  دةالمتح األمـ ىيئة بيف التنسيؽك  التعاكف فإف سبؽ ما عمى بناءا

 أف أيضا يتضح كما المتحدة، األمـ ميثاؽ تناكليا التي النصكص في جميا ظير الخصكص كجو

 المنظمات بيف نشطةاأل تنسيؽ بيدؼ األكؿ المستكل مستكييف، تتخذ الدكلية المنظمات بيف العبلقة

نشاء االتصاالت، كتبادؿ الدكلية، المعاىدات إبراـ في تتمثؿ متعددة طرؽ كفؽ  ،2مشتركة أجيزة كا 
 المنظمات بعض مف الرقابةك  اإلشراؼ في يتمثؿ آخر شكبل تخذي العبلقات مف الثاني المستكل أما

 الككاالتك  المتحدة األمـ ىيئة بيف قائمة ىي التي العبلقات ىذه أبرز لعؿك  اآلخر البعض عمى

 .3المتخصصة الدكلية

 خاصة األصعدة، مختمؼ عمى الدكلية العبلقات بتشابؾ يتسـ جديد دكلي نظاـ بناء ظؿ في

 مف االقتصادية المسائؿ في الدكلية العبلقات مكضكع أصبح حيث االقتصادية الشؤكف ناحية مف

 عمى ممزمة الدكلية المنظمات جعؿ ما ىذا ىنة،الرا الزمنية الفترة في الدكلي القانكف مكضكعات أىـ

 العبلقات قياـ عف االستغناء كعدـ الدكلي، الصعيد عمى العبلقات مف النكع ليذا االنصياع

 السمع تبادؿ في تتمثؿ قياميا في متعددة أشكاؿ تأخذ كالتي البعض، بعضيا بيف االقتصادية

 .4[ دكلية انتقاالت ] لحدكدا عبر األفرادك  األمكاؿ رؤكس انتقاؿ أك خدمات،كال

 الكؿ مف الجزء ىي حيث الدكلية، االقتصادية العبلقات صكر أىـ مف الدكلية التجارة تعتبر

 بدكره الذم الدكلي التجارم النظاـ قياـ في تساىـ أف شأنيا مف التي الدكلية التجارية العبلقات فبناء
                                                           

 .1945مف ميثاؽ األمـ المتحدة  63انظر المادة  – 1
 .88 – 86لكاحد محمد الفار، المرجع السابؽ، ص عبد ا – 2
 .364 – 363عبد الكاحد الفار، المرجع السابؽ، ص  – 3
 .364 – 363جمعة سعيد سرير، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 أدخمت التي إنشائيا بعد العالمية التجارة منظمة جسدتو ما كىذا عاـ، بشكؿ اقتصادية غايات يحقؽ

 االتفاقات ككذلؾ ليا، المنشئة مراكش اتفاقية في المكثقة لقكاعدىا خاضعة تككف جديدة نشاطات

 .1إطارىا في المندرجة األطراؼ المتعددة التجارية

 كصفياك  الدكلية المنظمات مف منظمة العالمية التجارة منظمة اعتبرت األساس ىذا عمى

 األمر ىذا كاف لكف المتحدة، األمـ ىيئة تكجيياتك  لتكصيات خاضعة متخصصةال دكليةال لةكاك بال

 ىيئة بيف العبلقة أف باعتبار ىذاك  التجارةك  لمتعريفات العامة يةاالتفاق إنشاء مرحمة أثناء شؾ محؿّ 

 المجمس مف بدال المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية طرؼ مف أبـر اتفاؽ شكؿ اتخذت المتحدة األمـ

 لممجمس قانكنا خكؿ الذم المتحدة األمـ ميثاؽ في جاء لما خبلفا االجتماعيك  االقتصادم

 .2المتخصصة الدكلية الككاالتك  المتحدة األمـ بيف االتفاقات ـإبرا ميمة االجتماعيك  ماالقتصاد

 لتياك  لمتجارة العالمية المنظمة ظيكر في األساسية القاعدة كانت الجات أف باعتبار لكف

قامةك  الدكلية التجارية المسائؿ في بالنظر عنيت  تخصصت أنيا بمعنى جديد، دكلي تجارم نظاـ ا 

 المتخصصة الدكلية لممنظمات الكقت نفس في مكّمؿك  مماثؿ دكرىا كأصبح معيف مجاؿ في

 إشرافو تحت تعمؿ الذمك  المتحدة األمـ لييئة العاـ يازالج ىي العامة الجمعية أف كبحكـ ،األخرل

 ليس الشكمية فاألمكر لذا االجتماعيك  االقتصادم المجمس الخصكص كجو ىكعم األخرل، األجيزة

 .3أخرل تفسيرات لو المضمكف أف ظؿ في أثر ليا

 ال المتحدة، األمـ ىيئة مع المتخصصة الدكلية الككاالت تبرميا التي الكصؿ اتفاقات إف
 طبيعة ألف الدكلية عبلقاتيا بناء في عمييا ةمحافظ تظؿ بحيث الدكلية القانكنية ةلمشخصي تفقدىا

 تحقيؽ في تتمثؿ غايتيا تنظيمية عبلقة ىي المتخصصة ككاالتياك  المتحدة األمـ ىيئة بيف لعبلقةا

 العالمية التجارة منظمة اتخذتو قد الشكؿ كىذا ،4الدكلي المجتمع قضايا شتى في التعاكفك  التنسيؽ

 مع التعاكف أىمية عمى أقرت حيث المتخصصة ككاالتياك  تحدةالم األمـ ىيئة مع عبلقتيا بناء في

 فقرتيا الخامسة المادة نص في جاء ما عبر ليا المنشئة مراكش اتفاقية في الدكلية المنظمات

                                                           

 .134جابر فيمي عمراف، االستثمارات األجنبية في منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  – 1
 – 125، ص 1990، 6منظمات الدكلية، دار النيضة العربية، مصر، الطبعة جعفر عبد السبلـ، ال – 2

126. 
 .126 – 125المرجع نفسو، ص  – 3
 .383عبد الكاحد محمد الفار، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 الدكلية المنظمات مع فّعاؿ تعاكف إلقامة المناسبة، الترتيبات العاـ المجمس يتخذ » األكلى:

 .1« المنظمة بمسؤكليات تتصؿ لياتمسؤك  ليا التي األخرل، الحككمية

 بشأف البلزمة التقارير تقديـك  االقتصادم المجاؿ في جاىدة حدةالمت األمـ ىيئة قامت لقد

 االجتماعي االقتصادم المجمس جياز بكاسطة ىذا طبعا [، الميثاؽ مف 62/01 المادة ] التطكرات

 الجيكد تنسيؽ إطار في لمتخصصةا الككاالتك  المتحدة األمـ لييئة التقارير تمؾ يحيؿ الذمك 

 تحقيؽ سبيؿ في العالمية التجارة منظمة أيدتو ما ىذا طبعا ،المتخصصة الككاالت مع تكحيدىاك 

قامةك  العالمي التجارم التحرير  إلقامة المنظمة مجمس خكلت بحيث جديد، دكلي تجارم نظاـ ا 

 ليا أف منطمؽ مف التنسيؽ ىذا عمى ةالعالمي التجارة منظمة أقرت لقد ،2الدكلية المنظمات مع عبلقة

 كمجاالت الجمركية، التعريفاتك  الدكلية التجارة مسائؿ في تختص بحيث عالمية نزعة أك كظيفة

 العالمية التجارة لمنظمة العاـ لممجمس بو المنكط الدكر أف كما المنظمة كالية تحت إقرارىا تـ أخرل

 لممنظمة قانكنا المخكلة السمطات مف سمطة يعتبر الدكلية الييئات مع التعاكف عبلقات إقامة حكؿ

 .3الدكلي القانكف أشخاص مخاطبة سمطة الي العالمية التجارة منظمة أف بذلؾ كالمقصكد

 إقرار تـ حيث 1974 عاـ حكالي منذ الدكلية التجارة بمجاؿ المتحدة األمـ ىيئة اىتمت لقد

 الضركرم مف كاف األساس ىذا كعمى د،جدي اقتصادم دكلي تجارم نظاـ إنشاء نحك عمؿ برنامج

 أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف جيكدىما تنسيؽ عمى العالمية التجارة منظمة مع المتحدة األمـ تعمؿ أف

 في قائما كاف الذم الفراغ سد عمى ساىـ قد العالمية التجارة منظمة إنشاء فإف كبالتالي ،مشتركة

 بعض عمؿ عمى بظبللو ألقى قد لمنظمةا إنشاء أف كما العالمي، االقتصادم النظاـ مؤسسات

 التجارية بالجكانب تضطمع التي تمؾ اصةخ المتحدة األمـ ىيئة إطار في القائمة الدكلية المؤسسات

 إلى إضافة ،( UNCTAD ) التنميةك  لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمر ؿالمثا سبيؿ عمى التنمكيةك 

 .4[ الدكلييف البنؾك  النقد صندكؽ ] ككدز بريتكف ساتلمؤس تكميمي كجياز المنظمة اعتبار

                                                           

، متحصؿ عميو مف كتاب: أسماء مكالم، المرجع 1994اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية  – 1
 .181السابؽ، ص 

عمي صغير دردكر، آثار اتفاقات الجات عمى اليياكؿ الجمركية في الكطف العربي، دار النيضة العربية،  – 2
 .135 – 134، ص 2004د.ط، 

 .524ك  522جمعة سعيد سرير، المرجع السابؽ، ص  – 3
 .374 – 373المرجع نفسو، ص  – 4
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 تجدر ليا، كمضمكف اتخذتيا التي المجاالت جانب إلى المتخصصة الدكلية المنظمات إف

 أك األمف مجمس مف بطمب سكاء الدكلية، القضائية األحكاـ تنفيذ في الفّعاؿ دكرىا إلى أيضا اإلشارة

 ىذا طبعا لصالحيا المحككـ الدكلة مف بطم بكاسطة ذلؾ تـ أك العامة، الجمعية مف طمب عمى بناء

 التجارة بمنظمة يتعمؽ كفيما ،1الدكلي المجتمع متطمبات تحقيؽ في فّعالة أداة تصبح أف أجؿ مف

 مختمؼ بتسكية المنظمة اىتماـ عمى دليؿ أكبر الدكلية التجارية النزاعات فض جياز فمعؿ العالمية

 الدكلي القانكف لقكاعد إضافة سالفا، ذكره جاء كما اىذ ك األعضاء الدكؿ بيف تطرأ التي النزاعات

 تالككاال نطاؽ عف تخرج ال فيي متخصصة دكلية كككالة العالمية التجارة منظمة كباعتبار العاـ،
 المجتمع تنظـ التي األحكاـ تنفيذ في المباشرة أجؿ مف التعاكفك  التنسيؽ إمكانية تقبؿ األخرل

 .المتحدة األمـ ميثاؽ مف 57 المادة صن في جاء بما عمبل طبعا الدكلي،

 التعاكف في األخرل المتخصصة الدكلية بالمنظمات العالمية التجارة منظمة عبلقة تكمف

 المسائؿك  االحتياجات كتنظيـ إشباع كبغية الدكلية، الحياة تمقتضيا مرجعو الذم التنسيؽك 

 مف ؿك إنشاء مع متبلزمة جاءت لميةالعا التجارة منظمة إنشاء فكرة أف معمكـ ىك ككما ،2المتبادلة

 تحقيؽ تطمب رالمعاص االقتصادم الدكلي النظاـ بناء أف بمعنى الدكلييف البنؾك  النقد صندكؽ

 إنمائية مشاريع بتكفير االىتماـ ضركرة إلى إضافة الدكلي المستكل عمى النقدمك  المالي االستقرار

 عمى تطبؽ لـك  نظريا تبقي األطراؼ متعدد يدكل تجارم نظاـ بناء فكرة لكف األصعدة، مختمؼ عمى

 دكلي نظاـ تجسيد في تاـ نقص أضفى مما الدكليتيف، الككالتيف ىاتيف ظيكر حقبة في الكاقع أرض

 تمؾ عرفتو الذم التأخر رغـ األساس ىذا كعمى الدكلية، المقتضيات جؿ يشمؿ معاصر اقتصادم

 ىدفيا كاف يتال العالمية التجارة منظمة بزكغ طريؽ عف التسعينات فترة في تداركو تـ أنو إال الفترة

 ضكابط كفؽ محددةك  مكّحدة تجارية سياسة رسـ كاسطةب الدكلية التجارية العبلقات تكطيد األساسي

 النظاـ معالـ اكتماؿ تـ ذلؾ عمى حتمية ككنتيجة فييا، الفاعميف األطراؼ لشتى ممزمة دكلية قانكنية

 المعاصر. االقتصادم الدكلي

 ىذا أف أساس عمى الدكلي النقد صندكؽ مع كثيقة بعبلقة ترتبط العالمية التجارة منظمة فإ

 عبلقات في يدخؿ أف في الحؽ كلو الدكلية القانكنية بالشخصية تتمتع مستقمة منظمة يعتبر األخير

                                                           

               .                331محسف أفكيريف، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .375 – 374جمعة سعيد سرير، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 نص يف الدكلي النقد لصندكؽ التأسيسية االتفاقية أقرتو ما كىذا الدكلية، القانكنية األشخاص مع

 الطابع ذات الدكلية المنظمات مع االتفاقية، ىذه شركط ضمف الصندكؽ يتعاكف » العاشرة: المادة

 يسرم كال الصمة، ذات المجاالت في المتخصصة المسؤكليات ذات العامة الدكلية المنظماتك  العاـ

 المادة أحكاـ ببمكج االتفاقية ىذه أحكاـ مف حكـ أم تعديؿ عمى تنطكم تعاكنية ترتيبات بأم العمؿ

 كثيقةلم السابع القرار ضمف صراحة اعترؼ قد الدكلي النقد صندكؽ أف كما ،1« العشريف ك الثامنة

 ضمنو المسطرة األىداؼ أف [ ككدز بريتكف مؤتمر ] المتحدة لؤلمـ الماليك  النقدم لممؤتمر النيائية

 مف الدكلية التجارة تعيؽ لتيا الصعكبات أف ذلؾ التجارية العبلقات عف بمعزؿ تحقيقيا يمكف ال

 تقمبات أف حيث النقدم، المالي االستقرار تحقيؽ أساسيا التي الصندكؽ سياسات تعرقؿ أف شأنيا

 صعبة أكضاع عنو ينتج مما الصرؼ أسعار نظاـ في اختبلؿ كجكد عف تعبر التي الصرؼ أسعار

 في اختبلالت إلى أيضا يؤدم ام كىذا الدكلية، التجارية لممعامبلت الطكيؿ المدل عمى االحتماؿ

 .2نمكا األقؿ ك النامية البمداف خاصة الدكؿ لدل المدفكعات مكازيف

 النظاـ مؤسسات في النقص ألكجو سد بمثابة ىك الكجكد إلى العالمية التجارة منظمة ظيكر

 بالنقد يتعمؽ فيما بالكامؿ ميوع يصطمح ما لتحقيؽ ضماف ذلؾ يعتبر كما االقتصادم الدكلي

 التنمية. ك التجارة ك التمكيؿك 

 المتعمقةك  منو الصادرة القرارات العالمية التجارة منظمة يبمغ بأف الدكلي النقد صندكؽ يمتـز

 سعرك  العمبلت استبداؿك  بالنقد الخاصة اإلجراءات عمى ةالجاري الدكلية بالمعامبلت الخاصة بالقيكد

 يمنح أف عمى العالمية التجارة منظمةك  الدكلي دالنق صندكؽ مف كؿ تفاؽا ذلؾ إلى إضافة استبداليا،

 .3المستندات بتبادؿ القياـ مع [ المراقب ] العضك صفة اآلخر منيما كؿ

 مع تتبلءـ التي اإلجراءات بعض عمى لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقيات نصت لقد

 الجاتس ؽاتفا مف 11 المادة نص في جميا ذلؾ يظير حيث الدكلي، النقد صندكؽ اختصاصات
                                                           

الكاليات المتحدة  –اتفاقية صندكؽ النقد الدكلي، المصادؽ عمييا في مؤتمر بريتكف ككدز ) كاشنطف  – 1
 . منشكر عمى الرابط:1945ديسمر  27، تاريخ النفاذ 1944جكيمية  22األمريكية ( 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf 

 .10:24بتكقيت  23/10/2016أطمع عميو يـك 
إبراىيـ بف عيسى العمي العيسى، صندكؽ النقد الدكلي ) التنظيـ الدكلي (، الجزء األكؿ، العبيكاف لمنشر،  – 2
 .379 – 378، ص 1993، 2ط
 .158 – 157جابر فيمي عمراف، االستثمارات األجنبية في منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  – 3

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
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 أف صراحة إقرارىا مع الدكلية المدفكعاتك  التحكيبلت عمى القيكد فرض كضكعم تضمنت التي

 النقد صندكؽ أعضاء كاجباتك  حقكؽ يمس ما يايف ليس الخدمات في التجارة تحرير اتفاقية

 .1الدكلي

 ذلؾ في بما باالتفاقية، المشمكلة بالخدمات المتعمؽ الماؿ رأس انتقاؿ حررت الجاتس إف

 لمعضك أعطى الجاتس اتفاؽ أف عمى المبلحظة يمكف ذلؾ سياؽ فيك  المباشر األجنبي االستثمار

 المدفكعات ميزاف بحماية مبررة المفركضة القيكد تككف أف شريطة المالية التحكيبلت تقييد في الحؽ

 .2[ الصندكؽ مف طمب عمى بناء أك ]

 تظير نفسيا الدكلي النقد صندكؽك  العالمية التجارة منظمة بيف رمتس التي التعاكف طبيعة إف

 عمى تأسس األخير ىذا أف باعتبار الدكلي البنؾك  العالمية التجارة منظمة بيف دةالمكجك  الصمة عمى

 كبيف بينو العبلقة تكطيد الميـ مف كاف لذا الدكلي، المستكل عمى إنمائية مشاريع تقديـ أساس

 االتفاقية مف األكلى المادة نص في جاء لما تبعا الجيكد ؽتنسي خبلؿ مف لمتجارة العالمية المنظمة

 الذم الدكلية التجارة مجاؿ في خاصة لو المسطرة األىداؼ تناكلت التي الدكلي لمبنؾ التأسيسية

 األمد طكيؿ متكازنا نمكا العالمية التجارة نمك ...تشجيع» المادة: نفس مف الثالثة الفقرة لو خصص

 تنمية أجؿ مف الدكلية االستثمارات تشجيع طريؽ عف المدفكعات مكازيف يف التكازف عمى كالحفاظ

 كتحسيف المعيشة مستكل رفعك  اإلنتاجية زيادة يف يساعد مما األعضاء، الدكؿ في اإلنتاجية المكارد

 .3« أراضييا في العمؿ شركط

                                                           

 . منشكر عمى الرابط:01/01/1995اتفاؽ الجاتس  – 1
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf 

 .16:55بتكقيت  24/10/2016أطمع عميو يـك 
ياسر الحكيش، العبلقة بيف صندكؽ النقد الدكلي كمنظمة التجارة العالمية: تكامؿ أـ تناقض؟، مجمة جامعة  – 2

 بط: . متكفر عمى الرا100، ص 2013(، سكريا،  03) العدد  29دمشؽ لمعمـك االقتصادية ك القانكنية، المجمد 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/3-2013/a/77-104.pdf 

 .08:45بتكقيت  01/11/2016أطمع عميو يـك 
، 27/12/1945، تاريخ النفاذ 1944اء كالتعمير، المصادقة عمييا عاـ اتفاقية إنشاء البنؾ الدكلي لئلنش – 3

 منشكر عمى الرابط:
http://aberkane.yolasite.com/resources/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8 

 .10:25بتكقيت  01/11/2016أطمع عميو يـك 
 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/3-2013/a/77-104.pdf
http://aberkane.yolasite.com/resources/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8
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 أيضا التركيز تـ ،الدكلية التجارة بمجاؿ الدكلي البنؾ اىتماـ مف إليو اإلشارة تـ ما إلى إضافة

 الصمة، ذات الدكلية المنظمات مع التنسيؽك  التعاكف أشكاؿ كؿ بتكفير صراحة اإلقرار ضركرة عمى

 فاقيةاالت ىذه أحكاـ نطاؽ في البنؾ يتعاكف » منيا: الثامف البند تحديدا 05 المادة في جاء ما كىذا

 .1«صمة... ذات مجاالت في خصصةالمت العامة الدكلية منظماتال معك  عامة دكلية منظمة أية مع

 المذككرة 05 المادة مف الثامف البند في جاء بما معنية العالمية التجارة منظمة اإلطار ىذا في

 التجارية السياسة برسـ معمكـ ىك كما تيتـ متخصصة دكلية ككالة األخيرة ىذه اعتبار عمى أعبله،

 ؾالبن ينفذىا التي االقتصادية بالسياسة نظمةالم في األعضاء الدكؿ تمتـز ذلؾ إلى إضافة الدكلية،
 لمتصدير البلـز االىتماـ إعطاء مع الدكلية، التجارة تحريرك  السكؽ، اقتصاد مع تماشيا دكليال

لغاء  .2الدعـ كا 

 فيما التشاكر نظاـ عمى االعتماد تـ العالمية التجارة منظمةك  الدكلي البنؾ بيف الربط أجؿ مف

 كىذا التنسيؽك  التعاكف مبدأ تطكير إطار في رجيند ىذا طبعا الختصاصات،ا حدكد رسـ بغية بينيما

 إلى االرتباط ىذا يؤدم كقد منيا، االقتصادية خاصة النكاحي مختمؼ في العبلقات أساس يعتبر ما

 .3العالمي االقتصاد سياسة كضع في فعمي بشكؿ المساىمة

 الدكلية الككاالتك  العالمية التجارة منظمة بيف دةالمكجك  الصمة عف الحديث سياؽ في

 لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمرك  المنظمة بيف الرابط إلى أيضا ةاإلشار  يمكف األخرل، المتخصصة

 التابعة الثانكية الفركع أحد يعتبر أنو مف بالرغـ األخير ىذا أف حيث ،1964 ( االكنكتاد ) كالتنمية

 تحققت أنو أساس عمى المتخصصة الدكلية منظماتبال شبيو شكبل اتخذ أنو إال المتحدة األمـ لييئة

 التي التسمية مف كانطبلقا ،4القانكني الشكؿ حيث مف االختبلؼ يظيرك  االستمرارك  الدكاـ صفة لو

                                                           

 ، المرجع نفسو.1945مف اتفاقية انشاء البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  08البند  05المادة  – 1
عزك محمد عبد القادر ناجي، عبلقة صندكؽ النقد الدكلي بالمؤسسات االقتصادية الدكلية كأثر ذلؾ عمى  – 2

. متكفر عمى المكقع 11/02/2008، 2188الدكؿ االفريقية، جريدة الكتركنية ) الحكار المتمدف (، العدد 
 االلكتركني:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124324 

 .14:18بتكقيت  10/11/2016اطمع عميو يـك 
 .156لمرجع السابؽ، ص جابر فيمي عمراف، المنافسة في منظمة التجارة العالمية، ا – 3
، ص 2002حسف نافعة، محمد شكقي عبد العاؿ، التنظيـ الدكلي، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، د.ط،  – 4

230. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124324
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 اليدؼ أف عمى المبلحظة يمكف المتحدة لؤلمـ العامة لمجمعية التابع التنظيمي الجياز عمى أعطيت

 عمى البحث في فعمي بشكؿ ساىـ ما ىذاك  العالمية تجارةال مشاكؿ حؿ في المساىمة منو الرئيسي

 نظاـ بناء مياـ ليا أكليت متخصصة دكلية منظمة بصفتيا العالمية التجارة منظمة مع رابط إنشاء

 األمـ لمؤتمر المنظمة أعطت فقد لذا الدكلية، التجارية العبلقات تكطيد مع جديد دكلي تجارم

 التجارة تسيير بشأف لمفاكضاتيا مراقب عضك صفة ( UNCTAD ) التنمية ك لمتجارة المتحدة

 .1المفاكضات في النامية الدكؿ مشاركة لتحسيف البحكثك  ؿالعم حمقات تقديـ يتكلى حيث الدكلية،

 العالمية التجارة منظمة بيف لمكجكدا التنسيؽك  التعاكف غرار عمى وأن أيضا المبلحظ مف

 الككاالت مع أيضا التنسيؽ عمى ةجاىد المنظمة عممت الثانكية، بفركعيا المتحدة األمـ ىيئةك 

 تمثؿ األساسي الرابط أف حيث الزراعة،ك  األغذية منظمة منيا نذكرك  األخرل المتخصصة الدكلية

 النظاـ ىذا يخمفو الذم األثر ناحية مف الدكلية التجارة تحرير بمجاؿ األخيرة ىذه اـاىتم في أكال

 كؿ محاربة لكياتياأك  مف أف اعتبار منطمؽ مف ىذاك  الزراعة ؿمجا عمى الجديد الدكلي التجارم

 باألمف يسمى ما تحقيؽ بغية طبعا الريفية المناطؽ في خاصة الفقرك  التغذية كسكء الجكع أشكاؿ

 ىك كما األساس ىذا كعمى المستكيات، كافة عمى التنمية عجمة دفع في يساىـ بدكره الذم الغذائي

 أىدافيا تحقيؽ سبيؿ في الزراعة قطاع عمى ( FAO ) الزراعةك  يةاألغذ منظمة استندت معمكـ

 بشكؿ التركيز كاف كما االجتماعية، الخدمات يمبي أف شأنو مف القطاع ىذا أف باعتبار المحكرية

 .2بيا تتميز التي الريفية التنمية ضعؼ عمى بناءا النامية الدكؿ عمى أساسي

 بمعنى بالتجارة الزراعي اإلنتاج مجاؿ ربط كرةضر  عمى الزراعةك  األغذية منظمة أكدت لقد

 بعيف الصمة ذات المتخصصة الدكلية الككاالت عف الصادرة خاصة التجارية االتفاقات تأخذ أف

                                                           

لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألكركبا، مقاؿ حكؿ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية، منشكر عمى  – 1
 تجارة:المكقع االلكتركني لمرشد تنفيذ تيسير ال

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unctad.htm 

 .16:16بتكقيت  10/11/2016أطمع عميو يـك 
عض مصمحة التنمية االقتصادية كاالجتماعية، مستكدع كثائؽ منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة، ب – 2

القضايا المتصمة بمفاكضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة ) التنمية الريفية (، متكفر عمى المكقع 
 االلكتركني: 

http://www.fao.org/docrep/004/y3733a/y3733a03.htm 

 .16:50بتكقيت  10/11/2016أطمع عميو يـك 
 

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unctad.htm
http://www.fao.org/docrep/004/y3733a/y3733a03.htm
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 ىذا كعمى فييا، التنمية مستكيات اختبلؼ بحسب لمبمداف المختمفة الحاجياتك  األكضاع االعتبار

 االتفاقات يذتنف عمى النامية الدكؿ بمساعدة ( FAO ) الزراعةك  األغذية منظمة قامت ؿالمنكا

 تقديـ في جميا ظير الدكر ىذاك  التجارية لممفكضات التحضير مع المستجدةك  الحالية التجارية

 الكزارم المؤتمر في األمر نفس كذلؾ الزراعة، بشأف األكركجكام جكلة اتفاؽ لتنفيذ الدعـ المنظمة

 أنو عمى [ الفاك ] منظمة رأت كقد الزراعة، بمجاؿ المتعمقة اتالمفاكض تدعيـ تـ بالدكحة انعقد الذم

 حماية أجؿ مف مةالبلز  التدابير أخذ بمعنى النباتية الصحة يخص فيما الحماية إرساء الضركرم مف

 .1الزراعة نظاـ عمى الحفاظ إلى يؤدم بالطبع ىذاك  األغذية سبلمة

 األخرل فيي الزراعةك  األغذية ةمنظم خطى نفس عمى ارتس العالمية التجارة منظمة إف

 تعمؿ التي األكلكيات ضمف أدرجتوك  الحسباف في األغذية سبلمة حكؿ الحماية مكضكع أخذت أيضا

 فيو أكدت الذم النباتية الصحةك  الصحة تدابير تطبيؽ اتفاؽ قالب في تجمى ىذا طبعا تحقيقيا، عمى

 أجؿ مف النباتك  كالحيكاف اإلنساف ةصح أكضاع تحسيف في يارغبت عمى العالمية التجارة منظمة

 القياـ طريؽ عف كىذا المنظمة، في األعضاء الدكؿ باألساس ذلؾ يتعمؽك  الغذائي األمف تكفير

 ،نمكا األقؿ البمدافك  النامية بالدكؿ كتتعمؽ الزراعة اتفاؽ تضمنيا الزراعة قطاع في استثنائية بتدابير
 الطمب نتيجة ( الدكحة ) الرابع الكزارم المؤتمر فعاليات يف أخرل مرة االتفاؽ ىذا في التمعف تـ كقد

 طبقا ذلؾ مع التماشي تـ بحيث الغذائي األمف رتكفي ضركرة حكؿ النامية البمداف طرؼ مف الشديد

 لتكفير الزمة سياسات تكفير عمى عمميا خبلؿ مف الزراعةك  األغذية منظمة أبدتو الذم تماـلبلى

 .2الغذائي األمف

                                                           

األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة، دكر  مستكدع كثائؽ منظمةمصمحة التنمية االقتصادية كاالجتماعية،  – 1
 منظمة األغذية كالزراعة في التجارة، متكفر عمى المكقع االلكتركني لممنظمة:

http://www.fao.org/trade/ar/ 

 .08:14بتكقيت  15/11/2016أطمع عميو يـك 
، إدماج الزراعة لؤلمـ المتحدةمستكدع كثائؽ منظمة األغذية ك ، االجتماعيةمصمحة التنمية االقتصادية ك  - 2

 االىتمامات الخاصة باألمف الغذائي في اتفاقية الزراعة لدل تعديميا، متكفر عمى المكقع االلكتركني:
http://www.fao.org/trade/ar/ 

 .09:21بتكقيت  15/11/2016أطمع عميو يـك 

http://www.fao.org/trade/ar/
http://www.fao.org/trade/ar/
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 منظمةك  العالمية التجارة منظمة بيف المكجكدة الصمة عمى التأكيد يمكف إليو اإلشارة تـ ما خبلؿ مف 

 المنظمة أخذتيا التي االلتزامات بيف مف التعاكفك  التنسيؽ ىذا يعتبر ككذلؾ (، FAO ) الفاك

 األكلى. الفقرة امسةالخ مادتيا في عاتقيا عمى لمتجارة العالمية

 تجسيد تـ الدكلية، المنظمات مع التعاكف سبؿ تفعيؿ صعيد عمى ةالعالمي التجارة منظمة إف

 الفكرية الممكية بمجاؿ المتعمقة [ الكيبك ] منظمةك  العالمية الصحة منظمة بيفك  يابين ثبلثي تعاكف

 الممكية مجاؿ في المعمكماتك  التعاكفك  العامة كالسياسة اتلمخدم العالمي المنتدل تعتبر حيث

 في ياعمي مصادؽ اتفاقية بمكجب إنشاؤىا تـ كقد أشكاليا بكافة حمايتيا مىع التشجيعك  الفكرية

 عاـ التعديبلت مف بحزمة القياـ مع 1970 عاـ النفاذ حيز دخمتك  14/07/1967 في استككيكلـ

 عمى الفكرية لمممكية القانكنية الحماية بتكفير تتعمؽ كميا مادة 21 محتكاىا في تضمنت قد ،19791

 بتحديثيا القياـ مع الجديدة االتفاقيات تنمية ك تشجيع عمى الكيبك منظمة تعمؿ كما ي،الدكل المستكل

 الفنية المساعدات طريؽ عف األجنبية التكنكلكجيا عمى الحصكؿ في النامية الدكؿ مساعدة مع أيضا

 قرةالف 13 المادة نص في ( WIPO ) الفكرية لمممكية العالمية المنظمة أقرت كقد ،2المجاؿ ىذا في

 يبـر كما الدكلية المنظمات مع تعاكف عبلقات إقامة ضركرة حكؿ ليا المنشئة االتفاقية مف 01

 نفس مف الثانية فقرتيا في أما التنسيؽ، لجنة مكافقة بعد اتفاؽ أم المنظمات ىذه مع العاـ المدير

 في الحككمية رغي الدكلية المنظمات مع أيضا التشاكر ليشمؿ التعاكف مجاؿ تكسيع تـ فقد المادة

 .3اختصاصاتيا ضمف تندرج التي المجاالت شتى

 يتعمؽ ما حكؿ كبرل أىمية تكلي األخيرة فيذه متخصصة دكلية ككالة الكيبك منظمة باعتبار

 التجارة منظمة الذكر كنخص ،أنكاعيا بمختمؼ الدكلية المنظمات سائر مع كالتعاكف بالتنسيؽ

                                                           

 ماىي الكيبك؟، متكفر عمى المكقع االلكتركني لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية: – 1
 ( www.wipo.int/about-wipo/ar/ )    08:55بتكقيت  19/11/2016أطمع عميو يـك.  

مصطفى محمد عز العرب، محمد رؤكؼ حامد، ) مساعد التحرير/ ياسر محمد جاد اهلل (، مستقبؿ اتفاقية  – 2
حقكؽ الممكية الفكرية ] في ضكء بعض اتجاىات المعارضة عمى المستكل العالمي (، مركز بحكث كدراسات 

 .201، ص 2001التجارة الخرجية، مصر، 
، 14/07/1967، مصادؽ عمييا في 1967المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية  اتفاقية استككيكلـ – 3

، متكفر عمى المكقع االلكتركني: 1970تاريخ النفاذ عاـ 
/ar/text.jsp?file_id=283805/treatieswipo.inthttp://www. 

 .08:57بتكقيت  19/11/2016ميو يـك أطمع ع

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
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 معينة، مجاالت عدة فييا تتناكؿ األطراؼ المتعددة التفاقياتا مف جممة ضمنيا أكردت التي العالمية

 الحماية عمييا إضفاء ضركرةك  الفكرية الممكية بمجاؿ ييتـ اءج الذم التريبس اتفاؽ ضمنيا مف

 تداخؿ كجكد يتضح األساس ىذا كعمى األعماؿ، عالـ في ادراجيا مع الدكلي المستكل عمى القانكنية

 الفكرية لمممكية العالمية لممنظمة منشئةال استككيكلـ اتفاقية بو جاءت ماك  التريبس اتفاؽ بيف يؽكث

 بتاريخ اتفاؽ عنيا تمخض كالتي العالمية، التجارة منظمة بيفك  بينيا تعاكف عبلقة عنو نتج مما

 طبيؽت سبؿ إيجاد ذلؾ مف اليدؼ كاف بحيث 1996 يناير أكؿ في سريانو بدأ ،22/12/1995

 .1بينيما تكافقي إطار في طبعا الصمة، ذات األخرل الدكلية االتفاقيات مف اغيرىك  التريبس اتفاؽ

 عف الصمة، ذات الدكلية المنظمات مع التنسيؽ ضركرة عمى أقر التريبس اتفاؽ محتكل إف

 الدكلية القانكنية الحماية تحقيؽ سبيؿ في البلزمة الترتيبات كضع أجؿ مف لمتشاكر سبؿ فتح طريؽ

 كمنظمة الكيبك منظمة بيف العبلقة إقامة مكضكع التريبس اتفاؽ مقدمة شممت حيث ،الفكرية لمممكية

 بيف لةمتباد تعاكف عبلقة إقامة في منيا كرغبة » مايمي: عمى نصيا خبلؿ مف العالمية التجارة

 المعنية األخرل الدكلية المنظمات كذلؾك  الفكرية لمممكية العالمية نظمةالمك  العالمية التجارة منظمة

 تككف جية أك مصدر أم مع بالتشاكر القياـ ميمة لمتجارة العالمية المنظمة في العاـ لممجمس ،2«

 جميا ابينيم التعاكف كيظير ،3الفكرية لمممكية العالمية المنظمة الحالة ىذه في الذكر نخص مبلئمة

 الممكية حقكؽ مف ةبالتجار  المتصمة بالجكانب المتعمقة التنظيمية المكائحك  القكانيف عف اإلخطار في

 الثانية فقرتيا 63 المادة نص في جاء لما استنادا لكف بذلؾ، األعضاء الدكؿ تمتـز بحيث الفكرية

 كىذا العالمية التجارة منظمة في األعضاء الدكؿ عاتؽ عمى الممقى االلتزاـ ىذا مف اإلعفاء جاز

 اءإنش بشأف الفكرية لمممكية لميةالعا المنظمة مع الجارية المشاكرات تكممت حاؿ في يككف اإلعفاء

 .4التنظيمية المكائحك  القكانيف ىذه يضـ مشترؾ سجؿ

                                                           

مصطفى محمد عز العرب، محمد رؤكؼ محمد، ياسر محمد جاد اهلل ) مساعد التحرير (، المرجع السابؽ،  – 1
 .201ص 
 ، منشكر عمى الرابط:1994انظر مقدمة اتفاؽ التريبس  – 2

  http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf 

. 10:48بتكقيت  16/01/2017أطمع عميو يـك   
 .179كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، األفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ص  – 3
 .1994مف اتفاؽ التريبس  02فقرة  63المادة  – 4

http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf
http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf
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 أساس اعتبرتيا اتفاقيات عمى اعتمدت قد الفكرية لمممكية العالمية المنظمة أف المعمكـ مف

 ،1883 الصناعية الممكية بحماية الخاصة باريس اتفاقية أىميا الفكرية الممكية حقكؽ حماية
 التي التريبس اتفاقية بو قامت األمر كنفس الفنية،ك  األدبية المصنفات بحماية لخاصةا برف كاتفاقية

 الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب معالجة في كمرجعية الدكلية االتفاقيات ىذه اعتبرت

 منظمةك  ( ريبسالت اتفاؽ ) العالمية رةالتجا منظمة بيف ما المتكلدة العبلقة خمفيات يبرز مما الفكرية

 .1بينيما التقاء نقطة المرجعية اعتبار يمكف حيث الكيبك

 التجارة منظمةك  الفكرية لمممكية العالمية نظمةالم بيف ما الثبلثي متعاكفل اكتماؿ تحقيؽ بغية

 تأدية أثناء التعاكف عمى جاىدتيف عممتا األخيرتيف ىاتيف العالمية، الصحة منظمةك  العالمية

 ليا أكليت األخرل ىي العالمية الصحة فمنظمة لئلنساف، الصحة حؽ تكفير ؿسبي في مياميما

 مف نكع تحقؽ أف شأنيا مف دكلية تشريعية ضكابط كضع طريؽ عف الصحة مجاؿ معالجة ميمة

 مف مستكل بأعمى تمتعو في تتمثؿ التي الدكلي، المستكل عمى اإلنساني لمحؽ القانكنية الحماية

 صحة اعتبار تـ حيث العالمية الصحة منظمة دستكر في مكّضحا جاء كما العقميةك  البدنية الصحة

 األكمؿ لتعاكفا عمى المنظمة ذلؾ في اعتمدت كقد األمفك  السمـ لبمكغ أساسي أمر الشعكب جميع

 منظمة اتخاذ عمى /ب02 المادة الثاني فصمو المنظمة دستكر في اإلقرار تـ لذا الدكؿ،ك  لؤلفراد

 المتخصصة الككاالتك  المتحدة األمـ مع فّعاؿ تعاكف إقامة في تتمثؿ ليا فةكظي العالمية الصحة

 .2التعاكف عمى الحفاظ مع المنظمات مف ذلؾ غيرك 

 فيذا العالمية، متعددة لمتجارة العالمية المنظمة مع العالمية الصحة منظمة تعاكف صكر

 مراكش اتفاؽ دخكؿ مف كاحد عاـ بعد أم ،1996 عاـ منذ مبلمحو ظيرت المكجكد التنسيؽ

 إطار ضمف الكارد التريبس اتفاؽ خبلؿ مف ذلؾ يتضح النفاذ، حيز لمتجارة العالمية لممنظمة المنشئ

 المستكل عمى القانكنية الحماية إضفاء كضركرة الصناعية الممكية بجانب اىتـ فقد المنظمة أحكاـ

 ككما العالمية، الصحة لمنظمة أساسي جانب تعتبر التي الدكائية الصناعة الذكر كنخص الدكلي،

                                                           

 المرجع السابؽ.، 1967كلـ المنشئة لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية اتفاقية استككي – 1
األربعكف، لصحة العالمية، الطبعة الثامنة ك منظمة الصحة العالمية، بيانات مف كتالكج مكتبة منظمة ا – 2

 . منشكر عمى الرابط اآلتي:02 – 01 ، ص2014ايطاليا، 
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf 

 .12:30بتكقيت  16/01/2017أطمع عميو يـك 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf
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 ) الرابع الكزارم المؤتمر أعماؿ في العالمية التجارة منظمة أدرجتو المكضكع ىذا أف سالفا ذكرنا
 بعض أعطى الذم العامة كالصحة الفكرية الممكية حقكؽ اتفاؽ مناقشة تـ حيث ( 2001 الدكحة

 حكار لتحقيؽ قكيا دافعا األمر ىذا صبحأ كعميو نمكا، األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ االستثناءات

 كإلرساء العامة الصحة عمى التركيز مع التجارية كالسياسات العمكمية الصحة سياسات بيف مشترؾ

 التجارة منظمة ] متخصصة دكلية ككاالت ثبلث بيف التعاكف تـ الكاقع أرض عمى الحكار ىذا

 [. العالمية الصحة منظمة الفكرية، لمممكية العالمية كالمنظمة العالمية

 التجارة منظمة مع التعاكف ضركرة عمى يحث العالمية الصحة منظمة مف تقرير صدر قد

 التجارة منظمة أف معمكـ ىك كما طبعا بالتجارة، الصمة ذات التبغ مكافحة مسائؿ بشأف العالمية

 الصحة لمنظمة قبالمرا العضك صفة منح تـ الدكليتيف المنظمتيف بيف التنسيؽ ىذا لتكطيد العالمية

 كفي العالمية، التجارة منظمة اجتماعات مختمؼ في المشاركة األخيرة ليذه يخكؿ الذم العالمية

 جاء كمنو المنظمتيف لكبل الشاغؿ شغؿ المكضكع ىذا أصبح التبغ مكافحة تدابير اتخاذ سياؽ

 الصحة منظمة اقيةاتف أحكاـ مع ءمةكاالم تحقيؽ عمى العمؿ ضركرة مع بينيما كالتنسيؽ التعاكف

 فإف العالمية الصحة منظمة مف الصادر التقرير ليذا كاستنادا التبغ، مكافحة بشأف اإلطارية العالمية

 مف كؿ كالية فييا تتداخؿ التي المجاالت عف المعمكمات بجمع منتظـ نحك عمى قامت األخيرة ىذه

 .1العالمية الصحة كمنظمة العالمية التجارة منظمة

 كؿ احتراـ في جميا ظيرت العالمية الصحة كمنظمة العالمية التجارة منظمة بيف العبلقة إف

 كالتعاكف ( الغذائي األمف ) الغذائية السبلمة تحقيؽ أىمية كذلؾ كالحيكانية، اإلنسانية الصحة منيما

 ىذا كعمى كاسع، بشكؿ أنشطتيما تنسيؽ عمى دليؿ إال ىك ما آنفا جاء كما التبغ مكافحة في

 منظمة كأماف العالمية الصحة منظمة أمانة بيف التعاكف تحقيؽ أجؿ مف عدة طرؽ أكجدت األساس

 أجؿ مف المعمكمات كتبادؿ الرصد مع كالتدريب القدرات بناء في أساسا تمثمت حيث العالمية التجارة

 .2كالتجارة الصحة قطاعي عبر السياسات تعزيز

                                                           

ية مؤتمر األطراؼ في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأف التبغ، التعاكف مع منظمة التجارة العالم – 1
، الكثيقة رقـ 2012نكفمبر  17-12بشأف مسائؿ مكافحة التبغ ذات الصمة بالتجارة، الدكرة الخامسة، 

FCTC/COP/5/ :منشكر عمى .ar.pdf-int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_13http://apps.who. 
 .13:15بتكقيت  17/01/2017طبلع: تاريخ اال

 المرجع نفسو. – 2

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_13-ar.pdf
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 المتخصصة الدكلية الككاالت مختمؼ عم كطيدة عبلقات ليا العالمية التجارة منظمة إف

  الصناعية لمتنمية المتحدة األمـ منظمة مف كؿ الذكر كنخص سالفا المذككرة غرار عمى األخرل

"UNIDO" البمداف في خاصة الصناعية التنمية كتيرة تسريع تعزيز إنشائيا مف اليدؼ كاف التي 

 قانكف ضمف المسطر اليدؼ مع تداخؿت كبالتالي الدكلي، الصناعي التعاكف تعزيز مع النامية

 دكؿ في التنمية عجمة دفع حتمية ذلؾ خبلؿ مف اىتمت األخرل ىي التي العالمية التجارة منظمة

 في المراقب العضك صفة األخيرة ىذه بمنح ( اليكنيدك ) كبيف بينيا العبلقة ترسخت كقد الجنكب،

 منظمة تتخذىا التي كاألحكاـ يعاتالتشر  مختمؼ عمى االطبلع عمى تمكينيا أجؿ مف المنظمة

 [. اليكنيدك ] منظمة باختصاص صمة ذات كتككف العالمية التجارة

 التنسيؽ في ذلؾ يتضح حيث السياحة، بمجاؿ أيضا العالمية التجارة منظمة اىتمت لقد

 العضكية مف استفادت األخرل كىي "UNWTO" أيضا العالمية السياحة منظمة كبيف بينيا المكجكد

 بتحرير المتعمؽ الجاتس اتفاؽ في السياحة مجاؿ أدرج كقد لمتجارة، العالمية المنظمة في اقبكمر 

 يتجزأ ال جزء القطاع ىذا أصبح كبالتالي ( السياحية الخدمات تحرير ) الخدمات مجاؿ في التجارة

 األعماؿ. عالـ مف

 عمى شجعت حيث تسالجا اتفاؽ مف ما نكعا إيجابي مكقؼ ليا كاف العالمية السياحة منظمة

 ظركؼ كمراعاة الدائمة، السياحية التنمية بتحقيؽ ذلؾ ارتباط ضركرة مع السياحية الخدمات تحرير

 ثـ أكال الداخمية سياحتيا تطكير أجؿ مف الفنية المساعدات بتقديـ نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ

 .20011 الدكحة تمرمؤ  في عميو اإللحاح تـ ما كىذا الخارجي التسكيؽ عمى العمؿ

 المتحدة األمـ ىيئة مع العالمية التجارة منظمة تربط التي العبلقة حكؿ تناكلو تـ ما خبلؿ مف

 عمى الجيكد تنسيؽ في تتمثؿ العبلقة ىذه طبيعة أف القكؿ يمكف المتخصصة الدكلية كككاالتيا

 أساسا ذلؾ يساىـ مما نيابي ثنائية اتفاقات إنشاء إطار في دكليا المجاالت كشتى األصعدة مختمؼ

 أتى الذم التعاكف ىذا يؤدم حيث الدكلية، بالتجارة يتعمؽ فيما خاصة معاصر دكلي نظاـ بناء في

                                                                                                                                                                      

 
الييئة العميا لمسياحة، تحرير تجارة الخدمات السياحية ) في ظؿ التزامات المممكة لمنظمة التجارة العالمية  – 1

. منشكر عمى: 14، 04، ص 2006، المممكة العربية السعكدية، 07(، النسخة رقـ 
http://www.t1t.net/book/researches/syaha/1.pdf .  :21:30بتكقيت:  17/01/2017تاريخ االطبلع. 

http://www.t1t.net/book/researches/syaha/1.pdf
http://www.t1t.net/book/researches/syaha/1.pdf
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 التجارية العبلقات تكطيد إلى العالمية التجارة منظمة إنشاء اتفاؽ في صراحة عميو منصكص كالتزاـ

 الدكلية.

والمنظمات الدولية غير  ظمة التجارة العالميةطبيعة التعاون والتنسيق بين من5 المطمب الثاني
 الحكومية

 غير الدكلية كالمنظمات العالمية التجارة منظمة تربط التي العبلقة في الخكض قبؿ

 الدكلية بالمنظمات كعبلقتيا المنظمات مف النكع ليذا العاـ المفيكـ إلى التطرؽ مف البد الحككمية،

 المنظمات تعتبر كعميو بينيما، المكجكد الفرؽ عمى قامسب االستناد منطمؽ مف طبعا الحككمية

 كىذه (، ONG ) كحيكية ديناميكية الدكلي المجتمع ظكاىر أىـ مف كاحدة الحككمية غير الدكلية

 مف أف معمكـ ىك ككما الحككمية الدكلية المنظمات ظاىرة مف كثيرا نشأتيا في أقدـ ىي الظاىرة

 إنشاء خبلؿ مف عنيا كدافعت نفسيا عف عبرت مشتركة مصالح المجتمعات بيف التكاصؿ نتاج

 .1كىيئات تنظيمات

 المنظمات كبيف بينيا فرؽ ىناؾ الحككمية غير الدكلية المنظمات عف الحديث سياؽ في

 حيث ليا، المسطرة كاألىداؼ بيا، تقكـ التي النشاطات كطبيعة المفيكـ حيث مف الحككمية الدكلية

 أنيا بحيث الدكلية المؤتمرات مختمؼ عقد فكرة ىي نشأتيا مرجعية يةالحككم الدكلية المنظمات أف

 أنيا ناحية مف الكطنية الحككمية المنظمات عف تختمؼ كىي الدكاـ صفة منحيا بعد طبعا ليا امتداد

 التي الدكؿ ىذه حككمات أف معناه كىذا ،مستقمة كسكريتارية الدكؿ، عف مستقمة ذاتية بإرادة تتمتع

 ىذه تتخذ حيف في القرارات اصدار في سمطة ليا ليس الحككمية الدكلية المنظمات في عضك تككف

 لحككماتيـ خاضعيف ليسكا الدكؿ تمؾ ممثمي أف العمـ مع المكصكفة أك البسيطة باألغمبية األخيرة

 نكعيا كاف ميما حككمية دكلية منظمة ألم المسطرة األىداؼ تحقيؽ عمى جاىديف يعممكف بؿ

 .2متخصصة ميةعال أك عالمية

 إبراـ طريؽ عف الدكؿ تنشئيا الحككمية الدكلية المنظمات فإف ذكره تـ ما عمى استنادا

 الدكلي القانكف إياىا منحيا حقكؽ ليا كما أنو أم الدكلية، القانكنية بالشخصية تتمتع دكلية، اتفاقيات
                                                           

جميؿ عكدة، مقاؿ حكؿ المنظمات الحككمية كالمنظمات غير الحككمية، معيد اإلماـ الشرازم الدكلي  – 1
 17/01/2017. تاريخ االطبلع: www.siiroline.orgلكتركني: لمدراسات ) كاشنطف (. متكفر عمى المكقع اال

 .23:10بتكقيت: 
 جميؿ عكدة، المرجع السابؽ. – 2

http://www.siiroline.org/
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 ذاتية سمطات امتمكت ميةالحكك  الدكلية المنظمات أف القكؿ يمكف كبالتالي أيضا، التزامات عمييا

 الدكلي القانكف قكاعد كضع في المساىمة أجؿ مف ىذا طبعا الدكؿ مف حقيقي تفكيض عف ناتجة

 بقاء بيا يقصد الحككمية غير الدكلية المنظمات أما ،1الدكلية كاألعراؼ االتفاقيات خبلؿ مف

 طريؽ عف كتنشأ ( لكطنيةا حككماتيا عف مستقمة ) الرسمي أك الحككمي الكياف عف بعيدة المنظمة

 الحككمية غير الدكلية المنظمات اعتبار يمكف كما ،2حككمية غير كىيئات أشخاص بيف يعقد اتفاؽ

 .3بحتة إنسانية أىداؼ بتحقيؽ تعنى ربحية غير طكعية مجمكعات

 قراره خبلؿ مف الحككمية غير الدكلية المنظمات االجتماعي االقتصادم المجمس عّرؼ أخيرا

 بيف فيما االتفاقات بطريؽ تنشأ لـ دكلية منظمة كؿ "أف عمى 1950 فبراير 27 بتاريخ الصادر

 .4حككمية" غير دكلية منظمة تعتبر الحككمات

 بكضع الميثاؽ مف 71 المادة نص في كرد لما تبعا كاالجتماعي االقتصادم المجمس قاـ لقد

 منحو منطمؽ مف كىذا الحككمية، غير الدكلية المنظمات مع التشاكر عبلقة إقامة عند التفرقة أسس

 تعنى التي الحككمية غير الدكلية المنظمات مع لمتشاكر المناسبة الترتيبات إجراء صبلحية"

 غير الدكلية المنظمات بيف العبلقات بناء أف القكؿ يمكف كعميو ،5"اختصاصو في الداخمة بالمسائؿ

 غير الدكلية المنظمة تصنيؼ جرل لتيا لمفئة يستند الحككمية الدكلية كالمنظمات الحككمية

 تقسيـ تـ إثرىا عمى التي الثبلث الفئات إلى اإلشارة مف البد األساس ىذا كعمى إلييا، الحككمية

 فالفئة االجتماعي، االقتصادم المجمس طرؼ مف معيا المتعامؿ الحككمية غير الدكلية المنظمات

 أنيا بمعنى عاـ، استشارم بكضع تتمتع التي الحككمية غير الدكلية المنظمات عمى احتكت األكلى

 االتحاد الدكلية، التجارة غرفة مف كؿ المثاؿ سبيؿ عمى كنذكر المجمس نشاطات بجميع تتكفؿ

                                                           

 جميؿ عكدة، المرجع السابؽ. – 1
د.ط،  عمي يكسؼ شكرم، المنظمات الدكلية كاإلقميمية كالمتخصصة، إتيراؾ لمنشر كالتكزيع، مصر، – 2

 .286، ص 2003
سعد فيد محمد احمادة، صبلحيات المنظمات الدكلية في تعديؿ مكاثيقيا، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ )  – 3

 .22، ص 2011-2010جامعة الشرؽ األكسط (، األردف، 
 .09جعفر عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص  – 4
اـ ] حقكؽ اإلنساف [، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القانكف الدكلي الع – 5

 .123، ص 2004، 1األردف، ط
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 المنظمات قائمة تتضمف الثانية الفئة أما ،1الزراعييف لممنتجيف الدكلي كاالتحاد الدكلي التعاكني

 الكككبة تعتبر الثالثة الفئة أف حيف في ،2عمميا في ةبالنكعي تتميز التي يةالحككم غير الدكلية

 تقدـ حيث العامة األمانة لدل المسجمة تمؾ في تتمثؿ الحككمية غير الدكلية المنظمات مف األخيرة

 .3االجتماعي االقتصادم المجمس أعماؿ في بالفائدة تعكد مساىمات

 الدكلية المنظمات كسائر يةالحككم غير الدكلية المنظمات بيف عبلقة إقامة مف اليدؼ إف

 الدكلي القانكف قكاعد في المساىمة في المنظمات ىذه نجاح مدل عمى الكقكؼ في يتمثؿ األخرل،

 المتخصصة الدكلية الككاالت أف نجد ذلؾ تحقيؽ سبيؿ كفي المعاصر، الدكلي التنظيـ إطار ضمف

 كيكمف الحككمية، غير الدكلية المنظمات كبيف بينيا كتنسيؽ تعاكف عبلقات بناء عمى جاىدة عممت

 مع التعاكف أىمية بمدل المتخصصة الدكلية الككاالت ىذه إدراؾ ىك بذلؾ القياـ في األساسي الدافع

 قضايا مختمؼ معالجة في تمعبو الذم الفعاؿ الدكر خبلؿ مف الحككمية غير الدكلية المنظمات

 المساىمة إلى التعاكف ىذا أدل كما ،نسانياإل الحؽ كفالة بضماف الكبير كاىتماميا الدكلي المجتمع

 .4المجاالت شتى في أىدافيا تحقيؽ مف الككاالت ىذه تمكيف في

 الدكلية بالمنظمات العالمية التجارة منظمة تربط التي العبلقة الذكر نخص اإلطار ىذا في

 التجارة دقكاع بتنظيـ ىتعن متخصصة دكلية ككالة باعتبارىا المنظمة قامت حيث الحككمية، غير

 عميو الدكؿ، بيف التجارة انسياب عممية تسييؿ أجؿ مف العالمية األسكاؽ تحرير كضماف الدكلية

 محددة إشارات كضع تـ لمتجارة العالمية لممنظمة المنشئ مراكش اتفاؽ اعتماد بعد أف القكؿ يمكف

 مف الثانية الفقرة سةالخام المادة نص مع متكافقا جاء ىذا طبعا الحككمية، غير الدكلية لممنظمات

 المنظمات مع كالتعاكف لمتشاكر المناسبة الترتيبات العاـ المجمس "يتخذ لممنظمة المنشئ االتفاؽ

 .5بالمنظمة" المتصمة بالمسائؿ المعنية الحككمية غير الدكلية
                                                           

 .286حسف نافعة، محمد شكقي عبد العاؿ، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .286المرجع نفسو، ص  – 2
 .124عبد الكريـ عمكاف، المرجع السابؽ، ص  – 3
الدكلية غير الحككمية كأثره في كاقع المجتمع الدكلي كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، تطكر كظائؼ المنظمات  – 4

 .87، 64، ص 2015المعاصر، دار الفكر الجامعي، مصر، د.ط، 
. مأخكذ مف مؤلؼ: سييؿ 1994مف اتفاؽ مراكش المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة  02فقرة  05المادة  – 5

 .333حسيف الفتبلكم، منظمة التجارة العالمية، ص 
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 غير الدكلية كالمنظمات العالمية التجارة منظمة بيف كالتعاكف التنسيؽ عبلقة بناء مف اليدؼ

 العالمية، التجارة تحرير أجؿ مف التفاعؿ بضركرة المنظمات ىذه لدل الكعي زيادة ىك لحككميةا

 معالجة في بيا المنكط الدكر أيضا كفيـ العالمية التجارة منظمة أنشطة عمى باالطبلع يككف كىذا

 غير ةالدكلي المنظمات مع لمعبلقات التكجييية المبادئ اعتماد بعدك  ،1الدكلية التجارة قضايا

 حكؿ المنظمات ىذه بشأف العالمية التجارة منظمة أعضاء طرؼ مف المكافقة تمت الحككمية

 ريغ الدكلية المنظمات حضكر جكاز تقرر كعميو سنغافكرة، في الكزارم المؤتمر فعاليات حضكرىا
 لعالمية،ا التجارة لمنظمة العامة األمانة في طمباتيا بتسجيؿ القياـ مع العامة، لمجمسات الحككمية

 .2حككمية رغي منظمات ضـ الذم نكعو مف األكؿ 1996 سنغافكرة مؤتمر أصبح كبالتالي

 بكادرىا كاف الحككمية غير الدكلية كالمنظمات العالمية التجارة منظمة بيف العبلقة تطكر إف

 التي بلقةالع بطبيعة االىتماـ عمى التشديد فيو تـ الذم [، الثاني الكزارم المؤتمر ] جنيؼ مؤتمر في

 العبلقة ىذه تجسيد عمى أيضا اإلقرار تـ كما الحككمية، غير الدكلية بالمنظمات المنظمة تربط

 الحككمية غير الدكلية المنظمات جؿّ  استحسنتو الذم األمر رسمية عمؿ جمسات بعقد أساسا يرتبط

 أثناء العالمية تجارةال منظمة طرؼ مف الشفافية بضماف االلتزاـ في حقيقية إرادة عف نابع كاعتبرتو

 الحككمية. غير الدكلية المنظمات سائر مع تنسيقيا

 العالمية التجارة منظمة تككنيا التي العبلقة عف نمكذج إلى اإلشارة يمكف تقدـ، ما عمى بناء

 ىذه عنيت التي "االيزك" بمنظمة المنظمة عبلقة في كيتمثؿ الحككمية، غير الدكلية كالمنظمات

 كالبضائع، السمع انسياب لضماف دكلة كؿ تتخذىا عمييا متفؽ دكلية كمقاييس اييرمع بكضع األخيرة

 بمسألة العالمية التجارة منظمة اىتمت الشأف ىذا في ،3عميو االتفاؽ تـ لما استنادا طبعا كذلؾ

 [ TBT ] التجارة عمى الفنية القيكد بشأف اتفاؽ خبلؿ مف ذلؾ عمى التأكيد تـ كقد الدكلية المقاييس

                                                           

 ت غير الحككمية كمنظمة التجارة العالمية، عمى المكقع االلكتركني:المنظما -1
https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm  

 .19:54بتكقيت  25/01/2017تاريخ االطبلع: 
 ، عمى المكقع االلكتركني:مة التجارة العالمية كالمنظمات غير الحككميةمنظ: المنظمات غير الحككمية - 2

https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/intro_e.htm  
 .21:02بتكقيت  25/01/2017تاريخ االطبلع: 

 .170مرجع السابؽ، ص عمي صغير دردكر، ال – 3

https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm
https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm
https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/intro_e.htm
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 تحسيف في المطابقة تقييـ كنظـ الدكلية المقاييس أىمية مدل يقينا المنظمة إدراؾ مف نابع كىذا

 .1الدكلية التجارة انسياب كتسييؿ اإلنتاج، كفاءة

 تفاىـ، إطار ضمف [ ISO – االيزك ] منظمة مع العالمية التجارة منظمة سكريتارية تعمؿ

 الدكؿ تتبعيا التي االقتصادية السياسات بيف تنسيؽال إلى يؤدم معمكمات نظاـ إنشاء منو الغرض

 التي التفاىـ كثيقة خبلؿ كمف الدكلي، الصعيد عمى الخدمات مستكيات رفع أجؿ مف فردم بشكؿ

 عمييا نصت قد قكاعد عدة كضع تـ حيث "االيزك" كمنظمة العالمية التجارة منظمة بيف أنشئت

 نظاـ إنشاء لممقاييس الدكلية المنظمة فيو تمتـز الذمك  ،1994 األكركجكام لجكلة الختامية الكثيقة

 – الدكلية الكيركتقنية المجنة ] المعمكمات مركز تزكيد يتـ خبللو مف آنفا الذكر أتى كما معمكمات
 ضركرة في كالتمعف ظرنال مع لممعايير تطبيقو بمدل جنيؼ، في [ القياسي لمتكحيد الدكلية المنظمة

 باستخداـ االلتزاـ كذلؾ التجارة، عمى الفنية القيكد اتفاقية في الكاردة ممعاييرل الجيدة الممارسة تحقيؽ

 التابع المعمكمات مركز يقكـ كما بالبرامج، القياـ أثناء [ ALPHA ] الرقمي التصنيؼ أنظمة

 قابؿالم كفي ،2منيا بنسخ األمانة بإببلغ الدكلية الكيركتقنية المجنة القياسي/ لمتكحيد الدكلية لممنظمة

 التجارة منظمة في األعضاء "يساىـ أف عمى التجارة عمى الفنية القيكد بشأف االتفاؽ في جاء

 بإعداد كالمتعمقة المناسبة الدكلية القياسي التكحيد ىيئات عمؿ في مكاردىـ حدكد في العالمية

 تحقيؽ ؿأج مف فنية قكاعد تعتمد أف تعتـز أك األعضاء اعتمدتيا التي لممنتجات دكلية مقاييس

 .3ممكف" أساس أكسع عمى الفنية القكاعد تناسؽ

 كبيف بينيا لمتنسيؽ كرست العالمية التجارة منظمة أف القكؿ يمكف ذكره، جاء ما خبلؿ مف

 ما حاؿ في االنتقادات مختمؼ تجنب أىميا أسباب لعدة راجع كىذا الحككمية غير الدكلية المنظمات
 لبعض تأييد العالمية التجارة لمنظمة يعطي أف شأنو مف تعاكفال ىذا أف كما األمر، ىذا أغفمت إذا

                                                           

 . عمى الرابط: 1994اتفاؽ بشأف القيكد الفنية عمى التجارة  – 1
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-

91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf 

 .23:18بتكقيت  25/01/2017تاريخ االطبلع: 
2- K.R.GUPTA, GATT Accord ( Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations ), 

Atlantic publishers and Distributors, New Delhi, India, 1996, p. 426- 427. Website :  
https://books.google.dz.  

 00:20 بتكقيت 25/01/2017تاريخ االطبلع: 
 ، المرجع السابؽ.1994مف االتفاؽ بشأف القيكد الفنية عمى التجارة  06فقرة  02المادة  – 3

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf
https://books.google.dz/
https://books.google.dz/
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 عمى أيضا اإلشارة مف كالبد الدكلي، الصعيد عمى المنتيجة التجارية سياساتيا منطمؽ مف منتقدييا

 خاصة العالمية التجارة منظمة طرؼ مف الحككمية غير الدكلية المنظمات مختمؼ مع التنسيؽ أف

 برامجيا تنفيذ في المنظمة بيا تستعيف أف يمكف الدكلية بالتجارة اـاىتم أك صمة ليا التي تمؾ

 المنظمات إليو تسعى الذم المنشكد اليدؼ يكمف المقابؿ كفي المجاالت، شتى في منيا كاالستفادة

 إال يتجسد ال ذلؾ طبعا العالمية التجارة منظمة داخؿ متميز مركز ضماف ىك الحككمية غير الدكلية

 .1العالمية المنظمة خبلؿ مف الياتيافع عرض إطار في

 غير الدكلية كالمنظمات العالمية التجارة منظمة بيف العبلقة أف القكؿ إال يسعنا ال األخير في

 لذا الدكلية العبلقات محيط في كمتميز ميـ دكر ممارسة عمى األخيرة ىذه مقدرة عف نابع الحككمية

 التنسيؽ ضركرة كىك دكليا بو المعمكؿ اإلطار عف العالمية التجارة منظمة خركج عدـ حتمية جاءت

 .2الدكلي المجتمع في الفاعمة األطراؼ سائر مع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .127مرجع السابؽ، ص كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، اآلفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية، ال – 1
كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، تطكر كظائؼ المنظمات الدكلية غير الحككمية كأثره في كاقع المجتمع الدكلي  – 2

 .65المعاصر، المرجع السابؽ، ص 
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 متعدد الدولي التجاري النظام ظل في النامية الدول مستقبل الثاني5 الباب

 األطراف
 الدكلية، بالتجارة يتعمؽ فيما خاصة الدكلي المجتمع عمى طرأت التي المتغيرات ظؿ في

 ديناميكية في المساىمة ضركرة عمى يستند الذم الجديد الدكلي التجارم النظاـ معالـ ظيكر ادركبك 

 بيف التجارة تحرير يعرقؿ ما كؿ مكافحة مع الدكلي، الصعيد عمى التجارة انسياب كتسييؿ السكؽ

 كاف الدكلي المجتمع معالـ مف يتجزأ ال جزء الجنكب دكؿ أف كباعتبار األساس ىذا عمى الدكؿ،

 االقتصاد في االندماج تحقيؽ عمى كالعمؿ دكليا سائد ىك لما االنصياع األخيرة ىذه عمى البد

  .الجديد الدكلي التجارم النظاـ مع التكيؼ اطار في إال يتحقؽ ال ىذا كبالطبع العالمي

 يستحيؿ أنو النامية الدكؿ إدراؾ مف نابعة جاءت العالمي االقتصاد في االندماج حتمية إف

 الجديد الدكلي التجارم كالنظاـ عاـ كاطار العالمي االقتصادم النظاـ في يجرم عما عزلة في لبقاءا

 إلى اضافة عاجزة اقتصاداتيا يجعؿ قد مما المستكيات كافة عمى حركية مف التحديد كجو عمى

 يالت االشكاليات أىـ عمى الكقكؼ مف البد لذا ،الجنكب كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف الفجكة تعميؽ
 االستراتيجيات إلى االشارة مع -العالمية التجارة لمنظمة االنضماـ أم– االندماج ىذا يطرحيا

 ذلؾ. عف المترتبة السمبية االنعكاسات لمكاجية المقترحة كاآلليات

 اطار في اقتصادية تكتبلت تككيف نحك التكجو يعرؼ ما ظير أيضا الحتمية ىذه أماـ

 التجارم النظاـ اقامة بمكجب فرضت التي التحديات مكاجية أجؿ مف طبعا االقتصادم، التكامؿ

 مف المتأتية أك المكجكدة االيجابيات مف الكقت نفس في االستفادة مع األطراؼ متعدد الجديد الدكلي

 ظؿ في النامية الدكؿ مستقبؿ بتكضيح االىتماـ نحك الباب ىذا في التكجو تـ كعميو ،االندماج عممية

 .فصميف في ذكرىا السالؼ الجكانب جؿ لمعالجة األطراؼ المتعدد كليالد التجارم النظاـ
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 النامية الدول عمى الدولية لمتجارة الجديد لمنظام المحتممة اآلثار األول5 الفصل

 نموا واألقل

 الجيكد تكثيؼ عبر كذلؾ القتصاداتيا أفضؿ ىك ما تحقيؽ إلى دائما النامية الدكؿ سعت لقد

 الخارجي، تبادليا كتحسيف صادراتيا، نمك معدالت مف الرفع ناحية مف خاصة المستكيات كافة عمى

 تمثمت كالتي الدكلي المستكل عمى ظيرت التي الراىنة األكضاع ذلؾ كراء الحقيقي السبب أف كما

 العبلقات كتكطيد العالمية التجارة تحرير إلى ييدؼ الذم الجديد الدكلي التجارم النظاـ بزكغ في

 األسكاؽ فتح حتمية إلى الترسيخ تـ الشأف ىذا كفي الجنكب، كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف لدكليةا التجارية

 الدكلية. التجارة انسياب يعرقؿ ام كؿ كمكافحة الدكلية

 بمثابة المتقدمة كالدكؿ النامية الدكؿ بيف التي كالفجكة التنمكم لئلخفاؽ كاف نفسو السياؽ في

 العمـ مع األطراؼ، المتعدد الدكلي التجارم النظاـ في ندماجاال تحقيؽ ضركرة نحك الرئيسي الدافع

 عاـ بشكؿ الدكلية االقتصادية السياسات تكجيو في ككدز" "بريتكف مؤسسات نفكذ تصاعد أف أيضا

 كاقع فرضو الذم الجديد العالمي النظاـ مف النامية الدكؿ مكقؼ عمى التأثير مف آخر جانب لو كاف

 لممؤسستيف مكّممة كأداة اعتبارىا تـ األخرل ىي لمتجارة العالمية ةالمنظم حيف في العكلمة،

 .الجديد الدكلي التجارم لمنظاـ التأطير ميمة ليا خّكؿ كالتي ،الذكر فالسالفتي الدكليتيف

 الدكلي الصعيد عمى الحاصمة الجكىرية التحكالت ىذه ظؿ في النامية الدكؿ مكقؼ إف 

 االقتصاد تطكرات ) العالـ في يجرم ما عف االنعزاؿ كبالتالي الرفض إما ،الطرؽ مفترؽ في أصبح

 مع بالتكيؼ القبكؿ أك العالمي، االقتصاد في االندماج عف كاالبتعاد التخمؼ يعني كىذا ( الدكلي

 مف البد أثر ليما الخياريف كبل كعميو ذلؾ، تبعات كتحمؿ المعاصر الدكلي االقتصادم النظاـ

  .مبحثيف خبلؿ مف تناكلو الفصؿ ىذا في الدراسة اقتضت أكثر النقاط ىذه تكضيح كبغية تحممو،
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 الدول اقتصادات تنمية في مساىمتيا ومدى العالمية التجارة منظمة األول5 المبحث

 األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ في خاصة حتمي أمر المستكيات كافة عمى التنمية تحقيؽ أصبح

 كما التنمية لمفيكـ الصحيح الفيـ عمى أكال ينحصر ذلؾ حقيؽت ضماف عمى العمؿ أف حيث نمكا،

 عمى إليو التطرؽ تـ المفيكـ ىذا يكتسييا التي لؤلىمية كنظرا متعددة، أنماط مف عميو تنطكم

 لجميع بضمانو االلتزاـ كجب حؽ الدكلية كاإلعبلنات المكاثيؽ جؿّ  اعتبرتو بحيث الدكلي الصعيد

 لذلؾ، االنصياع الدكلية الييئات مختمؼ عمى البد كاف األساس ىذا كعمى السكاء، عمى األمـ

 الطابع ذات الدكلية المتخصصة الككاالت مف ككالة باعتبارىا العالمية التجارة منظمة الذكر كنخص

 دكلي تجارم نظاـ تحقيؽ بغية عاـ بشكؿ لمتنمية األكلكية إعطاء مف عمييا البد كالتي التجارم

 التنكيو مع الجنكب، دكؿ أك الشماؿ دكؿ سكاء الدكلي المجتمع فئات جميع تطمعات مع يتماشى

 بالمسؤكلية يسمى ما يكقع الدكلية كاإلعبلنات المكاثيؽ في جاء بما االلتزاـ عدـ أف عمى أيضا

 نحك التكجو إلى إضافة كالتنمية التجارة مفيكمي بيف تربط التي العبلقة طبيعة كلتغطية الدكلية،

 اقتضى عامة بصفة العالمي االقتصاد عمى العالمية التجارة منظمة قانكف قكاعد عف المترتبة اآلثار

 .مطمبيف في تناكلو

 طبيعة العالقة بين مفيومي التجارة والتنمية5 المطمب األول

 اإلطار إلى اإلشارة الضركرم مف بالتنمية التجارة مفيكـ تربط التي العبلقة إلى التطرؽ قبؿ

 بشكؿ المفيكميف ىذيف بيف المكجكد الرابط تحديد بغية كىذا المختمفة، نماطياكأ لمتنمية المفاىيمي

 كدقيؽ. كاضح

 مفيوم التنمية الفرع األول5

 كالمجتمع الفرد حياة تخص عدة مجاالت يشمؿ حيث النطاؽ كاسع مفيكـ تعتبر التنمية إف

 ىذا عميو يؤسس الذم ياأليديكلكج أك الفكرم المنطمؽ حسب عمى جاء مفيكميا تحديد لكف بأكممو،

،  لكف بالحداثة التنمية البعض ربط حيث الشأف ىذا في المختمفة المفاىيـ مف العديد نجد لذا المفيـك

 أف يمكف معينة كمرحمة ما منطقة في حديثا يعتبر فما كالمكاف، الزماف عبر تتغير الحداثة أف الراجح
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 عمى اسقاطو يستحيؿ الحداثة مقياس أف كؿالق يمكف كعميو ،1أخرل أماكف في الحداثة عف يعبر ال

 عمى التنمية تفسير إلى الباحثيف مف العديد ذىب الصدد ىذا في ذلؾ، مف أكسع ىي التي التنمية

 ىذا كعمى اقتصادية معايير تحدده التنمية مفيكـ أف بمعنى االقتصادم لمتقدـ عممية عف عبارة أنيا

 سبيؿ عمى كنأخذ الدكلية المنظمات أنشطة مختمؼ عبر لمتنمية المنظكر ىذا اتباع تـ األساس

 الدكلي الصعيد عمى اإلنمائية بالمسائؿ تعنى متخصصة دكلية ككالة باعتباره الدكلي البنؾ المثاؿ

 التحتية البنى كتطكير ةالتنمكي بالمشاريع المتعمقة المساعدات أنكاع جؿ بتقديـ كبير بشكؿ اىتمت

 نمكا. األقؿ دافكالبم النامية الدكؿ اقتصادات في

 إلى البعض تطرؽ كمانعة شاممة بصفة كضبطو التنمية مفيكـ بتحديد الكبير االىتماـ نتيجة

 ىذا اعتبر حيث [ UNDP ] لمتنمية المتحدة األمـ برنامج ابتكره ما كىذا اإلنسانية، بالتنمية يسمى ما

 منطمؽ مف سمبي أمر لمتنمية القياس عممية في فقط االقتصادية المؤشرات عمى االعتماد أف األخير

 .2بيا يتسـ التي المحدكدية

 حقكؽ مف جدا قريب أصبح التنمية مفيـك أف يتضح آنفا، عمييا المستند لممعطيات كفقا

 التنمية أف القكؿ يمكف كذلؾ التنمية عممية في محكريا جزءا اإلنساف أصبح كبالتالي اإلنساف

 أف أيضا التنكيو مع المجاالت شتى عمى تنطكم بحيث الخيارات تكسيع عممية عف عبارة اإلنسانية

 يتمخص التنمية مفيكـ أف يتضح الصدد ىذا في ،3الكقت نفس في كمحصمة عممية اإلنسانية التنمية

 المجاالت كافة تطكير إطار في ذلؾ صبّ  حيث كالمادية البشرية لممكارد األفضؿ االستقبلؿ في

 الجيكد بتظافر إال طبعا يتـ ال كىذا كالبيئية، كالثقافية داريةاإل كالسياسية، كاالجتماعية االقتصادية

 الدكلة. كياف داخؿ الفئات لجميع

                                                           

كاتي كيميس، ترجمة عبد اهلل بف جمفاف الغامدم، نظرية التنمية كتطبيقاتيا، دار النشر العالمي كالمطابع،  – 1
 .03، ص 2012عكدية، الس
 .04، المرجع السابؽ، ص كاتي كيميس، ترجمة عبد اهلل بف جمفاف الغامدم - 2
"خمؽ الفرص لؤلجياؿ  2002منشكرات برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية عاـ  – 3

عمى الرابط: . A.02.111.B.9، كثيقة رقـ: 2002القادمة"، األمـ المتحدة، نيكيكرؾ 
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf :26/01/2017. تاريخ االطبلع 

 .18:00بتكقيت 

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
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 األخير ىذا اقترف حيث االقتصادية"، "التنمية التنمية بمفيكـ المتعمقة األنماط أىـ بيف مف

 التنمية دؿمع كاف إذا أنو حيث االقتصادم، النمك تحقيؽ ألجؿ المدل طكيمة االقتصادية بالسياسة

 عمى التأكيد يمكف الشأف ىذا في ،1الفردم الدخؿ متكسط ارتفاع يعني السكاف، نمك معدؿ مف أكبر

 [ السياسية االجتماعية، ] األخرل الظكاىر بمختمؼ تتصؿ المعاصر بمفيكميا االقتصادية التنمية
 بشكؿ التنمية مفيكـ اعتبرىا التي األخرل الظكاىر باقي عف االقتصادية التنمية فصؿ يستحيؿ حيث

 اجتماعية عممية اعتبارىا يمكف االقتصادية التنمية أف ذلؾ مف كالمقصكد أنماطو، مف نمط عاـ

 عممية في فاعؿ سياسي بنياف كجكد ضركرة مع برمتو االجتماعي الكضع تغيير يتكجب حيث

 .2االقتصادية التنمية

 تفاعؿ نتيجة ىي عاـ بشكؿ التنمية أف عمى التأكيد يمكف آنفا، إليو التطرؽ تـ ما خبلؿ مف

 االرتباط إلى األمر ىذا كيرجع [ ثقافية إدارية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ] ظكاىر عدة

 .3الظكاىر ىذه مختمؼ بيف المتبادؿ كاالعتماد

 إلى التطرؽ دكف خاص بشكؿ التنمية أنماط مف كنمط االقتصادية التنمية لمفيكـ اإلشارة إف

 التنمية مفيكـ أف األمر في ما كؿ لكف التنمية، مفيكـ مف اقصاءىا يعني ال ىذا خرلاأل األنماط

 األخيرة ىذه أف العمـ مع تحقيقو أجؿ مف ظكاىر عدة ضمنو تتفاعؿ أنو سابقا ذكر كما االقتصادية

 مف باألحرل أك حتمية ىي بؿ لمتنمية العاـ المعنى تحديد في كبير بقسط تساىـ بدكرىا ىي

 األصعدة. كافة عمى التنمية مستكيات أرقى إلى الكصكؿ سبيؿ في مراعاتيا البد التي اتاألكلكي

 عمى العمؿ مف البد لكف معقدة عممية التنمية أف عمى االستنتاج يمكف تقدـ ما عمى بناء

 عمى الجيد باالستعداد األطراؼ المتعدد التجارم النظاـ يتطمبو ما ىذا ألف جكانبيا جؿ تحقيؽ

 عمى الجديد، الدكلي التجارم النظاـ في المتضمنة كالقكاعد بالمبادئ االلتزاـ مع الدكلة افكي مستكل

 عمى ممحكظ بشكؿ تؤثر حيث التنمية في المساىمة عمى جاىدة تعمؿ التجارة أف نجد األساس ىذا

 إلى إضافة األسكاؽ تكسيع مع اإلنتاج، إمكانيات منحنى تحريؾ الذكر كنخص التنمية ظكاىر جؿ

 االستثمارات تشجيع طريؽ عف النامية الدكؿ إلى المتقدمة الدكؿ مف األمكاؿ رؤكس انسياب تسييؿ
                                                           

 .63، ص 1986ناف، د.ط، كامؿ البكرم، التنمية االقتصادية، دار النيضة العربية، لب – 1
، ص 2010جماؿ حبلكة، عمي صالح، مدخؿ إلى عمـ التنمية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، د.ط،  – 2

167 – 168. 
 .173المرجع نفسو، ص  – 3



153 
 

 األخيرة ىذه لدل يجعؿ مما نمكا كاألقؿ النامية لمدكؿ خاصة التكنكلكجيا نقؿ إلى إضافة األجنبية

 .1الشماؿ دكؿ تشيدىا التي كالتغيرات التطكرات مختمؼ كمكاكبة مسايرة مف نكع

 أك سبؿ عف البحث تـ التنمية تحقيؽ كعممية التجارة بيف التقارب نتيجة الصدد اىذ في

 عمى التأثير في كالخارجية الداخمية المتغيرات فبي تجاذب صادفو كىذا التنمية لتحقيؽ استراتيجيات

 لؤلسكاؽ األىمية إعطاء بمعنى التصدير بتشجيع ترتبط التنمية أف يرل مف فيناؾ التنمية، مستكيات

 فيما العالمية، األسكاؽ في بيعيا يمكف التي المنتجات عمى الصناعية الجيكد بتركيز كىذا الدكلية

 سمعا تنتج مشاريع كضع طريؽ عف كىذا الكاردات" "احبلؿ عمى بالتركيز ذلؾ عكس يرل مف ىناؾ

 المتقدمة دكؿال لكف النامية، الدكؿ مف العديد اتبعتو ما كىذا استيرادىا، يتـ التي لممنتجات بديمة

 العالمية التجارة تحرير عممية يعرقؿ مما الدكؿ ىذه لدل التجارة انسياب مف يقيد النيج ىذا اعتبرت

 .2الجديد الدكلي التجارم النظاـ أكلكيات مف ىي كالتي

 الجديد الدكلي التجارم النظاـ انبثاؽ خمفيتو كانت كالتنمية التجارة مفيكمي بيف االرتباط إف

 عمى التنمية لعجمة بالدفع دكلة أم لكياف الداخمي البنياف اصبلح ضركرة عمى كبير كؿبش ركز الذم

 باألحرل أك الدكلي التجارم النظاـ كقكاعد مبادئ ؿتقبّ  في يساىـ ذلؾ ألف األصعدة مختمؼ

 كافة عمى التخطيط لكف العالمية، التجارة تحرير في المنشكد الرئيسي اليدؼ لتحقيؽ االنصياع

 يتجسد ال كىذا ذلؾ العالمية التجارة تحرير يؤمف أف البد بؿ كاؼ غير التنمية لتحقيؽ تالمستكيا

 في الذكر نخص حيث الدكلية، التجارة تحرير تحقيؽ قانكنا ليا المخكؿ الدكلية المنظمات باىتماـ

 ىتماـلبل كبير حيز إعطاء مف ليا البد تتضمنيا التي كاألحكاـ العالمية التجارة منظمة الصدد ىذا

 تحقيؽ ضماف في كميـ أساسي عامؿ التجارة مف تجعؿ مبلئمة أرضية بناء عمى العمؿ مع بالتنمية

 تممؾ التي الدكؿ أف عمى أكدت الدراسات مف العديد أف العمـ مع الدكلي، الصعيد عمى التنمية

 ترتفع ميةالتن تحقيؽ "مؤشرات أف كما ،الدكلية التجارة في أكثر تشارؾ انفتاحا أكثر اقتصادات

 .3المنغمقة..." االقتصاديات مع بالمقارنة

                                                           

 .56، ص 2007، 2خالد محمد السكاعي، التجارة كالتنمية، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، األردف، ط – 1
كسؼ، السياسة االقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية، المرجع بيبي ي – 2

 .86السابؽ، ص 
، ص 2010، 1طارؽ عمى جماز، التنمية االقتصادية كالبشرية، مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع، مصر، ط – 3

123. 
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 مساىمة منظمة التجارة العالمية في إعمال التنمية5 الفرع الثاني

 دكلية كككالة التزاميا مف نابع التنمية بمفيكـ العالمية التجارة منظمة اىتماـ جاء لقد

 حكؿ كاضحا المتحدة مـاأل إعبلف جاء حيث الدكلية، كاإلعبلنات المكاثيؽ تكرسو بما متخصصة

 التنمية في الحؽ عف الحديث تـ كما لمتصرؼ، قابؿ غير اإلنساف حقكؽ مف كحؽ التنمية في الحؽ

 حؿ في الدكلي كالتعاكف التنسيؽ بتحقيؽ المتعمقة المسائؿ الذكر كنخص المتحدة األمـ ميثاؽ في

 كاالجتماعية االقتصادية الحقكؽ تمس أف شأنيا مف التي كالعراقيؿ الدكلية المشكبلت مختمؼ

 .1كاإلنسانية

 تييئة في "رغبة منو: 55 المادة في التنمية حؽ بإعماؿ المتحدة األمـ ميثاؽ اىتماـ يتضح

 الدكلية لممشاكؿ الحمكؿ تيسير مع لممعيشة، مستكل أعمى كالرفاىية....تحقيؽ االستقرار دكاعي

 جميع تعيد عمى تؤكد لكي تمييا التي المادة كجاءت ،2كالصحية..." كاالجتماعية االقتصادية

 المادة محتكل في عميو النص تـ ما تحقيؽ بغية الييئة مع كالتنسيؽ العمؿ ىعم بااللتزاـ األعضاء

 .3الميثاؽ مف 55

 قابؿ غير العالمي التنمية في الحؽ أف 1993 عاـ فيينا عمؿ كبرنامج إعبلف أفاد لقد

 حقكؽ ةلجن خبللو مف إنشاء تـ كما كاإلعماؿ التنفيذب االلتزاـ خاصية يطرح ما كىذا لمتصرؼ،

 األمـ منظكمة أجيزة مع كالتعاكف التشاكر طريؽ عف طبعا التنمية في الحؽ بمكضكع تعنى اإلنساف

 .4األخرل كككاالتيا المتحدة

 الدكلي، الصعيد عمى التنمية عجمة دفع سبيؿ في الدكلي المجتمع يكلييا التي األىمية كاضحا يبدك

 دراسة ،27/07/1999 بتاريخ كالخمسكف السادسة دكرتيا في اإلنساف حقكؽ لجنة عف صدر ثحي

                                                           

دية في الدكؿ النامية، رسالة لنيؿ شيادة ىند بف عمار، المسؤكلية الدكلية عف تخمؼ التنمية االقتصا – 1
 .97، ص 2005-2004دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، الجزائر، 

ميثاؽ األمـ المتحدة كالنظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، المرجع السابؽ، منشكر عمى المكقع:  – 2
www.mfa.gov.eg . 

 .56المرجع نفسو، المادة  – 3
[، مكتب المفكض  1993جكاف  25 – 14منشكرات األمـ المتحدة، المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف ]  – 4

. منشكر عمى الرابط: 2013السامي لحقكؽ اإلنساف، نيكيكرؾ 
hchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdfwww.o 

 .09:16بتكقيت  12/02/2017تاريخ االطبلع: 

http://www.mfa.gov.eg/
http://www.mfa.gov.eg/
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf
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 في الحؽ اعتبار ذلؾ محتكل ككاف التنمية في الحؽ تنفيذ في المحرز لمتقدـ الراىنة الحالة حكؿ

 كلعؿ ألنفسيا الشعكب منحتيا التي الحقكؽ إال ىي ما األخيرة كىذ ،1اإلنساف حقكؽ مف حؽ التنمية

 ،2« المتحدة األمـ شعكب نحف » عبارة المتحدة األمـ ميثاؽ مضمكف الصدد ىذا في بو بدأ ما أىـ
 التنمية. في الحؽ إعماؿ أجؿ مف الدكلي التعاكف تفعيؿ كجكب الدراسة ىذه رسخت كما

 المدنية اإلنساف حقكؽ كحماية بتعزيز مرىكف الدكلي الصعيد عمى التنمية تحقيؽ ضماف إف

 حقكؽ لمجمس عشر الحادية الدكرة أكدتو ما كىذا كالثقافية، كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

 ما الثالثة دكرتيا أعماؿ عف اإلنمائية السياسات لجنة عف جاء كما ،3[ العامة الجمعية ] اإلنساف
 ةإعاد الضركرم مف أنو عمى المجنة ارتأت حيث افريقيا في خاصة التنمية في الحؽ بإعماؿ يتعمؽ

 كالتنسيؽ التعاكف اطار في ىذا طبعا االفريقية الدكؿ تجاه اإلنمائية كاستراتيجياتيا سياساتيا صياغة

 بالتمكيف عميو يطمؽ ما إلى الصدد ىذا في اإلشارة تـ ذلؾ إلى كلمتكصؿ المتحدة، األمـ منظكمة مع

 بدفع يتعمؽ فيما ألمكرا زماـ بمسؾ االفريقية الدكؿ تقكـ حيث لمتنمية، ككسيمة غاية اعتبر الذم

 عمييا يركز التي الخطكات أىـ كمف المشاركة، عمى تقكـ إنمائية استراتيجية خبلؿ مف التنمية عجمة

 خبلؿ مف العالمية التجارة ظمةمن إليو دعت ما كىذا لمصادرات الدكلية األسكاؽ فتح التمكيف نيج

 كىذا نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ صادرات عمى استثناءات بمنح المتقدمة الدكؿ قياـ حتمية عمى سعييا

 دكؿ تشجيع عمى العمؿ كبالتالي الدكؿ ليذه التصدير عممية تسّيؿ مساعدات تقديـ طريؽ عف

 في األعضاء الدكؿ اتخذتو ما إذا االلتزاـ ىذا أف أيضا العمـ مع صادراتيا، تنمية عمى الجنكب
                                                           

منشكرات األمـ المتحدة، دراسة عف الحالة الراىنة لمتقدـ المحرز في تنفيذ الحؽ في التنمية ، المجمس  - 1
 ، كثيقة رقـ:1999كف، جنيؼ عاـ االقتصادم كاالجتماعي، لجنة حقكؽ اإلنساف، الدكرة السادسة كالخمس

E/CN.4/1999.18/2.  :عمى الرابطmena.org/documents/ECN21998WG182.doc-http://www.hic . تاريخ
 .10:36بتكقيت  12/02/2017االطبلع: 

دة، تعزيز حماية حقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، منشكرات األمـ المتح – 2
، 2009بما في ذلؾ الحؽ في التنمية، الجمعية العامة، مجمس حقكؽ اإلنساف، الدكرة الحادية عشر، نيكيكرؾ 

. تاريخ االطبلع: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Health/Health26.pdf. الرابط: A/HRC/11/12كثيقة رقـ: 
 .11:03بتكقيت  12/02/2017
منشكرات األمـ المتحدة، المجمس االقتصادم كاالجتماعي، تقرير لجنة السياسات االنمائية عف أعماؿ  – 3

دكرتيا الثالثة. عمى الرابط: 
Q6QSmlBEDzFEhttp://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4sl :تاريخ االطبلع .

 .09:57بتكقيت  15/02/2017
 

http://www.hic-mena.org/documents/ECN21998WG182.doc
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Health/Health26.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW8uWNehg%2B%2Ff5%2FiP10Ls2XpLWy7SZyza9RHbgIVIUDHrbZtqpl%2FDF63pQuDWUKdho%2F7KtI5BUrFHUWYG1o6s9VSY%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW8uWNehg%2B%2Ff5%2FiP10Ls2XpLWy7SZyza9RHbgIVIUDHrbZtqpl%2FDF63pQuDWUKdho%2F7KtI5BUrFHUWYG1o6s9VSY%3D
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 إضافة الشماؿ، كدكؿ الجنكب دكؿ بيف لثقةا خمؽ في يساىـ أف شأنو مف االعتبار بعيف المنظمة

 خاصة المعاصر الدكلي االقتصاد جسدت التي الدكلية المؤسسات مختمؼ عف انغبلقيا عدـ إلى

 .الجديد الدكلي التجارم النظاـ كاجية تعتبر التي العالمية التجارة منظمة

 كبالتالي التنمية في الشعكب لحؽ كانتياؾ حرماف كالتبعية التخمؼ الدكلي المجتمع اعتبر لقد

 مف شخص قياـ" بمجرد تنشأ كالتي الدكلية المسؤكلية عميو يترتب االلتزاـ بيذا إخبلؿ أم فإف

 دكلي بالتزاـ اخبلال يحدث أف شأنو مف عنو امتناعو أك بعمؿ قيامو نتيجة الدكلي القانكف أشخاص

  .1بالتعكيض" التزاما األخير ىذا ينشئ مما ضررا ذلؾ عف ينتج حيث

 ىي عنيا يترتب الدكلية المسؤكلية أف عمى المبلحظة يمكف آنفا، ذكره تـ ما حكؿ لمتكضيح

 كقؼ في تتمثؿ صكر عدة ذلؾ كيأخذ المشركع، غير الفعؿ تبعة باألحرل أك دكلية التزامات األخرل

 عند كلعؿ ،2التعكيض بدفع ـالقيا أك عميو، كاف ما إلى الحاؿ إعادة دكليا، المشركع غير الفعؿ

 ذلؾ مف أكسع مفيكـ األذىاف إلى يتبادر تبعاتيا إلى إضافة كقياميا الدكلية المسؤكلية عف التحدث

 الكضعية القكاعد عناصر مف جكىريا عنصرا الدكلي النظاـ اعتبره الذم الجزاء الذكر كنخص

 إلييا المجكء ـيت التي كالتدابير اإلجراءات مف مجمكعة محتكاه في يتخذ الجزاء أف كما ،3لو المككنة

 كثيقا ارتباطا يرتبط الجزاء أف القكؿ يمكف كعميو العاـ، الدكلي القانكف أشخاص مف شخص أم ضد

 .4الدكلية المسؤكلية بقياـ

 مختمؼ أف حيث الدكلي الصعيد عمى يجكؿ ما كؿ عف بمنأل ليست الدكلية تالمنظما إف

 حاؿ في المنظمات ليذه الدكلية سؤكليةالم تقكـ كبالتالي عنيا، مسؤكلة ىي كأنشطتيا تصرفاتيا

 باختبلؼ تبعات عمييا يرتب دكلي قانكني اللتزاـ مخالفتيا أك مشركعة غير أعماال ارتكابيا

 آثارىا تنصرؼ المنظمة عف الصادرة القانكنية كاألعماؿ التصرفات أف ذلؾ في التنكيو مع ،5صكرىا
                                                           

فمؾ ىاشـ، المسؤكلية الدكلية لممنظمات الدكلية في القانكف الدكلي العاـ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  - 1
 .23، ص 2016-2015القانكف العاـ، كمية الحقكؽ جامعة الشرؽ األكسط، األردف، 

، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في -حالة الضرر البيئي  –الدكلية بدكف ضرر  معمـ يكسؼ، المسؤكلية – 2
 .26، 21، ص 2012-2011، الجزائر، -جامعة قسنطينة  –القانكف العاـ، كمية الحقكؽ 

سعكدم مناد، الجزاءات الدكلية بيف نصكص الميثاؽ كالممارسة الفعمية، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  – 3
 .21 – 20، ص 2016-2015، الجزائر، -جامعة الجزائر  -العاـ، كمية الحقكؽ القانكف 

 .21 – 20سعكدم مناد، المرجع السابؽ، ص  – 4
 .94محسف أفكيرف، قانكف المنظمات الدكلية، المرجع السابؽ، ص  – 5
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 الدكلية القانكنية بالشخصية الدكلية نظماتالم تمتع مف نابع كىذا الدكؿ عمى ال المنظمة، عمى

 قياـ تبعات تحمؿ جاء األساس ىذا عمى التزامات، كعميو حقكؽ لو بذاتو مستقؿ دائـ كياف بمعنى

 بذاتيا. الدكؿ كليس الدكلية المنظمات عاتؽ عمى الدكلية المسؤكلية

 عمى جاىدا كالعمؿ نصياعاال مف البد دكلي التزاـ التنمية تحقيؽ اعتبار تـ تقدـ، ما عمى بناء

 عمى الدكلية المنظمات فييـ بما الدكلي المجتمع في الفاعميف جؿ يشمؿ االلتزاـ كىذ دكليا، تجسيده

 الصعيد عمى التخمؼ ظاىرة كتفشي التنمية بعممية اإلخبلؿ أصبح حيث كأنماطيا، أنكاعيا اختبلؼ

 نصكص في جاء لما كانتياؾ نسانياإل بالحؽ مساس نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ كباألخص الدكلي

 مف األمـ شعكب جؿ تمكيف لحتمية كرست سالفا الذكر جاء كما التي الدكلية كاإلعبلنات المكاثيؽ

 التنمية تحقيؽ مسؤكلية عاتقيا عمى أخذت التي المنظمات أىـ بيف كمف التنمية، في حقيا تحقيؽ

 األخيرة ىذه فباعتبار العالمية، التجارة ةمنظم ىي فييا األعضاء الدكؿ خاصة المستكيات كافة عمى

 حرية تممؾ ىي فبالتالي الدكلية القانكنية بالشخصية تتمتع توابذ مستقؿ كياف ليا دكلية منظمة

 عممية تسييؿ عمى كالعمؿ الدكلي التجارم بالنظاـ المتعمقة أنشطتيا كمختمؼ أعماليا عف التصرؼ

 أك المشركعة غير األفعاؿ عف بمسؤكليتيا يتعمؽ ما لكف ،مكان األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ االندماج

 تحديدا يتطرؽ لـ اإلنشاء اتفاقية خبلؿ مف العالمية التجارة منظمة فقانكف الدكلية بالتزاماتيا إخبلليا

 أقر القانكني المركز تضمف كالذم االتفاؽ مف الثامنة المادة نص خبلؿ مف لكف المنظمة، لمسؤكلية

 تككف بحيث الدكلي لمقانكف العامة األحكاـ في جاء ما إلى الرجكع كمنو القانكنية مةالمنظ بشخصية

 الدكلي القانكف أشخاص مف شخص باعتبارىا الدكؿ مسؤكلية تحكـ التي األحكاـ لنفس خاضعة

 غير عمؿ ارتكاب ] عميو متعارؼ ىك ما العالمية التجارة لمنظمة المسؤكلية قياـ شركط كمف العاـ،

 [. الغير حؽ في ضررا ذلؾ يرتب مما الدكلي القانكف بقكاعد االلتزاـ عدـ أك مشركع

 القضاء خبلؿ مف المستكيات كافة عمى التنمية بتحقيؽ العالمية التجارة منظمة ـاىتما تجسد

 أف العمـ مع الجنكب، دكؿ في خاصة غذائي أمف تحقيؽ كفؽ إال يككف ال كىذا كالجكع الفقر عمى

مكانية الغذاء تكافر في أساسي كؿبش تؤثر التجارة  كاستقرار منو كاالستفادة عميو الحصكؿ كا 

 .1منو االمدادات
                                                           

ائي: تحقيؽ تكازف منشكرات منظمة األغذية كالزراعة، حالة أسكاؽ السمع الزراعية ] التجارة كاألمف الغذ – 1
 . عمى الرابط: 01، ص 2015أفضؿ بيف األكلكيات الكطنية كالصالح العاـ [، ركما، 

http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf
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 سبيؿ في ايجابية نظرة ليا كانت العالمية التجارة منظمة أف إلى التنكيو يجب الصدد ىذا في

 الفاعؿ ىك الزراعي القطاع تطكير بأف التأكيد عمى جاىدة عممت حيث الغذائي، األمف تحقيؽ

 أف شأنو مف المجاؿ بيذا االىتماـ كأف خاصة آنفا، المذككر المنشكد اليدؼ تجسيد في ساسياأل

 النظاـ ظؿ في طبعا كذلؾ أحسف مستكيات إلى الخارجية بالتجارة االرتقاء في كبير بشكؿ يساىـ

 سياسة بتجسيد مرىكف الغذائي األمف تحقيؽ مف جعؿ الذم األطراؼ، المتعدد الدكلي التجارم

 أماميا األسكاؽ كفتح الزراعية كالمنتجات السمع تجارة عمى القيكد أشكاؿ جؿ رفع مع فعالة، عيةزرا

 االنضماـ إرادة ليا التي الدكؿ أك العالمية التجارة منظمة في العضك الدكؿ لدل خاصة عراقيؿ، دكف

 لممنظمة.

 الدكلي التجارم لمنظاـ النجاح ضماف أف عمى العالمية التجارة منظمة طرؼ مف التأكيد تـ

 المبادئ جؿ تجسيد كفؽ كىذا الدكلة كياف مستكل عمى الجيد باالستعداد مرتبط األطراؼ المتعدد

 الربط مكضكع تناكؿ تـ األساس ىذا كعمى الجديد، الدكلي التجارم النظاـ في المتضمنة كالقكاعد

 كاالجتماعية االقتصادية يراتالمتغ مف العديد في تؤثر التجارة أف حيث الغذائي كاألمف التجارة بيف

 تطكير في األساسي الفاعؿ تعتبر كما الدكؿ، لدل الغذائي األمف كمعالـ ظركؼ ترسـ بدكرىا التي

 .1التحتية البنية كتنمية

 أجؿ مف عمؿ خطة كضع الذم لؤلغذية العالمي القمة مؤتمر المتحدة األمـ ىيئة عقدت لما

 األعضاء التزاـ فيو تقر إعبلنا العالمية التجارة مةمنظ أصدرت ذلؾ سياؽ في الغذائي، األمف

 السياسات أكلكيات مف الغذاء كتحقيؽ الزراعية السمع في التجارة تككف أف ضماف عمى بالعمؿ

 كىذا – [ FOOD SECURITY ] - لمجميع الغذائي األمف تعزيز إطار في ىذا طبعا الشاممة التجارية

 لبلتفاقيات التطرؽ عند أنو المبلحظة يمكف ذلؾ إلى افةإض ،2عادؿ عالمي تجارم نظاـ يخمؽ ما

  السياسات تناكؿ حكؿ كبرل أىمية أعطت أنيا نجد العالمية التجارة منظمة ظيكر عف نتجت التي

 حد إلى فعالة تكف لـ التي [ GATT ] الجات خبلؼ عمى كىذا األطراؼ متعدد نحك عمى الزراعية

                                                                                                                                                                      

 .14:38بتكقيت  15/02/2017تاريخ االطبلع: 
 

ة أسكاؽ السمع الزراعية ] التجارة كاألمف الغذائي: تحقيؽ تكازف منشكرات منظمة األغذية كالزراعة، حال – 1
 .17المرجع السابؽ، ص  أفضؿ بيف األكلكيات الكطنية كالصالح العاـ [، 

2 – DAVID Blandford, The World Trade Organization on Agriculture and World Food Security, penn 

state Journal of law and international affairs, vol 03, united state ( US ), February, 2015.p.156. 
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 في التجارة تحرير اتفاقية خصصت أجمو مف الذم األساسي عالداف كاف كىذا المجاؿ ىذا في كبير

 نحك كمكجو عادؿ زراعي تجارم نظاـ إنشاء ضركرة عمى ديباجتيا في أقرت كالتي الزراعي المجاؿ

 ىذا كعمى الغذائي، كاألمف التجارية غير الشكاغؿ مراعاة أىمية عمى أيضا ركزت كما السكؽ،

 كضع مف البد كاف الزراعي المجاؿ في خاصة 2001 كحةالد مؤتمر أعماؿ جدكؿ ضبط تـ النحك

 عمى فعاؿ بشكؿ التأثير أجؿ مف [ AOA ] بالزراعة المتعمقة العالمية التجارة منظمة التفاقية ضكابط

  .1الدكلي الصعيد عمى الغذائي األمف لضماف المصممة المحمية السياسات

 حتمية عمى كتركيزه العالمية التجارة مةلمنظ الرابع الكزارم المؤتمر أعماؿ صياغة مف بالرغـ

 التاسع الكزارم االجتماع في جاءت التكممة أف إال التنمية عجمة دفع أجؿ مف الغذائي األمف تحقيؽ

 ىذا أفرز كقد ،2013 ديسمبر في بإندكنيسيا [ BALI بالي ] في العالمية التجارة منظمة عقدتو الذم

 الصعيد عمى التجارة انسياب عممية تسييؿ إلى الرامية القضايا مف مجمكعة عمى االتفاؽ ألخير

 األمف لتكفير الخيارات مف لمزيد نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ الفرصة اتاحة إلى اضافة الدكلي،

 في العالمية التجارة منظمة مبادرة ىك ىنا كالمقصكد ،2أعـ بشكؿ التنمية عمى كالمساعدة الغذائي

 لتحقيؽ البلزمة االحتياجات لتمبية المبلئمة االستثناءات مف حزمة تتضمف تجارية سياسات اعتماد

 الغذائي. األمف

 صراحة أقر 2001 الدكحة مؤتمر أف إلى أيضا االشارة مف البد سالفا، جاء ما إلى إضافة

 األقؿ البمداف ادماج طريؽ عف كىذا التنمية أجؿ مف عالمية شراكة تطكير الضركرم مف أنو عمى

 إلى كمنتجاتيا سمعيا نفاذ في الدكؿ ىذ كمساعدة األطراؼ المتعدد التجارم النظاـ يف نمكا

 TRANSFER OF ] التكنكلكجيا نقؿ بعامؿ االىتماـ تـ بالتحديد الكضعية ىذه في ،3األسكاؽ

TECNOLOGY ] النقطة ىذه في تحديدا كالمقصكد المجاؿ، ىذا في الفعالة الحماية تحقيؽ ضماف مع 

 ممكة عف الناتج كاالبتكار باإلبداع يتعمؽ ما كؿ حماية قانكنا لو التخكيؿ تـ الذم ريبسالت اتفاؽ

                                                           
1 – Ibid, p.161,166. 

. عمى مكقع 2013(، اندكنيسيا، ديسمبر  Baliالمؤتمر الكزارم التاسع لمنظمة التجارة العالمية، بالي )  – 2
. تاريخ االطبلع: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/mc9_e.htmالمنظمة: 

 .23:46بتكقيت  17/02/2017
 

3 – World Trade Report, Trade and Development, WTO publications 01 July 2003, p. 81. Website : 

 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report_2003_e.pdf 

Date viewed : 17/02/2017 Time : 00 :15. 

 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/mc9_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report_2003_e.pdf
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 أك المتقدمة الدكؿ في سكاء االبتكار تعزيز إلى يؤدم ما ىذا الدكلي، الصعيد عمى البشرم العقؿ

 نبالجا ىذا في العالمية التجارة منظمة ارتأت حيث العامة الصحة مجاؿ في خاصة النامية الدكؿ

 فيركس الككليرا، ] :المثاؿ سبيؿ عمى كاألكبئة األمراض مف األمـ لشعكب الحماية تحقيؽ ضركرة

 منظمة انبثاؽ خمفية عمى أتى الذم التريبس اتفاؽ أف القكؿ يمكف األساس ىذا عمى االيدز...[،

 قتصاديةاال العبلقات تطكير في كميـ حاسـ عامؿ ذلؾ اعتبار تـ بحيث لمكجكد العالمية التجارة

 لمجاؿ الكبير االىتماـ بإعطاء مرىكف االقتصادم كالرقي الرفاه تحقيؽ أف أيضا العمـ مع الدكلية،

 العممية. كالمعرفة االبداع

 معدالت مف الرفع أىمية كذلؾ 2003 عاـ العالمية التجارة منظمة تقرير محتكل في جاء

 النمك معدؿ نسب في مرتفعة تكياتمس إلى الكصكؿ بغية لكف التنمية، عجمة دفع أجؿ مف النمك

 صحي، غذائي نظاـ جيد، تعميـ نظاـ ] عاـ كإطار الخدمات في جيد مستكل تكفير مف البد

 أف نجد كعميو ،1[ ذلؾ غير إلى كالمعمكماتية االتصاؿ بتكنكلكجيا االرتقاء الصحية، الخدمات

 ] الخدمات في التجارة يرتحر  اتفاؽ خبلؿ مف الخدمات بقطاع اىتمت العالمية التجارة منظمة
GATS ] ىذا في التجارة تحرير ضركرة مع الخدماتي كالمجاؿ التجارم الجانب بيف بطتر  حيث 

 تمس عراقيؿ أية منع أيضا يتطمب الجديد الدكلي التجارم النظاـ ألف العالمي، الصعيد عمى المجاؿ

 التجارة يشكه أف شأنو مف األمر افيذ الدكلية، األسكاؽ إلى باألحرل أك الحدكد عبر الخدمة انتقاؿ

 العالمية.

 دكؿ في كخاصة الدكلي الصعيد عمى التنمية بتحقيؽ العالمية التجارة منظمة اىتماـ معالـ مف

   - 2017 /13/07 بتاريخ التجارة لصالح لممعكنة العالمي المنتدل بتنظيـ المنظمة قياـ الجنكب،
AID FOR TRADE GLOBAL REVIEW 2017  - تحمميـ عف جديد مف األعضاء فيو أكد مكالذ 

 باألسكاؽ لبلتصاؿ نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ قدرات كتحسيف المساعدات بتقديـ المتعمقة اللتزاماتيـ

 الشبكات ] الرقمي االتصاؿ عمى كبير بشكؿ التركيز تـ كقد ،2التجارة تكاليؼ تخفيض مع العالمية

 التحتية البنية مع تتشابؾ األخيرة ىذه أف أساس مىع كىذا [ CONNECTIVITY DIGITAL الرقمية

 الدكؿ لدل خاصة المجاؿ ىذا في كالتحديات العراقيؿ مختمؼ مكاجية مف البد كبالتالي لمتجارة

                                                           
1– World Trade Report, Trade and Development.op.cit.p.82 

2 – Aid Trade Global Review 2017, Members raiffirm commitments to Aid for Trade and To 

development support. Website : https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/gr17_13jul17_e.htm 

Date viewed : 17/02/2017 Time : 00 :36. 

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/gr17_13jul17_e.htm
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 ضمف ىذا طبعا الدكؿ ىذه في الرقمي االتصاؿ تطكير عمى كالعمؿ نمكا، األقؿ كالبمداف النامية

 .1الجنكب كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف الفعمية المساكاة تحقيؽ إطار

 تعمؿ اآلف لحد الزالت العالمية التجارة منظمة أف في ذلؾ تمخيص يمكف تقدـ، ما عمى بناء

 كما خاص، بشكؿ ليا المنشئة االتفاقية كمحتكل عاـ كإطار الدكلية بالتزاماتيا الكفاء عمى جاىدة

 ىذا لكف الدكلية األسكاؽ كفتح العالمية التجارة تحرير كىك الرئيسي ىدفيا تحقيؽ عمى حريصة أنيا

 نمكىا مؤشرات زالت ال التي الدكؿ في التنمية تحقيؽ بمجاؿ االىتماـ عف التخمي يعني ال

 العالمي المستكل عمى الدكؿ لكؿ االقتصادية التصنيفات مراعاة مف البد بؿ ضعيفة االقتصادم

 في ذلؾ تجسيد عمى لعمؿكا االقتصادم، التخمؼ أشكاؿ كؿ مكاجية في يساىـ بالتأكيد كىذا

 كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف الفجكة تعميؽ عف البعد كؿ بعيد عادؿ جديد دكلي تجارم نظاـ يخمؽ الميداف

 كطيدة التجارم الطابع ذات الدكلية المنظمة كىذه الجنكب دكؿ بيف العبلقة تصبح كبالتالي الجنكب

 الطرفيف. بيف المتبادلة الثقة معالميا يرسـ

 نظرية بدراسات القياـ العالمية لمتنمية تحقيقيا سبيؿ في العالمية التجارة منظمة عمى يجب

 مختمؼ كعمى المجاالت شتى في نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ في المجتمعات طبيعة حكؿ كتطبيقية

 كالتجارية االقتصادية اساتيالس مختمؼ في المتكاجدة كالنقائص العيكب عمى الكقكؼ مع األصعدة

 ليذه الخارجية التجارة بتطكير المرتبطة التشريعية النصكص إلى إضافة كص،الخص كجو عمى

 خمؽ أك كالفني، المادم المستكل عمى سكاء كالمعكنات المساعدات تقديـ األخير كفي الدكؿ،

 ككذلؾ العالمية، التجارة منظمة اتفاقية مضاميف في كاستثناءات اعتبارىا يمكف كقكاعد ضكابط

 تخصيص كفؽ الجنكب دكؿ مع لقاءات عقد أف عمى التنكيو مف البد كذلؾ عنيا، الناتجة االتفاقيات

 الدكؿ ىذه عمى الضرر تمحؽ أف شأنيا مف التي المشاكؿ مختمؼ المنظمة فييا تحصي دكرات

 عاـ. بشكؿ الدكلية التجارة كعمى

 كمفيكميف ةكالتنمي التجارة بيف المكجكد الرابط فعاؿ بشكؿ كضحت العالمية التجارة منظمة إف

 المنظمة عاتؽ عمى ممقى التزاـ ذلؾ يعتبر بؿ منيا البد العبلقة إنشاء حتمية لكف منفصميف،

 مبني دكلي تنظيـ كفؽ الدكلية التجارية العبلقات بتنظيـ عنيت متخصصة دكلية ككالة باعتبارىا

                                                           
1-Aid Trade Global Review 2017, Members raiffirm commitments to Aid for Trade and To 

development support. Website : https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/gr17_13jul17_e.htm 

Date viewed : 17/02/2017 Time : 00 :36. 

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/gr17_13jul17_e.htm
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 حؽ ] اإلنساني ياجانب خاصة الدكلية كاإلعبلنات المكاثيؽ كرستو ما مع تتبلءـ كأحكاـ ضكابط عمى

 التنمية إىماؿ عدـ ضركرة عمى نجـز أف البد األخير كفي [ األصعدة شتى عمى التنمية في اإلنساف

 الدكؿ اقتصاديات تزكي التي مصالحيا فقط خدمة أجؿ مف العالمية التجارة منظمة طرؼ مف

 كعدـ طراباض يخمؽ أف شأنو مف األمر ىذا أف حيث الخارجية، تجارتيا كباألخص المتقدمة

 المساكاة إحقاؽ مف البد بالتحديد النقطة ىذه كفي الدكلية، التجارية العبلقات مستكل عمى التكازف

 حيث العالمية، التجارة منظمة كقكاعد أحكاـ ضمف الجنكب كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف الفعمية القانكنية

 العالمي، االقتصاد عمى ذىانفك  كبسط المتقدمة الدكؿ احتكار إلى يؤدم الشأف ىذا في إخبلؿ أم أف

 بقائيا عمى يرغميا مما االقتصادم التخمؼ مف تعاني تصبح نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ أف حيف في

 عف العالمية التجارة منظمة يبعد األمر ىذا أف القكؿ يمكف كمنو المستكيات، كافة عمى التبعية في

 المستكل عمى التجارة تحرير في تمثمت تيكال ليا المنشئة االتفاقية في المسطرة أىدافيا تحقيؽ

 بالعبلقات اإلخبلؿ ذلؾ إلى ضؼ انسيابيا، مف تعرقؿ التي التحديات مختمؼ كمكاجية الدكلي

 الدكلية. التجارية

 التنمية بتحقيؽ االىتماـ أف في تتمثؿ عامة بحكصمة الخركج يمكف ذكره، تـ ما سياؽ في

 تجارم بنظاـ عميو يطمؽ ما مف يتجزأ ال جزء العالمية التجارة منظمة طرؼ مف األصعدة جميع عمى

 عادؿ. جديد دكلي

 انعكاسات أحكام منظمة التجارة العالمية عمى االقتصاد العالمي5 المطمب الثاني

 عمى العالمية التجارة منظمة قانكف عف المترتبة االنعكاسات أك اآلثار عمى الكقكؼ بغية

 ذلؾ مف المقصكدف العالمي، باالقتصاد المحيطة المفاىيـ عضب تكضيح مف البد العالمي، االقتصاد

 مع المجاالت، شتى كفي األصعدة كافة عمى الدكلية المتغيراتك  النظاـ ىذا عمى األخيرة التطكرات

 بعد ادراجيا تـ التي كالنظـ األحكاـ مف مجمكعة عمى يحتكم العالمي االقتصادم النظاـ أف العمـ

 بقيت كقد الدكلية، االقتصادية العبلقات كتطكير إنشاء إطار في طبعا كىذا الثانية، العالمية الحرب

 عمى العراقيؿ مف العديد ظيكر مع اآلراء تضارب محؿ جديد عالمي اقتصادم نظاـ بناء معضمة

 بكادر بدأت التسعينات عقد بدايات في لكف االيديكلكجي، االختبلؼ ظؿ في خاصة الدكلي الصعيد

 كككالة العالمية ةالتجار  منظمة إنشاء في النجاح بعد طبعا كىذا جديد دكلي دماقتصا نظاـ انبثاؽ

 لمنظاـ فعمية تكممة الكجكد إلى المنظمة ظيكر اعتبار تـ األساس ىذا عمى متخصصة، دكلية
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 خبلؿ مف الدكلية االقتصادية العبلقات تشابؾ عمى معالمو أسس الذم الجديد العالمي االقتصادم

 ] مف كؿ الذكر كنخص الجديد الدكلي االقتصادم النظاـ مؤسسات مختمؼ بيف كفكالتعا التنسيؽ
 [. العالمية التجارة منظمة الدكلي، البنؾك  الدكلي النقد صندكؽ

 كاف الذم التعبير صح إف النقص أك الخمؿ غطت بإنشائيا العالمية التجارة منظمة إف

 الدكلي المستكل عمى النقدم النظاـ طضب أف حيث الدكلية، االقتصادية العبلقات عمى مكجكدا

 التنمكية، المشاريع تمكيؿ بيدؼ الدكلي البنؾ إدارة تحت كاف الذم الدكلي المالي النظاـ إلى إضافة

 طريؽ عف كتطكيرىا الدكلية التجارية العبلقات لتمتيف يؤسس دكلي تجارم نظاـ بناء مف البد كاف

 اعتماد عمى كالتحفيز – [ المنظمة في األعضاء ؿالدك  ] – المحمية التجارية السياسات تكجيو

 يشكه أك يعرقؿ ما كؿ عف كاالبتعاد لممنظمة االنضماـ إرادة ليا التي لمدكؿ الحرة التجارية السياسة

 .1الكطنية الحدكد عبر كاالستثمارات كالخدمات السمع كلكج حركية

 عالمي اقتصادم نظاـ لخمؽ الحاجة كازدياد الدكلي المجتمع عمى الطارئة المتغيرات ظؿ في

 تحقيؽ في األساسي الفاعؿ إنشائيا بعد العالمية التجارة منظمة أصبحت بالديناميكية، يتميز جديد

 الدكؿ انضماـ أف ماك ككدز"، "بريتكف لمؤسستي مكممة جاءت كأنيا خاصة االقتصادية الحركية

 تخمفو الذم األثر عمى كلمتأكيد العالمي، االقتصاد في االندماج مؤشرات أىـ مف اعتبر لممنظمة

 المنشئة االتفاقية تضمنتو ما تفسير مف البد العالمي االقتصاد عمى العالمية التجارة منظمة أحكاـ

 الدكؿ اقتناع ضركرة عمى كاضح بشكؿ ديباجتيا في أعمنت األخيرة ىذه أف حيث لممنظمة،

 مستكيات تحقيؽ ىك المتخصصة دكليةال الككالة ىذه مف المنشكد اليدؼ بأف المنظمة في األعضاء

 النامية لمدكؿ التجارية السياسة تطكير في المساىمة مع الدكلي، الصعيد عمى النمك في مرتفعة

 نمك في الدكلية المشاركة تحقيؽ ) الجديد الدكلي التجارم النظاـ يتطمبو ما كىذا نمكا األقؿ كالبمداف

 .2( العالمية التجارة

 المخكؿ أف عمى محتكاىا في أكدت لمتجارة العالمية لممنظمة نشئةالم مراكش اتفاقية إف

 تمتـز األخيرة ىذه أف كما العالمية التجارة منظمة ىي الدكلية التجارية العبلقات بإدارة الرئيسي
                                                           

عبد البلكم خديجة، آلية المنظمة العالمية لمتجارة لتقييـ السياسات التجارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير )  – 1
 .27، ص 2013-2012، الجزائر، -جامعة كىراف  –قانكف األعماؿ (، كمية الحقكؽ 

، مأخكذة مف مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير: 1994اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية  ديباجة – 2
 .148عبد البلكم خديجة، المرجع السابؽ، ص 
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 ىذه كفي لممنظمة، المنشئة باالتفاقية الممحقة األطراؼ المتعددة لبلتفاقات كتكضيحيا بتفسيرىا

 .1مراكش اتفاقية مف يتجزأ ال جزء األطراؼ متعددة االتفاقات ىذه أف عمى التنكيو تـ بالتحديد النقطة

 جميا يتضح لممنظمة المنشئة االتفاقية مف الثانية المادة نص في إليو االشارة تـ ما خبلؿ مف

 الدكؿ ] – الدكلية التجارية العبلقات بناء في الرئيسي الفاعؿ ىي العالمية التجارة منظمة أف

 عمى ركزت كقد الجديد، الدكلي التجارم النظاـ آليات مف آلية تعتبر كما – [ المنظمة في ألعضاءا

 نابع االىتماـ ىذا يعتبر بحيث األطراؼ المتعددة التجارية باالتفاقات األعضاء الدكؿ التزاـ حتمية

 التجارة نمك في االتفاقية شممتيا التي المجاالت مختمؼ بدكر العالمية التجارة منظمة اقتناع مف

 الفكرية الممكية جكانب مفيكـ ربط إلى إضافة [ كالخدمات السمع مجاؿ في التجارة تحرير ] العالمية

 الفكرم االبداع مجاؿ في الحاصمة التطكرات خمفية عمى جاء كالذم ( التجارة ) األعماؿ بعالـ

 الدكلي. الصعيد عمى كالتكنكلكجي

 النمك زيادة في باالستثمار الحرة التجارة ربط بأىمية العالمية التجارة منظمة إدراؾ إف

 التجارية الجكانب اجراءات اتفاؽ تخصص جعميا ،2[ العادؿ التكزيع ] العالمي االقتصادم

 كاالستثمار الحرة التجارة بيف الربط تفعيؿ عممية رىف االتفاؽ ىذا أف حيث "TRIMSلبلستثمار"

 كالمتكسطة الصغيرة المشاريع في االستثمار بمعنى سطةكالمتك  الصغيرة المؤسسات إنشاء بضركرة

 عممية أف العمـ مع ،األجنبية أك المحمية سكاء األسكاؽ داخؿ التنافسية القدرات تطكير في يساىـ

 إنتاجيا تطكير العضك الدكلة عمى يتطمب العالمية التجارة منظمة إلى باالنضماـ التجارة تحرير

 ،- [ كالعادلة المشركعة المنافسة ] - المحمية أسكاقيا داخؿ ألجنبيةا السمع منافسة أجؿ مف المحمي
 .3المنظمة إلى االنضماـ إرادة ليا التي الدكؿ االعتبار بعيف تأخذه أف البد األمر ىذا أف كما

 الدكؿ أك األعضاء لمدكؿ الخارجية التجارة تطكير أف العالمية التجارة منظمة قانكف أقر لما

 ضكابط مع تتماشى لكي بتكجيييا المحمية التجارية السياسة في تدخبل يتطمب ماـاالنض في الراغبة

 السياسات بمراجعة القياـ لمتجارة العالمية لممنظمة خكلت بالتحديد النقطة ىذه المنظمة، كأحكاـ

 عمى رقابة بكجكد مرىكف ذلؾ بأف ننكه أف البد المراجعة نذكر كلما الدكؿ ىذه في المتبعة التجارية
                                                           

 .177مف اتفاقية مراكش، متحصؿ عميو مف كتاب: أسماء مكالم، المرجع السابؽ، ص  02المادة  – 1
مكانات التحكـ"، بكؿ ىيرست، جراىاـ تكمبسكف، ترجمة ابر  – 2 اىيـ فتحي، مساءلة العكلمة "االقتصاد الدكلي كا 

 . 79، ص 1999المجمس األعمى لمثقافة، مصر، 
 .93ىيـ فتحي، المرجع السابؽ، ص بكؿ ىيرست، جراىاـ تكمبسكف، ترجمة ابرا - 3
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 ذلؾ مف أبعد إلى ظيفتيابك  قياميا في المنظمة ذىبت كقد المتبعة، التجارية سياساتيا في الدكؿ ذهى

 "بريتكف كمؤسستي المنظمة بيف كالتنسيؽ التعاكف عبلقات إنشاء كحتمية أىمية عمى التأكيد تـ حيث

 النظاـ معالـ تكضح أف شأنيا مف التي الدكلية االقتصادية السياسة كضع في المساىمة بغية ككدز"

 – سالفا الذكر جاء كما - جاىدة سعت بؿ ذلؾ عند المنظمة تكتؼ كلـ الجديد، العالمي االقتصادم
 المنظمة مف جعؿ ما ىذا حككمية غير أك حككمية سكاء الدكلية المنظمات سائر مع التنسيؽ عمى

 .1الدكلي المجتمع في أساسي فاعؿ لمتجارة العالمية

 العالمية التجارة لمنظمة المنشئة االتفاقية في جاء ما حكؿ الذكر الفةالس التفسيرات خبلؿ مف

 يسمى ما تحقيؽ أساس الخارجية التجارة تحرير مسألة اعتبار إلى الدكلية المنظمة ىذه تكجيت

 االقتصاد عمى االنفتاح أف اعتبركا الذيف الحر االقتصاد أنصار رآه ما كىذا االقتصادم، بالتحرير

 مف التي الخارجية كالتحديات العراقيؿ مختمؼ لمكاجية الحمكؿ أىـ مف العزلة عف دكالبع العالمي

 ىناؾ السياؽ نفس في ،2نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ خاصة الدكؿ اقتصاديات تمس أف الممكف

 تـ حيث العكلمة، لظاىرة التعجيؿ مسببات أحد أنيا عمى العالمية التجارة منظمة ظيكر ربط مف

 األمكاؿ رؤكس تدفؽ حركية زيادة في أصبل يتمثؿ الدكلية التجارة تحرير أف أساس عمى ذلؾ رتفسي

 تنادم الذم االنفتاح أف عمى التنكيو مف البد الصدد ىذا في الدكلية، األسكاؽ عبر انسيابيا كتسييؿ

 كمنتجاتيا معياس نفاذ مف النامية الدكؿ أيضا يمّكف المستكيات كافة عمى العالمية التجارة منظمة بو

 أحكاـ في متضمنة استثناءات في تتمثؿ مساعدات مف نمكا األقؿ البمداف استنفاد مع األسكاؽ، إلى

 المتقدمة الدكؿ  أسكاؽ إلى صادراتيا نفاذ تسييؿ مع االقتصادية ظركفيا بمراعاة تتعمؽ المنظمة

 كالتجارية المالية حتياجاتاال بمراعاة منيا الثانية الفقرة 11 المادة عميو نصت ما كىذا خاصة،

 ىذه مف الغاية كانت كقد ،3تنازالت أك تعيدات تقديـ منيا طمب إذا فيما [ LDCS ] نمكا األقؿ لمدكؿ

 الدكلية. التجارة نمك في نصيب الجنكب دكؿ منح المتبعة االجراءات

                                                           

 ؿ عميو مف:، متحص1994مف اتفاقية مراكش المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة  16، 05، 03المكاد  – 1
 .194، 181، 178أسماء مكالم، المرجع السابؽ، ص 

، ص 2010، 1طارؽ فاركؽ الحصرم، االقتصاد الدكلي، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، مصر، ط – 2
206. 

. متحصؿ عميو مف: عبد البلكم 1994مف اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية  11/02المادة  – 3
 .155رجع السابؽ، ص خديجة، الم
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 عمى خمفو الذم الفعاؿ كاألثر الجديد الدكلي التجارم النظاـ بيا يتمتع التي الديناميكية ميزة

 كاالندماج اقتصاداتيا بتصحيح ـالقيا ضركرة عمى النامية الدكؿ حفز عاـ، بشكؿ العالمي االقتصاد

 صح إف أك ضمنو، المكجكدة االيجابيات مف االستفادة أجؿ مف الجديد الدكلي التجارم النظاـ في

 باألساس يرجع إنما الدكلي مالتجار  النظاـ ىذا الدكلي المستكل عمى حققيا التي التطكرات التعبير

 منكطة متخصصة دكلية كمنظمة العالمية التجارة منظمة كجكد أضفاه الذم االيجابي الدكر إلى

 ذلؾ كيظير ،1العالمي االقتصاد محرؾ ىي أصبحت الدكر بيذا بؿ الدكلية التجارية العبلقات بإدارة

 المنظمة في عضك دكلة 164 حكالي بمغ إذ تزايد في ىك الذم المنظمة في األعضاء عدد في جميا

 أف استطاعت المنظمة أف القكؿ يمكف كعميو ،2العالمية التجارة مف ٪98 مف أكثر يمثمكف بحيث

 الجات اتفاقية إلى يحتكـ الدكلية التجارية العبلقات سير كاف أف فبعد العالمي االقتصاد مبلمح تغير

 حيث الدكلي التجارم التبادؿ إدارة في التحكـ عمى قادرا يجعمو كاستقبللية ذمة لو جياز تكف لـ التي

 أنيا فييا طرفا كانت التي حتى الدكؿ بعض اعتبار بسبب غائبة كانت ألحكاميا الممزمة القكة أف

 الدكؿ خاصة بالتزاماتيا أخرل أطراؼ تخؿ أف الممكف مف معينة أطراؼ بيف اتفاؽ عف عبارة

 في تراجع حصؿ كبالتالي االستفادة حيث مف لتكازفا في اختبلالت حدكث جعؿ ما كىذا المتقدمة

 كاف الذم الدكلية األسكاؽ عبر المجاالت شتى في التجارة انسياب عرقمة بسبب العالمية التجارة نمك

 كجكد مع اقتصاداتيا، حماية بحجة الدكؿ مف العديد تفرضيا كانت التي الجمركية القيكد عف ناتجا

 المذاف كاإلغراؽ الدعـ أشكاؿ كؿ تمنع أساسية ضكابط كجكد ـعد بسبب المشركعة غير المنافسة

 المتمثؿ القانكني بمركزىا العالمية التجارة منظمة ىذا كؿ سكاء، حد عمى كاالقتصاد التجارة يشكىاف

 ككالة اعتبار مع كمياميا، كظائفيا ممارسة في كاالستقبللية الدكلية القانكنية بالشخصية تمتعيا في

 بكضعيا كىذا الدكلية التجارية العبلقات حكـ في الرئيسي المخكؿ منيا عؿج متخصصة دكلية

 كليةد تجارية كمصالح عبلقات إنشاء مع العالمية، التجارة تحرير بعممية يتعمؽ ما كؿ تنظـ لقكاعد

 ظؿ في العالمي االقتصاد عمى تحكالت عدة طرأت األساس ىذا عمى البمداف، مف عدد بيف متشابكة

 حتى النامية كالدكؿ المتقدمة الدكؿ بيف الكثيؽ االرتباط أبرزىا مف الجديد الدكلي ارمالتج النظاـ

                                                           

 .238إكراـ مياسي، المرجع السابؽ، ص  – 1
 19/02/2017. تاريخ االطبلع: https://www.wto.orgمنظمة التجارة العالمية، عمى مكقع المنظمة:  – 2

 .16:00بتكقيت 
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 بشكؿ ظيرت التي االقتصادية الحركية مع التماشي بحتمية معنية أصبحت نمكا األقؿ البمداف

 العالمية. التجارة منظمة كجكد ظؿ في متطكر

 2013 لعاـ العالمية التجارة كؿح العالمية التجارة منظمة عف الصادرة االحصائيات حسب

 الخدمات مجاؿ في أما ،٪43 بػػ الدكلي المستكل عمى السمع تجارة نسبة قدرت النامية الدكؿ فإف

 العالمي المستكل عمى لمسمع تجارتيا نسبة قدرت فقد المتقدمة الدكؿ أما ،٪34 بحكالي فساىمت

 العالمية التجارة بنصؼ فساىمت اتالخدم مجاؿ في أما العالمية، التجارة نصؼ فاقت حيث 52٪

 تحرير عممية في ايجابي بشكؿ تتفاعؿ النامية الدكؿ أف االحصائيات ىذه في كالمبلحظ 50٪

 أجؿ مف طبعا كىذا – [ العالمية التجارة منظمة في األعضاء ىنا الذكر نخص ] – العالمية التجارة

 التجارة منظمة أقرت كما كالخدمات، السمع في التجارة تحرير عممية في كبرل مستكيات إلى االرتقاء

 صادرات مف المالية القيمة إلى 2013 عاـ بخصكص إلييا المتطرؽ االحصائيات في العالمية

 مميار 4645ك ،سمع صادرات  دكالر مميار 17800 ] كالخدمات السمع مجاؿ في المنظمة أعضاء

 مف صادراتيا قدرا فقد [ LDCS ] نمكا األقؿ البمداف أما [، التجارية الخدمات صادرات مف دكالر

 آسيا إلى منيا ( ٪44 )  نسبة يعادؿ ما أم دكالر مميار 215 بحكالي المالية القيمة ناحية مف السمع

 كما ،1( ٪20 )  بنسبة األكركبي االتحاد إلى تحديدا أكركبا إلى (٪24 ك) الصيف، إلى كبالتحديد

 لصالح منيا ( ٪ 10 ) ] ( ٪12 ) بحكالي الشمالية ريكاألم نمكا األقؿ البمداف صادرات نسبة قدرت

 .2األمريكية المتحدة الكاليات

 تحقيؽ عمى جاىدة تعمؿ العالمية التجارة منظمة أف القكؿ يمكف آنفا، ذكره جاء لما تباعا

 التجارم التبادؿ حركية تفعيؿ منطمؽ مف كىذا الدكلية التجارة تحرير عممية في كبرل معدالت

 بصفة العالمي كاالقتصاد العالمية التجارة نمك معدؿ زيادة في بدكره األخير ىذا يساىـ لذما الدكلي

 السمع تجارة حكؿ 2014 عاـ لمتجارة العالمية المنظمة احصائيات في اتضح ما ىذا عامة،

                                                           

، منظمة التجارة العالمية، جنيؼ 2013عالمية عاـ منشكرات منظمة التجارة العالمية، احصائيات التجارة ال – 1
. عمى الرابط: 13، 09، 08، ص 2014

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf :19/02/2017. تاريخ االطبلع 
 .16:55تكقيت ب
، المرجع ، منظمة التجارة العالمية2013منشكرات منظمة التجارة العالمية، احصائيات التجارة العالمية عاـ  – 2

 السابؽ.

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf
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 المتقدمة الدكؿ بيف النسب حيث مف ما نكعا متكافئ العالمية التجارة تمثيؿ أصبح حيث كالخدمات،

 عرفتيا التي النسبة تتطكر لـ الخدمات تجارة أما السمع، تجارة في ٪41 مقابؿ ٪51 النامية لدكؿكا

 كفاقت فييا الخدمات تجارة تطكرت المتقدمة الدكؿ أف حيف في ٪34 ثابتة بقيت بؿ 2013 عاـ في

 .1٪51 النصؼ العالمية لمتجارة تمثيميا نسبة

 راجع كىذا انتعاشا العالمية التجارة عرفت ،2001 إلى 1995 عاـ مف الممتدة رةالفت في

 المالية لؤلزمة كنتيجة 2008 عاـ خبلؿ لكف العالمية، التجارة منظمةل كالمستمر الحيكم منشاطل

 االقتصاد مككنات خمؿ في يكمف التراجع ليذا الرئيسي السبب أف حيث حاد بشكؿ التجارة تراجعت

 يؤثر الحاؿ بطبيعة كىذا [ الدكلي الصعيد عمى المالي دمالنق المجاؿ في االستقرار انعداـ ] العالمي

 ] – لمتجارة العالمية لممنظمة الصيف النضماـ كاف ىذا مف بالرغـ لكف الدكلية، التجارة في تمقائيا
 عف ناىيؾ العالمية التجارة نمك في كبير بشكؿ ساىـ الخارجية تجارتو كفاعمية – [ 2001 ديسمبر

 مف ذلؾ عزز مما المثاؿ، سبيؿ عمى كالبرازيؿ كاليند أخرل نامية لدكؿ رجيةالخا التجارة نمك تزايد

 مف البد ايضا السياؽ ىذا في الدكلية، التجارية العبلقات إدارة في العالمية التجارة منظمة دكر

 تكف لـ بمعنى طبيعي بشكؿ نمكىا كاصمت العالمي المستكل عمى السمع صادرات أف عمى التنكيو

 لـ ذلؾ لكف العالمية، المالية األزمة مف بالرغـ السمع في التجارة انسياب عممية عمى عراقيؿ ىناؾ

 الحاصؿ الدكلي الصعيد عمى التجارم التطكر العالمية التجارة منظمة اعتبرت كعميو كافيا، يكف

 .2بطيء اقتصادم نمك إلى إضافة بالمتكاضع

 التي ىي العالمية التجارة منظمة أف عمى األذىاف إلى يتبادر المقدمة االحصائيات خبلؿ مف

 عمى االقتصادية السياسة رسـ في المساىمة حكؿ باإليجاب ذلؾ يعكد مما العالمية التجارة ترعى

 الرفاه زيادة في ىاـ أمر التجارة بتحرير االلتزاـ أف عمى تأكيدىا خبلؿ مف كىذا الدكلي الصعيد

 تحفيز مع العالمية، التجارة تشكيو عف االبتعاد إلى يؤدم الجمركية كالقيكد الدعـ فإلغاء االقتصادم،

                                                           

، منظمة التجارة العالمية، جنيؼ، 2014منشكرات منظمة التجارة العالمية، احصائيات التجارة العالمية  – 1
 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts_e.htmكني: . عمى المكقع االلكتر 11 -10، ص 2015

 .18:03بتكقيت  19/02/2017تاريخ االطبلع: 
 .14المرجع السابؽ، ص ،2014منشكرات منظمة التجارة العالمية، احصائيات التجارة العالمية  – 2
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 االقتصادم االصبلح برامج االعتبار بعيف األخذ في التحديد كجو عمى المنظمة في األعضاء الدكؿ

 .1السكؽ اقتصاد إلى لمتحكؿ األساسية القاعدة تعتبر التي

 لسياساتيا كطبقا ليا، نشئةالم اتفاقيتيا في المرسخة ألحكاميا كفقا العالمية التجارة منظمة إف

 األسكاؽ عف الدكلة يد رفع في كبير بشكؿ تساىـ فييا العضك الدكؿ تكجيو في تتبعيا التي التجارية

 في األجانب أك المحمييف االقتصادييف كالمتعامميف المنتجيف عمى المجاؿ يفتح ما كىذا المحمية،

 نمكا كاألقؿ النامية لمدكؿ أيضا يكفر منظمةال كجكد أف كما حرية، بكؿ التجارية المعامبلت ممارسة

 قبؿ ما فترة عرفت.2أحسف بصيغة التفاكض عمى قادرة تحالفات تعقد أف فيو تستطيع قانكنيا مركزا

 األمر ىذا تجارم، طابعيا كاف الدكؿ بيف النزاعات مف العديد تفاقـ العالمية التجارة منظمة ظيكر

 كاف لكف عاـ، بشكؿ الدكلية االقتصادية كالعبلقات الدكلية التجارية العبلقات في اختبلؿ إلى أدل

 كذلؾ 1947 الجات اتفاقية عنو تغاضت ما تدارؾ في الفعاؿ الدكر العالمية التجارة منظمة إلنشاء

 تسكية أف عمى المنظمة اقتناع إلى ذلؾ أساس يرجع طبعا [ DSB ] النزاعات لتسكية جياز بإنشائيا

 المتعددة لمتجارة جكىرم كركف أساسي أمر األعضاء الدكؿ بيف تحصؿ التي التجارية النزاعات

 لممنظمة الجياز ىذا يضفي كما،3الجديد الدكلي التجارم النظاـ عمييا يبنى التي كالقاعدة األطراؼ

 المنشئة مراكش اتفاقية في كرد بما األعضاء الدكؿ تمتـز حتى أحكاميا حيث مف االلزاـ درجة قكة

 منظمة أف يتضح لممنازعات تسكية جياز إنشاء خبلؿ مف األطراؼ، المتعددة اتياكاتفاق لممنظمة

 العبلقات أف بحيث القانكف سمك نحك تتجو الجديد الدكلي التجارم لمنظاـ إدارتيا في العالمية التجارة

 ءتجا بما االلتزاـ في متساككف فكميـ القانكف سمطة تحكميا األعضاء الدكؿ بيف تنشأ التي التجارية

 التي األطراؼ المتعددة االتفاقات إلى إضافة إنشائيا اتفاقية في عنيا المعبر المنظمة أحكاـ بو

 العالمية المنظمة في األعضاء أدرؾ الصدد ىذا في قكاعدىا، مف يتجزأ ال جزء المنظمة اعتبرتيا

 ذلؾ يتعدل ؿب كاألحكاـ القكانيف بصياغة يتـ ال جديد دكلي تجارم نظاـ إنشاء أف عمى لمتجارة

                                                           

آسيا الكافي، التكتبلت االقتصادية االقميمية كحرية التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، مذكرة لنيؿ  – 1
 .109، ص 2007-2006شيادة الماجستير ) اقتصاد دكلي (، قسـ العمـك االقتصادية، جامعة باتنة، الجزائر، 

ياسيف [، الكجيز في منظمة التجارة العالمية، أمريتا نارليكار، ترجمة عبد االلو المبلح ] تصكير أحمد  – 2
 .31المرجع السابؽ، ص 

الطيب لزرؽ، جكانب مف كاقع منظمة التجارة العالمية، المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية، أعماؿ  – 3
التجارة  الندكة األكلى المغربية التكنسية ] المغرب العربي كآليات فض المنازعات التجارية في إطار منظمة

 .126، ص 2003، المغرب، 41العالمية [، عدد 
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 مختمؼ تسكية في القانكنية الحمكؿ نحك التكجو مع األحكاـ ىذه احتراـ عمى العمؿ ضركرة ليشمؿ

 .1التجارم الطابع ذات الخبلفات أشكاؿ

 بمذكرة تعرؼ ألحكاـ العالمية التجارة منظمة إطار في المنازعات تسكية جياز يخضع

 الدكؿ ممجأ تعتبر التفاىـ مذكرة نصكص أف حيث [، DSU ] المنازعات تسكية بشأف التفاىـ

 كالمرسخة المنازعات بتسكية المتعمقة كاإلجراءات القكاعد أف أيضا التنكيو مع المتنازعة، األعضاء

 03 الفقرة الثالثة المادة نص في أقرتو لما طبقا العالمية التجارة منظمة عمييا تشرؼ التفاىـ كثيقة في

 بالقكاعد المتعمقة التفاىـ، كثيقة سير عمى المنظمة ...تشرؼ» لممنظمة: المنشئة االتفاقية مف

 .2«المنازعات... تسكية تنظـ التي كاإلجراءات

 ضماف إطار في كىذا محضة تجارية المنازعات تسكية لجياز المكجية النزاعات طبيعة إف

 ىذا فعاؿ، جديد دكلي تجارم نظاـ تحقيؽ كبالتالي أفضؿ نحك عمى الدكلية التجارية العبلقات سير

 الكثيقة ىذه أحكاـ أف عمى األكلى الفقرة 01 المادة في المنازعات تسكية بشأف التفاىـ مذكرة أقرتو ما

 في كذلؾ المنظمة في األعضاء الدكؿ ككاجبات بحقكؽ عبلقة ليا تسكية أك مشاكرات كؿ تشمؿ

 .3عنيا الناتجة األطراؼ تعددةالم كاالتفاقات العالمية التجارة منظمة اتفاقية بأحكاـ  االلتزاـ حدكد

 النزاعات كحؿ التقاضي عف االبتعاد المنازعات تسكية جياز خبلؿ مف تحقيقو المراد اليدؼ

 كسممية كدية بطرؽ العالمية التجارة منظمة في األعضاء الدكؿ بيف الحاصمة التجارم الطابع ذات

 ليذه الحرية إعطاء بمعنى ،4ةالمتنازع األطراؼ بيف كالمشاكرات المفاكضات عمى أساسا ترتكز

 كما العالمية، التجارة منظمة بأحكاـ االلتزاـ حدكد في لكف بينيا تكافقية حمكؿ ايجاد في األطراؼ

 جياز أف عمى التأكيد يمكف كعميو مسبقا، كحسمو النزاعات كقكع تفادم إلى التسكية جياز ييدؼ

                                                           

، 2012طو أحمد قاسـ، أحكاـ التحكيـ في منظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، مصر، د.ط،  – 1
 .31 – 30ص 
مف اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية. متحصؿ عميو مف: عبد البلكم خديجة،  03/03المادة  – 2
 .149لمرجع السابؽ، ص ا
نص مذكرة التفاىـ بشأف تسكية المنازعات، عمى مكقع المنظمة:  – 3

dsu_e.htm-www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28 :16:04بتكقيت  21/02/2017. تاريخ االطبلع. 
 .190، المرجع السابؽ، ص الطيب لزرؽ – 4
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 مككنات أحد في استقرار كجكد مف انطبلقا كىذا العالمي االقتصاد الستقرار تعزيزا يعد التسكية

 الجديد. الدكلي االقتصادم النظاـ

 إلى أساسا راجع العالمية التجارة منظمة طرؼ مف العالمي االقتصاد عمى التأثير مسألة إف

 سير في كالميـ الحاسـ كالعامؿ الجديد الدكلي التجارم لمنظاـ المؤسسي اإلطار األخيرة ىذه اعتبار

 كىذا العالمية التجارة لمنظمة انتقادات ىناؾ كاف ذلؾ مف بالرغـ لكف الدكلية، تجاريةال العبلقات

 غير أك فييا أعضاء دكؿ كانكا سكاء منيا المتضرريف إلييا أشار التي السمبيات بعض مف نابع

 مف المكجية التجارية السياسات أف حيث نمكا، كاألقؿ النامية الدكؿ ىنا الذكر نخص كما أعضاء

 عدـ المستحيؿ مف لذا الجديد الدكلي التجارم النظاـ تحديدا تمثؿ العالمية التجارة منظمة طرؼ

 مف نكعا يخمؽ ذلؾ عف االبتعاد ألف الدكلي، المجتمع في كمتغيرات تطكرات مف يجرم ما مسايرة

 اريااجب الدكؿ ىذه عند العالمية التجارة لمنظمة االنضماـ كيصبح األعضاء غير الدكؿ لدل العزلة

 ضمف تحديدا لممنظمة المنشئة مراكش اتفاقية في جاء لما مخالفا يعتبر ىذا طبعا منيا اقتناعا كليس

 تسيير عممية في ذاتي باستقبلؿ يتمتع جمركي إقميـ أك دكلة أم أف عمى 01 فقرة 12 المادة نص

 المتفؽ لمشركط قاكف كذلؾ مراكش التفاقية االنضماـ في الحؽ لو الخارجية التجارية عبلقاتو شؤكف

 أعطت نظريا المنظمة أف عمى آنفا المذككرة المادة نص خبلؿ مف يتضح لذا ،1المنظمة مع عمييا

 كالمتعددة الثنائية المفاكضات في تتمثؿ ءاتإجرا قالب في تنظيميا مع االنضماـ عممية في الحرية

 الدكؿ مف العديد الزاؿ الكاقع يف لكف األعضاء، كالدكؿ االنضماـ إرادة ليا التي الدكؿ بيف األطراؼ

 الدكؿ خاصة ليا يتعرض التي الضغكطات إلى راجع كىذا مترددة كبقيت المنظمة إلى تنضـ لـ

 بداية أنيا عمى البعض يفسرىا مما االنضماـ بإجراءات قياميا أثناء نمكا األقؿ كالبمداف النامية

 األساسي المحرؾ العالمية التجارة نظمةم اعتبار عمى منيا مفر ال التي المتقدمة لمدكؿ التبعية

 العالمية التجارة منظمة عمى البد األساس ىذا كعمى عاـ، بشكؿ العالمي كاالقتصاد العالمية لمتجارة

 احتياجاتيا بمراعاة ضعيفة اقتصاديا ليا التي الدكؿ كبيف بينيا الثقة عامؿ عمى ترتكز أف

 لكي تحفيزية أيضا كجعميا االنضماـ إجراءات باءأع بتخفيؼ إال يأتي ال ىذا طبعا االقتصادية،

 ضماف ىك تحفيز أفضؿ كلعؿ إجبارية، كليس قناعة عف نابعة لممنظمة االنضماـ عممية تككف

 االقتصادم. نمكىا عمى ايجابا ينعكس مما الخارجية بتجارتيا النيكض في الدكؿ مساعدة
                                                           

، متحصؿ عميو: أسماء مكالم، 1994مف اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية  12/01المادة  – 1
 .190المرجع السابؽ، ص 
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 لمدكؿ المحمية التشريعية المنظكمة ءمةاك بم االلتزاـ حتمية بفرضيا العالمية التجارة منظمة إف

 االتفاقات ذلؾ في بما العالمية، التجارة منظمة كقكاعد ألحكاـ االنضماـ تريد التي أك األعضاء

جراءات الجمركي بالنظاـ يتعمؽ ما حتى المجاالت شتى شممت التي األطراؼ المتعددة  الكاردات كا 

 في كالمطمقة الكطنية بسيادتيا مساسا الجنكب دكؿ خاصة الدكؿ مف العديد اعتبر لذلؾ كالصادرات،

 مطالبتيا خبلؿ مف العالمية التجارة منظمة تمكنت اإلطار ىذا في لكف ،1التجارية سياساتيا انتياج

 المنظمة، قانكف مع لتتكافؽ عندىا المفعكؿ السارية كالتشريعات القكانيف تعديؿ فييا األعضاء لمدكؿ

 في كحاسـ ميـ فاعؿ أصبحت التي الصيف المثاؿ سبيؿ عمى كنذكر ةاالشتراكي الدكؿ احتكاء مع

 االشتراكية الدكؿ مف العديد أف أيضا القكؿ يمكف كعميو ،2الدكلي التجارم التبادؿ عممية تطكر

 ىذا كاف طبعا السكؽ اقتصاد نظاـ إلى تتحكؿ جعميا العالمية التجارة منظمة إلى انضماميا بسبب

 العزلة، عف االبتعاد مع العالمية األسكاؽ إلى كالنفاذ العالمي االقتصاد في االندماج تحقيؽ بدافع

 لمنظمة االنضماـ جندت الدكؿ ىذه أف إال االنضماـ ىذا عف تنجر التي السمبيات مف بالرغـ كذلؾ

 مف أفضؿ االيجابي الجانب مف االستفادة مع األضرار كتحمؿ السمبيات كمكاجية العالمية التجارة

 أمر بالطبع كىذا استفادة أية بدكف الجديد الدكلي االقتصادم النظاـ في العزلة اتتبع تحمؿ

 لكف المنظمة إلى تنضـ لـ نمكا كاألقؿ النامية البمداف منيا خاصة الدكؿ بعض أف حيث مستحيؿ،

 عاـ، بشكؿ االقتصادم نمكىا عمى سمبا يعكد كىذا الخارجية تجارتيا نمك في بطئ مف تعاني ىي

 االستثمار مف يقّكض األجنبية المؤسسات منتجات أماـ المحمية األسكاؽ انغبلؽ أف لىإ إضافة

 بتحرير إال يككف ال ىذا كطبعا المبلئمة الظركؼ تكفير إلى تشجيعو يحتاج كالذم المباشر األجنبي

 ميةلالعا التجارة منظمة أف معمكـ ىك ككما األجنبية المنتجات أماـ األسكاؽ كفتح الخارجية التجارة

 تعرقؿ أف شأنيا مف التي التحديات كؿ كمكاجية الدكلية األسكاؽ فتح عممية تحقيؽ ليا خّكؿ أساسا

 ركائز عمى باالعتماد اقتصاداتيا تطكير ىك نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ فاألصح لذا ذلؾ،

 نأخذ الصدد ىذا فيك  التجارية، المفاكضات في عمييا يعتمد أساسية كقاعدة أك كمنطمؽ استراتيجية

 تمثمت أساسية ركيزة ىعم التجارية مفاكضاتيا في باألساس اعتمدت التي تكنس المثاؿ سبيؿ عمى

 ذلؾ أدل مما االقتصادم تككينيا جكىر البمد ىذا في السياحية التنمية اعتبرت حيث السياحة، في

 االندماج كتحقيؽ عنيا عزلةال فؾ كبالتالي العالمية التجارة لمنظمة انضماميا في تكنس نجاح إلى

                                                           

 .86أسامة المجدكب، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .210سييؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 العالمية التجارة لمنظمة االنضماـ رغبة ليا التي الدكؿ جؿ عمى يتكجب لذا الدكلي، االقتصاد في

 في المقصكد ،خاصة بصفة التجارية كسياساتيا الكطنية االقتصادية سياساتيا تطكير عمى تعمؿ أف

 كالبمداف النامية الدكؿ أغمب بو تتصؼ كالذم الريعي االقتصاد عف االبتعاد بالتحديد النقطة ىذه

 دكؿ بؿ منتجة ليست الدكؿ ىذه يجعؿ مّما الطبيعية الثركة عمى أساسا تعتمد التي نمكا األقؿ

 كذلؾ االقتصادم النمك زيادة في كبير بشكؿ يساىـ الكطني االقتصاد فتنكيع لذا فقط، مستيمكة

 عمى تعتمد لممنظمة االنضماـ عممية أف لقكؿا يمكف كعميو الخارجية، التجارية تطكير عمى يساعد

 طرأت التي المتغيرات تساير أف يجب لكف المحمي المستكل عمى مراعاتيا مف البد كحيثيات ركائز

 الدكلي. المجتمع في

 في فعاؿ بشكؿ يساىـ دكلة ألم الكطني االقتصاد في استراتيجية ركائز عمى باالعتماد

 كما العالمية، التجارة لمنظمة االنضماـ بإجراءات يتعمؽ فيما طراؼاأل كالمتعددة الثنائية المفاكضات

 بعد األجنبية الدكؿ منتجات أماـ الشريفة المنافسة تحقيؽ عمى القدرة منحي معيف بمجاؿ االىتماـ أف

 في التردد عدـ االنضماـ إرادة ليا التي الدكؿ عمى البد الصدد ىذا في أماميا، المحمية األسكاؽ فتح

 االقتصاد في فاالندماج التحرير ىذا جّراء أقؿ بأضرار كالخركج االستفادة تحقيؽ عمييا ؿب ذلؾ

 التجارة منظمة عمى أنو أيضا التنكيو يجب لكف سمبيات، فقط ليا التي العزلة مف أفضؿ العالمي

 الدكؿ بيف االستفادة في التكازنات احداث في تفكر أف مف البد فييا األعضاء كالدكؿ العالمية

 كما العالمي، التجارم النظاـ في نمكا األقؿ البمداف إشراؾ عمى العمؿ مع النامية كالدكؿ المتقدمة

 في تضييقا تحدث أف شأنيا مف العكامؿ فيذه الحرة، كليس العادلة التجارة بتحقيؽ ـاالىتما يجب

 ىدرىا يؤكد األمر ىذا عف المنظمة ابتعاد حاؿ في لكف الجنكب، كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف الفجكة

 العالمية التجارة لمنظمة المسطرة باألىداؼ مساس يعتبر كىذا التجارية المصالح مقابؿ لمتنمية

خبلؿ  العالمية. التجارة لمنظمة المنشئة مراكش اتفاقية في األعضاء عمييا تعّيد التي بالتزاماتيا كا 

 عمى دول الجنوب اتفاقات تحرير التجارة متعددة األطراف وانعكاساتيا5 الثانيالمبحث 

 العالمي، االقتصاد نمك زيادة في كبير بشكؿ ساىـ الدكلي الصعيد عمى التجارم التكسع إف

 العالمية التجارة تحرير مياـ لو أسندت جديد دكلي تجارم نظاـ بناء تـ معمـك ىك كما لذلؾ كنتيجة

 العالمية التجارة منظمة في تمثمت أداة كضع الدكلي النظاـ كىذا الدكلية التجارية العبلقات كتطكير

 رسـ في المساىمة كبالتالي دكليا جاريةالت السياسات كتكجيو العالمية التجارة إدارة ليا خّكؿ التي
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 القياـ أجؿ مف العالمية التجارة منظمة أف عمى التنكيو مف البد كعميو الدكلية، االقتصادية السياسة

 أقرت بحيث ليا المنشئة مراكش اتفاقية أحكاـ ىعم اعتمدت إلييا أسندت التي كالكظائؼ بالمياـ

 نصكصيا كاعتبرت األطراؼ متعددة باتفاقات جاءت المنظمة أف عمى مضمكنيا في األخيرة ىذه

 االلتزاـ لمتجارة العالمية المنظمة في األعضاء الدكؿ عمى كبالتالي مراكش اتفاقية مف يتجزأ ال جزء

 المتقدمة الدكؿ مف كؿ بو يقصد االلتزاـ كىذا نصكص، مف ؼاألطرا المتعددة االتفاقات في جاء بما

 التي االتفاقات مع يتكافؽ بشكؿ التجارية سياساتيا تكجو أف يجب نمكا األقؿ كالبمداف النامية، كالدكؿ

 كالخدمات السمع تجارة في تتمثؿ المجاالت شتى شممت كالتي العالمية التجارة منظمة بيا جاءت

 خاصة االندماج تحقؽ لكي الجنكب دكؿ أف القكؿ يمكف كعميو الفكرية، كيةالمم مجاؿ أيضا لتشمؿ

 إليو التطرؽ يجب ما لكف اقتصاداتيا ىيكمة إعادة عمى جاىدة عممت المنظمة في األعضاء الدكؿ

 مف بالرغـ نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عمى األطراؼ متعددة االتفاقات ىذه تأثير مدل ىك

 إعادة أف إلى االشارة بنا يجدر كما الدكؿ، ليذه العالمية التجارة منظمة منحتيا تيال االمتيازات

 يساىـ كاف إذا ما حكؿ االتفاقات في أحكاـ مف جاء ما مع يتكافؽ بشكؿ الكطني االقتصاد ىيكمة

 ليكبالتا االنضماـ إرادة ليا التي أك المنظمة في األعضاء الجنكب لدكؿ الخارجية التجارة تطكير في

 الذم االلتزاـ ىذا يعتبر أك الجديد الدكلي التجارم النظاـ في االندماج عمى الدكؿ ىذه مساعدة

 المترتبة االنعكاسات تفسير سبيؿ كفي الدكؿ، ىذه بسيادة مساس العالمية التجارة منظمة فرضتو

 .مطمبيف في تناكلو ذلؾ اقتضى النامية الدكؿ عمى

 القطاعية رفي االتفاقات القطاعية وغي تجارةأثر تحرير ال5 المطمب األول

 لمتجارة الكامؿ التحرير تحقيؽ عمى العمؿ أساسياتو مف الجديد الدكلي التجارم النظاـ إف

، ىك كما العالمية  مختمؼ التحرير ىذا شمؿ بحيث لمتجارة العالمية المنظمة إدارة تحت كىذا معمـك

 األعضاء الدكؿ جميع لنصكصيا يخضع طراؼاأل متعددة اتفاقات في ذلؾ بمكرة تـ كقد المجاالت

 اتفاقات أف كما االنضماـ، إرادة ليا التي الدكؿ مختمؼ األساس ىذا عمى كيتفاكض المنظمة، في

 اتفاقية مف كؿ تضـ قطاعية اتفاقات في يتمثبلف قسميف إلى تصنيفيا تـ العالمية التجارة منظمة

جراء الخدمات كذلؾ السمع، في التجارة تحرير  اتفاقية إلى إضافة بالتجارة، المرتبطة االستثمار اتكا 

 قطاعي غير كاف االتفاقات مف الثاني كالشطر الفكرية الممكية بحقكؽ المتصمة التجارية الجكانب
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 كالدعـ اإلغراؽ مكافحة كاتفاقا لمتجارة، الفنية كالحكاجز الصحية التدابير اتفاؽ مف كؿ ضـ حيث

 الكاردات. بانتقاؿ المتعمقة االتفاقات إلى إضافة التعكيضية، كاإلجراءات

 في األعضاء الدكؿ جؿ عمى رتبتت آثار ليا إلييا، المشار األطراؼ متعددة االتفاقات

 تصنيفاتيا حسب كىذا الدكؿ بيف تختمؼ المترتب األثر نسبة لكف بمضامينيا، االلتزاـ جّراء المنظمة

 منظمة اتفاقات مع نمكا األقؿ كالبمداف ناميةال الدكؿ تفاعؿ مدل تكضيح سبيؿ كفي االقتصادية،

 التصنيؼ تحدد التي الرئيسية المؤشرات أك المبلمح عمى الضكء تسميط مف البد العالمية، التجارة

 أكجو أك االيجابيات مختمؼ تفسير في كحاسـ ميـ عامؿ ذلؾ يعتبر حيث الدكؿ ليذه االقتصادم

 السمبيات عمى الكقكؼ مع األطراؼ متعددة االتفاقات هىذ مف الجنكب دكؿ اكتسبتيا التي االستفادة

 الجنكب. دكؿ عمى أسقطتيا التي النقائص أك

 مالمح رئيسية القتصاديات الدول النامية5 الفرع األول

 بعضيا عف فييا تختمؼ معينة اقتصادية كأكضاع مبلمح ليا العالـ عبر الدكؿ جميع

 بمعنى دكلة، لكؿ االقتصادم التصنيؼ تكضح كمؤشرات تصبح قد المبلمح ىذه أف إال البعض،

 دكؿ ] – الدكلي الصعيد عمى المكجكد التقسيـ إسقاط في يتحكـ الذم ىك األخير ىذا أف آخر

 مختمؼ تفسير مف البد أنو القكؿ يمكف األساس ىذا كعمى ،- [ نمكا أقؿ دكؿ ، نامية دكؿ متقدمة،

 النامية، الدكؿ في الخارجية التجارة تطكير مجاؿ عمى التركيز مع االقتصادية كالمككنات المعطيات

 فضمت كمنو الجديد الدكلي التجارم النظاـ في االندماج مف االستفادة أكجو تكضيح إطار في كىذا

 عف البعد كؿ بعيدة تجعميا بحيث اقتصاداتيا عمى فقط سمبيات ليا األخيرة ىذه أف مف بالرغـ العزلة

 الدكلي. مجتمعال يعيشيا التي التطكرات مختمؼ

 كاحد، محتكاه يظؿ المفيكـ لكف التسميات اختمفت الثالث العالـ دكؿ أك النامية الدكؿ إف

 االنتاجية قدراتيا ضعؼ مع المعيشي مستكاىا في انخفاضا تعيش التي الدكؿ أف بذلؾ كالمقصكد

 الدكؿ عمى يكـالمف ىذا يطمؽ ما ككثيرا الخدمات، أك الزراعة، أك الصناعة سكاء مجاالت عدة في

 أىـ فمف لذا السكؽ اقتصاد نظاـ إلى التحكؿ بمعنى اقتصاداتيا في انتقالية بمرحمة تمر التي

 مستكل أف حيث التنمية معيار ىك التصنيؼ ىذا منح سبيؿ في عمييا االستناد تـ التي المعايير

 فانخفاض البشرية،ك  كاالقتصادية االجتماعية التنمية في تتمخص مدخبلت عدة فيو تتحكـ التنمية

 االجتماعية التنمية ضعؼ سمات ىذه الصحية كالخدمات المعيشة مستكل كتدني الغذائي المستكل
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 في تتجمى نجدىا االقتصادية السمات إلى التطرؽ تـ ما إذا حيف في جية، مف ىذا النامية الدكؿ في

 الطبيعية المكارد مىع كبير بشكؿ االعتماد إلى إضافة االستثمار كضعؼ الفردم الدخؿ انخفاض

 ىناؾ بؿ ،1اقتصاديا الخارج عمى االعتماد إلى الدكؿ بيذه يؤدم مما االقتصادم التنكع غياب مع

 المؤشرات كؿ أف باعتبار متخمفة، كيعتبرىا النامية الدكؿ تسمية يرفض مف االقتصادييف مف

 لمفيـك مظاىر أك ئصخصا إال ىي ما الدكؿ ليذه االقتصادية الكضعية عف تعبر التي كالعكامؿ

 المعيشة مستكيات انخفاض البطالة، كانتشار المتزايد الديمغرافي النمك في تتمثؿ كالتي التخمؼ

 المتقدمة الدكؿ مسايرة مف الدكؿ ىذه تمّكف أفضؿ إنتاجية تحقيؽ عف عدبال مع القكمي الدخؿ كتدني

 الدكلي. االقتصادم النظاـ عمى طرأت التي المتغيرات كمكاكبة

 الكضعية عمى تطغى التي السمات أىـ مف النامية الدكؿ صادرات في االستقرار دـع

 مجاليا تطكير النامية الدكؿ عمى لذا االنتاجي، جيازىا جمكد إلى يعكد كىذا ليا االقتصادية

 األمثؿ باالستغبلؿ إال أيضا يككف ال ىذا االنتاجية، قدراتيا مف الرفع أجؿ مف كالزراعي الصناعي

 إلى تحكيميا في ذلؾ يساىـ مما التصنيع عممية في كمدخبلت كاعتبارىا الطبيعية ىالمكارد

 .2 - [ االقتصادية التنمية ] – استيبلكية

 مف كىذا النامية البمداف فئة يشمؿ تصنيؼ إعطاء الدكلية المنظمات مف العديد حاكلت لقد

 الدكلي، الصعيد عمى الدكؿ ىذه دتحدي في المناسبة أنيا المنظمات ىذه ارتأتيا معايير كضع خبلؿ

 الرئيسي المخكؿ باعتبارىا لمتجارة العالمية المنظمة بذلؾ اىتمت التي الدكلية المنظمات بيف مف

 في كحاسـ ىاـ عامؿ يعتبر ليا االنضماـ أف معمكـ ىك ككما الجديد، الدكلي التجارم النظاـ إلدارة

 الدكؿ تحديد في المكجية المعايير تحديد سياؽ في لكف العالمي، االقتصاد إلى االندماج عممية

 فقط كلمتنكيو [ LDCS ] نمكا األقؿ بالبمداف يسمى ما إلى مرة ألكؿ نفسيا الفئة ىذه تقسيـ تـ النامية

 بااللتزامات الكفاء منطمؽ مف العالمية التجارة منظمة عميو كحافظت الجات أدرجتو التقسيـ ىذا أف

 عمدت حيث ،3األطراؼ المتعددة كاتفاقاتيا العالمية التجارة نظمةم أحكاـ في نصكص مف جاء لما

 مراعاة النامية لمدكؿ ضمنتيا مساعدات ىي التعبير صح إف أك استثناءات تقديـ عمى المنظمة

                                                           

 .71رجع السابؽ، ص جماؿ حبلكة، عمي صالح، الم – 1
 .61كامؿ بكرم، المرجع السابؽ، ص  – 2
ماحنكس فاطمة، مفيـك البمداف األقؿ نمكا في العبلقات االقتصادية الدكلية، مذكرة لنيؿ شياد الماجستير،  – 3

 .41، ص 2006-2005كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، الجزائر،
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 تعتبر النكاحي ىذه كؿ المؤسساتية، إمكاناتيا إلى إضافة كالتجارية، المالية كاحتياجاتيا لمتطمبات

 التجارم لمنظاـ االندماج في الدكؿ ىذه تمكيف سبيؿ في ليا أىمية ايبلء مف البد أساسية قاعدة

 تضمف الجديد الدكلي االقتصادم النظاـ أف نجد آنفا جاء ما عمى كبناء األخير في الجديد، الدكلي

 سياؽ كفي نمكا األقؿ البمداف الذكر نخص حيث كالمؤشرات، العكامؿ مف العديد أفرزتيا جديدة فئة

 نمكا. األقؿ البمداف خانة في دكؿ تجعؿ أف شأنيا مف التي االقتصادية الكضعية تفسير مف دالب ذلؾ

 الوضعية االقتصادية المحددة لفئة البمدان األقل نموا5 الفرع الثاني

 المعايير ناحية مف خاصة العراقيؿ مف العديد نمكا األقؿ البمداف فئة تحديد عممية كاجيت

 منطمؽ مف المتحدة األمـ منظمة إليو تطرقت ما كىذا التصنيؼ، ميةعم في بيا األخذ يجب التي

 المجاؿ في خاصة المستكيات كافة عمى الدكلية العبلقات تنظيـ في الرئيسي المخكؿ أنيا

 الرئيسية المبلمح تكضح كمؤشرات معايير عدة كضع إلى دفعيا الذم العمـك كجو عمى االقتصادم

 ىذا عمى ،[ LA FORME ECONOMIQUE ] ليا االقتصادم تككيفال آخر بمعنى أك الدكلة القتصاد

 حيث ،2013 عاـ [ األكنكتاد ] كالتنمية لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمر عف تقرير صدر األساس

 المعايير تمخيص مع نمكا األقؿ البمداف فئة في بمد 49 لحكالي المتحدة األمـ تصنيؼ تضمف

 اقتصادات في الييكمي الضعؼ يكضح الذم االقتصادم الضعؼ" في تمخصت كالتي عمييا المستند

 البشرية األصكؿ اعتماد إلى إضافة المستدامة، التنمية تحقيؽ أماـ عائقا يعتبر حيث الدكؿ ىاتو

 التي االيرادات في تمثؿ الثالث المؤشر أما البشرم، الماؿ رأس مستكل بقياس كذلؾ آخر كمؤشر

 المجمس أف عمى المتحدة األمـ نكىت اإلجمالي...كقد القكمي الدخؿ مف الفرد بنصيب تتعمؽ

 لجنة تكصيات عمى بناء نمكا األقؿ البمداف قائمة باستعراض يقكـ الذم ىك كاالجتماعي االقتصادم

 .1سنكات" ثبلث كؿ اإلنمائية السياسات

 ىذا يف القائمة تحديد عممية نمكا األقؿ البمداف أك النامية الدكؿ فئة سكاء أنو فيو الشؾ مما

 أنماط عدة إطاره ضمف يندرج حيث المجاؿ ىذا في ميـ عامؿ ىك الذم التنمية مقياس يشمؿ الشأف

 الستينات أكاخر في سائدا كاف الذم لمتنمية األحادم فالمفيكـ عاـ، كإطار التنمية مفيكـ بيا ييتـ
                                                           

، ماىي الدكؿ األقؿ نمكا، منشكرات األمـ المتحدة لمتجارة 2013تقرير االكنكتاد عف البمداف األقؿ نمكا عاـ  – 1
. عمى الرابط: unctad/press/PR/2013/47. كثيقة رقـ2013كالتنمية، نيكيكرؾ، 

LDC.pdf://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR13047_ar_http 
 . 16:25بتكقيت  03/03/2017تاريخ االطبلع: 

http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR13047_ar_LDC.pdf
http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR13047_ar_LDC.pdf
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 تـ ىذا لكف إلييا المنتسبة الفئة كتحديد الدكؿ لتصنيؼ كأساس القكمي الدخؿ مقياس عمى كاعتماده

 النكاحي في تتمخص التنمية مفيكـ يشمميا مجاالت عدة كجكد عمى التأكد ظؿ في تداركو

 .1كالبيئية كالمؤسساتية االجتماعية

 النامية الدكؿ القتصادات الرئيسية كالميزات المبلمح يخص فيما تناكلو تـ ما عمى بناء

 المتعددة التجارية االتفاقات تخمفو الذم ثرلؤل كاضح بشكؿ التطرؽ يمكف نمكا، األقؿ كالبمداف

 المجاالت. شتى في الدكؿ ىذه عمى األطراؼ

مدى مساىمة االتفاقات متعددة األطراف في تمبية االحتياجات االقتصادية لدول 5 الفرع الثالث
 الجنوب

 مركزية قضية أصبحت الدكلية التجارة تحرير عممية الجديد، الدكلي االقتصادم النظاـ في

 األطراؼ المتعدد الدكلي التجارم ظاـالن إلدارة كآلية العالمية التجارة منظمة ظيكر بعد خاصة

 تسكية جياز كفؽ طبعا كىذا الدكلي المستكل عمى المستعصية التجارية القضايا مختمؼ كمعالجة

 النظاـ في باالندماج كثيرا تيتـ نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ أصبحت الصدد ىذا في النزاعات،

 كما لكف الجديد، الدكلي االقتصادم النظاـ في مكانة ليا يحقؽ ذلؾ ألف الجديد الدكلي التجارم

 التنمية مستكل يشمؿ بؿ التجارم االنفتاح درجة عمى يقتصر ال االقتصادم االنفتاح أف سالفا ذكرنا

 أمراف التنمية بمفيكـ االىتماـك  التجارم االنفتاح أف القكؿ يمكف كبالتالي االقتصادية، التنمية خاصة

 خاصة لمتنمية ىدرا العالمي التجارم التحرير لعممية يككف أف يمكف ال إذ مكّحد، طريؽ في يسيراف

 انسياب تكاجو التي العراقيؿ مختمؼ عمى كالقضاء الدكلية األسكاؽ فتح أف حيث الجنكب، دكؿ في

 قنكات يكفر إذ المحمي، المستكل عمى حاتباإلصبل القياـ عمى يشجع أف شأنو مف الدكلية التجارة

 داخؿ األجنبية السمع منافسة أف حيث كالنمك االنتاجية عمى المطبقة السياسات مختمؼ لتقييـ فعالة

 العمؿ كمنو الصناعية بالسياسة المتعمقة التاالختبل مختمؼ كشؼ عمى يساعد الكطنية األسكاؽ

                                                           

مكانية تطبيقيا في الدكؿ النامية، مجمة جامعة الممؾ  – 1 محمد قاسـ القريكتي، كاقع نظريات التنمية الغربية كا 
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 األجنبية المنتجات مع التنافسية القدرة كتحقيؽ طنيالك  باإلنتاج االرتقاء أجؿ مف معالجتيا عمى

 .1كالمشركعة الشريفة التجارية المنافسة إطار في ىذا طبعا

 كالبمداف النامية الدكؿ عمى العالمية التجارة منظمة التفاقات المحتممة اآلثار في الخكض قبؿ

 أجؿ مف طبعا ىذا الداخمي لقانكفكا الدكلي القانكف بيف المكجكدة العبلقة تفسير مف البد نمكا، األقؿ

 العالمية المنظمة في األعضاء الدكؿ عمى العبلقة ىذه عف الناتجة االسقاطات مختمؼ استخبلص

 الدكلة أف نقصد عامة بصفة الداخمي القانكف مفيـك عف التحدث عند الجنكب، دكؿ كتحديدا لمتجارة

 لمقانكف الكبلسيكي المفيكـ أف حيف في فردة،المن كبإرادتيا إقميميا داخؿ القكانيف اصدار سمطة ليا

 ظؿ في لكف الدكؿ، بيف العبلقات تنظـ التي القانكنية القكاعد مجمكع في يتجمى العاـ الدكلي

 اضفاء مع الدكلية المنظمات إنشاء إلى الحاجة كبركز الدكلي المجتمع في الحاصمة التطكرات

 في يتمخص كأصبح العاـ الدكلي القانكف مفيكـ تغير األخيرة، ليذه الدكلية القانكنية الشخصية

 االختبلالت مف كبالرغـ الدكلي، القانكف أشخاص بيف العبلقات تظـ التي القانكنية القكاعد مجمكعة

 القكة ناحية مف خاصة العاـ الدكلي كالقانكف الداخمي القانكف بيف العبلقة تحديد عمى طرأت التي

 في العاـ، الدكلي القانكف لقكاعد الخضكع تقبؿ الذاتية بإرادتيا ةالدكل أف اعتبر مف فيناؾ الممزمة،

 إرادات مجمكع تكافؽ إلى يرجع الدكلي القانكف بقكاعد االلتزاـ أف اعتبر الفقياء مف البعض حيف

 لمقكانيف. اليرمي التسمسؿ عمى االستناد ثـ الدكؿ،

 مف ضركرة األخير ىذا أف باعتبار ـالعا الدكلي القانكف بقكاعد االلتزاـ أف أيضا تفسير تـ لقد

 ضركرات مف ضركرة القانكف أف في تتمخص قاعدة عمى استنادا الدكلي المجتمع ضركرات

 المجتمع، عمى كجكده في سابؽ القانكف أف ىك التفسير ىذا يشكب ما لكف االجتماعي التضامف

 إلى المجكء حتمية ىإل ذلؾ أدل مما نزاعات ظيرت األفراد بيف العبلقات كجدت لما أنو حيث

 المجتمع. كبناء تككيف في األساسية القاعدة ىك الذم القانكف

 خبلؿ مف العاـ، الدكلي كالقانكف الداخمي القانكف بيف العبلقة حكؿ الكاردة الخبلفات ىذه كؿ

 عممي كاتصاؿ تداخؿ كجكد عمى المبلحظة يمكف العاـ الدكلي القانكف حؽ في الكارد العاـ المفيكـ
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 الدكؿ كبيف الدكؿ، بيف العبلقات تنظيـ األساسي ىدفيا الدكلي القانكف قكاعد أف حيث القانكنيف بيف

 المتمثمة لمدكؿ العميا المصمحة عمى الحفاظ إطار في كىذا الدكلي المجتمع في الدكلية كالمنظمات

 قاعدة عمى مكتس الدكلي القانكف قاعدة جعؿ تـ األساس ىذا عمى الدكلييف، كاألمف السمـ تحقيؽ في

 الدكلي المجتمع أف إذ ذلؾ تطمبت العميا المصمحة ألف االلزامية، الصفة حيث مف الداخمي القانكف

 خمؽ كبالتالي العاـ الدكلي لمقانكف اآلمرة القكاعد مع الداخمي القانكف تعارض إذا أمكره تستقيـ لف

 التنكيو مع الدكلية، لمسؤكليةا ذلؾ عف يترتب بحيث الدكلي المجتمع في االستقرار عدـ مف حالة

 بيف عبلقة كجكد يؤيد الذم االتجاه نفس في يسير بأنو اآلخر ىك أقر الدكلي "...القضاء أف أيضا

 .1كالدكلي" الداخمي القانكف

 بيف يعقد "اتفاؽ عف عبارة ىي التي المعاىدات العاـ، الدكلي لمقانكف الرئيسية المصادر مف

 تقرر بحيث قانكنية آثار ذلؾ يحدث حيث العاـ الدكلي انكفالق أشخاص مف أكثر أك شخصيف

 المعاىدة أف عامة كقاعدة بأنو يتضح المفيـك ىذا خبلؿ مف ،2االتفاؽ" ىذا عمى كحقكؽ التزامات

 كالزماف المكاف حيث مف تنفيذىا نطاؽ حدكد في يتمخص كذلؾ ألطرافيا بالنسبة آثار تنشئ

 التي الدكلة إقميـ عمى يسرم تنفيذىا المعاىدة أف بيذا صكدكالمق ،3إلييـ تمتد الذيف كاألشخاص

 المعاىدة نفاذ تمي التي القانكنية المراكز عمى ينطبؽ ألحكاميا النفاذ ىذا أف كما فييا، طرفا تككف

 في المتمثؿ الداخمي القانكف في أيضا نجده العاـ المبدأ ىذا المعاىدات، رجعية مبدأ عمى باالستناد

 رجعي. بأثر يسرم ال القانكف أف

 العاـ الدكلي القانكف أشخاص مف أكثر أك شخصيف بيف يعقد اتفاؽ باعتبارىا المعاىدات إف

 مما المتعاقديف" شريعة "العقد الخاص القانكف في عمييا المتعارؼ العامة القاعدة عمى يستند فيذا

                                                           

عمي خميؿ اسماعيؿ الحديثي، القانكف الدكلي العاـ ) المبادئ كاألصكؿ (، دار النيضة العربية، مصر،  – 1
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 تككف التي الدكلية تالمعاىدا يخالؼ مف تجعؿ التي القانكف قكة أيضا المعاىدة عمى ذلؾ يضفي

 .1"الدكلية لممسؤكلية تتعرض فييا طرفا الدكؿ

 دائمة نشاطاتو أف بمعنى الديناميكية في تتمثؿ ميزة لو الدكلي المجتمع أف فيو الشؾ مما

 االستقرار تحقيؽ أجؿ مف معيا التماشي يجب التي كتغيرات تطكرات عدة يفرز ما كىذا الحركية

 يعرؼ ما الدكلي الصعيد عمى أصبح السياؽ ىذا في الدكلية، اتالعبلق مستكل عمى كالتكازف

 أك تصرفاتو بصدد معيف نظاـ عمى بدكره يتضمف الذمك  ،قانكني تنظيـ يعتبر الذم الدكلي بالتنظيـ

 فمما آثار، مف ذلؾ عف ينتج كما بيا يتمتع التي الحقكؽ إلى إضافة عاتقو، عمى الممقاة االلتزامات

 في ىي التي الدكلية المنظمات بالتحديد ىنا المقصكد أف المؤكد مف الدكلي التنظيـ إلى نتطرؽ

 في المتمثمة الدكلية العميا المصمحة تحقيؽ بغية الدكؿ كمصالح جيكد تنظيـ أجؿ مف كجدت األصؿ

 البحث الدكلية المنظمات انشاء إلى أدل الذم األساسي الدافع أف كما ،الدكلييف كاألمف السمـ حفظ

 متراكمة. مشاكؿ حدكث بدكف كذلؾ مصالحيا الدكؿ فييا تحقؽ معينة أرضية عف

 الدكلية لممعاىدات العاـ المفيكـ عف فصميا يتـ لـ الدكلية لممنظمات المنشئة المعاىدات إف

 تخضع الدكلية لممنظمات المنشئة المعاىدات ىذه إبراـ عممية أف عمى اإلقرار تـ بؿ عاـ بكجو

 الدكؿ مف عدد يبرمو اتفاؽ أنيا منطمؽ مف كىذا ،2الدكلية المعاىدات ـتحك التي العامة لمقكاعد

 كما الدكلية، القانكنية بالشخصية كتتمتع األعضاء الدكؿ عف مستقمة إرادة ليا دكلية منظمة إلنشاء

 ىي التي دكلة أم طرؼ مف الدكلية لممنظمة المنشئة المعاىدة مخالفة تـ فإذا قانكنية آثار عنيا ينتج

 ذلؾ. عف الدكلية المسؤكلية تترتب فييا طرؼ

 المادة نص خبلؿ مف 1969 عاـ المعاىدات لقانكف فيينا اتفاقية االطار ىذا في كضحت قد

 "تطبؽ الدكلية المنظمات في تبـر كالتي الدكلية لممنظمات المنشئة بالمعاىدات المتعمقة الخامسة

 دكلية منظمة نطاؽ في تبـر معاىدة أية عمى كأ دكلية لمنظمة منشئة معاىدة أية عمى االتفاقية ىذه

 .3بالمنظمة" خاصة قكاعد بأية اإلخبلؿ دكف
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 أف أرادت ما المعاىدات لقانكف فيينا اتفاقية أف المستخمصة النتيجة آنفا، ذكره تـ ما عمى بناء

 نكنيةالقا القكة ليا الدكلية لممنظمات المنشئة المعاىدات أف عمى المذككرة المادة نص في تكضحو

 المصمحة تحقيؽ في الفعاؿ الدكر ليا أف كما عاـ، بكجو الدكلية المعاىدات بيا تتميز التي الممزمة

 لنصكصيا. خاضعة كجعمتيا محتكاىا في فيينا اتفاقية أدرجتيا األساس ىذا كعمى الدكلية العميا

 دكلية مةمنظ أنيا الدكلي الصعيد عمى عميو متعارؼ ىك كما العالمية التجارة منظمة إف

 – معاىدة كفؽ الدكؿ أنشأتيا كالتي الجديد، الدكلي التجارم النظاـ إدارة مياـ ليا أكليت متخصصة
 تحكـ التي العامة لمقكاعد خاضعة فيي لذلؾ – [ العالمية التجارة منظمة إلنشاء مراكش اتفاقية ]

 لنصكصيا نصياعباال ممزمكف ىـ المعاىدة ىذه في كاألطراؼ عاـ، بشكؿ الدكلية المعاىدات

 لمنظمة المنشئة المعاىد في طرؼ ىي التي الدكلة عمى قانكنية آثار يرتب األحكاـ ىذه كمخالفة

 األطراؼ المتعددة التجارية االتفاقات أف عمى األخيرة ىذه مضمكف في جاء كقد العالمية، التجارة

 بتطبيؽ االلتزاـ فييا طرؼ ىي يالت الدكؿ عمى كبالتالي لممنظمة المنشئة االتفاقية مف يتجزأ ال جزء

 مضامينيا. في جاء ما انتياؾ كعدـ االتفاقات ىذه

 جزء ىي كالتي األكركجكام لجكلة الختامية الكثيقة بيا جاءت التي التجارية االتفاقات اعتبرت

 لمعكلمة القانكني اإلطار كمبلحؽ، كردت بحيث العالمية التجارة لمنظمة المنشئة مراكش معاىدة مف

 الدكلي، التجارم النظاـ كتحديدا الجديد الدكلي االقتصادم لمنظاـ االندماج سبيؿ كفي قتصادية،اال

 األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ خاصة لمتجارة العالمية المنظمة إلى لبلنضماـ الدكؿ مف تسارع فيو كاف

 ليا االنضماـ معنىب العالمية التجارة لمنظمة المنشئة المعاىدة في طرؼ الدكلة تككف كلكي نمكا،

 المتعددة التجارية كاالتفاقات المنظمة اتفاقية لنصكص الكطنية تشريعاتيا ءمةكابم االلتزاـ عمييا

 عمى يؤكد اإلجراء ىذا لبلنضماـ، الضركرية الشركط مف يعتبر كىذا مبلحقيا في المدرجة األطراؼ

 الدكلية المعاىدات مف غيرىا دكف الدكلية لممنظمات المنشئة المعاىدات تميز التي السمة أف

 لممنظمة المنشئة لممعاىدة االنضماـ أسمكب محؿ القبكؿ أسمكب "حمكؿ ىنا كالمقصكد األخرل،

 لبلنضماـ، حقيقية إرادة فيو تبدم طمبا تقدـ أف االنضماـ في الراغبة الدكلة عمى أنو حيث ،الدكلية

 كييئة الدكلية المنظمة ككذلؾ المعاىدة في األطراؼ لمدكؿ العضكية شركط تكافر مف التحقؽ كيبقى

 كعميو اإلجرائية، الناحية مف فقط تبقى المكجكدة الميزة ىذه لكف ،1أنشأتيا" التي الدكؿ عف مستقمة
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 الدكلية المعاىدات تحكـ التي العامة لمقكاعد دائما خاضعة ىي الدكلية لممنظمة المنشئة فالمعاىدة

 األطراؼ. المتعددة التجارية كاتفاقاتيا العالمية جارةالت منظمة عمى ينطبؽ كىذا عاـ، بكجو

 الدكؿ فإف لمدكلة، الداخمي القانكف عف الدكلية القانكنية القاعدة سمك قاعدة عمى باالستناد

 ءمةكالم المجاالت شتى في الداخمية قكانينيا تعديؿ أصبح لمتجارة، العالمية المنظمة في األعضاء

 خاصة العالمية التجارة منظمة في الرئيسية الشكاغؿ أحد طراؼاأل المتعددة اتيتفاقاال نصكص

 لـ ىذا لكف المنظمة، ألعضاء قانكني الزاـ اعتبرت المسألة ىذه نمكا، األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ

 أحكاـ مع تتناسب لكي تشريعاتيا بتعديؿ قامت المنظمة في أعضاء غير دكؿ كجكد مف يمنع

 التزامات، عنيا تترتب كال المنشئة المعاىدة في طرؼ ليست أنيا مف الرغـب العالمية التجارة منظمة

 األعضاء غير الدكؿ ىذه دافع لكف ليا، العاقديف األطراؼ إال تمـز ال المعاىدة أف العامة فالقاعدة

 التجارية االتفاقات اعتبار مع عاـ، بشكؿ العكلمة فرضتو الذم الجديد الدكلي الكاقع في تمثؿ

 .1الدكلية" االقتصادية المتغيرات ليذه القانكني "اإلطار األطراؼ المتعددة

 ىيكمي ضعؼ مف نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ اقتصادات ميزت التي األكضاع إف

 الدكلي التجارم النظاـ في االندماج حتمية مف جعؿ الدكلي، التجارم التبادؿ ميداف في خاصة

 لمنظمة المنشئة المعاىدة أقرت الشأف ىذا كفي اقتصاداتيا، ىيكؿ صياغة إلعادة كخطكة الجديد

 كمساعدتيا نمكا األقؿ كالبمداف النامية بالدكؿ المحيطة الظركؼ مراعاة ضركرة عمى العالمية التجارة

 األطراؼ، المتعددة التجارية كاتفاقاتيا المنظمة أحكاـ مع يتماشى بما التجارية سياستيا تطكير عمى

 مف العديد عالجت كالتي المنظمة اتفاقات شتى في الدكؿ ليذه التفضيمية عاممةالم منح تـ لذا

 الكاردة االلتزامات نطاؽ في نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ الخاصة المعاممة ىذه كتكمف ،النكاحي

 الدكؿ ليذه التفضيمية المعاممة منح مف الغرض ككاف األطراؼ، المتعددة التجارية االتفاقات ضمف

 الجديد، الدكلي التجارم النظاـ في اندماجيا تحقيؽ عممية في المساعدة تقديـ مع التجارة تسيير ىك

 أك االيجابية كانت سكاء المنظمة اتفاقات عف الناجمة اآلثار إلى التطرؽ مف البد السياؽ ىذا كفي

                                                           

مشؽ ياسر الحكيش، تأثير اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطكير القكانيف الداخمية، مجمة جامعة د – 1
 .99، 96، ص 2004، 02، العدد 20مشؽ، سكريا، مجمد دلمعمـك االقتصادية كالقانكنية، جامعة 
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 األقؿ كالبمداف لناميةا لمدكؿ التفضيمية المعاممة تعنيو ما استعراض مف البد ،ذلؾ قبؿ لكف السمبية

 .1نمكا

 إلى النضماـا نحك نمكا األقؿ فكالبمدا النامية مدكؿل اتحفيز  التفضيمية المعاممة مبدأ اعتبر قد

 جؿ تضمنتيا تفضيمية خاصة أحكاـ بكضع األخيرة ىذه قامت حيث العالمية، التجارة منظمة

 لممنظمة، المنشئة المعاىدة مف تجزأي ال جزء أصبحت كالتي األطراؼ المتعددة التجارية اتفاقاتيا

 تعديؿ في نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مساعدة في تساىـ أطكؿ انتقالية فترات منحت حيث

 مف اليدؼ كاف كقد لمتجارة، العالمية المنظمة اتفاقية نصكص مع تتبلءـ لكي الكطنية تشريعاتيا

 في أحكاـ مف جاء بما نمكا األقؿ كالبمداف النامية كؿالد التزاـ تيسير كاالمتيازات التسييبلت ىذه منح

 .2الدكلية التجارة تحرير اتفاقات

 بينيا مف جكانب عدة نمكا األقؿ كالبمداف النامية بالدكؿ المتعمقة الخاصة األحكاـ شممت لقد

 كما حمن أم ،3االتفاؽ مع الفكرم التأقمـ أجؿ مف زمنيا تحديدا الدكؿ ىذه منح الذم الزراعة اتفاؽ

 إعادة عمى نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مساعدة في تساىـ انتقالية زمنية فترات سالفا ذكرنا

 اتفاؽ تضمنو ما حدكد في كذلؾ الزراعي التصنيع كتطكير الزراعة مجاؿ في سياستيا صياغة

 دافعو الزراعةب العالمية التجارة منظمة أكلتو الذم االىتماـ ىذا الزراعية، السمع تجارة تحرير

 أكثر لمتكضيح التنمية، عجمة لدفع تحديدا، الغذائي كاألمف عاـ بكجو التنمية تحقيؽ ىك األساسي

 التصنيع عف تختمؼ داللة لو الذم" الزراعي القطاع مفيكـ إلى التطرؽ تـ الزراعة مجاؿ حكؿ

 بو كاالىتماـ راجيةاالستخ الصناعات قطاع بعد الثاني القطاع ىك الزراعة قطاع أف حيث الزراعي

 ىنا كالمقصكد األخرل بالقطاعات لمنيكض كمدخبلت كجعميا لممكارد األمثؿ االستغبلؿ يتطمب

 صناعة مدخبلت أىـ تمثؿ كالحرير كالصكؼ القطف المثاؿ سبيؿ فعمى الزراعي التصنيع بالتحديد

 .4ذلؾ" غير إلى الغذائية لمصناعة كمدخبلت تعتبر كالفكاكو الخضر أما كالمنسكجات، المبلبس

                                                           

 .231أسامة المجدكب، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .41بف زغيكة محمد، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .231أسامة المجدكب، المرجع السابؽ، ص  – 3
اقتصاديات الدكؿ النامية، الدار الجامعية، مصر، د.ط، محمد عمر أبك دكح، منظمة التجارة العالمية ك  – 4

 .220، ص 2003
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 أك بتخفيض كذلؾ الزراعية لممنتجات المحمي الدعـ معالجة ضركرة الزراعة اتفاؽ تضمف

 الدكلي الصعيد عمى الشريفة التجارية المنافسة ركح يعرقؿ باعتباره الزراعية لمسمع الدعـ الغاء

 الثالثة المادة في اعةالزر  اتفاؽ أحكاـ في ىذا إدراج تـ" الدكلية، التجارة انسياب عرقمة كبالتالي

 عمى أصبح الزراعة اتفاؽ خبلؿ مف ،1أيضا" [ 07ك 06 ] المادتيف كذلؾ ،[ 03ك 01 ] فقرتييا

 1986 عاـ مفركضة كانت كالتي كارداتيا عمى الجمركية الرسكـ بتخفيض االلتزاـ المتقدمة الدكؿ

 إلى الزراعية السمع مف النامية الدكؿ صادرات نفاذ في يساىـ االلتزاـ ىذا كبالتالي سنكات 06 لمدة

 التزاماتيا تنفيذ حكؿ الشأف ىذا في امتيازات ليا منح فقد النامية الدكؿ أما ،2المتقدمة الدكؿ أسكاؽ

 ٪14 التصدير، دعـ لقيمة تخفيض نسبة ٪24" حكالي بمعنى المتقدمة الدكؿ مف أقؿ بنسب الثبلث

 الداخمي الدعـ تخفيض نسبة ٪13.3 ة،الزراعي السمع مف المدعمة الصادرات كمية لتخفيض

 .3الزراعي" لئلنتاج

 المتعمقة باألحكاـ االلتزاـ مف نمكا األقؿ الدكؿ أعفى الزراعية السمع تجارة تحرير اتفاؽ إف

 المنشئة المعاىدة مف 11/02 المادة احتكتو لما استنادا كىذا ،4آنفا المذككرة الثبلث بالمجاالت

 األصعدة كافة عمى التنمية عجمة بدفع يتعمؽ فيما األساسية كالمتطمبات االحتياجات مراعاة لممنظمة

 .5نمكا األقؿ البمداف في

 االتفاؽ تضمف الدكلي، الصعيد عمى الزراعية السمع مجاؿ في التجارة تحرير ألىمية نظرا

 أكثر يتبلءـ بشكؿ االندماج عمى نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مساعدة أجؿ مف مفاكضات عدة

 العالمية التجارة تحرير في المتمثؿ األسمى اليدؼ تحقيؽ اطار في طبعا االقتصادم، تككينيا مع

 أجؿ مف رئيسية قضايا عدة تناكؿ في الدكحة مؤتمر نجح األساس ىذا عمى الدكلية، التنمية كتحقيؽ

 في تحقيقو مرادال الرئيسي اليدؼ ىك التنمية مكضكع جعؿ كما لمتجارة التحرير مف المزيد اقرار

                                                           

 .29أسماء مكالم، المرجع السابؽ، ص  – 1
2 – Uruguay Round Agreement, Agreement on Agriculture, World Trade Organization, website : 

https://www.wto.org. Date viewed : 04/03/2017 Time : 06 :30  

بف مسعكد عطااهلل، أثر المنظمة العالمية لمتجارة عمى تحرير القطاع الزراعي في اقتصاديات الدكؿ النامية،  – 3
 .105، ص 2009مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية، جامعة كرقمة، الجزائر، 

كاقتصاديات الدكؿ النامية، دار صنعاء لمنشر  WTOلعبادم، منظمة التجارة العالمية عبد الناصر نزاؿ ا – 4
 .153، ص 1999، 1كالتكزيع، األردف، ط

مف اتفاقية مراكش النشاء منظمة التجارة العالمية. متحصؿ عميو مف: عبد البلكم خديجة،  11/02المادة  – 5
 . 155المرجع السابؽ، ص 

https://www.wto.org/
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 لمتنمية" الدكحة "دكرة عميو أطمؽ ببرنامج القياـ إلى أدل األمر ىذا الدكلي، التجارم التحرير عممية

 مختمؼ تطكير في يساىـ أف شأنو مف حيكم كقطاع باعتباره الزراعة مجاؿ تناكؿ تـ االطار ىذا في

 عميو نصت ما عمى استناد جاؿالم بيذا الدكحة مؤتمر في االىتماـ جاء لقد األخرل، القطاعات

 مع الزراعية السمع تحرير مجاؿ في االصبلح مكاصمة عمى أكدت التي الزراعة اتفاؽ مف 20 المادة

 دكلي تجارم نظاـ إنشاء إطار في كىذا العالمية الزراعية األسكاؽ في التشكىات أشكاؿ كؿ منع

 لصالح المجاؿ ىذا في التفضيمية عاممةالم مبدأ أىمية عمى الدكحة مؤتمر في التأكيد تـ كقد عادؿ،

 الدكؿ ىذه منيا يستفيد التي االمتيازات أك الخاصة األحكاـ جعؿ تـ بؿ نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ

 .1المفاكضات عناصر جميع مف يتجزأ ال جزء

 تحرير اتفاؽ عبر العالمية التجارة منظمة إطار في الزراعي القطاع تحرير تقدـ، ما عمى بناء

 خاصة نمكا كاألقؿ النامية لمدكؿ االقتصادية لمكضعية أىمية أكلى قد الزراعية السمع في جارةالت

 التفضيمية المعاممة بمبدأ العمؿ ضركرة إلى أدل مما بالضعؼ تتسـ كالتي المحمية الزراعية سياستيا

 في يجياتدر  االندماج ليا يتسنى حتى الدكؿ ليذه تمنح امتيازات قالب في خاصة أحكاـ كتخصيص

 الجديد. الدكلي التجارم النظاـ مع التماشي كمنو الزراعية لمسمع التجارم التحرير عممية

 مف البد إليو التطرؽ قبؿ النباتية، كالصحة الصحة تدابير تطبيؽ بشأف االتفاؽ صعيد عمى

 ديباجتو في أقر قد 1994 األكركجكام لجكلة الختامية الكثيقة عف الصادر الزراعة اتفاؽ أف التنكيو

 بشأف اتفاؽ إلى التكصؿ عمى بالعمؿ تمتـز لمتجارة العالمية المنظمة في األعضاء الدكؿ "أف عمى

 الزراعة التفاؽ كمكمؿ األخيرة ىذه اعتبار تـ األساس ىذا عمى ،2النباتية" كالصحة الصحة مسائؿ

 ىذا كفي كالنبات كالحيكاف اإلنساف بصحة مباشرة عاـ بشكؿ ترتبط الزراعية المنتجات أف حيث

 صحية تدابير كضع ضركرة عمى لمتجارة العالمية المنظمة في األعضاء الدكؿ اتفؽ بالتحديد السياؽ

 أف يجب ىذا لكف النباتية كحتى كالحيكانية اإلنسانية لمصحة الحماية بتكفير تتعمؽ نباتية كصحية

                                                           
1 – Ministerial Declaration, Douha WTO Ministerial, 20 November 2001, Doc.N.WT/MIN ( 01 

)/DEC/1.World Trade Organization Website : https://www.wto.org. Date viewed : 04/03/2017 Time : 

07 :30 

2 – Ibid, World Trade Organization. Website : https://www.wto.org. 

https://www.wto.org/
https://www.wto.org/
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 كىك المنشكد اليدؼ إلى الكصكؿ بغية بينيا فيما متناسؽ بشكؿ األعضاء الدكؿ جؿ بو يمتـز

 .1كالنبات كالحيكاف اإلنساف حالة تحسيف

 صمتو كمدل كالنبات كالحيكاف اإلنساف صحة حماية مكضكع يكتسييا التي لؤلىمية نظرا

 التي المجاالت كؿ االعتبار بعيف تأخذ أف اتفاقيا محتكل في المنظمة عمى البد كاف الزراعة بمجاؿ

 منح الحتمي مف كاف لذا االتفاؽ، ىذا في المسطرة األىداؼ تحقيؽ أماـ حاجزا تككف أف الممكف مف

 لؤلكضاع كمراعاة ذلؾ يندرج حيث نمكا كاألقؿ النامية بالدكؿ تتعمؽ خاصة أحكاـ أك امتيازات

 الفنية المساعدة تقديـ في االمتيازات كتتجمى الييكمي، بالضعؼ تتسـ التي كاالجتماعية االقتصادية

 تحقيؽ كبالتالي النبات أك الحيكاف أك اإلنساف صحة حماية تدابير مع التكيؼ لمبمداف تتيح التي

 .2صادراتيا أسكاؽ في المناسبة الصحة معايير تبني عمى القدرة

 التدريجي التطبيؽ بمعنى أطكؿ زمنية ميؿ مف نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ استفادت لقد

 لمدكؿ مكجو كىذا الحيكاف، أك النبات أك سافاإلن صحة حماية تدابير اتفاؽ في المتضمنة لؤلحكاـ

 مدل عف يعبر ذلؾ ألف الدكؿ ليذه االمتياز ىذا بإعطاء ممزمة ىي كالتي األعضاء المتقدمة

 .3االتفاؽ مف الثانية الفقرة 10 المادة نص في جاء بما التزاميا

 القطاعية غير تاالتفاقا مف ىك النباتية كالصحة الصحة تدابير تطبيؽ اتفاؽ أف فقط لمتنكيو

 بالنسبة أما جية، مف ىذا الزراعة اتفاؽ في كالمتمثؿ قطاعي باتفاؽ كثيقا ارتباطا يرتبط أنو إال

 بشأف األطراؼ متعددة التجارية االتفاقات ضمف يندرج بدكره ىك الذم كالمبلبس المنسكجات التفاؽ

 مف الدافع كاف كقد التصديرية، التجارة أنكاع أىـ مف األخير ىذا أف العمـ مع السمع، في التجارة

  المتعددة األلياؼ "باتفاقية يعرؼ لما بديؿ إيجاد كالمنسكجات المبلبس مجاؿ في التجارة تحرير

"MFA" التجارة انسياب لعممية تقييدىا أساس عمى انتقدت أنيا إال المجاؿ ليذا بتغطيتيا عرفت التي 

                                                           

. 1994[  SPSمف اتفاؽ منظمة التجارة العالمية بشأف تطبيؽ تدابير الصحة كالصحة النباتية ]  02المادة  – 1
 .https://www.wto.org:  عمى المكقع

، منشكرات كزارة الصناعة 1994تدابير الصحة كالصحة النباتية  مف االتفاؽ بشأف تطبيؽ 09المادة  – 2
 . عمى الرابط: 07كالتجارة كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مصر، ص 

-A521-495E-D813-onlyres/03DBDFAChttp://www.tas.gov.eg/NR/rd

E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf 

 .13:04بتكقيت  05/03/2017تاريخ االطبلع: 
 ، المرجع نفسو.1994مف االتفاؽ بشأف تطبيؽ تدابير الصحة كالصحة النباتية  10/02المادة  – 3

https://www.wto.org/
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
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 اتفاقية في األطراؼ الدكؿ ىذه في نتاجاإل حجـ مف يقمص مما كالمبلبس النسيجية السمع في

 .1[ MULTI FIBER AGREEMENT ] المتعددة األلياؼ

 عمى االعتماد محتكاه في تضمف قد كالمبلبس المنسكجات مجاؿ في التجارة تحرير اتفاؽ إف

 اتفاقية في طرؼ كانت التي الدكؿ خاصة االتفاؽ ليذا كاالندماج التحكؿ عممية في الزمني التحديد

 كدمجو االتفاقية ىذه مف إخراجو المراد المنتج اختيار في الحرية إعطاء تـ بحيث المتعددة، لياؼاأل

 تحصؿ كعميو نمكا، كاألقؿ النامية الدكؿ ظركؼ االعتبار بعيف األخذ تـ كقد الجديد، االتفاؽ في

 ٪25 بنسبة صادراتيا لحصص نمك ...معدؿ» منحيا في تمثمت تفضيمية معاممة عمى الدكؿ ىذه

 .2« الرابع العاـ بداية في ٪27 نسبة تمييا االتفاقية لتنفيذ عاـ أكؿ مف اعتبارا

 الدكلي الصعيد عمى ليا القانكنية الحماية كاضفاء الفكرية الممكية بمكضكع يتعمؽ فيما أما

 كاف كالتي [ WIPO ] الفكرية لمممكية العالمية لممنظمة األمر ىذا تخكيؿ تـ فقد الجديد، باألمر ليس

 حماية ذلؾ مف كاليدؼ العقؿ، ممكة عف الناتج الفكرم لئلبداع القانكنية الحماية اضفاء دكرىا

 تمنع لـ الدكلية المنظمة ىذه أف عمى رأل مف ىناؾ لكف الدكلي، المستكل عمى الفكرم المنتكج

 الكاليات خاصة المتقدمة الدكؿ بيا دفع الحجة كىذه النامية الدكؿ في كالقرصنة التقميد ظاىرة

 المتصمة الجكانب اتفاؽ باقتراح العالمية التجارة منظمة قامت األساس ىذا عمى األمريكية، المتحدة

 الختامية الكثيقة في بإدراجو ذلؾ كمؿ حيث األكركجكام جكلة في الفكرية الممكية حقكؽ مف بالتجارة

 العالمية. التجارة لمنظمة المنشئة لبلتفاقية األساسية كالقاعدة الجكلة ليذه

 بضماف مبررا [ التجارم التحرير ] األعماؿ ـلعا في الفكرية الممكية مجاؿ ادراج كاف لقد

 عادلة قانكنية بيئة بكجكد إال يككف ال كىذا العممية البحكث كمختمؼ التكنكلكجيا نقؿ عممية حماية

 يضر ذلؾ أف سأسا عمى بالرفض األمر ىذا قابمت نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ لكف ذلؾ، تكفؿ

 .3الدكلي الصعيد عمى الحاصؿ لمتطكر مكاكبة غير كيجعميا التنمكية بمصالحيا

                                                           

 .181، 180سييؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .155اصر نزاؿ العبادم، المرجع السابؽ، ص عبد الن – 2
محمد سعيد الرحاحمة، إيناس الخالدم، مقدمات في الممكية الفكرية، دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع،  – 3

 .174، ص 2012، 1األردف، ط
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 مجاؿ بربط يتعمؽ فيما النامية كالدكؿ المتقدمة الدكؿ بيف حاصمة كانت التي التجاذبات بعد

 ناميةال الدكؿ ظركؼ االعتبار بعيف األخذ عمى التأكيد تـ التجارة تحرير بمكضكعات الفكرية الممكية

 المنشئة مراكش اتفاقية مف الثانية الفقرة 11 المادة في جاء لما استنادا المجاؿ، ىذا في نمكا كاألقؿ

 الممكية مجاؿ ربط فكرة تتقبؿ نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ جعؿ األمر ىذا الذكر، السالفة لممنظمة

 رغبة ليا التي أك األعضاء الدكؿ اءسك  التريبس اتفاؽ بأحكاـ االلتزاـ كبالتالي األعماؿ بعالـ الفكرية

 بحماية المتعمقة الكطنية تشريعاتيا ءمةكام عمى جاىدة األخيرة ىذه عممت لممنظمة االنضماـ

 الدكؿ لصالح خاصة أحكاـ االتفاؽ منح أيضا الشأف ىذا في التريبس، اتفاؽ مع الفكرية الممكية

 أحكاـ تطبيؽ في كتأخير سنكات أربع " بػ رتقد زمنية ميؿ في تمثمت نمكا األقؿ البمداف ك النامية

 نمكا األقؿ البمداف أما – 01/01/1995 – العالمية التجارة منظمة اتفاؽ سرياف بدء مف تبدأ االتفاؽ

 الفترة، ىذه تمديد جكاز مع لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقات نفاذ تاريخ مف عاما 11 مدة ليا منح فقد

 تكليو الذم االىتماـ عمى صريح كتعبير الصدد ىذا في ( 66 – 65 ) المادتيف محتكل كاف كقد

 يعتبر ىذا ،1نمكا" كاألقؿ النامية بالدكؿ الفكرية الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب اتفاقية

 ألحكاـ الفكرية الممكية مجاؿ في الكطنية تشريعاتيا ءمةكابم المعنية الدكؿ لتمكيف ايجابية خطكة

 المعكنة تقديـ عمى التريبس اتفاؽ إقرار في الدكؿ ليذه التفضيمية المعاممة شممت كما ريبس،الت اتفاؽ

 إعداد في المساعدة التعاكف ىذا يشمؿ حيث نمكا، كاألقؿ النامية األعضاء لمبمداف كالمالية الفنية

 .2الفكرية الممكية حقكؽ بحماية الخاصة التنظيمية كالمكائح القكانيف

 كنتيجة نمكا، كاألقؿ النامية لمدكؿ التنمية تحقيؽ في الفكرية الممكية حقكؽ جاؿم ألىمية نظرا

 يتميز الجديد الدكلي االقتصادم النظاـ كأف خاصة الدكلي المجتمع في الحاصمة لمتغيرات

 الدكؿ ىذه حددتيا التي المطالب بيف مف كىذا التريبس اتفاؽ مراجعة مف البد كاف بالديناميكية،

 عدة حدد الذم 2001 لمتنمية الدكحة مؤتمر في ذلؾ كاف كقد التطكرات، ىذه مكاكبة تستطيع حتى

 مصالح مع تتكافؽ بحيث التريبس اتفاؽ عمى تعديبلت إحداث كجكب في تمثمت رئيسية مسارات
                                                           

تطبيؽ عمى السيد أحمد عبد الخالؽ، االقتصاد السياسي لحماية حقكؽ الممكية الفكرية في ظؿ التريبس مع ال – 1
نقؿ التكنكلكجيا لمدكؿ النامية، بحكث مؤتمرات الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية، 

، ص 2004، 1، ط01كمية الشريعة كالقانكف كغرفة تجارة كصناعة دبي، اإلمارات العربية المتحدة، المجمد 
370 ،371. 

. متحصؿ عميو مف: بركاف نبيمة، مذكرة 1994ارة مف حقكؽ الممكية الفكرية اتفاقية الجكانب المتصمة بالتج – 2
 .152، ص 2010-2009نيؿ شياد الماجستير، كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ، جامعة دالي ابراىيـ، الجزائر، 
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 االقتصادية التنمية عجمة لدفع كأداة الفكرية الممكية حقكؽ تحكيؿ خبلؿ مف ىذا طبعا الجنكب

 .1نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ يف كاالجتماعية

 أشكالو، بكافة الخدمات قطاع ( GATS ) الخدمات في لمتجارة العامة االتفاقية احتكت لقد

 كالخطكة الجديد الدكلي التجارم النظاـ عنيا أسفر التي النتائج أىـ مف االتفاؽ ىذا يعتبر حيث

 التحرير مفيكـ تكسيع أجؿ مف جديدال الدكلي التجارم النظاـ في الخدمات قطاع دمج نحك األكلى

 قطاعا 155 ك نشاط 12" إلى الخدمات تقسيـ تـ الشأف ىذا في ،2األصعدة كافة عمى التجارم

 انتقاؿ الجكم، النقؿ االتصاالت، المالية، الخدمات ] قطاعية مبلحؽ بأربعة االتفاقية كأرفقت فرعيا،

 .3الطبيعييف" األشخاص

 عمى قادرة غير جعميا نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ داتاقتصا بو تتسـ الذم الضعؼ إف

 زيادة حتمية إلى أدل األمر ىذا الخدمات، قطاع بينيا مف داخميا القطاعات بمختمؼ النيكض

 الخدمات في لمتجارة العامة االتفاقية أقرت كعميو ،4القطاع ليذا الدكلية التجارة نمك في مساىمتيا

 التجارة في نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ مشاركة زيادة تسيير إلى تيدؼ أنيا عمى ديباجتيا عبر

 التحرير تحقيؽ أجؿ مف كالفنية كالمساعدات المعكنة تقديـ طريؽ عف كىذا الخدمات بقطاع المتصمة

 المادة رتوقأ ما ىذا طبعا المجاؿ، ىذا في الكطنية تشريعاتيا ءمةكاكم الخدمات، قطاع في التجارم

 .5الخدمات في التجارة بشأف العاـ االتفاؽ مف الرابعة

 النامية الدكؿ حاجيات مراعاة ىك آنفا الذكر جاء كما الجاتس اتفاؽ في الرئيسية الجكانب أحد

 فرض في الحؽ منحيا تـ لذا مدفكعاتيا مكازيف في تكاجييا التي العراقيؿ خاصة نمكا األقؿ كالبمداف

                                                           

المكتبة محمد رؤكؼ حامد، حقكؽ الممكية الفكرية ) رؤية جنكبية مستقبمية (، سمسمة كراسات مستقبمية،  – 1
 .63، 62، ص 2002، 1األكاديمية، مصر، ط

مصطفى رشدل شيحة، اتفاقات التجارة العالمية في عصر العكلمة، دار الجامعة الجديدة، مصر، د.ط،  – 2
 .173، ص 2004

، 2003، 1بساـ الحجار، العبلقات االقتصادية الدكلية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ط – 3
 .237 ،236ص 
فاطمة بكسالـ، أثر تحرير التجارة الدكلية في الخدمات عمى كفاءة النشاط المصرفي في الدكؿ النامية،  – 4

، 2011مذكرة نيؿ شيادة الماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير، جامعة منتكرم ) قسنطينة (، الجزائر، 
 .52ص 

5 – Uruguay Round Agreement, General Agreement Trade in Services, part 02.art 04. World Trade 

Organization Website : https://www.wto.org. Date viewed: 06/03/2017Time 23:10 

https://www.wto.org/
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 الدكؿ ىذه تمتـز كالتي الخدمي بالنشاط اصةالخ كالتحكيبلت المدفكعات عمى الزمف محددة قيكد

 .1بتحريرىا

 التجارة منظمة تناكلتيا التي الرئيسية المجاالت أحد اآلخر ىك كاف االستثمار مجاؿ إف

 المفركضة الشركط باإلجراءات كالمقصكد بالتجارة، المتصمة االستثمار اجراءات اتفاؽ عبر العالمية

 تككف أف اإم اإلجراءات كىذه كيانيا داخؿ العمؿ في رغبة يال التي الشركات عمى الدكلة طرؼ مف

 يدقت أف شأنيا مف سمبية تككف أف أك االستثمار في الشركات رغبة مف تزيد حكافز شكؿ في ايجابية
 المتعمقة االجراءات ضبط االتفاؽ إنشاء مف اليدؼ كاف األساس ىذا عمى ،2الدكلية التجارة كتشكه

 زيادة مع العالمية، لمتجارة كالمشكىة المقيدة العراقيؿ كؿ مكافحة في ساىـت أحكاـ كفؽ باالستثمار

 منحت كقد االتفاؽ، في طرؼ ىي كالتي المنظمة في األعضاء الدكؿ لجميع االقتصادم النمك

 التجارة منظمة اتفاقات كسائر خاصة معاممة نمكا األقؿ كالبمداف ناميةال الدكؿ [ TRIMS ] اتفاقية

 في الخامسة المادة تناكلتيا التي االنتقالية الفترات االمتيازات شممت حيث الذكر، السالفة العالمية

 نفاذ تاريخ مف النامية لمدكؿ سنكات خمس إلى المدة ىذه "تصؿ االتفاؽ مف كالثالثة الثانية فقرتييا

 أيضا، النفاذ تاريخ مف سنكات سبع إلى تصؿ نمكا األقؿ البمداف أما العالمية، التجارة منظمة فاقيةات

 االستثمار اجراءات مف عنو اإلخطار تـ ما االلغاء طمب عمى ناءب االنتقالية الفترة تمديد يجكز كما

 ىذه في ،3االتفاؽ اىذ بأحكاـ االلتزاـ في كعراقيؿ صعكبات كجكد حاؿ في كىذا بالتجارة المتصمة

 مف [ ب – 03 ] الفقرة التاسعة المادة بأحكاـ التـز قد [ TRIMS ] فاؽات أف نجد بالتحديد النقطة

 اإلعفاء طمب تقديـ "يجكز أنو عمى صراحة نصت التي العالمية التجارة لمنظمة المنشئة المعاىدة

 .4يكما 90 يتجاكز ال أجؿ خبلؿ كذلؾ األطراؼ المتعددة التجارية االتفاقات بشأف

                                                           

 .156عبد الناصر نزاؿ العبادم، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .597 محمد عبيد محمد محمكد، المرجع السابؽ، ص – 2
[ مف االتفاؽ بشأف إجراءات االستثمارات المتصمة بالتجارة، منشكرات كزارة  03 – 02الفقرات ]  05المادة  – 3

 . عمى الرابط:02الصناعة كالتجارة كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مصر، ص 
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-

E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf 

 .14:15بتكقيت  07/03/2017 تاريخ االطبلع:
ء متحصؿ عميو: أسما 1994/ب مف اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية 03فقرة  09المادة  – 4

 .185مكالم، المرجع السابؽ، ص 

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
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 االتفاقات لسائر التجارم التحرير عممية أطرت العالمية التجارة منظمة تقدـ، ما عمى بناء

 تـ االقتصادم كالرفاه التنمية تحقيؽ في الرئيسية الجكانب أحد األخيرة ىذه كباعتبار القطاعية،

 بشأنيا الخاصة ـاألحكا في الحظناه ما كىذا نمكا، كاألقؿ النامية الدكؿ مساعدة عمى جاىدا العمؿ

 المعاممة مبدأ أساس عمى كالمستندة األطراؼ المتعددة التجارية القطاعية تاالتفاقيا ىذه في

 لمتجارة تحريرىا سياؽ في العالمية التجارة منظمة أف معمكـ ىك ككما ذلؾ إلى إضافة التفضيمية،

 في تضمنت األخرل كىي قطاعية غير اتفاقات عدة أيضا عنيا انبثؽ المستكيات كافة عمى العالمية

 نمكا. األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ كحاجيات متطمبات مراعاة ضركرة محتكاىا

 التجارية كالبيانات بالعبلمات خصيصا تعمؽ كالذم لمتجارة الفنية القيكد بشأف لبلتفاؽ بالنسبة

 كفاءة تطكير بيدؼ ىذا ،الشأف ىذا في الدكلية كلممقاييس الجكدة لمعايير مطابقتيا حتمية مع

 الدكؿ منحت كقد ،1الدكلية األسكاؽ عبر انسيابيا كتسييؿ التجارة عرقمة أشكاؿ كؿ منع مع االنتاج

 12 الفقرة الثانية المادة في االتفاؽ تضمنيا خاصة أحكاـ كفؽ تفضيمية معاممة نمكا كاألقؿ النامية

 ءمةكام األخيرة ىذه تستطيع حتى الدكؿ هىذ لفائدة كمحددة مناسبة زمنية فترات عمى أقرت التي

 نصت كذلؾ ،2[ المتقدمة األعضاء الدكؿ ] المستكردة األخرل األعضاء متطمبات مع منتجاتيا

 العالمية المنظمة في األعضاء لمدكؿ الفنية المساعدة تقديـ الزامية عمى االتفاؽ مف 11 المادة

 المعايير تطبيؽ كيفية في حتى ليا كالمعمكمة المشكرة تقديـ خبلؿ مف الجنكب دكؿ خاصة لمتجارة

 .3الدكلية القياسي التكحيد ىيئات في كالمشاركة الدكلية

 كالدعـ الكقاية اتفاقات إنشاء في كحاسـ ىاـ دكر نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ كاف لقد

 اتخاذ لمنظمةا في العضك الدكؿ ليذه العالمية التجارة منظمة أجازت الصدد ىذا في كاإلغراؽ،

                                                           

بف عيسى شافية، آثار كتحديات االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة عمى القطاع المصرفي الجزائرم، مذكرة  – 1
(، الجزائر،  03نيؿ شيادة الماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير ) جامعة الجزائر 

 .33، ص 2010-2011
، منشكرات كزارة الصناعة كالتجارة 1994مف االتفاؽ بشأف القيكد الفنية عمى التجارة  02/12المادة  – 2

 . عمى الرابط: 04كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مصر، ص 
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-

91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf 

 .14:50بتكقيت  07/03/2017تاريخ االطبلع: 
 

 ، المرجع نفسو.15، ص 1994مف االتفاؽ بشأف القيكد الفنية عمى التجارة  11المادة  – 3

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf
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 في التي الكاردات جّراء الدكلة عمى محتمؿ ضرر أم كجكد حالة في كىذا مضادة كقائية اجراءات

 تفضيمية ميزات الجنكب دكؿ منحت الشأف ىذا كفي ،1المحمي لممنتج كتيديد تككف األحياف بعض

 الزمنية لفتراتا في الميزات ىذه تمثمت االتفاؽ، في المكجكدة األحكاـ ىذه تطبيؽ عمى تساعدىا

 .2األخرل األعضاء لمدكؿ الممنكحة سنكات الثماف عف سنتيف بزيادة قدرت التي الممنكحة

 النامية الدكؿ في صدل المجاؿ ليذا كاف التعكيضية كاإلجراءات الدعـ التفاؽ بالنسبة

 الدكؿ ليذه االقتصادية السياسة تطكير في كبرل أىمية لو الدعـ أف اعتبار عمى نمكا األقؿ كالبمداف

 عمى قادرة األخيرة ىذه تجعؿ التي استثناءات الجنكب دكؿ منحت كقد المنظمة، في األعضاء

 ذلؾ سياؽ في االقتصادم، تككينيا ضعؼ أساس عمى طبعا كىذا تدريجيا االتفاؽ بأحكاـ االلتزاـ

 ،3صادراتيا تدعـ أف بإمكانيا أمريكي دكالر ألؼ عف الفردم الدخؿ إجمالي فييا يقؿ يالت الدكؿف
 فيما أما النامية، الدكؿ مف بطمب سنتيف إلى لمتمديد قابمة سنكات "بثماف االنتقالية الفترة قدرت كقد

 النامية الدكؿ تمتـز لف المستكردة األسكاؽ داخؿ األجنبي المنتج عمى المحمي المنتج بدعـ يتعمؽ

 الزمنية بالميمة يتعمؽ فيما راألم نفس المنظمة اتفاقية نفاذ تاريخ مف سنكات 05 لمدة بحظره

 العامة المشركعات تأىيؿ عمى كالمساعدة الدعـ تقديـ جكاز إلى إضافة نمكا األقؿ لمبمداف الممنكحة

 .4الخصخصة" برامج مف تعتبر التي

 في المماثؿ السعر مف أقؿ تصديره سعر كاف إذا منتج أم أف الدكلي الصعيد عمى السائد مف

 تيديد أك المستكردة لمدكلة ضرر احداث كبالتالي المشابية، بالمنتجات تعمؽي فيما الدكلية األسكاؽ

 العالمية التجارة منظمة تطرقت األساس ىذا كعمى المحمية منتجاتيا يخص فيما مستقببل لحدكثو

 األكركجكام لجكلة الختامية الكثيقة في أساسا كرد كالذم اإلغراؽ مكافحة إجراءات بشأف لبلتفاؽ

 أحكاـ عمى التجارية االتفاقات مف كغيره احتكل كقد لممنظمة، المنشئة األساسية القاعدة تعتبر التي

 بعض ىناؾ أف إال بيا، االلتزاـ االتفاؽ في طرؼ ىي كالتي المنظمة في األعضاء الدكؿ عمى كجب

 تالميزا الذكر نخص حيث عندىا الكقكؼ مف البد نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مست القكاعد
 عمى البد إذ الدكؿ ليذه خاصة عناية االتفاؽ مف 15 المادة منحت فقد ليا، الممنكحة التفضيمية

                                                           

 .86ي كحقكؽ الدكؿ النامية، المرجع السابؽ، ص بف زغيكة محمد، النظاـ التجارم الدكل – 1
 .128عاطؼ السيد، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .158عبد الناصر نزاؿ العبادم، المرجع السابؽ، ص  – 3
 .27 – 26مصطؼ ياسيف محمد األصبحي، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 إجراءات بتطبيؽ الكامؿ التزاميا قبؿ الدكؿ ليذه الفنية كالمساعدة المعكنة تقديـ المتقدمة الدكؿ

 .1اإلغراؽ مكافحة

 كمكحد منصؼ نظاـ اءبن أىمية عمى العالمية التجارة منظمة طرؼ مف الضكء تسميط تـ

 كضح الذم الجمركي التقييـ اتفاؽ في ذلؾ تمخص حيث لمسمع، الجمركية الرسكـ قيمة لتحديد

 بالسمطات يتعمؽ فيما خاصة االتفاؽ في األطراؼ الدكؿ عاتؽ عمى الممقاة االلتزامات مختمؼ

 مف األكلى لمادةا أقرت حيث الجمركية، الرسكـ قيمة كتحديد المستكرد مع كتعامبلتيا الجمركية

 المستكردة لمسمع التعاقدية بالقيمة األخذ في تتمخص كالتي الجمركي لمتقييـ طرؽ عدة عمى االتفاؽ

 التغميؼ تكاليؼ مثؿ أخرل عناصر لتشمؿ تعديميا مع كالبائع المشترم بيف الصفقة قيمة أم

 .2المساعدة العكامؿ ككؿ كاإلتاكات كالحاكيات

 لمتقييـ القكاعد ىذه مف قاعدة أم تعذر حاؿ في بديمة أخرل طرؽ عمى أيضا النص تـ لقد

 أك المحسكبة أك الخصـ قيـ المماثمة، السمع قيمة أك المطابقة السمع قيمة ] الذكر كنخص الجمركي

 نصت الذم االتفاؽ ىذا في نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ مكانة ىك االتفاؽ ىذا في ييـ ما [، االحتياطية

 انتقالية فترات في تمثمت الدكؿ ليذه خاصة عناية منح تـ حيث االتفاؽ مف 20/01 المادة عميو

 طبعا ،3لممنظمة الدكلة انضماـ تاريخ مف أك االتفاؽ ىذا نفاذ تاريخ مف ابتداءا سنكات بخمس قدرت

 مستقببل االلتزاـ عمى كتمكينيا باقتصاداتيا االرتقاء أجؿ مف الدكؿ ىذه لحاجيات تمبية يعتبر ىذا

 االتفاؽ. ىذا حكاـبأ

 النظاـ إدارة في متخصصة دكلية كككالة العالمية التجارة منظمة أف عميو المتعارؼ مف

 األعضاء الدكؿ كافة بيف تربط تجارية عبلقات عمى فمكو في يحتكم كالذم الجديد الدكلي التجارم

 ىذه لفض نظاـ ءبنا الحتمي مف كاف الدكلية التجارية العبلقات تمؾ عمى ظير مما المنظمة، في

                                                           

لدكلية، مذكرة نيؿ شيادة الماجستير، براىيمي جماؿ، شركط الدكلة األكلى بالرعاية في العبلقات التجارية ا – 1
 .157، ص 2011كمية الحقكؽ، جامعة تيزم كزك، الجزائر، 

، 1994مف اتفاؽ التقييـ الجمركي  01، المادة 94مف اتفاقية جات  07االتفاؽ الخاص بتطبيؽ المادة  – 2
 الرابط: . عمى01منشكرات كزارة التجارة كالصناعة كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مصر، ص 

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/ 

 .15:47ت بتكقي 08/03/2017تاريخ االطبلع: 
 

 .157 براىيمي جماؿ، المرجع السابؽ، ص – 3

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1459/SummaryofcustomsvaluationinArabic.doc
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 مع التجارة لمجاالت كشامؿ مكحد نظاـ ىناؾ أصبح حيث الدكلي، التجارم الطابع ذات النزاعات

 التنكيو تـ األساس ىذا عمى الدكلية، التجارية النزاعات فض أجؿ مف القانكني الجانب نحك التكجو

 لكف لمتجارة، العالمية المنظمة أكجدتو الذم النزاعات فض نظاـ في الجنكب دكؿ إشراؾ حتمية عمى

 بيا يتمتع التي االقتصادية كالمككنات الظركؼ جؿ فيو تراعى إطار كفؽ يككف أف البد االدماج ىذا

 الفقرة الثالثة المادة في صراحة نصت التي التسكية تفاىـ مذكرة في جاء بما عمبل ىذا الدكؿ، ىذه

 في مركزم عنصر لمتجارة العالمية لمنظمةا إطار في التجارية النزاعات تسكية "نظاـ منيا الثانية

 .1المترتبة..." كالتزاماتيا األعضاء الدكؿ حقكؽ عمى كالمحافظة األمف تكفير

 التجارم الطابع ذات النزاعات تسكية مجاؿ في التفضيمية المعاممة مبدأ تفعيؿ سبيؿ في

 المستمدة األحكاـ يف الخاصة العناية ىذه تمخصت المنظمة في األعضاء الدكؿ بيف ما الحاصمة

 الرابعة مادتيا في التفاىـ مذكرة كضحت كلقد ،2الجديدة النصكص إلى إضافة سابقة إجراءات مف

 ىذه خبلؿ النامية الدكؿ كمصالح لمشاكؿ األىمية إيبلء كجكبية عمى بالمشاكرات المتعمقة 10 الفقرة

 مف المقدمة الطمبات في لمنظر ةخطك  كأكؿ تعتبر المشاكرات مرحمة أف اعتبار عمى كىذا ،3المرحمة

 بيا البلحقة كاألضرار المتخذة التدابير حكؿ بينيا فيما التشاكر تحقيؽ بغية المتنازعيف الطرفيف أحد

 كبالتالي المتنازعة األطراؼ يرضي ككدم قانكني بشكؿ كمعالجتيا بتقديرىا ليا الرافض الطرؼ عمى

 العالمية المنظمة كبيف بينيا الثقة خمؽ ميـ أمر مةالمرح ىذه في النامية لمدكؿ خاصة عناء اعطاء

 لمدكؿ حافزا يصبح األمر ىذا أف كما الدكلية، التجارية النزاعات فض لنظاـ عاـ كإطار لمتجارة

 لمدكؿ تبعية في كجعميا االقتصادم لتصنيفيا مراعاة عدـ مف تخكؼ ليا يكالت االنضماـ في الراغبة

 التحكيـ فريؽ تككيف عممية إلى التطرؽ تـ المرحمة ىذه إلى إضافة المنظمة، في األعضاء المتقدمة

 فريؽ يحتكم أف مف البد المتقدمة الدكؿ مف كآخر النامية البمداف مف عضك بيف النزاع كاف "إذا

 أنو عمى التفاىـ مذكرة أيضا أقرت ذلؾ سياؽ النامية...كفي الدكؿ مف عضك مف األقؿ عمى التحكيـ

                                                           

، منشكرات كزارة 1994مف تفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات  03/02المادة  – 1
 التجارة كالصناعة كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مصر. عمى الرابط:

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-

91B37458A43F/1478/DSUTextArabic.pdf 

 .19:30بتكقيت  08/03/2017تاريخ االطبلع: 
 

 .413منرة أحمد عبد اهلل البشارل، المرجع السابؽ، ص  – 2
 ، المرجع السابؽ.1994مف تفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات  04/10المادة  – 3

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1478/DSUTextArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1478/DSUTextArabic.pdf
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 بالتدابير يتعمؽ فيما النامية الدكؿ كحاجيات بمتطمبات االىتماـ كالقرارات لتكصياتا تنفيذ مراقبة عند

 .1النزاع..." محؿ

 بشكؿ فيو تتكمـ نص تخصص لـ النزاعات لتسكية التفاىـ مذكرة أف عمى المبلحظ مف

 المكاد بعض في فقرات تخصيص كفؽ ذلؾ كاف بؿ النامية، لمدكؿ الممنكحة الميزات عف تفصيمي

 نصكصا خصصت كرد كما التي األطراؼ المتعددة التجارية االتفاقات عكس كىذا آنفا ذكرت يالت

 األقؿ البمداف فإف ذلؾ غرار عمى لكف الدكؿ، ليذه الممنكحة التفضيمية الميزات مختمؼ فييا تصؼ

 في ذلؾ تمخص حيث التجارية النزاعات لتسكية التفاىـ مذكرة في كامبل نصا ليا تخصيص تـ نمكا

 كقد نمكا، األقؿ البمداف مف باألعضاء الخاصة باإلجراءات تتعمؽ جاءت كالتي 24 المادة محتكل

 طرفا البمداف ىذه مف عضك يككف التي النزاعات بفض يتعمؽ فيما بالمركنة التحمي بكجكب أقرت

 ازجي رئيس أك لممنظمة العاـ لممدير يجكز بالفشؿ باءت إذا المشاكرات مرحمة في أف كما فييا،

 .2نمكا األقؿ الدكلة تقدمو طمب كفؽ كىذا كالكساطة الحميدة بالمساعي يقكـ أف النزاعات تسكية

 كمراعاة العالمية التجارة منظمة عميو استندت الذم التفضيمية المعاممة مبدأ مف االستفادة إف

 صنيفاتيات في الكارد االختبلؼ غرار عمى المنظمة في األعضاء الدكؿ مختمؼ كمتطمبات لحاجيات

 التجارية االتفاقات استيعاب في الدكلة تمؾ قدرات حسب كذلؾ االستفادة درجة كتاتتف االقتصادية،

 القكؿ يمكف كعميو أحكاـ، مف احتكتو بما كااللتزاـ تطبيقيا عممية فيـ مف كتمكنيا األطراؼ المتعددة

 العضك. الدكلة بو تتسـ الذم االقتصادم الييكؿ بطبيعة أساسا مرتبطة االستفادة أف

 ضمف لمتجارة العالمية المنظمة منحتيا التي الخاصة العناية حكؿ تناكلو تـ ما خبلؿ مف

 نقاط عدة عنو تمخصت األمر ىذا أف عمى التنكيو مف البد األطراؼ، المتعددة التجارية اتفاقاتيا

 الدكر كؿح أجراىا دراسة في الدكلي النقد صندكؽ أقر كقد المجاالت مختمؼ شممت ايجابية

 ىذه اندماج عممية سيمت أنيا كما نمكا، كاألقؿ النامية لمبمداف النمك تحقيؽ في لعبتو الذم االيجابي

                                                           

[ مف مذكرة تفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات  21 – 12 – 08المكاد ]  – 1
 ، المرجع السابؽ.1994

ة العالمية لمتجارة، مذكرة نيؿ شيادة الماجستير، كمية جديد رابح، خصكصيات تسكية المنازعات بالمنظم – 2
 .136، ص 2012-2011الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تيزم كزك، الجزائر، 
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 أدل الدكلي التجارم التبادؿ في المتزايدة الحركية أف حيث ،1الجديد الدكلي التجارم النظاـ في الدكؿ

 ( المنظمة في األعضاء ) المتقدمة كؿالد أسكاؽ إلى النامية الدكؿ صادرات نفاذ امكانية زيادة إلى
 التدريجي التحرير مف – ذكره سالفا جاء كما -  استفادت نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ كأف خاصة

 .2المجاالت مختمؼ في لتجارتيا

 المتعددة اتفاقاتيا في العالمية التجارة منظمة منحتو الذم التدريجي التحرير خبلؿ مف

 زراعية منتجات مف صادراتيا تكسيع في فرصيا نمكا كاألقؿ اميةالن الدكؿ أصبحت األطراؼ،

 بيا، االلتزاـ التجارية االتفاقات ىذه في األطراؼ مف البد أحكاـ كفؽ مضمكنة كمبلبس كمنسكجات

 أىـ مف الحرة التجارة أف حقيقة ىك الدكلي التجارم النظاـ عميو يستند الذم األساس أف حيف في

 التجارة أف معمكـ ىك كما ىذا طبعا المجاالت شتى في التنمية عجمة دفعك  النمك، إنعاش مسببات

 التجارية العبلقات بتنظيـ يقكـ تجارم نظاـ بدكف لتنمية كجكد فبل ،3لؤلخرل حتمية كبلىما كالتنمية

 النظاـ بيا يتصؼ أف البد شركطك  متطمبات ليا أيضا التنمية أف فحي في الدكلي، الصعيد عمى

 عادلة. حرة تجارة تحقيؽ ىي خاصية أىـ أف حيث ي،الدكل التجارم

 كاألقؿ النامية الدكؿ في العالمية التجارة منظمة التفاقات االيجابي الدكر حكؿ أكثر لمتكضيح

 ضمنيا يندرج التي السمع تجارة فتحرير حدل، عمى تناكلتو مجاؿ كؿ إلى التطرؽ مف البد نمكا،

 االقتصادية الدراسات مختمؼ أكدت الذكر السالفة رىاكغي كالمبلبس كالمنسكجات الزراعة قطاع

 طريؽ عف الجنكب دكؿ ألكضاع بمراعاتيا األطراؼ المتعددة التجارية االتفاقات ىذه أف عمى

 الدكؿ، ىذه اقتصادات عمى بااليجاب األمر ىذا عاد – آنفا كردت التي – التفضيمية الميزات

 فرصة منح الزراعية السمع تجارة تحرير اتفاؽ بمكجب الزراعية السمع مس الذم التجارم فالتحرير

 في األعضاء المتقدمة الدكؿ ألزمت التي الجمركية التخفيضات كفؽ كذلؾ الدكلية األسكاؽ ؽاخترا

 المعاممة مبدأ إطار في الممنكح الزراعة قطاع في التدريجي التحرير أف إلى إضافة المنظمة،

 لؤلكضاع كمراعاة كىذا الدكؿ ىذه في الكطنية لمصناعة الحماية بعض ما نكعا أعطى التفضيمية

                                                           

عبد الفتاح مراد، المكسكعة الكبرل لمجات ] شرح النصكص العربية التفاقيات الجات كمنظمة التجارة  – 1
 .97 – 96العالمية [، ب.د.ف، مصر، د.س.ف، ص 

 .97 – 96عبد الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص  – 2
عادؿ الميدم، عكلمة النظاـ االقتصادم العالمي كمنظمة التجارة العالمية، الدار المصرية المبنانية، مصر،  – 3
 .304، ص 2004، 3ط
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 أقره الذم تقميصو أك الدعـ الغاء أف كما بالضعؼ، يتسـ الذم الزراعي األداء كخاصة االقتصادية

 في األسعار ارتفاع كبالتالي اإلنتاج تكمفة ارتفاع إلى يؤدم الزراعي المجاؿ في التجارة تحرير اتفاؽ

 إنتاجيا تحسيف في نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ لدل حافزا يككف أف شأنو مف مراأل كىذا الزراعية السمع

 مف االستفادة العكس عمى بؿ اـخال المكاد عمى صادراتيا في االعتماد كعدـ الزراعي القطاع في

 ىذا في كمتطمباتيا حاجياتيا تمبية استطاعت قد تككف كبالتالي الغذائية لمصناعة لبلتجاه المدخبلت

 جنكب افريقيا دكؿ المثاؿ سبيؿ عمى خاصة نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ مف العديد أف كما ،1اؿالمج

 مف غالبية ليا يكالت الغذائي المنتكج بدعـ تقكـ ال التي [ SUB SAHARAN AFRICA ] الصحراء

 الفردم دخؿال ناحية مف بالنفع عمييـ تعكد لمغذاء الدكلية األسعار فارتفاع بالزراعة، ييتمكف الفقراء

 اعتبر كىذا الدكؿ، ليذه المحمية األسكاؽ في تمقائيا يككف الحاصؿ األسعار في فاالرتفاع الفئة ليذه

 .2الزراعة لقطاع التجارم التحرير عف ناتج ايجابي شيء

 كلممنظمة ليا كبير تحدم يعتبر نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ في الغذائي األمف تحقيؽ إف

 أف البد األكلى مف يجعؿ رابط ليما الغذائي كاألمف التجارة مفيكـ أف أساس ىعم لمتجارة العالمية

 الصدد ىذا في بالضعؼ، االقتصادم ىيكميا يتسـ التي الدكؿ في خاصة المجاؿ ليذا مااىتما تكلي

 تجارية سياسة ضبط أف عنيا تمخض يكالت كالتنمية التجارة بيف العبلقة ضمف سالفا جاء ككما

 إطار في لمتجارة العالمية المنظمة جاىدة عممت لذا الغذائي، األمف تحقيؽ باتمسب أىـ راشدة

 ما كىذا كالجكع، التغذية نقص ظاىرة فييا تراعى تجارية سياسة كضع عمى الدكلية التجارة تحرير
 تكبح التي العراقيؿ مف كالحد الجمركية التعريفات تخفيض أف العالمية التجارة تحرير ةادع يراه

 تحسيف مع االجتماعي الرفاه مستكل رفع في ايجابي صدل ليا الدكلي الصعيد عمى التجارة انسياب

 .3لمغذاء الصافية المستكردة الدكؿ في خاصة الغذائية الكضعية

                                                           

 .143 -141بف مسعكد عطااهلل، المرجع السابؽ، ص  – 1
يف ) تقديـ (، أثر اتفاقات الجات عمى تجارة السمع الزراعية سماح سيد أحمد مرسي، ابراىيـ نصر الد – 2

، ص 2012، المركز الدكلي لمتحكيـ كالتكثيؽ كالكساطة كالممكية الفكرية، مصر، د.ط، 1995االفريقية منذ عاـ 
235. 

امية، عريبي مريـ، آثار سياسات تحرير الجارة الدكلية عمى تحقيؽ األمف الغذائي المستداـ في الدكؿ الن – 3
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 قطاع في االستثمار دعـ معكنات عمى التركيز تـ الزراعة في التجارة تحرير اتفاؽ إطار في

 بأحكاـ لبللتزاـ الدكؿ ىذه تحفيز إلى ذلؾ أدل مما نمكا قؿكاأل النامية لمدكؿ الممنكحة الزراعة

 القطاع في أدائيا تحسف في تساىـ أف شأنيا مف يالت المساعدات ىذه مف لبلستفادة االتفاؽ

 في األعضاء الدكؿ بيف البلمساكاة خفض عمى الزراعية لمسمع التجارم التحرير ساعد كما الزراعي،

 عمى الحفاظ المثاؿ سبيؿ عمى المستدامة التنمية بتحقيؽ يتعمؽ ما كؿ أيضا مراعاة مع المنظمة،

 أىمية مف الزراعي لمقطاع كلما ،1( السمكية ةالثرك  ) الصيد دعـ ىنا الذكر كنخص البحرية المكارد

 النباتية كالصحة بالصحة الخاصة التدابير اتفاؽ في ذلؾ تمثؿ حيث صمة ذات باتفاقات الحاقو تـ

 إنساني، حؽ يعتبر الذم لئلنساف كالعقمية الجسمية لمسبلمة القانكنية الحماية تكفير مفاده كاف كالذم

 التي األحكاـ حدكد في لكف كالنباتية الحيكانية الثركة عمى بالمحافظة اىتمامو ذلؾ إلى ضؼ

 نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ استفادت كقد ،النباتية كالصحة بالصحة الخاصة التدابير اتفاؽ يتضمنيا

 تحقيؽ عمى الدكؿ ىذه ةمساعد بغية سالفا ذكرىا تـ امتيازات التعبير صح إف أك استثناءات مف

 اتفاؽ أف القكؿ يمكف كعميو االتفاؽ، في أحكاـ مف جاء ما مع الكطنية تشريعاتيا في ءمةكاالم

 اساتيالسي "الحيز ذلؾ أعطى قد لمتجارة العالمية المنظمة اطار في الزراعة بشأف التجارة تحرير

 الجكع عمى كالقضاء الغذائي أمنيا تحقيؽ أجؿ مف االقتصادم تصنيفيا اختبلؼ عمى لمبمداف

 .2كالفقر"

 يحقؽ األخير ىذا فإف الزراعة مجاؿ في التجارة تحرير اتفاؽ حكؿ ذكره كرد ما خمفية عمى

 مف ديدالع في ذلؾ عمى التأكيد جاء كقد الجنكب دكؿ في الغذائي األمف مف مبلئمة مستكيات

 المحققة المستكيات ىذه أف عمى التنكيو مع الميداف في باحثيف مف المقدمة االقتصادية الدراسات

 .3نمكىا مستكل إلى إضافة حدل عمى دكلة لكؿ االقتصادم الييكؿ طبيعة حسب تتبايف

 المنسكجات صناعة األكركجكام لجكلة الختامية الكثيقة شممتيا التي الميمة المجاالت مف

 خبلؿ مف المجاؿ ىذا في التجارة بتحرير القياـ ضركرة عمى شأنيا في اإلقرار تـ يكالت لبسةكاأل
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 أىمية ذا القطاع ىذا كيعتبر السمع، في التجارة بشأف األطراؼ المتعددة االتفاقات سائر مع ادراجو

 عمى سباألسا كاعتمادىا االقتصادم تككينيا لضعؼ نظرا كذلؾ نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ لدل

 لتحقيؽ أساسية كقاعدة كالمبلبس المنسكجات صناعة إلى تنظر الجنكب فدكؿ لذا الخاـ، المكاد

 النظاـ مف جعمت التي العكلمة لكاقع كنتيجة (، االقتصادم التنكيع ) دخميا مصادر في التنكيع

 التجارية تياكاتفاقا لمتجارة العالمية المنظمة كجكد ظؿ كفي ديناميكي طابع ذا الدكلي االقتصادم

 جممة ارساء فيو كاف حيث لمعكلمة القانكني االطار أنيا عمى كصفيا تـ يكالت ،األطراؼ المتعددة

 إدارة ميمة لو خّكؿ الجاىزة كالمبلبس المنسكجات تجارة حكؿ اتفاؽ قالب في القانكنية القكاعد مف

 لمتجارة المشكىة العراقيؿ ؿك مف الحد بيدؼ السمع مف المجاؿ ىذا في الدكلية التجارية العبلقات

 باإليجاب يعكد األمر ىذا كبالتالي الجمركية التعريفات تخفيض االتفاؽ في جاء ما أىـ كمف الحرة

 أف حيث التفضيمية، المعاممة مبدأ إطار في امتيازات عمى حصمت كأنيا خاصة الجنكب دكؿ عمى

 األعضاء المتقدمة الدكؿ كاؽأس إلى كالمبلبس المنسكجات في السمع مف صادراتيا كصكؿ فرص

 مف العديد أف إلى إضافة ،1خاصة بميزات فييا تتمتع التي خاصة مؤشرىا يرتفع المنظمة في

 في التجارة عمى المفركضة القيكد الغاء أف عمى احصائيات تكثيؽ خبلؿ مف أكدت الدراسات

 بنسبة االنتقالية العشر سنكاتال بانتياء النامية الدكؿ صادرات "زيادة إلى تؤدم كاأللبسة المنسكجات

 .2لممبلبس" ٪78 كبنسبة لممنسكجات، 135٪

 أف عمى عميو متفؽ ىك ما الكقائية، األحكاـ بشأف االتفاؽ خبلؿ مف الكقائي الصعيد عمى أما

 تمس أضرار تظير أف الممكف مف األطراؼ المتعدد الدكلي التجارم النظاـ بيا يتسـ يالت الحركية

 العالمية المنظمة في عضك ىي يالت باألحرل أك النظاـ ىذا في المندمجة لمدكؿ االقتصادم الييكؿ

 مف الدكؿ تتخذىا كقائية بإجراءات القياـ تفعيؿ أمر عاتقيا عمى األخيرة ىذه اتخذت لذا لمتجارة

 أك التنبؤ حاؿ في االلتزامات جدكؿ في المدرجة التزاماتيا مف بعض تعميؽ أك بتعديؿ القياـ خبلؿ

 كىذا الكاردات تزايد بسبب الكطني منتكجيا ىعم حدكثو محتمؿ أك جسيـ ضرر كجكد مف حقؽالت

 زمنية فترات اعطاء ىك اآلخر االيجابي كالجانب بالمساكاة الدكؿ ظركؼ فيو يراعى ايجابي أمر

 رالخط مف منتجاتيا لحماية مضادة كقائية بإجراءات القياـ أجؿ مف نمكا كاألقؿ النامية لمدكؿ أطكؿ
 الدكؿ. ىذه كحاجيات لمتطمبات تقدير يعتبر كىذا المحتمؿ أك الكاقع
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 ينظـ لكي جاء كالذم باالستثمار المرتبطة التجارية االجراءات بشأف لبلتفاؽ بالنسبة أما

 في طرؼ ىي كالتي المنظمة في األعضاء الدكؿ عمى البد التي كاألحكاـ القكاعد مختمؼ كيضبط

 الحركية تمؾ تحقيؽ إلى إضافة األجنبية، االستثمارات مختمؼ جذب أجؿ مف بيا االلتزاـ االتفاؽ

 لمدكؿ المجاؿ ىذا في األىمية ايبلء تـ كقد الدكلي، الصعيد عمى االستثمارات تسيير في كالحرية

 في يتمثؿ كاف االىتماـ ىذا لكف االتفاؽ، ديباجة في جميا جاء كما األعضاء نمكا كاألقؿ النامية

 بالتحرير لمقياـ الذكر سالؼ في جاء كما الجنكب لدكؿ استثناء منح خبلؿ مف قاليةاالنت الفترات

 مف تتحقؽ التي المكاسب جّراء أنو المحتمؿ كمف ،1االستثمار تسيير عممية في لمتجارة التدريجي

 الثقة مف نكعا يخمؽ أف الممكف مف االستثمار خاصة المجاالت شتى في لمتجارة التدريجي التحرير

 المكقؼ أك النظرة تمؾ كمحك ،2المباشر األجنبي االستثمار في نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ لدل

 االقتصادم ىيكميا عمى طرخ ىك األجنبي لممستثمر الحرية حمن أف عمى الدكؿ ىذه مف المتخذ

 شكىةم األخيرة ىذه تككف أف الممكف مف التي التدابير بشتى مكاجيتو يجب لذا لمصالحيا كتيديد

 التجارة تحرير في كالمتمثؿ العالمية التجارة منظمة إليو تيدؼ لما عرقمة أماـ نصبح بالتاليك  لمتجارة

 العالمية.

 ما األطراؼ، المتعددة اتفاقاتيا عبر العالمية التجارة منظمة بيا أتت التي االيجابية النقاط مف
 تكضيح األخير ىذا خبلؿ مف منظمةال استطاعت حيث التعكيضية كاإلجراءات الدعـ باتفاؽ يتعمؽ

 النظاـ إطار في بو المسمكح الدعـ عمى كالتركيز أنكاعو، مختمؼ تحديد مع لمدعـ العاـ المفيكـ

 ضارا األعضاء الدكؿ مف دكلة أم في المقدـ الدعـ يككف أف يجب ال بحيث الجديد الدكلي التجارم

 حيف في بأحكامو، ممزمة فيي االتفاؽ في طرؼ ىي التي الدكؿ خاصة الدكلية التجارية بالعبلقات

 التي العامة القاعدة منطمؽ مف كىذا قانكنية مسؤكلية عنو يترتب األحكاـ بيذه إخبلؿ أم أف يعتبر

 لمتجارة العالمية المنظمة ذلؾ إدارة في األمر لو يخكؿ مف أف التنكيو مع الدكلية المعاىدات تحكـ

 المتعمؽ االتفاؽ مف الثاني الشؽ أماـ نككف بالتحديد لنقطةا ىذه كفي المنازعات، تسكية جياز عبر

 عمى الحصكؿ لمتجارة المشكه الدعـ مف تضرر عضك دكلة ألم يسمح الذم التعكيضية باإلجراءات

 كىذا متعددة، طرؽ كفؽ عمييا الحصكؿ عممية تحديد تـ كالتي الحاصؿ الضرر لدفع تعكيضات
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 انتقامية مضادة اجراءات شكؿ اتخذت كالتي سائدة كانت التي المعامبلت مف الحد أجؿ مف طبعا

 الشأف ىذا في نمكا كاألقؿ النامية بالدكؿ يتعمؽ فيما أما الدكلية، التجارة عمى الكخيـ األثر ليا كاف

 مف الممنكحة الزمنية الميؿ حكؿ تمحكرت التي االستثناءات سالفا ذكرنا ككما أنو االيجابي فالشيء

 االتفاؽ. بيذا االلتزاـ أجؿ

 لمتجارة الفنية العكائؽ اتفاؽ الدكلية التجارة تطكير في الميمة القطاعية غير االتفاقيات مف

"TBT،" أف حيث لمتجارة الفنية العكائؽ مصطمح مدلكؿ مف يتضح عنو ينبثؽ الذم االيجابي كالدكر 

 المتعمقة القيكد مؼمخت كاجيةم عمى دائما يعمؿ العالمية التجارة منظمة أطرتو الذم االتفاؽ ىذا

 مع البيانات تمؾ ءمةكام عمى المنظمة في األعضاء الدكؿ الزاـ مع لمسمع المكضحة بالبيانات

 االىتماـ ىذا تبمكر كقد [، ISO ] الدكلي الصعيد عمى بيا المعمكؿ الفنية كالمكاصفات المقاييس

 األعضاء لمدكؿ االتفاؽ ىذا يمنح كما فقط، المنتجة بالكمية االىتماـ كليس السمع إنتاج في بالنكعية

 عف النظر بغض الفنية كالمكاصفات لممعايير التكحيد عممية مف كميا االستفادة المنظمة في

 لمميؿ ىنا تتجو لـ التي نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ استثناءات ىناؾ لكف االقتصادم، تصنيفيا

 عمى يؤثر أف يمكف دكلي معيار أم تطبيؽ مف إعفائيا كىك ذلؾ مف أكثر ىك ما إلى بؿ الزمنية

 أك بالعكائؽ المتعمؽ االتفاؽ شجع األساس ىذا كعمى ،1الدكؿ ىذه صادرات كباألخص أكضاعيا

 الدكؿ ألسكاؽ نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ صادرات نفاذ فرص تحقيؽ عمى لمتجارة الفنية القيكد

 األعضاء. المتقدمة

 كالبمداف النامية لمدكؿ قدمت التي التفضيمية كالميزات لجمركيا التقييـ اتفاؽ إلى تطرقنا لما

 كإطار االتفاؽ، بأحكاـ االلتزاـ أجؿ مف الممنكحة االنتقالية الفترات عمى اقتصرت كالتي نمكا األقؿ

 التي الجمارؾ إدارة تقكـ أف أجؿ مف السمعة قيمة تحديد عممية في ايجابي دكر لو االتفاؽ ليذا عاـ

 االيرادات في نمكا يخمؽ مما ذلؾ، عمى بناء الجمركية الرسكـ فرض مع ذلؾ تفاؽاال ليا خّكؿ

 – ( الحرة لتجارةا ) - العامة بالقاعدة االخبلؿ كدكف االتفاؽ قكاعد إطار في الدكؿ ليذه الجمركية
 عمى اقدرتي بمدل مقركنة نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ عمى كاسقاطيا لبلتفاؽ االيجابية الميزة ىذه لكف

 االقتصادم. لييكميا تصاعدم منحى تحقيؽ
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 مذ تعتبر العالمية التجارة منظمة طرؼ مف اإلغراؽ مكافحة سبيؿ في المتخذة التدابير إف
 العبلقات عمى قبؿ مف سائدة كانت التي التصرفات جؿّ  مف نيائي بشكؿ التخمص في بالغة أىمية

 القياـ نكعيا كاف ميما لمسمع االنتاج عمى القدرة ليا التي الدكؿ بعض كانت حيث الدكلية، التجارية

 ؽيخم مّما أخرل لدكؿ المحمية األسكاؽ إغراؽ بغرض المنتج ليذا الحقيقي السعر قيمة في بتبلعبات
 بسبب دكلية تجارية نزاعات عدة ظيرت كعميو لو، الشبيو أك المماثؿ الكطني المنتج عمى ضررا ذلؾ

 التجارم لمنظاـ االستقرار عمى المحافظة عمى جاىدة عممت الميةالع التجارة منظمة لكف اإلغراؽ،

 مف استفاد حيث اإلغراؽ، مكافحة اتفاؽ كفؽ الدكلية التجارية لمعبلقات تكطيدىا مع الجديد الدكلي

 ىذه ألـز كما عمييا، المنصكص الحقكؽ ناحية مف المنظمة في األعضاء الدكؿ جميع االتفاؽ ىذا

 استثناء تـ – الذكر سالؼ في جاء كما – لكف االقتصادية، تصنيفاتيا تبلؼاخ عمى بأحكامو الدكؿ

 فنية كمساعدات معكنات قالب في ليا المقدمة التفضيمية الميزات بمكجب نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ

 اإلغراؽ. مكافحة اتفاؽ بقكاعد التدريجي االلتزاـ نحك لمتكجو أساسي كمنطمؽ

 ايجابيات مف عنيا انجر كما السمع في التجارة بشأف األطراؼ دةالمتعد االتفاقات إلى إضافة

 مف أيضا ما نكعا استفادت لمتجارة، العالمية المنظمة في العضك نمكا كاألقؿ النامية الدكؿ عمى

 كىذا الخدمات فئات جؿ شمؿ التجارم التحرير ىذا أف معمـك ىك ككما الخدمات في التجارة تحرير

 السنكية االحصائيات أف المبلحظ فمف لذا الجديد، الدكلي التجارم النظاـ مف أيتجز  ال جزء باعتبارىا

 لؤلىمية نظرا الخدمات تجارة عمى دائما التركيز تـ العالمية التجارة نمك حكؿ المنظمة بيا تقكـ التي

 نصيب نمكا كاألقؿ النامية لمدكؿ كاف كقد العالمية، التجارة نمك معدالت مف الرفع في تكتسييا التي

 الدكلي المستكل عمى الخدمات تجارة احصائيات آخر في جاء ما حسب كىذا الخدمات تجارة مف

 .1المجاؿ ىذا في العالمية التجارة مف ٪34 بحكالي الدكؿ ىذه مساىمة قدرت 2016 عاـ

 بتحرير القياـ أجؿ مف خاصة كمعاممة الجنكب دكؿ منيا استفادت التي االستثناءات إف

 خاصة الخدمات انتاج كفاءة مف الرفع في تمثمت مكاسب تحقؽ جعميا الخدمات، اعقط في تجارتيا
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 الثبلث الفئات ىذه أف حيث ،1( كالمصرفي المالي القطاع ) المالية كالخدمات كالنقؿ االتصاالت في

 السريع التكنكلكجي التقدـ عامؿ كنتيجة الخدمات، لقطاع األساسية البنية تعتبر الخدمات مف

 السمكية االتصاالت عمى يعتمد الذم عاـ كإطار الرقمي باالقتصاد يسمى ما نحك كالتكجو

 المصرفية لمخدمات إضافة األخير ىذا أعطى الذم كالمعمكمات الحاسكب كخدمات كالبلسمكية،

 تحرير أف إلى إضافة االلكتركني، الدفع نظاـ الذكر كنخص البنكية األنظمة بتطكير كذلؾ كالمالية

 اكتساب مع التكنكلكجيا مف االستفادة إلى يؤدم بدكره كالذم كالمصرفية المالية لخدماتا في التجارة

 تحسيف خانة في يصب كمو كىذا المنافسة مف المتكلد االحتكاؾ نتيجة فنية لميارات الكطنية العمالة

 قدمةالمت الدكؿ ألسكاؽ الخدمات مف النكع ىذا نفاذ فرص مف يزيد مّما المصرفية الخدمات كتطكير

 حركيتيا تسييؿ إلى راجع ىك الذم األمكاؿ لرؤكس تدفقات مف تستفيد سكؼ أنيا ذلؾ مف كاألىـ

 .2( المباشر األجنبي االستثمار تشجيع ) – الجاتس اتفاؽ ظؿ في خاصة األسكاؽ عبر

 في الخدمات قطاع في التجارة تحرير أف مفادىا نتيجة إلى التكصؿ تـ آنفا، جاء ما عمى بناء

 خاصة االجتماعي الرفاه مف نكعا حقؽ قد لمتجارة العالمية المنظمة عف المنبثؽ الجاتس فاؽات ظؿ

 يجب التي األساسية القكاعد بيف مف ذلؾ اعتبار تـ حيف في المنظمة، في العضك الجنكب دكؿ في

 الجديد. الدكلي التجارم لمنظاـ االندماج تحقيؽ سبيؿ في ليا أىمية كايبلء التركيز

 كالقكاعد األحكاـ كضع في الرئيسي المخكؿ بصفتيا لمتجارة العالمية المنظمة أف دالمؤك مف

 لمجاؿ أىمية إيبلء المنظمة عمى كاف الدكلية، التجارية العبلقات تكطيد لغرض المناسبة القانكنية

 عف الناتج كالتكنكلكجي العممي االزدىار نتيجة ممحكظ تطكر في العالـ كأف خاصة الفكرية الممكية

 األكركجكام لجكلة الختامية الكثيقة تضمنت سالفا الذكر تـ كما األساس ىذا كعمى العقؿ، ممكة

 أحكامو منطمؽ مف نرل الذم "التريبس" الفكرية الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة الجكانب اتفاقية

 حيث يالدكل الصعيد عمى الفكرم اإلبداع لمجاؿ القانكنية الحماية مف نكعا يضفي لكي جاء

 منيا كؿ منفردة بصكرة جاءت كالتي الفكرية الممكية بحقكؽ المتعمقة االتفاقات جؿّ  يكحد أف استطاع

 عاـ الصناعية الممكية لحماية باريس معاىدة المثاؿ سبيؿ عمى كنذكر ما مجاؿ في تتخصص

 إلى 1979 عاـ في المعدلة 1886 كالفنية األدبية المصنفات لحماية برف اتفاقية ككذلؾ ،1967
                                                           

 –فاطمة بكسالـ، أثر تحرير التجارة الدكلية في الخدمات عمى كفاءة النشاط المصرفي في الدكؿ النامية  – 1
 .56، المرجع السابؽ، ص -حالة الجزائر 

 .220، 219صفكت عبد السبلـ عكض اهلل، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 مفيـك إعطاء ذلؾ مف اليدؼ كاف كقد الفكرية، الممكية بحقكؽ الصمة ذات االتفاقات مف ذلؾ غير

 اتفاؽ أحكاـ تتضمنيا أف مف البد التي لممجاالت أكثر التكضيح مع الفكرية الممكية لحقكؽ كاسع

 الفكرية. الممكية حقكؽ عمى التجارم الطابع مف نكع أيضا اضفاء مع التريبس،

 في السائد الكعي عف ناتج الفكرية الممكية حقكؽ لمجاؿ أعطي الذم االىتماـ ىذا إف

 التنمية أساسيات مف الدكلية القانكنية الحماية كضماف الفكرية الممكية بأف الدكلي المجتمع

 الحاسكب برامج مف كؿ ضـ تـ أنو أيضا التنكيو مف البد الصدد ىذا في أنو كما االقتصادية،

 الدكلي الصعيد عمى الحاصمة التطكرات مع تماشيا ىذا عنيا، المفصح غير لسريةا كالمعمكمات

 كاألقؿ النامية لمدكؿ كبراأل الدافع ىي كانت المقكمات ىذه كؿ الجديد، العالمي النظاـ إطار كفي

 الجانب عف بالبحث كذلؾ المجاؿ، ليذا نظرتيا تغير أف لمتجارة لميةالعا المنظمة في العضك نمكا

 النظاـ ىذا اعتبار تـ حيث السمبية، التحديات مكاجية عمى كالعمؿ التريبس اتفاؽ في جابياالي

 تحفيز في يساىـ أخبلقي قانكني نظاـ إال ىك ما العقؿ ممكة عف ناتج ىك ما لحماية المتبع الجديد

 ىك ما عف عزلة في تعيش أف الممكف غير مف أنيا أيقنت كالتي الجنكب دكؿ في العممي البحث

 مف أنو كما الجديد، العالمي النظاـ مف جزء تككف أف كالبد الدكلي، المجتمع في متغيرات مف سائد

 عمى لؤلشخاص االبداعية القدرات تعزيز كالطكيؿ المتكسط المدل عمى التريبس اتفاؽ ايجابيات

 مف اقتصاديا الضعيفة الدكؿ أسكاؽ تحمي االتفاؽ ىذا أحكاـ أف إلى ضؼ الكطني، المستكل

 القانكنية القكاعد ىذه تشكؿ أف الممكف مف ذلؾ إلى إضافة كالمقرصنة، المقمدة السمع في التجارة

 ما عف بعيدا كمشركعة قانكنية بطريقة اإلنتاجية العممية لتشجيع حافزا التريبس اتفاؽ في المرسخة
 التجارة. يشكه

 تسكية بجياز يعرؼ ام ظير  الدكلية التجارية العبلقات في التكازف عمى الحفاظ أجؿ مف

 النزاعات جؿ عمى يشرؼ نظاـ تكحيد منو اليدؼ لمتجارة، العالمية المنظمة اطار في النزاعات

 يضمف كما كالسرعة بالفعالية النظاـ ىذا يتميز ،التجارم الطابع ذات األعضاء الدكؿ بيف القائمة

مكانية األطراؼ المتعدد التجارم النظاـ أمف  03 فقرة 02 المادة في جاء ما حسب كىذا بو التنبؤ كا 

 .1التفاىـ مف

                                                           
1 – Olivier BLIN, Les principales caractéristiques du systéme de règlement des différends, Acte de la 

journée d’étude du 1   décembre 2006, Institut de recherche en droit européen, International et comparé, 

Université des Science Sociales, Toulouse ( France ), Editions Point Delta, Liban, 2010.p.02.  
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 القانكنية المساكاة مبدأ عمى لمتجارة العالمية المنظمة إطار في المنازعات تسكية جياز يحتكم

 المبادئ مع تتفؽ الجياز ىذا تنظـ التي األحكاـ عمى تأكيد يعتبر األمر كىذا ،المنظمة أعضاء بيف

 مصالح يخدـ قد مما القكة، عمى ال القانكف أكلكية عمى مؤسس أنو عمى الجـز يمكف كبالتالي الدكلية

 .1نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ كؿ

 عميو، الحاصمة لمتطكرات التطرؽ الحتمي مف كاف التسكية جياز عف لمحة أخذ أجؿ مف

 2008 إلى 1995 مف الممتدة الفترة خبلؿ أمامو المرفكعة النزاعات تبياف خبلؿ مف ذلؾ طبعا

 الدكؿ غرار عمى نمكا، األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مف كؿ تخص عالية نسبة احصاء تـ كالتي

 دكؿ لجكء تزايد أكد كقد ما، نكعا معتبر المنازعات تسكية جياز إلى لجكءىا كاف حيث المتقدمة

 ذات خبلفاتيا حؿ أجؿ مف إليو تذىب الذم المآؿ كجدت األخيرة ىذه أف التسكية جياز إلى الجنكب

 النزاعات فض جياز يككف أف ضركرة عمى ألحت ما كثيرا الدكؿ ىذه كأف خاصة ،2التجارم الطابع

 نمكا. األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ تفضيمية كمعاممة قضائيا، طابعا يتضمف التجارية

 قاعدة اعتماده لمتجارة العالمية المنظمة إطار في التسكية جياز تضمنيا التي المميزات مف

 حكؿ المنظمة في األعضاء الدكؿ بيف لؤلراء تكافؽ يككف أف ضركرم شرط بمعنى السمبي جماعاال

 يتصؼ أصبح الذم القانكني الميعاد ذلؾ إلى ضؼ التسكية، مراحؿ أثناء اإلجراءات سير كقؼ

 ةكاف عمى لظركفيا مبلئما اعتبرتو حيث اقتصاديا الضعيفة الدكؿ بو رّحبت ما كىذا كالتحديد، بالدقة
 المساعدة عمى التفضيمية المعاممة إطار في استفادت األخيرة ىذه أف أيضا التنكيو مع األصعدة،

 مذكرة مف 27 المادة نص في كرد لما طبقا السكرتارية طرؼ مف قانكني خبير بتعييف القانكنية

 .3التفاىـ

 نمكا األقؿ دافكالبم النامية لمدكؿ منحت التفاىـ مذكرة أف عمى الصدد ىذا في االشارة يجدر

 عمى نصييما محتكل في اتتضمن المتاف [ كالثانية األكلى الفقرة 24 ك] [، 07 الفقرة 21 ] المادتيف

 الذكر كنخص التسكية، جياز طريؽ عف يةالتجار  النزاعات بتسكية تتعمؽ التي االستثناءات أىـ

 مع تتناسب اضافية إجراءات اتخاذ عمى التأكيد تـ حيث كالقرارات التكصيات تنفيذ مراقبة إجراءات
                                                           

الداكدم نكر الديف، ضمانات التقاضي أماـ المنظمة العالمية لمتجارة، مجمة جيؿ األبحاث القانكنية المعمقة،  – 1
 .119، 116، ص 2017، 17مركز جيؿ البحث العممي، لبناف، العدد 

 .14، 13أحمد بمكافي، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .419، 416لسابؽ، ص منرة أحمد عبد اهلل البشارل، المرجع ا – 3
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 خاصة رعاية مف استفادت نمكا األقؿ البمداف حيف في األصعدة، كافة عمى الدكؿ ىذه ظركؼ

 نمكا األقؿ البمد مف كبطمب النزاعات تسكية جياز رئيس أك العاـ المدير عرض جكاز في تمثمت

 خبلؿ حؿ إلى التكصؿ تـي لـ حاؿ في طبعا ىذا الكساطة أك التحكيـ أك الحميدة مساعيو العضك،

 .1المشاكرات فترة

 عمى مساعدتيا لغرض نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ الممنكحة االستثناءات مف بالرغـ

 إلى أدل المجاؿ ىذا في القانكنية الخبرة نقص أف إال الجديد، الدكلي التجارم النظاـ في االندماج

 ADVISORY CENTRE ON ] العالمية" التجارة ةمنظم قانكف حكؿ المشكرة "مركز يسمى ما إنشاء

WTO LAW ،] تككينيا في ضعؼ مف تعاني التي لمدكؿ القانكنية المساعدة يقدـ مستقؿ جياز كىك 

 ENDOWMENT ] المنح" "صندكؽ إنشاء ذلؾ إلى ضؼ االنتقالية، المرحمة أثناء خاصة االقتصادم

FUND ] كاف بيا القياـ تـ التي الترتيبات ىذه فكؿ ليكبالتا ،2لممركز المؤسسيف األعضاء طرؼ مف 

 االقتصادية ظركفيا ناحية مف نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ يبلئـ ما ايجاد منيا اليدؼ

 الدكلي االقتصادم النظاـ عف عزلة في تككف ال حتى كىذا ذلؾ غير إلى كالقانكنية كاالجتماعية

 انسياب يعرقؿ ما كؿ مستقببل تفادم ذلؾ إلى ضؼ – ؽالسك  اقتصاد – الدكلي المجتمع في السائد

 لكف ،صعكبات الك  مشاكؿ بدكف العالمية لمتجارة يالفعم التحرير بمعنى الدكلي المستكل عمى التجارة

 عاـ الكزارم الدكحة مؤتمر مفاكضات إطار في النامية الدكؿ أف حيث يثار عما كثيرا يختمؼ الكاقع

 إلى التكصؿ دكف بيا لئلضرار عمييا العمؿ يمكف ثغرات فيو كيةالتس جياز أف عمى أكدت 2001

 كقؼ مف أفضؿ التعكيض أسمكب أف إلى الصدد ىذا في التمميح كتـ لمنزاع، النيائية التسكية

 لكف المالي، الشكؿ التعكيض ىذا يتخذ أف عمى التشديد مع االنتقامية اإلجراءات أم التنازالت

 المجاؿ ىذا في الباحثيف مف البعض أف إال ليا مفيدا الدكؿ ىذه تواعتبر  الطرح ىذا أف مف بالرغـ

 .3المنتيكة الدكلة عمى إلزامي شيء أم يكجد كال اختيارية تبقى التعكيض فكرة أف عمى أكدكا

                                                           

الفقرة األكلى كالثانية [، تفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية  24[ ك]  07الفقرة  21المادتيف ]  – 1
 .452، 448، ص 1995يكنيك  15، مصر، 24المنازعات، ج.ر، العدد 

ية كالتطبيؽ، منشكرات المنظمة عادؿ السف، تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بيف النظر  – 2
 . 116، ص 2008العالمية لمتنمية اإلدارية، أعماؿ المؤتمرات، مصر، 

، المرجع السابؽ، ص عادؿ السف، تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ – 3
119. 
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 الدكلية، التجارية العبلقات تنظيـ ميمة لو أكليت العالمية التجارة منظمة قانكف أف المؤكد مف

 أحكاـ بمضمكف االلتزاـ الضركرم مف أصبح ذلؾ في نمكا األقؿ كالبمداف اميةالن الدكؿ ندمجت كلكي

 في بالسيادة، مساس أنو عمى البعض فّسره األمر ىذا كالخارجي، الداخمي المستكل عمى المنظمة

 المياديف شتى في الدكلي بالتعاكف يسمى ما تحقيؽ سبيؿ في منيا جزء عف تنازال رآه مف ىناؾ حيف

 مبدأ عمى الضكء تسميط دراستنا في عمينا أكجب المتناقضيف الرأييف ىذيف ألصعدة،ا كافة كعمى

 الممحقة األطراؼ المتعددة االتفاقات خاصة العالمية التجارة منظمة بقانكف تأثره كمدل السيادة

 لممنظمة. المنشئة مراكش بمعاىدة

 السيادة في ظل أحكام منظمة التجارة العالمية5 المطمب الثاني

 ذاتيا، بحد الدكلة قدـ قديـ ىك المفيكـ ىذا أف األذىاف إلى يتبادر السيادة عف نتكمـ نأتي لما

 كبيذا كسياسي كنيقان مقصديف لمسيادة فأ العمـ مع الحديثة، الدكلة ظيكر مع جاء أنو بمعنى

 راعالص أثناء في خاصة برزت حيث تقريبا عشر الخامس القرف إلى إال ترجع ال إذ الحالي المفيكـ

 الذم االقطاعي النظاـ مكاجية في الخارجي االستقرار تحقيؽ بقصد الفرنسية الممكية خاضتو الذم

 تعكد السيادة نظرية أف عمى الحديث الدستكرم الفقو عمماء بيف إجماع كاف كقد ،1آنذاؾ سائدا كاف

 عف كتابو في السيادة كممة معنى حكضّ  مف أكؿ كىك [ J.BODAN ] بكداف جاف الفقيو إلى أصكليا

 المشتركة شؤكنيا إدارة كحؽ فييا، األسر عمى الحكـ حؽ ىي إنما الدكلة إف" :قاؿ عندما الجميكرية

 أنيا منطمؽ مف السيادة مفيكـ أسس بكداف" "جاف لكف ،2السيد" السمطاف أساس عمى كذلؾ بينيا

 سمطة ألم االعتبار عطاءإ دكف كالخارجية الداخمية الشؤكف إدارة في الحؽ ليا التي العميا السمطة

 مف لمعديد تعرض ليا التقميدم المفيكـ ىذا لكف المطمقة السيادة ىنا كالمقصكد كانت، ميما أخرل

 القانكنية الجكانب تشمؿ ىي بؿ فقط السياسي بالجانب دائما نربطيا ال السيادة أف حيث االنتقادات

 يكجد أنو عمى السيادة حكؿ بكداف" "جاف الفقيو قدمو لما تفسيره في البعض ذىب دكق كاالقتصادية،

 لصاحب حدكد كضع في قانكف، ألم يخضع ال الذم المطمؽ بخاصية يصفيا عندما تناقض

                                                           

ف، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية ماجد عمراف، السيادة في ظؿ الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنسا – 1
 .464، ص 2011، 01، العدد 27كالقانكنية، سكريا، المجمد 

"دراسة في مدل تدكيؿ السيادة في العصر  طبلؿ ياسيف العيسى، السيادة بيف مفيكميا التقميدم كالمعاصر – 2
 .40، ص 2010، 01عدد ، ال26الحاضر"، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد 
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 ،1طرفو مف المبرمة كاالتفاقيات بالمعاىدات االلتزاـ مع الطبيعي بالقانكف التقيد في كالمتمثمة السيادة
 األخيرة ىذه أف أيضا التنكيو مع لمسيادة اتقييد أصبل نجد الحدكد بكضع أنو القكؿ يمكف كعميو

 بظبلليا تمقي كالتي الدكلي المجتمع يشيدىا التي التغيرات ظؿ في كذلؾ بالديناميكية تتميز أصبحت

 العاـ. الدكلي القانكف قكاعد عمى

  األخيرة ىذه أف المفيكـ ىذا نسبية أنصار أكد السيادة، مفيكـ لو تعرض الذم االنتقاد ىذا

 كبالتالي ،2اآلخريف عمى المنفردة لئلرادة بسط كليس الدكؿ بيف العبلقات لتنظيـ أداة ىاجكىر  في

 بؿ الدكلية، كالعبلقات الدكلي القانكف تطكر مع بتاتا يتفؽ ال مطمقة سيادة ىناؾ أف عف التحدث

عاقة الداخمي، االستبداد لتبرير ستخدـي أصبح  المنظمات عمؿ كعرقمة الدكلي القانكف تطكر كا 

 النسبية. السيادة أنصار إليو ذىب ما حد عمى الدكلية

 التطرؽ جاء لذا الدكلي المجتمع في الفاعميف طرؼ مف كبيرا ىتماماا السيادة مفيكـ اكتسى

 السيادة في المساكاة أف اعتبر الجديد الدكلي التنظيـ أف عمى كتأكيد كىذا الدكلية، المكاثيؽ عبر إليو

 في الثانية المادة في المتحدة األمـ ميثاؽ عميو نص لما طبقا لو يسيةالرئ المبادئ مف الدكؿ بيف

 الدكؿ جؿّ  أف ذلؾ مف كالقصد ،3أعضائيا" جميع بيف المساكاة مبدأ عمى الييئة "تقكـ األكلى فقرتيا

 كذلؾ بأحكامو كااللتزاـ األخير ىذا في ليا المقررة بالحقكؽ تتمتع حيث الدكلي القانكف أماـ متساككف

 المستكيات. جميع كفي األصعدة افةك عمى الدكلية العبلقات تطكير إطار في اطبع

ف السيادة مبدأ أف كالفقياء الباحثيف مف العديد رأل  النص عبر المتحدة األمـ بو اىتمت كا 

 عبد الدكتكر طرؼ مف تفسيره تـ كالذم يادةالس بتدكيؿ يعرؼ ما ظيكر أف إال ميثاقيا في عميو

 بالمجاؿ كمعالجتيا القانكني مجاليا مف القانكنية المسائؿ "إخراج أنو عمى ىماش السبلـ

 الدكلي القانكف ألحكاـ خاضعا أصبح لمدكلة الداخمي االختصاص مف كاف ما أف أم ،4الدكلي..."

 بمبدأ ظيكره اقترف السيادة لمفيكـ التدكيؿ ىذا أف عمى جميا التنكيو مف البد الصدد ىذا في العاـ

                                                           

 .47، ص السابؽ المرجع، ماجد عمراف – 1
 .52طبلؿ ياسيف العيسى، المرجع السابؽ، ص  – 2
 ، المرجع السابؽ.1945مف ميثاؽ األمـ المتحدة  02/01المادة  – 3
جستير ىاشـ بف عكض بف أحمد آؿ ابراىيـ، سيادة الدكلة بيف مفيكميا التقميدم كظاىرة التدكيؿ، مذكرة ما – 4

 .43، ص 2013-2012جامعة الشرؽ األكسط، األردف، يكنيك  –في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ 
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 السيادة مف أعمى سمطاف ىناؾ أف عمى ليؤكد جاء الذم الدكلي االىتماـ فكرة أك ليالدك  التضامف

  شتى في الدكلية العبلقات بناء حتمية أماـ اإلذعاف دكلة أم عمى البد بؿ بالمطمؽ تتسـ كال

 مبدأ أف العمـ مع ،1ليا االنصياع مف البد دكلية كقكاعد أحكاـ تنظميا األخرل ىي كالتي المجاالت

 عمى القانكني الطابع تبلشي أف في المشكمة تكمف كىنا سياسي طابع لو ىذا الدكلي ىتماـاال

 عمى لمتجسيد قابؿ غير مثالي قانكني مفيكـ مجرد األخير ىذا يصبح لمدكؿ الداخمي االختصاص

 كليالد القانكف في اآلمرة بالقكاعد االلتزاـ حتمية عمى السيادة تقييد عممية أسست كقد ،2الكاقع أرض

 التي األخرل االىتمامات بيف كمف الدكلييف، كاألمف السمـ عمى لحفاظا كأكلكية الذكر كنخص العاـ

 اعتبر ىذا طبعا 1950 عاـ لمدكؿ الذاتية المكارد عمى الدائمة السيادة كفالة ىك السيادة مبدأ مست

 عممية في السياسية يزةاألج تدخؿ أف آنفا ذكرنا كما لكف الدكلي، االقتصادم القانكف في جديد مبدأ

 غير الدكلة أصبحت ذلؾ عمى نتيجةك ك ،3عميو بالسمب بؿ باإليجاب يعكد ال الدكلي القانكف تطكير

 الحتمي مف كاف كبالتالي الدكلي، المجتمع في الحاصمة الخارجية التأثيرات مكاجية عمى قادرة

 ىذا تمحؽ التي السيادية التالتناز  عف النظر بغض كذلؾ الجديد، العالمي النظاـ في االندماج

 الداخمية الناحية مف تداعيات لو كاسع كمفيكـ ظيرت التي العكلمة ىنا بالتحديد كنخص االندماج،

 فيو تمارس كانت كالذم لمسيادة التقميدم المفيـك بأف القكؿ مف يمكف مما الدكلية، أك اإلقميمية أك

 ،4العكلمة ظؿ في ممكنة تعد لـ مطمؽ بوش بشكؿ مكاطنييا كعمى إقميميا عمى سيادتيا الدكلة
 أصبحت كما ،الدكلي المجتمع مستكل عمى الحاصؿ كالمعرفي التكنكلكجي التطكر ظؿ في خاصة

 طبعا كىذا ،5المتغيرات ىذه تقبميا في الدكلة بيا تتميز التي السمة الحديث مفيكميا كفؽ السيادة

 ىذا في الذكر كنخص الدكلية المؤسسات في دماجباالن الركب كمكاكبة الدكلية بالمكاثيؽ بااللتزاـ
                                                           

بكراس عبد القادر، التدخؿ الدكلي اإلنساني كتراجع مبدأ السيادة الكطنية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  – 1
 .33، ص 2014د.ط، 

مية لمتجارة كأثرىا عمى مبدأ السيادة، مكتبة الكفاء سميرة عماركش، تسكية المنازعات في المنظمة العال – 2
 .325، ص 2017، 1القانكنية، مصر،ط

3 - Nico Schrijver, Sovereignty over natural resources (Balancing rights and duties ), First published 

1997, Cambridge University Press, United states of America, 1997,p. 03. 

رابحي لخضر، التدخؿ الدكلي بيف الشرعة الدكلية كمفيـك سيادة الدكلة، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في  – 4
، ص 2015-2014تممساف، الجزائر،  –جامعة أبي بكر بمقايد  –القانكف العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

253. 
ة الكطنية، دار كنكز المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع، حسف عبد اهلل العايد، انعكاسات العكلمة عمى السياد – 5
 .68، ص 2009، األردف، 1ط
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 عمى ليعمؿ انشاؤىما جاء المذاف [ الدكلييف كالبنؾ النقد صندكؽ ] ككدز بريتكف مؤسستي االطار

 المجتمع في المستكيات كافة عمى التنمية تحقيؽ مع الدكؿ، بيف النقدم المالي االستقرار تحقيؽ

 الدكلي التجارم التحرير ذلؾ إلى ضؼ ،دكلية لتشريعات خاضعة تنمكية برامج بتأطير كذلؾ الدكلي

 أسكاؽ كفتح التجارية الحدكد كافة عمى القضاء بمعنى لمتجارة العالمية المنظمة بو طالبت الذم

 عاجزة شبو أصبحت الدكلة أف القكؿ يمكف كعميو لمسيادة، التقميدم المفيكـ مع يتناقض مما الدكؿ

 كانت سكاء األصعدة كافة عمى الداخمية كانعكاساتيا الخارجية، اتالتأثير  تنامي عمى السيطرة عف

 .1الثقافية كحتى القانكنية أك السياسية أك االقتصادية

 العكلمة عمى الضكء تسميط مف البد السيادة، مفيكـ في العميؽ التحكؿ ىذا في أكثر لمغكص

 في الباحثيف كافة بيف كاسع ؿكجد الفقيية الخبلفات مف مكجة ليا الحقيقي المعنى ضبط ؿشكّ  التي

 منطمؽ مف لمعكلمة تفسيرا أعطى فكؿّ  محتكاىا كاختمؼ التعاريؼ تعددت لذا المجاؿ، ىذا

 العالـ احتكاء ىي فاألكلى كالعالمية العكلمة بيف يخمطكف العديد أف ذلؾ إلى ضؼ ،ايديكلكجيتو

 بيا المقصكد الثانية أما ـ،العا الدكلي القانكف قكاعد في ؿيتمث كاحد سمطاف تحت جعمو بمعنى

 كبل بيف كاضح تبايف ناؾى كبالتالي العالمي المستكل إلى الخصكصية مف كالتحكؿ االرتقاء

 يفرض لكي األعماؿ عالـ حدكد يتجاكز مفيـك العكلمة اعتبار تـ األساس ىذا عمى المفيكميف،

 كباحث أرل كمنو ،2عمييا طرةالسي دكلة ألم يمكف ال التي كااليديكلكجيات النظـ مف معينة أنماطا

 أما ايجابي، شيء كىذا اآلخر عمى االنفتاح في تتمثؿ كاحدة ظاىرتيف عمى ستأسّ  العكلمة أف

 .النطاؽ الكاسع المفيكـ ىذا يفرضيا التي التحديات مكاجية بغية الصراع تفشي في تتمثؿ الثانية

 التقميدية الكطنية سيادةال مظاىر أف عمى الذكر، سالؼ في جاء ما خبلؿ مف الجـز يمكف

 االلتزاـ الدكؿ عمى البد كأحكاـ نصكص عنو نتج الذم الدكلي القانكف تطكر منذ التراجع في بدأت

 الممكف غير مف أصبح الدكؿ مف غيرىا مع المتشابكة العبلقات ذات الحديثة الدكلة أف بمعنى بيا

 التي الدكلية العبلقات في بلؿاخت إلى يؤدم كما عمييا بالسمب يعكد ذلؾ ألف عزلة في تعيش

 السيادة عمى عمميا كاقعا فرض قد الحديث الدكلي فالقانكف الدكلي، التعاكف بمبدأ تنادم أصبحت

                                                           

 .466ماجد عمراف، المرجع السابؽ، ص  – 1
أحمد كافي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كمبدأ السيادة، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  – 2

 .419، 2005د.ط، 
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 ذلؾ إلى ضؼ ،1الدكلية بااللتزامات كتقيدىا الدكلة تكيؼ حتمية في تمثؿ حيث الدكؿ بيف كالمساكاة

 اإلقميمي األثر ذات المكضكعات في كالتدخؿ كالتحقيؽ الرقابة في الدكلية األجيزة بعض صبلحيات

 .2كالعالمي

 الضكء تسميط الضركرم مف كاف العالمية التجارة منظمة عمى التركيز تتطمب دراستنا أف بما

 تيتـ متخصصة دكلية منظمة باعتبارىا لذا السيادة، مبدأ في األخيرة ىذه تتركو الذم األثر عمى

 أك ليا المنشئة مراكش معاىدة في كردت سكاء أحكاـ فؽك  الدكلية التجارية العبلقات بتنظيـ

 ىذا عمى األكركجكام، لجكلة الختامية الكثيقة في عمييا النص تـ التي األطراؼ المتعددة االتفاقات

 كالتي العكلمة آليات مف آلية لمتجارة العالمية المنظمة اعتبركا المجاؿ في الباحثيف جؿ األساس

 األمر ىذا كبالتالي األعضاء الدكؿ خاصة بيا كااللتزاـ التطبيؽ في أكلكية ذات أحكاميا تعتبر

 عمييا يشترط االنضماـ تريد دكلة أم أف المثاؿ سبيؿ عمى كنأخذ الكطنية، السيادة مبدأ يتجاكز

 عرض طريؽ عف يككف كىذا التجارية، باتفاقاتيا كااللتزاـ لممنظمة المنشئة المعاىدة عمى التكقيع

 قانكف مع يتناقض ما كؿ إلزالة زمنية رزنامة طبعا كجكد ظؿ في مجاؿ أم في ةالمحمي السياسة

 .3المنظمة

 مع لكف لسيادتيا، إثباتا يمثؿ كاف الدكلة طرؼ مف الضرائب عممية فرض أف المعمكـ مف

 باعتبارىا الجمركية كالرسكـ الضرائب بتخفيض األخيرة ىذه باشرت لمتجارة العالمية المنظمة ظيكر

 مكحدة ضريبية سياسة اتخاذ ضركرة عمى شددت كما الدكلية، التجارة انسياب أماـ األساسي العائؽ

 االختصاص مف كانت الضرائب عممية في التحكـ أف القكؿ يمكف كعميو ،4األعضاء الدكؿ بيف

 الخارجي. االختصاص ضمف أصبحت الدكلية الديناميكية ظؿ في لكف لمدكلة الداخمي

                                                           

الدكلة الكطنية بيف متطمبات السيادة كتحديات العكلمة، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر  بف شريط عبد الرحمف، – 1
 .131، ص 2011كالتكزيع، الجزائر، د.ط، 

 .466المرجع السابؽ، ص  ماجد عمراف، - 2
 .445أحمد كافي، المرجع السابؽ، ص  – 3
ية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د.ط، ديب كماؿ، منظمة التجارة العالمية كالتحديات البيئية، دار الخمدكن – 4

 .294، ص 2015
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 ضمف تندرج كانت التي المكضكعات مف األمنية ستثناءاتاال أف السائد مف كاف

 سنتيا التي فالقكاعد آخر أمر العالمية المنظمة كجكد إطار في لكف لمدكلة، الداخمي االختصاص

 نص في كرد لما طبقا المنظمة اختصاصات ضمف تدخؿ التي القضايا مف جعمتيا األخيرة ىذه

 حتى عمييا االبقاء كتـ 1947 جات في مدرجة ؿاألص في كانت التي 1994 جات مف 21 المادة

  بأنو: تفسيره يمكف ما االتفاقية ىذه في كجدي ال » لمتجارة العالمية المنظمة ظيكر بعد

 األمنية مصالحو تمس أف شأنيا مف معمكمات أم بتقديـ متعاقد طرؼ أم طالبم ( أ

 أك ؛ األساسية
 لحماية اضركري يعتبره إجراء أم اتخاذ مف متعاقد طرؼ أم منع ( ب

 :األساسية األمنية ومصالح

 ؛ منيا اشتقت التي المكاد أك لبلنشطار القابمة بالمكاد يتعمؽ فيما (1)

 غيرىا في االتجار كذلؾ ،الحربية كاألدكات كالذخائر األسمحة في بالمتاجرة يتعمؽ فيما (2)

 ؛الجيش سسةمؤ  تزكيد لغرض مباشر غير أك مباشر بشكؿ نقميا يتـ التي كالمكاد السمع مف

 ...لدكليةا العبلقات في لطكارئا حاالت مف غيرىا أك الحرب كقت في تأخذ التي (3)

 األمـ ميثاؽ بمكجب تزاماتوال تنفيذ أساس عمى إجراء أم اتخاذ مف متعاقد طرؼ أم منع ج(

 نوأ العالمية التجارة منظمة أيضا أقرت االطار ىذا في .1« الدكلييف كاألمف السمـ صكفل المتحدة

 ىك ما في االشكاؿ يبرز كىنا فقط الجكىرية األعضاء الدكؿ طرؼ مف األمنية المصالح تحديد يجب

 تسكية لجياز ذلؾ تخكيؿ تـ لذا كتمييزىا، األمنية المصالح تقسيـ عميو يؤسس الذم المعيار

 .2القضائية بالمراجعة يقكـ الذم التسكية فرؽ عبر المنازعات

                                                           
1 – GATT 1994, Article 21 ] Security Exceptions [, at Website: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art21_e.pdf 

 15:34بتكقيت  13/03/2017اريخ االطبلع: ت
 .355، 353سميرة عماركش، المرجع السابؽ، ص  – 2

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art21_e.pdf
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 أم ضمف لمعمؿ الدنيا االجتماعية المعايير تفعيؿ أيضا عالميةال التجارة منظمة تبنت لقد

 المعايير فيذه أكثر كلمتكضيح فييا، األعضاء الدكؿ عمى أساسا ينطبؽ كذلؾ دكلي تجارم اتفاؽ

 ىذا أف األذىاف إلى يتبادر ما لكف بيا، زاـااللت المصدرة الدكؿ عمى البد قانكنية آلية الفقو اعتبرىا

 الدكلية المنظمات سائر بيف الدكلي التعاكف إطار في لكف الدكلية العمؿ نظمةم بو تختص األمر

 المنصكص االجتماعية المعايير جؿ احتراـ تحقيؽ عمى جاىدة لمتجارة العالمية المنظمة عممت

 في: تتمثؿ كالتي لمعمؿ الدكلية المنظمة في عمييا

 لعاـ 138 رقـ االستخداـ لسف األدنى الحد اتفاقية في عمييا النص تـ التي األطفاؿ: عمالة -(1

 تعيد كجكب األكلى مادتيا نص في جاء كقد ،1976 يكنيك 19 في النفاذ حيز دخمت حيث 1973

 مع القصر، تشغيؿ عممية مف الحد إلى ترمي كطنية سياسة انتياجب االتفاقية في عضك دكلة كؿ

 البدني النمك مع تبلءـي مستكل إلى تدريجية بصكرة العمؿ أك االستخداـ لسف األدنى الحد رفع

 التجارة منظمة اعتبرتو الدكؿ بعض لدل األطفاؿ عمالة ظاىرة فتفشي لذا ،1لؤلحداث كالذىني

 اليد مف النكع ىذا أف منطمؽ مف كذلؾ الدكلي، التجارم النظاـ باستقرار لئلخبلؿ تزكية العالمية

 في انخفاض إلى ذلؾ يؤدم كبالتالي السف كبار مع بالمقارنة منخفضة أجكرىا الحاؿ بطبيعة العاممة

 االجتماعي". "اإلغراؽ االنتاج تكمفة

 عاـ عشر الرابعة دكرتو جنيؼ، في دكلي مؤتمر انعقاد نتيجة جاء كقد الجبرم: العمؿ منع -(2

 التأكيد تـ حيث االلزامي، أك الجبرم بالعمؿ المتعمقة 29 رقـ االتفاقية حكصمتو كانت الذم 1930

 بحظر االتفاقية ىذه عمى صادقت كالتي الدكلية، العمؿ منظمة في العضك الدكؿ التزاـ يةكجكب عمى

 المتعمقةك  1957 بتاريخ الصادرة 105 رقـ االتفاقية كذلؾ ،2أشكالو بجميع االلزامي العمؿ استخداـ

                                                           

(، المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية،   138مف اتفاقية الحد األدنى لسف االستخداـ لعاـ ) رقـ  01المادة  – 1
 . عمى الرابط:1976يكنيك  19، جنيؼ، تاريخ نفاذىا في 58، الدكرة 1973يكنيك  26تاريخ اعتمادىا في 

http://www.un.org/ar/events/childrenday/pdf/convention138.pdf 

 .20:50بتكقيت  17/03/2017تاريخ االطبلع: 
، 14(، مؤتمر العمؿ الدكلي، الدكرة  29أك االلزامي ) رقـ مف االتفاقية المتعمقة بالعمؿ الجبرم  01المادة  – 2

 . عمى الرابط:01/05/1932جنيؼ، تاريخ نفاذه في 
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635353053277576450.pdf 

 .22:32بتكقيت  17/03/2017تاريخ االطبلع: 

http://www.un.org/ar/events/childrenday/pdf/convention138.pdf
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635353053277576450.pdf
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 حتىك  اقتصادية، أك سياسية ألغراض األمر كاف سكاء إليو المجكء كظاىرة القسرم العمؿ مف بالحد

 .1االتفاقية مف األكلى المادة محتكل في كرد لما طبقا كىذا عقابية

 بيف التمييز أشكاؿ كؿ عف االبتعاد ذلؾ مف المقصكد كالمينة: االستخداـ في المساكاة -(3

 الممكف غير مف إذ الكظيفية، مياميـ تأدية خبلؿ أك المينة عمى حصكليـ أثناء سكاء المستخدميف

 تطرقت ما كىذا السياسي، التكجو أك الديف أك المكف أك العرؽ أساس عمى تبعاداالس عممية تككف أف

 نص في ألزمت كالتي 1957 عاـ ( 111 رقـ ) كالمينة االستخداـ في التمييز بشأف االتفاقية إليو

 كطنية سياسة "انتياج مف عمييا البد االتفاقية، ىذه عمى صادقت عضك دكلة كؿ الثانية مادتيا

 أشكاؿ كافة عف االبتعاد مع كالمينة، االستخداـ في المعاممة في كالمساكاة الفرص كافؤت إلى تيدؼ

 .2التمييز"

 يندرج كىذا بحقكقيـ بالمطالبة لمعماؿ السماح بمعنى الجماعية: المفاكضة كحؽ النقابية الحرية -(4

عماؿ كتعزيز احتراـ إطار في  ىذا إقرار تـ أنو يوالتنك  مع العمؿ، في األساسية كالحقكؽ المبادئ كا 

 عاـ "عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعالن" في األمر

20083. 

 كتكمفة صعبة عندىا العماؿ ظركؼ بأف خاصة المتقدمة الدكؿ تحججت األساس ىذا عمى

 كاتفاقاتيا الدكلية لعمؿا منظمة دستكر في جاء بما التقيد إلى سببو يرجع ذلؾ طبعا مرتفعة، االنتاج

                                                           

(، اقرارىا مف طرؼ المؤتمر العاـ لمنظمة  105مف االتفاقية المتعمقة بتحريـ السخرة ) رقـ  01المادة  – 1
 . عمى الرابط:17/01/1959، جنيؼ، تاريخ نفاذىا في 40، الدكرة 1957العمؿ الدكلية عاـ 

http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/329e0ca2a4.pdf 

 .23:06بتكقيت  17/03/2017تاريخ االطبلع: 
(، مؤتمر العمؿ الدكلي، الدكرة  111مف االتفاقية بشأف التمييز في االستخداـ كالمينة ) رقـ  02المادة  – 2

 . عمى الرابط:1958يكنيك  25ؼ، تاريخ النفاذ في ، جني42
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635351405341850004.pdf 

 .10:57بتكقيت  19/03/2017تاريخ االطبلع: 
[، إعبلف منظمة العمؿ الدكلية بشأف العدالة االجتماعية مف أجؿ  International Labour Officeمنشكرات ]  – 3

. عمى 2008يكنيك  10، جنيؼ، بتاريخ 97عكلمة عادلة، تـ اعتماده مف طرؼ مؤتمر العمؿ الدكلي، الدكرة 
 الرابط:

http://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf 

 .11:34بتكقيت  19/03/2017تاريخ االطبلع: 

http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/329e0ca2a4.pdf
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635351405341850004.pdf
http://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf
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 القصر عمالة ظاىرة فييا تفشت التي نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عكس عمى آنفا، إلييا المشار

 لذا الدكلية، العمؿ منظمة أحكاـ بو جاءت ما تجاه بالتزاماتيا اخبلؿ تعتبر التي األفعاؿ مف كغيرىا

 تحرير اتفاقات في االجتماعي الشرط تضميف عمى جاىدة تعمؿ لمتجارة العالمية المنظمة مفاكضات

 أكجماعي ثنائي كاف سكاء المبـر التجارم االتفاؽ ضمف يككف سالفا أكردنا كما أم ،العالمية التجارة

 االمتيازات بتعميؽ عقكبات تفرض كعميو القانكنية المسؤكلية قياـ عنو يترتب بو االلتزاـ عدـ أف مع

 في صارخ تدخؿ كاعتبرتو الجنكب دكؿ أثار األمر ىذا الضرر، عف تعكيض دفع أك لتفضيمية،ا

 سعر كأف خاصة االقتصادم تككينيا ضعؼ مف تعاني األخرل ىي الدكؿ فيذه ،السيادية حقكقيا

 اقتصاديات أساس يعتبر األخير ىذا أف حيف في الدكلي الصعيد عمى انخفاضا يشيد األكلية المكاد

 مف لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقات في االجتماعي الشرط اضافة أف القكؿ يمكف كعميو الدكؿ، ىذه

 ضغكطات يشكؿ باألحرل أك نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عمى سمبية آثار يشكؿ أف شأنو

 الدكؿ. ىذه في األصعدة كافة عمى التنمية عممية في بطئ إلى يؤدم قد مما عمييا،

 المبادئ مف أدنى حد عضك دكلة أم عمى الشتراطبا أيضا العالمية التجارة منظمة تقـك

 الكطنية، المحاكـ عف كالصادرة القانكنية األحكاـ تتخذىا أف يجب التي القانكنية كالقكاعد العامة

 بقانكف العضك الدكلة إقميـ داخؿ الكطنية كالتشريعات األحكاـ ىذه ءمةكام إطار في طبعا كىذا

 في تمثمت رؤية قصير سعيد فاضؿ أكـر لمدكتكر كاف أيضا طاراإل ىذا في العالمية، التجارة منظمة

 تطبيؽ في القدرة عمى ايجابا ينعكس الفقو آراء مع أحكامو في يتفؽ كاف إذا الكطني القضاء أف

 االتفاقات ىذه بأحكاـ العمؿ الممكف غير فمف معطبل التكاصؿ كاف إذا أما المنظمة، اتفاقات

 الدكؿ طرؼ مف أيضا تنازؿ كاعتبره األمر ىذا انتقد مف ىناؾ ذلؾ سياؽ في األطراؼ، المتعددة

 مراجعةل العالمية التجارة منظمة تكجيو ظؿ في طبعا سيادتيـ، مف جزء عف المنظمة في األعضاء

 .1القضائية سياستيـ

 بيف كالعبلقة العالمي، االقتصاد عمى أثرت أنيا منظمةمل المنتقديف مف العديد أجـز لقد

 عمى باالستناد حجتيـ تقكية مع ،عالية نسبةب المنتج الشماؿ تحكـ مف زاد إذ كبكالجن الشماؿ

 .ذلؾ كؿ في تدعميا جديدة استثمارية مبادئ عمى الجنكب تجبر التي الجنسيات المتعددة الشركات
                                                           

أكـر فاضؿ سعيد قصير، النظاـ القانكني لمؤسسات كأنشطة منظمة التجارة العالمية، المركز العربي لمنشر  – 1
 .899، 893، ص 2017، 1، ط2، مصر، جكالتكزيع



217 
 

 الرسـك خفض عمى ركزت التي الدكلي النقد لصندكؽ اإلصبلح برامج ىذا إلى ضؼ

 عمى ضغكطات يسبب مما األجنبي االستثمار امتيازات كتكسيع ردةالمستك  السمع عمى الجمركية

 عمى أكثر كلبلستدالؿ ،1العالمي االقتصاد في االندماج تريد التي نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ

 حاؿ في أنو ىك الدكؿ، سيادة عمى ميثاقيا خبلؿ مف العالمية التجارة منظمة تبعثو الذم األثر

 مف تعيقيا التي الكطنية التشريعات بعض مف األعضاء الدكؿ أحد في جكدةمك  ما شركة اشتكت

 أك األـ، الكطف عبر سكاء تحد كتاب بكاسطة االعتراض في الحؽ ليا معينة، كمزايا منافع تحقيؽ

 لمثؿ كضعيا عف تبريرات إعطاء االعتراض بيذا المعنية الدكلة عمى كيجب عضك، دكلة أية مف

ال القكانيف ىذه  تفسير يمكف كعميو ،المنظمة ميثاؽ في المتبع المنيج مع يتبلءـ بما قكانينيا ييرتغ كا 

 نحك تتجو التحديد كجو عمى الدكلي التجارم كالنظاـ عامة بصفة الدكلي القانكف مبلمح بأف ذلؾ

 منظمة قانكف في كرد الذم الرئيسي اليدؼ المعمكـ مف أنو حيث الدكؿ، بيف المساكاة عدـ زيادة

 االمتيازات بعض بمنحيا نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ نمك تعزيز في كالمتمثؿ العالمية ةالتجار 

 ما مع الداخمية قكانينيا ءمةكام مسألة لكف العالمي، االقتصاد في دمجيا بغية استثناءات شكؿ في
 يمـز أف مةالمنظ لميثاؽ المبرر غير مف أنو عمى البعض رآىا لمتجارة العالمية المنظمة في جاء

 عمى ءاألعضا الدكؿ مصالح جميع مراعاة يجب بؿ الميثاؽ كفؽ قكانينيا بتغيير العضك الدكلة

 إطار في كىذا المحمية السياسات عمى الكطنية السيادة احتراـ كبالتالي ،2االقتصادية قدراتيا اختبلؼ

 .3لمتجارة العالمية كالمنظمة األعضاء الدكؿ بيف ثقة عبلقة بناء

 المنظمة يف الدكؿ بيف القانكنية المساكاة بأف مكثيريفل يؤكد األمر ىذا عف حدثالت إف

 النظر بغض عضك دكلة لكؿ كاحد صكت منح خبلؿ مف تأسيسيا اتفاقية أكدتيا لمتجارة العالمية

                                                           

حسف رزؽ سمماف عبدك، النظاـ العالمي كمستقبؿ سيادة الدكلة في الشرؽ األكسط، مذكرة ماجستير، كمية  – 1
، ص 2010-2009، جامعة األزىر، فمسطيف، -قسـ التاريخ كالعمـك السياسية  –اآلداب كالعمـك االنسانية 

130. 
مبادئ القانكف الدكلي العاـ في ظؿ المتغيرات الدكلية ) العكلمة (، دار كمكتبة طمعت جياد لجي الحديدم،  – 2

 .116، 103، ص 2012الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى، 
3 - Kyle Bagwell;Robert Staiger,National sovereignty in the world trading system, Harvard 

International Review; Volume: 22, Cambridge,2001.p.06 website:  

https://www.dartmouth.edu/~rstaiger/National.Sovereignty.WTO.pdf 

  14:36بتكقيت  01/04/2017تاريخ االطبلع: 
 

https://www.dartmouth.edu/~rstaiger/National.Sovereignty.WTO.pdf
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 آنيا الدكلي فالمجتمع األخرل األصعدة عمى المساكاة تحقؽ يعني ال ىذا لكف ،ضعفيا أك تياقك  عف

 كالبشرية المادية اإلمكانيات ) التكنكلكجي كالتطكر بالتقدـ يتعمؽ فيما المكجكد التفاكت فعؿبال يجسد

 .1( كالتقنية

 التجارة عكلمة الرئيسي ىدفيا العالمية التجارة منظمة أف القكؿ يمكف آنفا، كرد لما تباعا

 فكؽ االرتفاع تاليكبال كالفكارؽ الحدكد تذكيب طريؽ عف طبعا كىذا السكؽ، اقتصاد نظاـ كترسيخ

 مفاكضات إجراء كفؽ تككف لممنظمة االنضماـ عممية أف المعمكـ مف ذلؾ عمى كلمتأكيد السيادة،

 االقتصاد خبراء فسره كقد بالرعاية، األكلى الدكلة شرط بمبدأ عمبل تنازالت تقديـ ىنا كالمقصكد

 تككف العالمية التجارة منظمة اتفاقات محتكل عمى التفاكض عممية أف كما ،االقتصادية" "بالعائمة

 اتفاؽ في جاء ما عمى مثبل التفاكض يمكف ال بمعنى [ كمو يترؾ أك كمو يأخذ ] مبدأ كفؽ أيضا

 .2جميعيا االتفاقات عمى بؿ الفكرية الممكية حقكؽ اتفاؽ عف بمعزؿ الخدمات

 المنشئ بميثاقيا افيي الدكؿ التزاـ نتيجة العالمية التجارة منظمة أف ىك تبيانو جاء مال خبلصة

 المعاممة نفس األجنبية المؤسسات معاممة كجكبية خاصة األطراؼ، المتعددة التجارية كاتفاقاتيا ليا

 أصبح بؿ الكطني اقتصادىا حماية في تقمص العضك الدكلة دكر لذا الكطنية، عمييا تحصؿ التي

 يأتي ما كؿ أف أيضا التسميـ فيمك ال لكف ،3المنظمة مع التشاكر داخمية قرارات التخاذ الحتمي مف

 التي االيجابيات مف العديد فيناؾ الدكؿ سيادة عمى سمبي أمر ىك لمتجارة العالمية المنظمة مف

 الجنكب دكؿ أماـ الطريؽ فتح إطار في كذلؾ الدكلية التجارية العبلقات ركابط تعزيز في تتمثؿ

 بشكؿ االقتصادم المستكل عمى أك رجيةالخا التجارة مجاؿ في سكاء كمتطمباتيا انشغاالتيا لكضع

 قكاعد كفرض الدكلية بالشرعية التمسؾ في يساىـ مما كاالقميمي الدكلي الصعيديف عمى كذلؾ أعـ،

                                                           

 .233ص بسكرم رفيقة، المرجع السابؽ،  – 1
محمد زكرياء أبك ذىب، مداخمة بعنكاف "تبلشي مفيـك السيادة في إطار منظمة التجارة العالمية"، ندكة مف  – 2

تنظيـ مؤسسة عبلؿ الفاسي تحت عنكاف "كاقع السيادة الكطنية في نسؽ العبلقات الدكلية الجديدة"، المغرب، 
 . عمى الرابط:14/04/2017

https://www.youtube.com/watch?v=JRkvGCozhEA 

  20:02بتكقيت  26/04/2017تاريخ االطبلع: 
 –برزيؽ خالد، آثار اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدكؿ، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ  – 3

 .82، ص 2011-2010 تيزم كزك، الجزائر، –جامعة مكلكد معمرم 

https://www.youtube.com/watch?v=JRkvGCozhEA
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 ابراـ سمطة في كالمتمثؿ لمسيادة االيجابي بالتكسع يسمى ما إلى ضؼ ،1الدكلي القانكف كأحكاـ

 أف كما الدكلي، القانكف أشخاص مف كغيرىا كؿالد مع عبلقات تنظيـ كبالتالي الدكلية عاىداتمال

 مكاجية في أفعاليا عف دكليا مسؤكلة لمتجارة العالمية المنظمة ظؿ في الدكلة تجعؿ التجارة عكلمة

ف األمر ىذا المنظمة، قانكف يقتضيو ما كفؽ اصبلحو مف البد ضررا سببت إف أخرل دكؿ  كاف كا 

 أف كما ،2مشركعة غير أعماؿ مف متضررة أخرل دكلة ادةسي يعزز فإنو الدكلة تمؾ لسيادة انقاص

 سمطاف مف الحد أف حيث مسيادةل تنازالن  الدكلي القضاء يعتبرىا لـ الدكلية كالمعاىدات التصرفات ىذه

 إرادة بمحض يككف ذلؾ أف بمعنى تعاقدات شكؿ تتخذ التي فقط المبرمة األعماؿ أماـ يككف السيادة

 .3مطمقا السيادم الحؽ عف تنازالن  يعتبر كال الدكؿ

 صاحبت التي المتغيرات بيف محتممة طردية عبلقة ىناؾ أف عمى الجـز يمكف األخير في

 الدكلة سيادة رتأث بيف محتممة طردية عبلقة ىناؾ كأف الكطنية، السيادة مس الذم التضييؽك  العكلمة

 عالمنا في فالعكلمة ،4ةالدكل بيا تقـك التي الكظائؼ مضمكف في التغيرك  العكلمة، بمتغيرات

 النطاؽ اختراؽ إلى امتدت بؿ الدكلة سيادة حدكد تجاكزت أنيا مف أكثر إلى تحكلت المعاصر

 الكطني". اإلطار فكؽ "ما يسمى ما ضمف المحمي كالسكؽ كاالقتصاد الكطني

 – التجارة عكلمة التحديد كجو عمى – العكلمة عف الناتجة التحديات جممة مكاجية سبيؿ في
 نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ بيف تعاكف أك تكتبلت إنشاء حتمية إلى الدراسات مف العديد ذىبت

 التعاكف مف جزءان  التعاكف ىذا اعتبار تـ لذا الكطنية، باقتصاداتيا لمنيكض األصعدة كافة عمى

 اآلكنة في بركزان  ازداد أنو حيف في ،ضئيمة نسبتو كانت كلكف السبعينات منذ العالمي اإلنمائي

 كجدكل أىمية تنامي عمى يدكالتأ بإعادة المتحدة لؤلمـ عديدة ميمة مؤتمرات قامت حيث ،األخيرة

 العامة الجمعية أيدتيا التي ،2009 في الختامية نيركبي كثيقة قدمت إذ ،الجنكب بمداف بيف التعاكف

                                                           

 .372فيصؿ اياد جعفر فرج اهلل، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .68ىاشـ بف عكض بف أحمد آؿ ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص  – 2
، آليات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كأثرىا عمى سيادة الدكؿ، إبراىيـ الحارث المجيد عبد مصعب - 3

 .160، ص 2016-2015يا كالبحث العممي، جامعة الرباط، المغرب، أطركحة دكتكراه، كمية الدراسات العم
 .254رابحي لخضر، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 كالمتمثؿ الجنكب بمداف فبي لمتعاكف مطاالن  كأبعد شمكلية ثركأ مفيكما ،20101 في المتحدة لؤلمـ

 نشاطات مختمؼ كيشمؿ المختمفة، الدكلي التعاكف لميكانيزمات مكمؿ أسمكب أنو عمى التأكيد في

 كذلؾ االستثمار، التجارة، مجاؿ في ،أيضا نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ بيف الجيكم التعاكف

 عجمة دفع في كاستخداميا ،الدكؿ ىذه ميياع تحتكم التي كالمزايا المكارد مف المثمى االستفادة بيدؼ

 احتراـ مبدأ عمى بتأسيسو تككف التعاكف ىذا طبيعة أف التنكيو مف البد طبعا االقتصادية، التنمية

 التكامؿ االقتصاد، في الباحثيف عميو يطمؽ كما الجيكم التعاكف أشكاؿ كمف ،2الكطنية السيادة

 العربية الدكؿ فأ كبما عاـ، بشكؿ العكلمة عف نجرت التي التحديات مختمؼ لمكاجية االقتصادم

 مكاجيةال أف األخيرة ىذه أيقنت حيث ذاتو، باألمر مقصكدة فيي النامية الدكؿ مصاؼ في صنفت

 تكتبلت شكؿ في التكحد الضركرم مف باتك  مجدم غير أصبح فردم بشكؿ الحالية التحديات ليذه

 عمى قدرتيا  كبالتالي اإلنتاجية تياقدرا يعزز بما ،يابين إقميمي أك دكلي تعاكف إطار في اقتصادية

 عمى الحفاظ ىك كاألىـ االقتصادم النمك معدالت كزيادة الدكلي الصعيد عمى المنافسة تحقيؽ

 مف العربية الدكؿ مكضع في الخكض الدراسة تطمبت األساس ىذا عمى ،3القرار اتخاذ في تياسياد

 المتعدد الدكلي التجارم بالنظاـ يتعمؽ ما خاصة الدكلي المجتمع في الطارئة التغيرات ىذه كؿ

 النظاـ. ىذا دعائـ يرسي ككياف العالمية التجارة منظمة تمثمو الذم األطراؼ

 

 

 

                                                           

منشكرات منظمة العمؿ الدكلية، التعاكف بيف بمداف الجنكب كالتعاكف المثمث: طريؽ المستقبؿ، مكتب العمؿ  – 1
 . عمى الرابط:01، ص GB.313/POL/7ـ: ، كثيقة رق2012، جنيؼ، مارس 313الدكلي، مجمس اإلدارة، الدكرة 

http://www.un.org/ar/events/southcooperationday/assets/pdf/iloSuthCop.pdf 

 .14:56بتكقيت  27/04/2017تاريخ االطبلع: 
جنكب كدكره في ترقية الصادرات الجزائرية،  –آليات تفعيؿ التعاكف االقتصادم جنكب يعقكبي محمد،  – 2

، -الشمؼ  –أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة حسيبة بف بكعمي 
 .42، ص 2017-2016الجزائر، 

 .236بسكرم رفيقة، المرجع السابؽ، ص  – 3

http://www.un.org/ar/events/southcooperationday/assets/pdf/iloSuthCop.pdf
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 مواجيتيا وآليات الدولي الصعيد عمى التجارة عولمة تداعيات الثاني5 الفصل

 مف نكعا اكتسبت لذا حاليا، ـالقائ الدكلي النظاـ إفرازات أىـ مف ىي العكلمة أف البدييي مف

 المتعددة المفاىيـ في جميا ذلؾ يتضح حيث لدراستيا كالمحمميف الباحثيف مف العديد لدل األىمية

 فكؿ ليا، كجامع شامؿ مفيكـ تحديد في كقع الذم الخبلؼ عف ناتج بالطبع كىذا اكتستيا التي

 جكانب لو األبعاد متعدد مفيكـ عكلمةال أف إذ منيا، جزء ىك التي كبيئتو ايديكلكجيتو كفؽ انطمؽ

 حدثا ليس ىك عنو التكمـ بصدد نحف الذم المفيـك ىذا أف عمى القكؿ يمكف كبالتالي ،مختمفة

نما عابرا تاريخيا  المجتمع بيا يمر التي كالمتشابكة المعقدة التفاعبلت مف لمزيد تجسيد ىي كا 

  .الدكلي

 يةاالقتصاد مكراأل فييا تتداخؿ ظاىرة أنو ،الذكر سالؼ في جاء كما العكلمة مصطمح يشير

 أصبحت كما أجمع، لمعالـ فييا االنتماء يككف بحيث ،يةالسمككك  يةاالجتماعك  ةيالثقافك  ةيكالسياس

 الدكؿ بيف المتبادؿ االعتماد في يتمثؿ األكؿ أساسيف عمى ترتكز العكلمة ظؿ في الدكلية العبلقات

 الناشئة كالعبلقات الدكلي لمتنظيـ الجديد الكجو تمثؿ أصبحت كعميو االقتصادم، تصنيفيا كاف ميما

 المنظمة انشاء خبلؿ مف كذلؾ التجارة ىي العكلمة مفيكـب المشمكلة المجاالت أىـ كمف ضمنو،

 ذلؾ عمى زياد الكطني، فكؽ التنظيـ ذات – العكلمة – آلياتيا مف اعتبارىا تـ التي لمتجارة العالمية

 العالمي االقتصاد في دكرىا تعاظـ التي إقميمية اقتصادية تكتبلت تمشكّ ت التحكالت ىذه بسبب

 كبعضيا الدكؿ بيف الدكلية التجارية العبلقات لتنظيـ السائدة المظاىر أحد أصبحت كأنيا خاصة

زالة أسكاقيا نطاؽ تكسيع أجؿ مف كذلؾ  أف التنكيو مع التجارة، انسياب مف تعرقؿ التي القيكد كافة كا 

 عاـ، بشكؿ العكلمة تفرضيا التي لمتحديات مكاجية بمثابة ىك التكتبلت ىذه مثؿ لىإ التكجو

 تناكلو الفصؿ ىذا في الدراسة تقتضي األساس ىذا كعمى خاص، بشكؿ لمتجارة العالمية كالمنظمة

 مبحثيف. خبلؿ مف
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 الجنوب دول عمى لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقات تفرضيا التي التحديات األول5 المبحث

 العمؿ أف كما منو، مفركغ أمر كىذا االقتصادم لمنمك الرئيسي المحرؾ الدكلية التجارة تعد

زالة الدكؿ بيف حركتيا تسييؿ عمى  زيادة في المساىمة العكامؿ أىـ مف تكاجييا التي العراقيؿ كافة كا 

 طفت التي الحاصمة التطكرات ذلؾ إلى ضؼ العالمي، الناتج زيادة كبالتالي الدكلية التجارة حجـ

 التجارية العبلقات لتنظيـ المناسبة اآللية ىي لمتجارة العالمية المنظمة جعمت الدكلي المجتمع عمى

 في األسس تمؾ تمثمت كقد الدكلي، الصعيد عمى مكحدة كقانكنية تنظيمية أسس كفؽ الدكلية

 الخدمات قطاع دمج ىمياأ مف مجاالت، عدة محاكرىا كاف كالتي المنظمة شممتيا التي االتفاقات

 مف لذلؾ لما تنظيميا إلى الحاجة تزايد منطمؽ مف كىذا األعماؿ عالـ في الفكرية الممكية كحقكؽ

 المكافقة إلى أشارت بيا جاءت التي االتفاقات أف كما الدكلي، االقتصاد نمك عمى ايجابية تداعيات

 تقديـ عمى بنفسيا ترتضي لدكلةا أف ذلؾ يعني مما فييا، طرؼ ىي التي الدكؿ طرؼ مف عمييا

 لكافة تعطي لمتجارة العالمية المنظمة أف أخرل بعبارة أك االقتصادية سيادتيا مف جزء عف تنازالت

 مع يتناسب بما القطاعات كافة في الكطنية تشريعاتيا ءمةكام في الحرية فييا األعضاء الدكؿ

 لب يشكؿ المنظمة بو تتسـ الذم نكنيالقا االلزاـ طابع أكد البعض لكف الداخمية، خصكصياتيا

 أماـ الدكؿ أصبحت إذ ،كافة الدكلي المجتمع أعضاء عمى بظبلليا ألقت التي االقتصادية العكلمة

 العالمية المنظمة بقيادة الجديد الدكلي التجارم النظاـ مع التماشي إلى التكجو عمييا تفرض حتمية

ف المنظمة في األعضاء غير ؿالدك  أف عمى أيضا التنكيو مف كالبد لمتجارة،  مطالبة تكف لـ كا 

 تدفعيا االقتصادية العكلمة أف إال المنظمة، قانكف مع ءـكايت بما الكطنية تشريعاتيا بتعديؿ بااللتزاـ

 كبالتالي الدكلي المجتمع في الكاردة الديناميكية مع ليا الداخمي التشريع مكاكبة إلى لمجكء بقكة

 المي.الع االقتصاد في االندماج

 لمتجارة العالمية لممنظمة كسمبيات ايجابيات ىناؾ أف األذىاف إلى يتبادر آنفا، جاء لما تبعا

 ىذا عمى بيا، الممحقة االتفاقات أك ليا المنشئ االتفاؽ في الكاردة النصكص ناحية مف سكاء

 .مطمبيف خبلؿ مف المبحث ىذا تناكؿ اقتضى األساس
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لمدول االقتصادي رة العالمية ودورىا في تطوير التشريع أنشطة منظمة التجا5 المطمب األول
 النامية والبمدان األقل نموا

 تمارسيا التي المياـ خبلؿ مف لمتجارة العالمية المنظمة تمعبو الذم الدكر في الخكض قبؿ

 ليا التي الدكؿ كحتى األعضاء لمدكؿ التشريعية بالنظـ االرتقاء سبيؿ في بيا الممحقة االتفاقات عبر

 أكردىا التي االيجابية األمكر إلى التطرؽ مف البد ،- األعضاء غير الدكؿ – االنضماـ رغبة

 ىذه بكجكد صراحة االعتراؼ أف العمـ مع عمييا، تنعكس األخير في كالتي لممنظمة المنشئ االتفاؽ

 التي ةالسياسي األفكار عف البعد كؿ االبتعاد كىك ـعا بمبدأ التمسؾ مف نابع يككف االيجابيات

 1947 عاـ بيف ما قدرت التي الزمنية المدة في التمعف أف حيث لمتجارة، العالمية المنظمة تعارض

 تكفي التي [ عاما 47 ] معقكلة فترة ىي 1994 عاـ لممنظمة المنشئة مراكش كاتفاقية ( الجات )

 كدمجو الجديد المكلكد ىذا بزكغ أف ذلؾ إلى ضؼ بذاتو، قائـ دكلي تجارم نظاـ كجكد عف لمتحدث

 لفاعمية ضماف ذلؾ أف القكؿ يمكف كعميو تفاكضية، جكالت سبع نتيجة جاء الدكلي التنظيـ ضمف

 النضج مرحمة إلى كصمت قد التجارة بتحرير المتعمقة المسائؿ أف مع لمتجارة العالمية المنظمة

 انشاء التفاؽ لقانكنيا النطاؽ أف ىك ذلؾ تؤكد التي كالحجج ،فراغ مف تنشأ لـ فالمنظمة كبالتالي

 شرطي كركد بو نقصد فالتماثؿ كالتنكع، التماثؿ بيف الجمع كىك لمسألتيف بشمكلو يتميز المنظمة

 في جميا فيبدك التنكع أما األخرل، الدكؿ في الدكؿ لرعايا الكطنية كالمعاممة رعاية، األكثر الدكلة

 خبلؿ مف ذلؾ طبعا نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مع االتفاؽ نصكص بيا اتسمت التي الميكنة

 بعيف لؤلخذ طبعا األطراؼ المتعددة االتفاقيات أحكاـ تطبيؽ مف االعفاءات بعض عمى النص

 ىذه أف كما التنمية، عممية كجيكد متطمبات مف الدكؿ ىذه بيا تمر التي الخاصة الظركؼ االعتبار

 مف التي بالشركط االلتزاـ عدـ مف تمكنيا الجنكب لدكؿ المنظمة طرؼ مف الممنكحة االستثناءات

 مف 09 المادة عند الكقكؼ أف كما ،1 قانكنية كبصكرة فييا التنمية عجمة دفع تعرقؿ أف شأنيا

 المساكاة أكردت األخيرة ىذه أف نبلحظ القرارات باتخاذ المتعمقة لممنظمة المنشئة مراكش معاىدة

 نامية. دكلة أك متقدمة دكلة كانت سكاء كاحد صكت عضك دكلة كؿ تتمتع حيث الدكؿ بيف القانكنية

                                                           

يد نبيو، نظرية التجارة العالمية كمنظمة التجارة العالمية، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، د.ط، نسريف عبد الحم – 1
 .66 – 65، ص 2011مصر، 
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 في ساىـ بنجاح األكركجكام جكلة اتماـ أف عمى الدكلي النقد صندكؽ أجراىا دراسة أفادت

 ىذا لنطاؽ تكسيع مع ،الدكلي التجارم النظاـ بمستقبؿ محيطة كانت التي الشككؾ عمى القضاء

 القكاعد تكضيح الذكر أسمفنا كما اضافة بس،كالمبل كالمنسكجات الزراعة مف كؿ ليشمؿ النظاـ

 مست الدكلية التجارة عمى التغيرات ىذه جراء مف منافع تحققت كقد الفكرية، الممكية بحقكؽ الخاصة

لغاء الجمركية التعريفات في انخفاض فبعد نمكا، األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ مف كؿ  غير القيكد كا 

 نمك معدالت في ارتفاع ذلؾ إلى ضؼ الدكؿ، ىذه لدل نتاجاال كفاءة في تزايد شيد الجمركية

 التحسينات بعض أضفى مما الجنكب دكؿ منتجات أماـ الشماؿ دكؿ أسكاؽ كفتح العالمي االقتصاد

 أف القكؿ يمكف كعميو ،1اقتصاديا الضعيفة الدكؿ ىذه صادرات تكاجو التي الخارجية البيئة عمى

 مف يجنييا التي الفائدة الجديد الدكلي التجارم النظاـ في نمكا قؿاأل كالبمداف النامية الدكؿ اندماج

 الفنية الميارات تحكيؿ ذلؾ إلى ضؼ الفرد، دخؿ كمتكسط العمالة مستكيات زيادة ىي ذلؾ

 .2األصعدة كافة عمى التنمية عجمة دفع في يساىـ الذم إلييا الشماؿ دكؿ مف كالتنظيمية

 في كرد الذم االيجابي األثر المكضكع ىذا في تبيينيا مف البد التي الرئيسية الشكاغؿ أحد

 التي الجديدة االتفاقات أف عمى الدراسات مف العديد أكدت بحيث ،العالمية التجارة منظمة اتفاقات

 أكسع فرصا أتاح لمتجارة العالمية لممنظمة المنشئ باالتفاؽ كالممحقة األكركجكام جكلة عف نتجت

 المتقدمة، الدكؿ أسكاؽ داخؿ المحمي المنتج مف صادراتيا النسياب نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ

 الجات قكاعد مف الكثير تطبيؽ شممت األطراؼ المتعددة االتفاقات ىذه أفرزتيا التي األحكاـ أف كما

 لمتجارة المشكىة الممارسات مف التجارية حقكقيا لحماية أفضؿ فرصا الدكؿ ليذه تكفؿ التي

 في الدكلية التجارية النزاعات لحؿ آلية كجكد أف ذلؾ إلى ضؼ اإلغراؽ، كسياسات الدعـ كإجراءات

 التي التحسينات أىـ مف تعتبر النزاعات، تسكية جياز في كالمتمثمة لمتجارة العالمية المنظمة إطار

 .3الجديد الدكلي التجارم النظاـ اكتساىا

                                                           

عبد الفتاح مراد، المكسكعة الكبرل لمجات ] شرح النصكص العربية التفاقيات الجات كمنظمة التجارة  – 1
 العالمية

 .299محمد صفكت قابؿ، المرجع السابؽ، ص  – 2
محمد صفكت قابؿ، آثار تطبيؽ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجاؿ تجارة السمع، منشكرات مؤتمر  – 3

الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية، ] كمية الشريعة كالقانكف، كغرفة تجارة كصناعة 
 .1253، ص 2004، االمارات العربية المتحدة، 1، ط3دبي [، المجمد 
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 خاصة الدكلية التجارة مجاؿ في األىمية ثراألك الحالية المناقشات مف كاحدة أف المعمكـ مف

 مف كاف لذا لمتجارة، العالمية المنظمة أطرتيا اتفاقات قالب في جاءت التي القانكنية الضكابط

 عمى التركيز مع مفصؿ بشكؿ عنيا تكلدت التي المنافع مختمؼ تناكؿ الدراسة ىذه في الحتمي

 .نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ

 المصنعة، كنصؼ المصنعة بنكعييا السمع شمؿ الدكلية التجارة تحرير أف الذكر أسمفنا كما

 المسمكح السمع مف أقصى حد تحديد السيادم الصعيد عمى الجنكب دكؿ مىع نتائجو كانت الذم

 الجمركية التعريفات نسبة فتخفيض االقتصادم الصعيد عمى أما الدكلة، تمؾ أسكاؽ داخؿ بتكجييا

 خاصية لو الذم األساسي االيجابي الدكر أما لمدكلة، العامة الخزينة ايرادات زيادة إلى يؤدم

 اإلدارم. الفساد جكانب مف تقميؿ عنيا ينتج الضكابط فيذه اجتماعية

 األلياؼ قطاع في مكحدة دكلية قكاعد كضع ىك التجارة تحرير مجاؿ في االتفاقات أىـ مف

 ىذا في التنكيو مع كالمبلبس، المنسكجات في لتجارةا تحرير اتفاقية شكؿ اتخذ كالذم كالمنسكجات

 إلى ضؼ سكانيا لدخؿ مكرد أىـ المنسكجات قطاع باعتبار النامية الدكؿ أف عمى المكضع

 الدكلي التجارم النظاـ ضمف المجاؿ ىذا لدمج جاىدة عممت ،االقتصادم نمكىا في المساىمة

 التي الجمركية غير القيكد في تمثمت لتيكا قبؿ مف سائدة كانت التي الظركؼ في خاصة الجديد

 كالمنسكجات، األلياؼ قطاع في التجارة فقط كليس المجاالت شتى في التجارة النسياب عائؽ ىي

 ثبلث عمى تركيزه تـ الذم آنفا المذككر االتفاؽ في كتبمكر ذلؾ في الجنكب دكؿ نجحت األخير في

 العمؿ الغاء كبالتالي لمتجارة العالمية ظمةالمن قانكف ضمف االتفاؽ ىذا ادماج في تمثمت أسس

 تسييؿ يعتبر كالذم الحصص نمك معدؿ زيادة في تمثؿ الثاني كاألساس التعريفية، غير بالقيكد

 دكف البعض بعضيا الدكؿ أسكاؽ بقية إلى الجاىزة كالمبلبس المنسكجات مف الدكؿ منتجات كصكؿ

 التي نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ بالنسبة ةأىمي األكثر ىك الثالث األساس لكف حكاجز، كجكد

 المحمي المستكل عمى االقتصادم تككينيا مع تتناسب بيا خاصة استراتيجية تعطي أف استطاعت

 .1القطاع ىذا في التجارة تحرير اتفاؽ في جاء ما مع بالتكافؽ لكف

                                                           

، المرجع السابؽ، 1أكـر فاضؿ سعيد قصير، النظاـ القانكني لمؤسسات كأنشطة منظمة التجارة العالمية، ج – 1
 .59ص 
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 قةحالمم االتفاقات فم أصبح حيث ،األكركجكام جكلة اتفاقات أىـ مف الزراعة اتفاؽ يعتبر

 العبلقات في لمتكتر مصدرا كاف الزراعي القطاع أف لككف كذلؾ العالمية التجارة منظمة قانكف ضمف

 بيف كالنقاش الجدؿ مف بكثير اتسمت الزراعية التجارة أف معمكـ ىك فكما الدكلية التجارية

 قد كالتي العالمي التجارم نظاـكال الزراعية التجارة بيف تربط التي العبلقة طبيعة حكؿ المتخصصيف

 الحككمي، الدعـ لسياسات الدكؿ مف العديد انتياج ذلؾ إلى ضؼ ،الذكر سالؼ في حيثياتيا فصمنا

 الدكلية األسكاؽ في اختبلالت إلى تؤدم ما غالبا التي الكاردات عمى تفرض كانت التي القيكدك 

 .الزراعية السمع مجاؿ في التجارة تشكيو كبالتالي

 شممت أنيا نجد الزراعية السمع في التجارة تحرير اتفاؽ في نصكص مف كرد لما طبقا

 المتعمقة السياسات في تمثمت كالتي الزراعية السمع تجارة مجاؿ في التجارية السياسات مف مجمكعة

 دعـ في المنتيجة السياسة إلى إضافة الزراعية لممنتجات المحمي كالدعـ األسكاؽ، إلى بالنفاذ

 يقـك الذم األساس أف زراعي تجارة نظاـ انشاء تضمنيا التي المزايا كمف ،الزراعية لسمعا صادرات

 تكفير حتمية مع العمؿ تقسيـ كمزايا النسبية الميزة عكائد مف كاالستفادة السكؽ قكل عميو

 لكي الداخؿ في الزراعة بقطاع لمنيكض المحمية المكارد استغبلؿ عممية في المثمى االستراتيجية

 الصدد ىذا في األجنبية، الزراعية السمع منافسة عمى القدرة ذلؾ كمعنى الخارج عمى بالتأكيد عكسين

 تداعيات لو كاف لمتجارة العالمية المنظمة بو جاءت الذم الزراعة اتفاؽ أف عمى التحدث مف البد

 الزراعية السمع مف صادراتيا زيادة في تمثمت التي نمكا األقؿ مدافكالب النامية الدكؿ عمى ايجابية

 أصبحت ىنا الفبلحيف إلى يذىب الذم الدعـ نقص مع الجمركية غير الحكاجز ازالة بعد طبعا كذلؾ

 نسبة في الزيادة ىذه تسفر مما ،1الشماؿ دكؿ أسكاؽ في المنافسة عمى قدرة أكثر الصادرات ىذه

 خبلؿ مف المحمية تالحاجا اشباع إلى اضافة السكؽ، حجـ اتساع الزراعية السمع مف الصادرات

 .2الزراعة اتفاؽ في صراحة عمييا المنصكص االستيراد شركط في التسييبلت

                                                           

 .143أحمد عبد العميـ، المرجع السابؽ، ص  – 1
ة السمع ( عمى تجار  WTOعبد الرزاؽ حمد حسيف الجبكرم، دراسة اآلثار المترتبة لمنظمة التجارة العالمية )  – 2

 .181، ص 2006، العراؽ، 03، العدد مجمة تكريت لمعمـك االدارية كاالقتصاديةالزراعية العربية، 
بف عمر األحضر، آثار تحرير التجارة العالمية لممنتجات الزراعية عمى القطاع الزراعي في الدكؿ العربية،  – 3

 .51، ص 2007-2006عة الجزائر (، الجزائر، مذكرة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ) جام
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 المستكردة النامية لمدكؿ كبرل أىمية ايبلء تـ أنو الزراعة اتفاؽ في كردت التي االيجابيات مف

 تكضيح ـت حيث الغذائية، السمع مف كارداتيا تمكيؿ في العراقيؿ بعض مف تعاني التي لمغذاء صافيا

 عف تترتب قد التي السمبية اآلثار مختمؼ مكاجية أجؿ مف الدكؿ ىذه لمساعدة المبلئمة ةاالستراتيجي

 بفعؿ جاء االىتماـ ىذا طبعا ،1الزراعية المنتجات مف لصادراتيا الممنكح لمدعـ المتقدمة الدكؿ رفع

 مجاؿ عمى الكاردة التحكالت ىذه اءجرّ  مف نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ لدل تكّلد الذم القمؽ

 الدكؿ كافقت األساس ىذا عمى الدكلي، التجارم التحرير عممية في ادماجة إثر الزراعة قطاع

 لبرنامج السمبية باآلثار المتعمقة التدابير بشأف قرار عمى لمتجارة العالمة المنظمة في األعضاء

 الدعـ حكؿ تسييبلت تقديـ كجكب في رالتدابي ىذه تمثمت حيث الجنكب، دكؿ يمس الذم االصبلح

 كتحسيف الكافي الغذاء كاردات عمى لمحفاظ كىذا الدكلية المالية المؤسسات طرؼ مف المقّدـ المالي

 في الثغرات بعض بقيت الرغـ عمى لكف التحتية، كالبنية المحمي المستكل عمى الزراعي القطاع

 بالمنظمة أدل مما نجاعتو، مف بالرغـ عالكاق أرض عمى تجسيدىا بمعنى القرارات ىذه تطبيؽ

 في التكازف مف نكع أيضا يككف كحتى األمر ىذا لتدارؾ الرئيسي المخكؿ بصفتيا لمتجارة العالمية

 نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ رفعتيا مقترحات عدة قبكؿ تـ الجديد الدكلي التجارم النظاـ

 بيف مشتركة لجنة انشاء االقتراحات ىذه أىـ بيف مف ةالزراع لجنة عمى لمغذاء الصافية المستكردة

 تمكيؿ تحقيؽ مف تمكنيا التي لمبرامج الدكؿ ىذه كصكؿ فرص تحسيف إطار في دكلية ككاالت

 ىذه أف التنكيو مف البد طبعا ،2األساسية الغذائية المكاد مف التجارية لمكاردات عادية مستكيات

 االستدالؿ يمكف كعميو ،2001 عاـ بالدكحة المنعقد كزارمال المؤتمر في مناقشتيا تـ المقترحات

 األخيرة ىذه كأف خاصة لمغذاء، صافية مستكردة دكؿ جّميا تعتبر التي الصحراء جنكب افريقيا بدكؿ

 عدـ مف تعاني العمكـ عمى صادراتيا لكف األجنبية العممة لجمب مكرد أىـ الزراعية صادراتيا تمثؿ

 قيمة مف ٪75 تتجاكز بنسبة أم األسد الحصة سمع ثبلث أك احدةك  سمعة تأخذ حيث التنكع،

 التجارة منظمة طرؼ مف االىتماـ فيذا األساس ىذا عمى الصحراء، جنكب افريقيا دكؿ صادرات

 النامية الدكؿ لدل الزراعية التجارة مؤشر مف نابع الزراعية السمع تجارة تحرير اتفاؽ عبر العالمية

 تخفيض أف عمى تؤكد التي كالزراعة األغذية منظمة لتقديرات باالستنادف نمكا، األقؿ كالبمداف
                                                           

 

بكجبلؿ صبلح الديف، حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ عكلمة االقتصاد: دراسة في قانكف المنظمة العالمية  – 1
-2011، الجزائر، -باتنة  –لمتجارة، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر 

 .123، ص 2012
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 في [ ٪40 - 25 ] كمف المتقدمة الدكؿ في [ ٪60 ك 40 ] بيف تتراكح بنسبة الجمركية التعريفات

 .1كبيرة بنسبة تزيد االفريقية لمدكؿ الزراعية السمع مف األخيرة ىذه صادرات فإف النامية، الدكؿ

 أيضا االشارة مف البد لمتجارة العالمية المنظمة ظؿ في الزراعة اتفاؽ عف دثلمتح نأتي لما

 SPS ) كالنباتية الحيكانية كالصحة الصحة تدابير كاتفاقية ( TBT ) لمتجارة الفنية الحكاجز التفاقية

 يالت الفحص كاجراءات كالمعايير القكاعد مف بالتأكد الذكر سالؼ في أكردنا كما اىتمت فاألكلى (،
 ىذه تككف أال عمى بالعمؿ فاىتمت الثانية أما عمييا، المتعارؼ الدكلية المعايير مع تتبلءـ أف البد

 التجارة لتقييد كذريعة كالنبات كالحيكاف االنساف صحة عمى المحافظة سبيؿ في المتخذة المعايير

 التي يجابياتاال مف كىذا أيضا البيئة لحماية مكّجية أنيا ذلؾ إلى ضؼ الدكلي، الصعيد عمى

 عاـ. كإطار لمتجارة العالمية المنظمة بو جاءت لما حسبت

 صناعات تمتمؾ التي الزراعية السمع تجارة تحرير مف النامية الدكؿ بعض تستفيد قد

 يرجع كىذا البترككيماكية المنتجات عمى الطمب زيادة مف عالية تنافسية قدرة ذات بترككيماكية

 أصبح الزراعة مجاؿ في المنافسة احتداـ كمع الجمركية، عريفاتالت تخفيض إلى الحاؿ بطبيعة

 .2الجنكب دكؿ في المعيشة مستكل عمى ايجابا ينعكس الذم اإلنتاج كفاءة مف لمرفع حافزا يشكؿ

 أف عمى الجـز يمكف الزراعي، القطاع في التجارة تحرير مف نتجت التي المزايا عف كخبلصة

 برنامجا تمثؿ عمييا المنصكص كاألحكاـ لمتجارة العالمية المنظمة ظؿ في بشأنيا كرد الذم االتفاؽ

 منو تعاني ظمت ذمال االعكجاج كافة كازالة الزراعية المنتجات في الدكلية التجارة إلصبلح متكامبل

 بو تتمتع لما كفقا العالمية الزراعية التجارة لتحرير األساسية الركيزة تعتبر كأنيا خاصة التجارة، ىذه

 الزراعية. السمع إنتاج في نسبية مزايا مف لةدك  كؿ

 تحكؿ بمثابة يعد الخدمات في لمتجارة عامة اتفاقية األكركجكام جكلة نتائج تضميف أف الشؾ

 التجارة، مفيكـ تكسع أكد ما كىذا الجات إطار في سائدا كاف الذم ميالعال التجارم النظاـ في كبير

 كمتنكعة متعددة قطاعات عمى يشتمؿ إنما – سمعال مجاؿ - عكس عمى الخدمات مجاؿ أف كما

 الخدمات تجارة تحرير مكضكع في لممفاكضات المعمف اليدؼ حدد كقد متجانسة، كغير بينيا فيما
                                                           

 .193سيد أحمد مرسي، ابراىيـ نصر الديف ) تقديـ (، المرجع السابؽ، ص سماح  – 1
 .146بف مسعكد عطااهلل، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 في األعضاء الدكؿ  لجميع يكفؿ بما الخدمات في لمتجارة األطراؼ متعددة اتفاقية كضع في

 انسيابيا، مف تعرقؿ التي القيكد إلغاء الخدمات في التجارة تحرير اتفاؽ في طرؼ ىي كالتي المنظمة

 الدكلية التجارة في مساىمتيا بزيادة نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ االعتبار بعيف األخذ مع

 متعددة دكلية اتفاقية أكؿ ىي إلييا التكصؿ تـ التي االتفاقية اعتبرت االطار ىذا فيك  ،لمخدمات

 تمفةلمخا بقطاعاتيا الدكلية لمتجارة القابمة الخدمات كافة تشمؿ لتيا الخدمات في لمتجارة األطراؼ

 كالبلسمكية، السمكية االتصاالت ،( جكم – بحرم – برم ) النقؿ المالية، الخدمات بينيا كمف

 المينية الخدمات انتقاؿ أيضان  ذلؾ في كبما ،الخدمات مف ذلؾ غير إلى كالتعمير اإلنشاء السياحة،

 بعد دكلة كؿ تضعيا محددة التزامات جدكؿ كفؽ طبعا ،باالتفاقية األعضاء دكؿال بيف كالعمالة

 كاألىداؼ الظركؼ بمراعاة متبكعا يككف األمر ىذا لكف األعضاء، لدكؿا باقي مع مفاكضات إجراء

 التجارة لتنظيـ األطراؼ متعدد الدكلي اإلطار ىذا أف قبؿ مف الذكر أسمفنا ككما ،1دكلة لكؿ التنمكية

 أف حيف في ،دكليا الخدمات لتجارة المنظمة األحكاـ مكادىا تتناكؿ أجزاء 06مف يتككف الخدمات في

 دكؿ ظركؼ مراعاة سبيؿ في تكفرت التي المركنة االتفاقية ضمف المكجكدة األحكاـ ىذه ميز ما

 مف ؿلك المركنة ىذه كستكفؿ المتقدمة، الدكؿ فييا بما عامة بصفة األعضاء الدكؿ كجميع ،الجنكب

 .2سكاء حد عمى األحكاـ ىذه مف االستفادة كالمتقدمة النامية الدكؿ

 صادرات يخمؽ سكؼ ذلؾ أف عامة بصفة الخدمات قطاع تحرير عف تنتج التي المنافع مف

 الدكؿ جميع في المحمي الناتج قيمة في المساىمة عمى ذلؾ ينعكس مما كيدعميا، جديدة كطنية

 الدكؿ عمى ( GATS ) الجاتس اتفاؽ خمفو الذم األثر ىك اإلطار ذاى في ييـ ما لكف استثناء، دكف

 مف عدد عمى ارتكز األخير ىذا أف يؤكد االتفاؽ ديباجة في كرد فالذم نمكا، األقؿ كالبمداف النامية

 التدريجي كالتحرير الشفافية مبدأ كفؽ لكف الخدمات تجارة تحرير في التكسع أىميا االعتبارات

"TRANSPARENCY AND PROGRESSIVE LIBERALIZATION"، األعضاء الدكؿ تخكيؿ إلى إضافة 

 ما حدكد في طبعا كذلؾ الكطني الصعيد عمى الخدمات تجارة بتحرير يتعمؽ فيما ساتيااسي بتنظيـ

                                                           

منشكرات مركز الدراسات كالبحكث، النقؿ البحرم في إطار منظمة التجارة العالمية، غرفة الشرقية، المممكة  – 1
 . عمى الرابط:12العربية السعكدية، ص 
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 .57فاطمة بكسالـ، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 المؤتمر في كردت التي الدراسات بعض أيضا أشارت كقد ،المسطرة الكطنية األىداؼ مع يتماشى

 برنامج مفاكضات ضكء في العالمية التجارة لمنظمة المستقبمية التكجياتب المتعمؽ الثالث العربي

 صح إف أك أبرز ىي الخدمات في لمتجارة العامة االتفاقية أف عمى (، التنمية مؤتمر ) الدكحة عمؿ

 الفركقات راعت بحيث نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ منصفة جاءت التي االتفاقيات أكثر التعبير

 االنتقالية بالمرحمة المتعمقة الزمنية الفترات منح عمى تقتصر لـ إذ الشماؿ، دكؿ كبيف بينيا ةالمكجكد

 كالتي القطاع ىذا بتحرير المتعمقة التنازالت إلى ذلؾ امتد بؿ الدكؿ ىذه في الخدمات تجارة لتحرير

 المعاممة دأمب مف بدال النسبية المعاممة مبدأ عمى النص مع تقديميا في تفاكتات عمى انطكت

 .1بالمثؿ

 ،مختمفة جكانب شمؿ حيث المجاؿ كاسع وأن عميو المتعارؼ مف الخدمات قطاع نطاؽ إف
 تنظيـ في المتمثمة الجكانب ىذه لتتناكؿ مبلحؽ عدة عمى الجاتس اتفاؽ احتكل األساس ىذا عمى

 الخدمات إلى اضافة كاالتصاالت، النقؿ كخدمات لمخدمات، المقدميف الطبيعييف األشخاص انتقاؿ

 المالي بالتحرير تتعمؽ منافع مف االتفاقية بو جاءت ما لتكضيح عندىا الكقكؼ مف البد التي المالية

 النشاط كفاءة مف الرفع عمى تأثير مف لو لما عميو التركيز مف البد كاف مجاؿ أىـ اعتبرت التي

 تأخذ خدمة ىي التي ةالمالي خدمةلم العاـ المفيـك إلى التنكيو مف البد الصدد ىذا في المصرفي،

 إف عميو القكؿ يمكف الذم مالي تكظيؼ أك ادخارت، أك تمكيبلت أك كالنقدم، المالي الطابع ذلؾ

  المالية الخدمات قطاع في التجارة تحرير أما المصرفية، الخدمات مجاؿ في االستثمار التعبير صح

 كىذا المالية أنشطتيا إدارة في التامة االستقبلليةك  الحرية المالية كالمؤسسات البنكؾ منح فيي

 العمؿ عمى كالضكابط القيكد مختمؼ إلغاء عممية تنظـ استراتيجية اتباع إطار في إال اليككف

 سياسة عف كالتخمي كالكدائع، القركض عمى الفائدة معدالت تحرير طريؽ عف طبعا المصرفي،

 جميع اتخاذ بمعنى النقدية لمسياسة شرةمبا الغير األدكات اعتماد نحك كالتكجو االئتماف، تكجيو

 ىاما دكرا تؤدم بأف ،السكؽ لقكل السماح بذلؾ كيقصد السكؽ قكل عمى تعتمد التي النقدية األدكات

 كاالحتفاظ ،قانكنيال االحتياطي كنسبة ،الخصـ كسعر ،المفتكحة السكؽ عمميات بكاسطة ذلؾ في

 أماـ المصرفي ؿلمجاا كفتح ،األجنبية العمبلت راءكش كبيع ،عائد مقابؿ المركزم البنؾ لدل ئعبكدا

                                                           

ؿ السف، تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بيف النظرية كالتطبيؽ، منشكرات المنظمة عاد - 1
 .450المرجع السابؽ، ص  العالمية لمتنمية اإلدارية،
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 ىذا الداخمي، المالي التحرير بعممية األمر ىذا عمى يطمؽ مما كاألجنبي الكطني الخاص القطاع

 المدفكعات، لميزاف المالية كالحسابات الماؿ رأس بحساب المتعمقة المعامبلت تحرير إلى باإلضافة

 .1الداخمي المالي لمتحرير تكممة يعتبر كالذم ي،الخارج المالي التحرير تمثؿ كالتي

 الصعيد عمى المالي الخدمات قطاع تحرير نحك التكجو إلى أدت التي فعاالدك  زأبر  مف

 العالمية البكرصات رمكز تديره العالمي االقتصاد أصبح حيث الماؿ، رأس دكر تعاظـ ىك الدكلي

 كسائؿ ظيكر ذلؾ إلى ضؼ عراقيؿ، كجكد دكف آخر إلى مستثمر مف األمكاؿ تنقؿ أساس ىي التي

 المالية األسكاؽ في أيضا التقميدية الكسائؿ بجانب طبعا األمكاؿ رؤكس أصحاب تستقطب جديدة

 نحك لمذىاب الميـ المحفز كاف التكنكلكجي كالتطكر التقدـ أف كما كغيرىا، كاألسيـ كالسندات

 عممية تسييؿ في الحديثة التكنكلكجيا عكاسان إلى يرجع كىذا المالية الخدمات في التجارة تحرير

 أفريؿ في المالية الخدمات مفاكضات العالمية التجارة منظمة بدأت لذا ألمكالو، المستثمر مراقبة

 كىذا العاـ، نفس مف ديسمبر في المالية الخدمات تجارة لتحرير جنيؼ اتفاقية إلى كتكصمت  1997

 الخدمات قطاع تضمف حيث لمتجارة العالمية المنظمة حققتيا التي اليامة اإلنجازات أحد يعتبر

 كردت الذم [ GATS ] الخدمات تجارة تحرير اتفاؽ عبر األرغكام جكلة في ىاديحدت تـ كما المالية

 العراقيؿ عمى القضاء في النفس تمني كميا دكلة 70 حكالي االتفاقية عمى كقعت كقد ، كممحؽ فيو

 المجاؿ ىذا في كاألجنبي المحمي المستثمر كتقييد المالية خدمةال تقديـ كجو في سائدة كانت التي

 تشكىات أعطى الذم األمر المالي القطاع في الخدمات تجارة انسياب أماـ المنافذ كؿ سد كبالتالي

 التجارة بتحرير لمتجارة العالمية المنظمة طرؼ مف المسطرة األىداؼ يخالؼ ما كىذا الدكلية لمتجارة

 .2العادلة التجارة تحقيؽ أساس عمى باالرتكاز لكف معكقاتيا، عمى ضاءالق مع العالمية

 فرص عيتكس في تمثمت االلتزامات مف جممة عمى االتفاقية عمى كقعت التي الدكؿ كافقت لقد

 باألكراؽ تتعامؿ التي كالشركات األجنبية البنكؾ ] المحمية لمسكؽ األجنبية الخدمات مكردم دخكؿ

 المكرديف مع جنب إلى جنبا األجانب المكرديف عمؿي بحيث ،التأميف اتشرك ككذلؾ [ المالية

                                                           

، مذكرة -دراسة حالة الجزائر –شككرم سيدم محمد، التحرير المالي كأثره عمى النمك االقتصادم  – 1
قتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد ] تممساف [، الجزائر، ماجستير، كمية العمـك اال

 .42 – 41، ص 2005-2006
 .217مصطفى رشدم شيحو، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 المعاممة بمبدأ االلتزاـ إطار في ىذا طبعا تمييز، دكف [ الكطنية كالمؤسسات الشركات ] المحمييف

 المالية الشركات التزاـ ضركرة إلى ضؼ ،بالرعاية األكلى الدكلة لمبدأ أيضا كاالنصياع أم الكطنية

 الكجكد أف بمعنى أخرل، دكؿ في عمبلء إلى اتيخدما تبيع بأف معينة دكلة في تأميفال كشركات

 كالمؤسسات لمشركات بالسماح كااللتزاـ ،ضركريا ليس المضيفة الدكلة في الشركات ليذه المادم

 .1المضيفة الدكؿ في أعماليا تزاكؿ بأف  [ كطني كرأسماؿ أجنبي رأسماؿ ] المشتركة المالية

 حققو الذم االيجابي الدكر عمى لمتجارة العالمية المنظمة في الدراسات مف يدالعد أكدت

 مف تكلدت التي المنافعف ،التحديد كجو عمى المالية كالخدمات عاـ، كإطار الخدمات تجارة تحرير

 طريؽ عف ،الدكلي الصعيد عمى المقدمة المالية الخدمات تطكير في ساىمت 1997 جنيؼ اتفاقية

 نكعيتيا تحسيف مع الخدمة، تكاليؼ كخفض المجاالت تمؾ في لخاصةا القطاعات اءأد كفاءة رفع

 مجاؿ في العمؿ نظمةأل أعمى بمستكل االرتقاءك  المصرفية، األدكات تطكير ذلؾ إلى ضؼ

 بؿ الحد ىذا دعن تنحصر لـ المالي الخدمات قطاع تحرير عف المنبثقة كالفكائد ،المالية الخدمات

 مستكل عمى الكمي االقتصاد إلدارة سميمة استراتيجيات إتباع عمى كماتالحك حث إلى امتدت

 القطاعات أنظمة كتعديؿ الحديثة، التطكرات مع يتماشى بما جديدة ائتمانية سياسات كانتياج دكليـ،

 2.الرقابية األجيزة دكر كتطكير المالية،

 حيث المالي، تاحاالنف عف نتجت التي االيجابية االنعكاسات مف نصيب النامية لمدكؿ

 األمكاؿ مف حاجياتيا تمبية بيدؼ الدكلية المالية األسكاؽ إلى الكصكؿ ذلؾ خبلؿ مف الدكؿ تستطيع

 األجنبية الخدمات مكردم مع المنافسة احتداـ أف كما المحمية، المكارد في المكجكد العجز لسد

 القطاع لنشاط مشجعة بيئة خمؽ مع المقدمة المالية الخدمات كفاءة كرفع تحسيف عمى حافز يشكؿ

 الصدد ىذا في ،الخارج إلى الكطنية األمكاؿ رؤكس تيريب ظاىرة مف الحد إلى إضافة الخاص،

 التي األجنبية االستثمارات تدفؽ عمى يشجع المالي االنفتاح ىذا أف عمى أيضا التنكيو مف البد أيضا

 البنكؾ مع االحتكاؾ أف كما فييا، مستثمرال الدكؿ إلى الحديثة التكنكلكجيا تنقؿ أف شأنيا مف بدكرىا
                                                           

 01محمد قكيدرم، انعكاسات تحرير التجارة العالمية عمى اقتصاديات البمداف النامية، مجمة الباحث، العدد  – 1
 .19، ص 2002األغكاط، الجزائر، جامعة 

 مذكرة، آثار كتحديات االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة عمى القطاع المصرفي الجزائرم، شافية ىعيس بف - 2
 2011-2010، الجزائر، 03، جامعة الجزائر التسيير كعمـك التجارية كالعمـك االقتصادية العمـكماجستير، كمية 
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 القدرة ليا تككف التي المؤىمة الفنية الخبرة مف نكعا يضفي المحمية األسكاؽ داخؿ األجنبية كالشركات

 .1الدكلية المالية األسكاؽ تطكرات مع التعامؿ عمى

 تقـك أف لمدكؿ الحؽ أعطى الجاتس اتفاؽ في المالية بالخدمات المتعمؽ الثاني الممحؽ إف

 60 ) شيراف قدره زمني أجؿ خبلؿ القيكد مف تحريرىا عمى القدرة ليا التي المالية الخدمات بإدراج

 أف القكؿ يمكف كعميو ،لممنظمة المنشئة مراكش اتفاقية نفاذ تاريخ مف أشير أربعة بعد تبدأ ( يكما

 عمييا، المفركضة ياديةالس القيكد مف المالية الخدمات تحرير في التصرؼ حرية كامؿ ليا الدكؿ

رادتيا برضاىا تقرر الدكؿ حككمات أف آخر كبمعنى  ىذا أجاز كما ،المالي التحرير المنفردة كا 

 العضك الدكلة جدكؿ في المالية بالخدمات المتعمقة االلتزامات مف التحمؿ أك االنسحاب الممحؽ

 شممتو الذم المالي كالتحرير ،2عامة بصفة الجاتس تفاؽال ايجابية نقاط كجكد عمى يؤكد الذم األمر

 التي ىي المستيمكة الدكؿ أف آنفا أكردنا كما نؤكد أف إال يسعنا ال كبالتالي التحديد، كجو عمى

 جدكؿ في كضعتيا التي كىي األجنبية المنافسة أماـ فتحتيا التي الخدمية القطاعات بيدىا رسمت

 رضيفاالمع أماـ قكة مكقؼ في الجاتس اتفاقيا عبر لمتجارة العالمية المنظمة يجعؿ مما االلتزامات

 منصكص ىك ما ايراد الحتمي مف كاف بؿ عنيا المدافعيف مف لسنا أننا العمـ مع األساس، مف ليا

 .حقيقة عميو

 كالتجارة الفكرية الممكية حقكؽ بيف العبلقة مكضكع أف إلى االشارة تمت الذكر سالؼ في

 لترتب جاءت التي الدكلية االتفاقيات مف الرغـ عمى حيث اؽ،النط كاسع دكلي باىتماـ حظي الدكلية

 المصنفات لحماية برف كاتفاقية ،1883 عاـ في الصناعية الممكية لحقكؽ باريس يةكاتفاق األمر ىذا

 ،1961 عاـ في كاإلذاعة الفني كاالنتاج الدكاء لحماية ركما اتفاقية ذلؾ إلى ضؼ كالفنية، األدبية
 "الكيبك" منظمة رأسيا كعمى المجاؿ ىذا بتنظيـ المتعمقة الدكلية المنظمات بتولع الذم الدكر كذلؾ

 الدكلي التجارم النظاـ في الفكرية الممكية حقكؽ إدماج نحك سارت العالمية االتجاىات أف إال

 في القكية الرغبة االتجاه ىذا نحك التكجو إلى أدت التي معمكـ ىك كما األساسية كالدكافع الجديد،

 الفكرم مجيكدىـ ثمرة يعتبر ذلؾ ألف مالكيو حقكؽ عمى كالمحافظة العقؿ ممكة عف الناتج يةحما

                                                           

شاىيف محمد، منظمة التجارة العالمية كأثرىا عمى اقتصاديات الدكؿ العربية، دار الكتاب محمد عبد اهلل  – 1
 .242 – 241، ص 2016لبناف،  –الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة 
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 البحث تطكير دعـ يتحقؽ حتى سرقة أك تزكير أك تقميد مف صكره تعددت ميما اعتداء أم مف اطبع

 ةالفكري الممكية حقكؽ أدرجت األساس ىذا عمى كاالبتكار، االبداع عمى أكثر التحفيز مع العممي
 بالتجارة المتصمة الجكانب اتفاقية قالب ضمف جاء الذم العالمية التجارة تحرير مكضكعات ضمف

 في ناهلتناك  كما الجات لمفاكضات الثامنة الجكلة في ( التريبس اتفاقية ) الفكرية الممكية حقكؽ مف

 الممكية ؽحقك  نظاـ في جكىرية تحكالت عدة التريبس اتفاقية أفرزت حيث قبؿ، مف الدراسة ىذه

شرا األعماؿ، عالـ في المجاؿ ىذا دمج بعد بدييي أمر كىذا الدكلي الصعيد عمى الفكرية  ؼكا 
 جمعت قد تككف 73 مكادىا في التريبس اتفاقية أف التنكيو مع عميو، لمتجارة العالمية المنظمة

 أف بعد لصناعيةكا األدبية الفكرية مكيةالم كمجاالت أنكاع بكافة المتعمقة األحكاـ كنظمت كحصرت

 تقدير تـ فقد نمكا األقؿ كالبمداف النامية بالدكؿ يتعمؽ فيما أما ،1كمستقمة خاصة أحكاـ تنظميا كانت

 حيث قبؿ، مف أكردناىا التي االستثناءات بعض بمنحيا نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ ظركؼ

 االلتزاـ عف تنجرّ  أف الممكف مف التي السمبية اآلثار حدة مف التخفيؼ فرصة الدكؿ ليذه أتاحت

 تكنكلكجي مجاؿ بيف التفرقة أك التمييز عدـ مبدأ المثاؿ سبيؿ عمى فنذكر التريبس، اتفاؽ بأحكاـ

 قد بالتجارة، المتعمقة الفكرية الممكية حقكؽ اتفاقية توأقر  الذم االختراع براءة منح عممية في كآخر

 المحافظة أجؿ مف كىذا البراءة عمى الحصكؿ قابمية مف استثناؤىا يمكف التي الحاالت بعض أجازت

 منع طريؽ عف أك لمجميع، ممكيتيا تيسير مف البد التي االحتياجات أك األكلكيات بعض عمى

 كالتي االختراعات مف أنكاع ثبلث إلى تقسيميا تـ الصدد ىذا في الضرر، كقكع لتجنب استعماليا

 حتمي المنظمة في عضك دكلة اقميـ داخؿ تجاريا ليااستغبل منع يككف التي االختراعات في تمثمت

 يمكف ضررا تسبب أف شأنيا مف التي االختراعات كؿ ضمنيا يندرج كالتي العاـ النظاـ عمى لمحفاظ

 اقميـ داخؿ البيكلكجية الثركة عمى اعتداء تشكؿ التي كاراتتاالب كذلؾ اإلنساف، بحياة يكدم أف

 تشكؿ التي التعبير صح إف أك الغذائي األمف تحقيؽ أماـ ئقاعا تشكؿ التي كاالختراعات الدكلة

 عمى التريبس اتفاقية أكدت آخر جانب مف أما جية، مف ىذا كالغذائية البيئية السبلمة عمى ضررا

 مف ىذا طبعا الحيكاف أك اإلنساف لمعالجة البلزمة كالجراحة كالعبلج التشخيص طرؽ استثناء

 التي االعتداءات مف كحمايتيا الدكلي الصعيد عمى لئلنساف زمةالبل االحتياجات مراعاة منطمؽ

 شأنيا مف الحماية لو تكفر قانكنية قاعدة فإنشاء الحيكاف عمى ينطبؽ األمر كنفس تطاليا، أف يمكف

                                                           

شيادة الماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك  فتحي نسيمة، الحماية الدكلية لحقكؽ الممكية الفكرية، مذكرة لنيؿ – 1
 .100، ص  2012-2011[، الجزائر، -تيزم كزك  –السياسية ] جامعة مكلكد معمرم 
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 يشكبيا ال كنيائية شاممة بصفة المبتغى ىذا إلى لمكصكؿ لكف عامة، بصفة البيئي التكازف تحقؽ أف

 البيكلكجية كالطرؽ النبات استثناء التريبس اتفاؽ عبر تقكـ لمتجارة العالمية ةالمنظم مف جعؿ نقص

 تـ ما كفؽ بالتجارة المتعمقة الفكرية الممكية حقكؽ اتفاقية أف نرل كبالتالي إنتاجيا، في تستخدـ التي

 الجكانب بعض راعت قد فقراتيا كامؿ عبر 27 المادة في مرسخة استثناءات مف آنفا تناكلو

 .1نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ خاصة فييا األعضاء لمدكؿ نسانيةاال

 كسائر لمتجارة العالمية المنظمة بيف المكجكدة العبلقة إلى الدراسة في التطرؽ تـ لما

 لمممكية العالمية المنظمة كبيف بينيا كطيدة عبلقة لممنظمة أف اتضح قد كاف الدكلية اتمالمنظ

 التنسيؽ ىذا جّراء أحكامو اعتبار تـ التريبس فاتفاؽ ايجابي أمر يعتبر ذمكال [ WIPO ] الفكرية

 يناير 01 في انفاذه تـ أف عمى 1995 عاـ ديسمبر 22 بتاريخ  اتفاؽ شكؿ اتخذ الذم - كالترابط

 الفكرية الممكية حقكؽ حماية بمجاؿ المتعمقة السابقة لبلتفاقات مكّمؿ أنو عمى – السنة نفس مف

 األخيرة ىذه بيف الكارد كالتنسيؽ فالتعاكف "الويبو" منظمة عمميا تؤطرىا التي الدكلي الصعيد عمى

 التي لبلتفاقيات الفعاؿ التطبيؽ حيث مف قكيا كدفعا جديدا نفسا أعطى التريبس اتفاؽ كنصكص

 دكؿ خاصة المنظمة في األعضاء الدكؿ عمى تبعاتو اسقطت الذم ،الفكرية الممكية مجاؿ تحكـ

 .2الجنكب

 كما الذم االستثمار مجاؿ نصكصيا عبر تناكلت لمتجارة العالمية المنظمة أف بالذكر الجدير

 كقكاعد قكانيف تكحيد عنو نتج كالذم اتفاؽ قالب في ادراجو تـ أنو عمى الذكر سالؼ في ذكرنا

 الحدكد عبر االستثمارات حركة تسييؿ في ساىـ الذم األمر العالمي، الصعيد عمى االستثمار

 نمكا، األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ خاصة التجارييف لمشركاء االقتصادم النمك تعزيز أجؿ مف الدكلية

 إليو تسعى لذما الرئيسي اليدؼ ىك كىذا العالمية لمتجارة التدريجي التحرير تعزيز األخير كفي

 عاـ. كإطار المنظمة

                                                           

 .184، 178محمد عبد اهلل شاىيف محمد، المرجع السابؽ، ص  – 1
 شيادة لنيؿ ذكرةم، الفكرية الممكية حماية في الفكرية لمممكية العالمية المنظمة دكر، الصايغ إبراىيـ محمد - 2

 .77، ص 2012-2011، الجزائر، 1جامعة الجزائر  –، كمية الحقكؽ الماجستير
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 ذلؾ إلى ضؼ النزاعات بكثرة قبؿ مف اتسمت الدكلية التجارية التعامبلت أف المعمكـ مف

 كظركؼ مصالح يراعي بما النزاعات ىذه بفض يقكـ متخصص دكلي قضائي جياز غياب

 كما- لمتجارة يةالعالم المنظمة ظيكر بعد لكف بيا، اإلضرار دكف برضائيا أم المتنازعة األطراؼ

 خاصة الدكلي ارمالتج الطابع ذات النزاعات لفض متطكرا نظاما تضع أف استطاعت- الذكر أسمفنا

 قضائي شبو جياز يعتبر الذم النزاعات تسكية جياز في تمثؿ حيث فييا األعضاء األطراؼ بيف

 اعتماده خبلؿ مف العالمية التجارة منظمة تكفرىا التي اآلليات باقي عف األنجع أنو عمى الجـز كتـ

 في األعضاء الدكؿ بيف القائمة النزاعات مختمؼ لحؿ الحميدة كالمساعي كالتكفيؽ الكساطة عمى

 نحك ىامة خطكة بمثابة ىي التسكية جياز عمؿ تنظـ التي التفاىـ مذكرة نصكص أف كـ المنظمة،

 البلاستقرار مف يحد مكحد قضائي نظاـ إقامة أم التجارية المنازعات تسكية أسمكب كتكحيد عكلمة

 يعتمدىا التي اآلليات في معفكالت النظر خبلؿ مف الدكلية، التجارية العبلقات عمى يطرأ قد الذم

 بأحكاـ االلتزاـ مبدأ عمى المحافظة في كالفعاؿ االيجابي الدكر لو األخير ىذا أف يتضح الجياز

 بالسرعة تميزت فيو القرارات اتخاذ أف كما األطراؼ، المتعددة كاتفاقاتيا لمتجارة العالمية المنظمة

 كىذا أطكؿ فترة التسكية تأخذ ال لكي اتباعيا يتكجب زمني جدكؿ في القكاعد تحديد خبلؿ مف كىذا

 التجارية النزاعات تسكية نظاـ أف عمى أيضا االشارة مف البد المتنازعيف، األطراؼ لمصالح مراعاة

 عف النظر بغض األعضاء الدكؿ جميع لمصمحة عشرّ  لمتجارة العالمية المنظمة إطار في الدكلية

 في إليو المجكء فرصة النامية لمدكؿ يتيح مما الضعؼ أك القكةب يتميز كاف إذا ما االقتصادم تككينيـ

 مخالفة كتككف المتقدمة الدكؿ مف تصدر قد منصفة غير أك عادلة غير تجارية اجراءات كجكد حاؿ

 .1الجديد العالمي النظاـ بو جاء لما

 لمتعددةا كاتفاقاتيا العالمية التجارة منظمة قانكف عف انبثقت التي االيجابيات مف بالرغـ

 الباحثيف مف العديد طرؼ مف االقرار تـ حيث المجاالت، شتى كفي الدكلي الصعيد عمى األطراؼ

 ال ىذا لكف نمكا، األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عمى حتى جميا اتضح االيجابي الدكر ىذا أف عمى
 اقتصاديات عمى تؤثر أف شأنيا مف كالتي أحكاميا في مرسخة الثغرات بعض ىناؾ ليس أف يعني

 الدكؿ. ىذه

                                                           

جبلؿ كفاء محمديف، تسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقيات الجات، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  – 1
 .103، 101، ص 2002د.ط، مصر، 
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 المطمب الثاني5 أىم االشكاليات التي يطرحيا االنضمام لمنظمة التجارة العالمية

 تستفيد سكؼ النامية الدكؿ أف عمى المختصيف مف الكثير آراء محتكل في جاء ما خبلؿ مف

 عرفت دكؿ ىناؾ أف حيث آخر، شيء يبيف الكاقع أف إال العالمية التجارة لمنظمة االنضماـ مف

 بقيت الدكؿ ىذه معظـ لكف الخارج، قبؿ الداخؿ في االقتصادية أكضاعيا مف كحّسنت تستفيد كيؼ

 تتركز التي العربية كالدكؿ إفريقيا دكؿ الذكر كنخص اقتصاداتيا عمى سمبية تبعات مف تعاني

 الذم مثبل نكنيةالقا المساكاة فمبدأ [، الريعي االقتصاد ] األكلية المكاد عمى كميا تقريبا صادراتيا

 نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ تعيشو ما يجسد ال نصكصيا في لمتجارة العالمية المنظمة أكردتو

 عممية في الدكؿ بيف تمييز كدكف المساكاة قدر عمى التفضيمية االمتيازات مف االستفادة أف حيث

 أف كما االقتصادم، ّكنيامك في بالضعؼ تتسـ التي الدكؿ ىذه عنو تعجز أمر عمييـ اسقاطيا

 التي السمع عمى أساسا تمحكرت مجاؿ أم في التجارة تحرير عممية تشمؿ كانت التي المفاكضات

 فصناعاتيا ذلؾ مف تستفد لـ النامية الدكؿ أما المتقدمة، الدكؿ بيف التجارة في خاصة مكانة تحتؿ

 في تكف لـ بمعنى بيا يعتد لـ الكقت نفس في كالخارجي الداخمي المستكل عمى األىمية ذات

 .1الجنكب دكؿ عمى أثر ما كىذا الحسباف

 المنصكص كاجباتيا احتراـ جراء كثيرة مشاكؿ مف نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عانت لقد

 سياتؿ مؤتمر منذ تطالب الدكؿ ىذه جعؿ الذم األمر العالمية التجارة منظمة اتفاقات في عمييا

 ،2بتعديميا ذلؾ استتباع مع األصعدة كافة عمى مراكش اتفاقية آلثار امؿش تقييـ إجراء بضركرة
 األطراؼ المتعددة قاتياااتف كأحكاـ قانكنيا عبر المنظمة تفرضيا التي التحديات في أكثر كلمغكص

 الذم الصناعي القطاع في المتمثمة رئيسيةال قطاعاتال مف العديد تخممت أنيا عمى الجـز يمكف

 اقتصادات في خاصة مكانة تحتؿ تيال كالمبلبس المنسكجات صناعة االستدالؿ سبيؿ عمى نذكر

 الجات اتفاقية أحكاـ مع تماشيا الحرة التجارة نظاـ في المجاؿ ىذا اخضاع تـ أنو كبما الدكؿ، ىذه

 ىذه مثؿ في الداخمية المعامبلت كاضطراب الكطنية الصناعة استقرار عدـ ذلؾ عف نتج 1994

                                                           

االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، مكتبة الكفاء القانكنية، مصر سميرة عماركش، اإلشكالية القانكنية في  – 1
 .132، ص 2017، 1ط
 .250سييؿ حسيف الفتبلكم، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 أك اإلغراؽ، مكافحة غطاء تحت الجمركية، الرسـك عمى كرد الذم رتفاعاال ذلؾ ىإل ضؼ ،1السمع

لغاء خفض أف كما الكقائية، اإلجراءات حتمية  المتقدمة الدكؿ تمنحيا التي التفضيمية المعاممة كا 

 الدكؿ مثؿ كفاءة أكثر أخرل دكؿ قبؿ مف شديدة منافسة تكاجو سيجعميا النامية الدكؿ لبعض

 أسكاؽ فتحف المصنعة السمع تجارة عمى تماما ينطبؽ األمر كنفس ،2اآلسيكية الدكؿ يثاحد المصنعة

 الصناعات ىذه تطكير أك اقامة مف النامية الدكؿ حرماف إلى أدل مثبل كااللكتركنية الكيربائية السمع

 .3لدييا

 لتحريربا الزراعي لمقطاع اشتماليا خبلؿ مف لمتجارة العالمية المنظمة نفسو، السياؽ في

 تدني خبلؿ مف ذلؾ كيظير القطاع ىذا عمى كبير بشكؿ أثرت قد الزراعية معالس في التجارم

 الزراعية السمع أف كما  ،4نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ في خاصة الزراعي الناتج نمك معدالت

 المتقدمة الدكؿ ؿقب مف اعمتب كاف التي الزراعي الدعـ إلغاء بسبب كذلؾ أسعارىا في ارتفاعا عرفت

 الدكؿ ايرادات عمى بظبللو يمقي سكؼ الجمركية التعريفات تخفيض أف ذلؾ إلى ضؼ سابقا،

 .العامة المكازنة في عجز كبالتالي النامية

 ناحية مف طبعا كذلؾ الزراعي بالقطاع كطيدة عبلقة لو التريبس اتفاؽ أف المعمكـ مف

 المحسنة البذكر المثاؿ سبيؿ فعمى الزراعي، النتاجا بمدخبلت المتعمقة خاصة االنتاج مستمزمات

 المتصمة بناك جلا ؽاتفا ألحكاـ خاضعة تقنيات ىذه كالمبيدات نكعو كاف ميما الزراعي لممحصكؿ

 الذم لكف بيا، االلتزاـ المنظمة في األعضاء الدكؿ مف البد كالتي الفكرية الممكية ؽك حقل رةالتجاب

 ارتفاع إلى يؤدم مما الحقكؽ لتمؾ عالية حماية مستكيات يفرض التريبس اتفاؽ أف ىك ىنا يعاب

 يكّمفيا النامية الدكؿ طرؼ مف الحقكؽ ىذه عمى الحصكؿ أف عمى القكؿ يمكف كعميو تكمفتيا،

 يسفر مما الضعيؼ االقتصادم تككينيا ظؿ في تكفرىا أف يمكف ال كالتي ضخمة مالية تحكيبلت

                                                           

 1أكـر فاضؿ سعيد قصير، النظاـ القانكني لمؤسسات كأنشطة منظمة التجارة العالمية، المرجع السابؽ، ج – 1
 .263، ص 2017

 .20مرجع السابؽ، ص ، القكيدرم محمد - 2
 .183عبد الناصر نزاؿ العبادم، المرجع السابؽ، ص  – 3
عدناف أحمد ثبلج، دعاء قاسـ صبرم، تأثير سياسات منظمة التجارة العالمية عمى كاقع األداء الزراعي في  – 4

المكصؿ ، جامعة 4، العدد 41، مجمة زراعة الرافديف، المجمد 2007 – 1985بعض البمداف النامية لممدة 
 .54، ص 2013العراؽ، 
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 ذلؾ إلى ضؼ الدكؿ، ىذه في الزراعية االنتاجية تدىكر مفادىا كاحدة نتيجة عف األمر ىذا

 التنافسية القدرة انخفاض بسبب كذلؾ العالمية األسكاؽ إلى منتجاتيا لنفاذ ستجدىا التي الصعكبات

 .1الزراعية لمسمع

 البيئية باالشتراطات ذلؾ ربط مف البد الزراعي القطاع تجارة تحرير اتفاؽ عف نتحدث لما

 كالنباتية، الحيكانية كالصحة الصحة حماية [ SPS ] سالفا ذكرنا كما اتفاؽ بقال في جاءت التي

 لكف ،التجارة انسياب عممية في ذلؾ احتراـ ضركرة عمى المنظمة في األعضاء الدكؿ ألـز الذم

 كالحيكاف اإلنساف صحة حماية أف عمى صراحة عبر ذاتو بحد االتفاؽ أف ىك المطركح االشكاؿ

 مصدر عضك ناـ بمد أم يستطيع حتى كبيرة استثمارات يتطمب التجارية بالعممية قياـال أثناء كالنبات

 في الثانية الفقرة التاسعة المادة في االتفاقية أقرت ذلؾ كلمكاجية المستكرد العضك البمد تجاه الكفاء

 عمى لتنكيوا مف البد بالتحديد النقطة ىذه في كىنا ،2الفنية المساعدة نحك التكجو عمى الثاني شطرىا

 النامية لمدكؿ بالنسبة باىضة تعتبر منيا االستفادة تياتكمف األصؿ في ىي المساعدات ىذه أف

 نص ذلؾ إلى ضؼ بالضعؼ، يتسـ اقتصادىا أف عميو متعارؼ ىك كما التي نمكا األقؿ كالبمداف

 أشارت قد لجنكبا لدكؿ كالمتميزة الخاصة المعاممة تتعمؽ كالتي [ SPS ] اتفاؽ مف العاشرة المادة

 األعضاء النامية البمداف تيـ التي بالمنتجات يتصؿ فيما لبللتزاـ أطكؿ زمنية ميؿ منح عمى فقط

 تعط لـ المادة نفس مف كالثالثة األكلى الفقرة في لكف ،3ياتلصادرا المتاحة الفرص عمى الحفاظ بغية

 عف أيضا ناىيؾ الفنية، اعداتالمس ىذه تجسيد في المتبع المنيج أك الكيفية حكؿ كاضحا تفسيرا

 البيئية بلشتراطاتل اتخاذىا خبلؿ مف الشماؿ دكؿ بعض عند الحماية حؽ استعماؿ في التعسؼ

 النامية الدكؿ صادرات نفاذ عمى خصكصا أثر الذم األمر ،الكطنية منتجاتيا لحماية ذريعةك

 .4المتقدمة لمدكؿ لتبعيةا مف نكع اسقاط كآخره السكؽ في التنافسية لمقكة افقادىا كبالتالي

                                                           

سبلـ نعمة، استشراؼ مستقبؿ الزراعة العربية في ظؿ  ببلسـ جميؿ خمؼ الدليمي، فاضؿ جكاد دىش، ـ. – 1
 .49، ص 2014، العراؽ، 13، مجمة الككت لمعمـك االقتصادية كاالدارية، االصدار WTOتحديات 

، منشكرات كزارة الصناعة 1994لصحة النباتية االتفاؽ بشأف تطبيؽ تدابير الصحة كامف  09المادة  – 2
 المرجع السابؽ. كالتجارة كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مصر.

 ، المرجع نفسو.1994االتفاؽ بشأف تطبيؽ تدابير الصحة كالصحة النباتية مف  10المادة  – 3
 .278ديب كماؿ، المرجع السابؽ، ص  – 4
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 تجارة تحرير اتفاقاتيا عبر أكردت لمتجارة العالمية المنظمة أف عمى الذكر سالؼ في جاء لقد

 التي االتفاقات أكثر مف أنيا المجاؿ ىذا في الباحثيف مف العديد اعتبرىا كقد [، GATS ] الخدمات

 الفترات منح عمى فقط تقتصر لـ ثيح نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ منصفة ما نكعا جاءت

 بؿ الجديد، الدكلي التجارم النظاـ في االندماج نحك انتقالية مرحمة في ىي التي الدكؿ ليذه الزمنية

 في تفاكت فيو يككف أف البد الذم التنازالت لمكضكع نصكصيا تناكؿ كجكبية عمى أيضا أقرت

 عف ناىيؾ أنو الصدد ىذا في بلحظالم مف الخدمات، تجارة تحرير مجاؿ في اتقديمي عممية

 الكطنية، الخدمات صناعة عمى القضاء في المتمثمة السمبيات مف العديد يكجد االيجابية الجكانب

 الذم األمر األجنبية الخدمات مكردم كبيف بينيا تككف التي المنافسة شدة مف عنيا الحماية رفع مع

 عمى الجاتس نصكص تفسير في البعض ذىب كقد ،1الخدمية الكاردات حجـ في يزيد أف شأنو مف

 األجانب، الخدمة مكردم عمى ديةاالقتصا أك التشريعية القيكد فرض سمطة حصر إلى تؤدم أنيا

 يعالتشر  عمى تطبيقيا في - الجاتس اتفاؽ - الدكلية القانكنية القاعدة سمك لمبدأ فعمي تطبيؽ كىذا

 لكف ،الخدماتي القطاع في محدكدة اتصبلحي يال عاجزة تصبح الدكلة أف ىنا كبالنتيجة الداخمي،

 لدل خاصة الشككؾ مف العديد انبثقت كذاؾ ىذا كبيف كأمنية، عامة استثناءات يكجد أخرل جية مف

 لمتجارة العالمية المنظمة في الثقة عدـ لدييا تكلد بسبب اآلف لحد تنضـ لـ تزاؿ ال التي الدكؿ

 اتفاؽ أف ذلؾ إلى ضؼ ،2النامية الدكؿ حساب عمى دمةالمتق الدكؿ مصالح تحقؽ أداة كاعتبارىا

 أك اإلجازات أك المكتسبة، الخبرة أك بالتعميـ االعتراؼ حتمية كصريح كاضح بشكؿ أقر الجاتس

 الصمة ذات الحرة الميف حتى شمؿ االتفاؽ ىذا أف القكؿ يمكف لذا آخر، لبمد الممنكحة الشيادات

 ] الحرة الميف بخدمات االىتماـ ضركرة في يتمثؿ تحديا راألم ىذا يعتبر كبالتالي بالخدمات،
 األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ لكف الميني، كالتأىيؿ التعميـ مجاؿ تطكير بمعنى [ البشرم االستثمار

 كتبادؿ التجارم التحرير عف الناتج الثقافي الكعي ذلؾ اكتساب بيف التكفيؽ في صعكبة تجد نمكا

                                                           

ير منظمة التجارة العالمية عمى التجارة الخارجية لدكؿ المغرب العربي، اسماعيؿ عبد المجيد المحيشى، تأث – 1
 .111، ص 2007، ليبيا، 01، العدد 18مجمة البحكث االقتصادية، المجمد 

، المرجع السابؽ، 2ج أكـر فاضؿ سعيد قصير، النظاـ القانكني لمؤسسات كأنشطة منظمة التجارة العالمية، - 2
220. 
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 كبناء ،1الكطني المستكل عمى عمييا المتعارؼ المينية الطبيعة عمى فظةكالمحا دكليا، الخدمات

 تحقيؽ في تتمخص التي التحديات بعض يكاجو الجاتس اتفاؽ أف عمى الجـز يمكف تقدـ ما عمى

 ال اآلف لحد النامية الدكؿ فمطالب الجنكب، كدكؿ الشماؿ دكؿ بيف تمييز دكف العامة المصمحة
 الخدمات. قطاع في الدكؿ ىذه لخصكصية االعتبار اعطاء ركرةبض تنادم األفؽ في زالت

 العالمية المنظمة أف كىك بو التنكيو مف البد آخر أمر ىناؾ إليو التطرؽ تـ ما عمى زيادة

 كجكد مف بالرغـ كالعمؿ لمعماؿ االجتماعية الحقكؽ بمجاؿ اىتماميا عمى صراحة أكدت لمتجارة

 شيء الجانب بيذا االىتماـ فحقيقة الدكلي، المستكل عمى ذلؾ تنظيـ ميمة ليا أكليت دكلية منظمة

 النقابية كالحرية ] لمعمؿ االجتماعية الحقكؽ بفكرة التمسؾ يصبح األحياف بعض في لكف ايجابي

 بساعات يتعمؽ فيما الصناعية الدكؿ مصالح لتمرير ذريعة [ ذلؾ غير إلى األطفاؿ تشغيؿ كتحريـ

 يبقى كبالتالي الجنكب دكؿ في بانخفاضيا مقارنة الشماؿ دكؿ عند عمىأ كمفتيا تعتبر التي العمؿ

 رفع في تساىـ ألنيا االجتماعية المعايير ليذه أىمية تعطي أنيا المتقدمة لمدكؿ األنسب الحؿ

 يعاب ما لكف العمؿ، تكمفة في التكازف مف نكعا يخمؽ قد مما الجنكب دكؿ في العماؿ لدل األجكر

 القدرة في اضطراب لدييا يصبح اقتصاديا الضعيفة الدكؿ ىذه أف ىك تحديدبال النقطة ىذه في

 الجانب عمى باألساس تعتمد كالتصدير باالنتاجية فييا تتميز التي المجاالت جؿ ألف التنافسية

 سكؼ الخارجية تجارتيا أف كما العمكمية لمخزينة استنزاؼ يسّبب األجكر فرفع كبالتالي البشرم

 عمى أخرل أعباء زيادة إلى ضؼ بإنتاجيا، تتميز التي السمع مف ادراتياص في خاصة تتقمص

 مالية مكارد يكمؼ مما المتطكرة التقنية باستيراد البديمة الحمكؿ ايجاد نحك الذىاب كىي كاىميا

 .2ضخمة

 عمى االستثمار قكاعد تكحيد منو الغرض كاف [ TRIMS ] التريمس اتفاؽ أف المعمكـ مف

 خبلؿ مف طبعا النامية الدكؿ لمصالح تبلشي أنو عمى البعض فسره األمر ىذا لكف الدكلي، الصعيد

 عمى العمؿ مف االستثمار تحرير اتفاقية خمك في تتمثؿ كالتي ذلؾ تؤكد كبراىيف حجج عمى كقكفيـ
                                                           

منشكرات مؤتمر الجكانب ( في الميف الحرة،  Gatsاالتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات )  ىاني دكيدار، أثر – 1
القانكنية كاالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية، ] كمية الشريعة كالقانكف، كغرفة تجارة كصناعة دبي [، 

 .1091ص  ،2004، االمارات العربية المتحدة، 1ط، 03المجمد 
 – 136عماركش، اإلشكالية القانكنية في االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، المرجع السابؽ، ص سميرة  – 2
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 احتكارية، أسعار فرض كحتى بينيا الداخمية السكؽ اقتساـ في األجنبية كالشركات المؤسسات منع

 التي الدكؿ عمى مخاطر لحدكث ما نكعا يؤسس التريمس اتفاؽ أف عمى ىنا الجـز يمكف كبالتالي

 ضؼ ألزمات، البنكؾ تعرض أك الماؿ رأس في المفاجئة كالتقمبات ،بالضعؼ اقتصاداتيا تتميز

 االستثمار تحرير اتفاقية نصكص أكردت آخر جانب كمف ،1لمخارج الكطنية العممة تيريب إلى

 منح عممية في المستثمريف مف المحمييف كبيف بينيـ التمييز بعدـ األجانب ريفلممستثم ضمانات

 لمتجارة العالمية المنظمة كأحكاـ لقكاعد المنتقديف مف الكثير اعتبره الذم األمر االستثمارية المشاريع

 اعدقك  مع تتناقض كبالتالي محتكاىا، مف الكطنية لمسيادة إفراغ األطراؼ المتعددة اتفاقاتيا عبر

 سالؼ في أكردنا كما لكف ،2المجاالت شتى في الدكؿ سيادة عمى الحفاظ يكفؿ الذم الدكلي القانكف

 كبما الدكلية، المنظمات عف دائما تصدر كالتي الدكلي" "التضامف بفكرة يسمى ما ظيكر أف الذكر

 فكرة مف تجعؿ يفي لمتجارة العالمية المنظمة لكاء تحت المندرجة االتفاقات مف التريمس اتفاؽ أف

 ترسخ المنظمة أف ىنا المبلحظ لكف الكاقع، أرض عمى تجسيدىا مف البد أكلكية الدكلي التعاكف

 التجارية. المصالح بتغميب التنمية اىدار عممية

 ايجابي أمر الدكلي الصعيد عمى الفكرية الممكية لحقكؽ القانكنية الحماية اضفاء إف

 تككف ىنا األكلكية معمكـ ىك كما الذم األعماؿ بعالـ طيارب لكف الدكؿ مف الكثير كاستحسنتو

 الممكية حماية ربط التفسير ىذا يؤكد كالذم اإلنساني، طابعيا عف تخرج جعميا مما الربح تحقيؽل

 مف الكثير أسعار في االرتفاع نصكصو عف نتج الذم التريبس اتفاؽ عبر العامة بالصحة الفكرية

 ىذا الحتكار رسخ التريبس فاتفاؽ األدكية، منتجات مثؿ لئلنساف كالحيكية الضركرية المنتجات

 عدـ مف تعاني ظمت نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ أما المتقدمة الدكؿ يد في المنتجات مف النكع

 الكقت نفس في كارداتيا زيادة مع ذلؾ تكاليؼ ارتفاع بسبب الدكائية صناعاتيا تطكير عمى قدرتيا

 آلية أنو إال مركنتو مف بالرغـ أنو عمى التريبس اتفاؽ كصؼ إلى البعض ذىب كما ،المجاؿ ىذا في

 العديد أف أساس عمى طبعا ىذا العامة الصحة اعتبارات حساب عمى الفكرية الممكية حقكؽ لتنفيذ

                                                           

 .118رمزم محمكد، المرجع السابؽ، ص  – 1
، المرجع السابؽ، 2جالنظاـ القانكني لمؤسسات كأنشطة منظمة التجارة العالمية، أكـر فاضؿ سعيد قصير،  – 2
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 نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ لدل خاصة األسكاؽ إلى األدكية بكصكؿ تعمقت التي القضايا مف

 .1المتقدمة الدكؿ طرؼ مف ضاغطة كأداة األحكاـ ىذه تستعمؿ تكان

 األعماؿ بجؿ نصكصيا في جاء ما كفؽ اىتمت أنيا أيضا التريبس اتفاقية عمى يعاب ما

 كؿ الذكر كنخص [ المالية العائدات عمى ركيزتال ] كبير مادم ربح تحقؽ التي الفكرية كالمصنفات

 كبرامج السينيمائية كاألعماؿ الجغرافية كالمؤشرات اريةالتج كالعبلمات االختراع براءات مف

 حتى بؿ الكبرل األىمية تمؾ ليا يعط لـ المجاكرة كالحقكؽ المؤلؼ حقكؽ أف حيف في الحاسبات،

 اإلبداعات أىـ أحد تعتبر كالتي االتفاقية ىذه في ليا التعرض يتـ لـ كاآلثار الشعبية المكركثات

 العقؿ ممكة ابداع مف تعتبر أنيا ذلؾ إلى ضؼ ،الجنكب دكؿ في يةاالقتصاد كالمككنات الفكرية

 لمدكؿ التريبس اتفاقية أحكاـ عمى بناء المتقدمة الدكؿ تقدميا يالت الفنية المساعدة أف كما ،2البشرم

 الممكية حقكؽ بحماية المتعمقة التنظيمية كالمكائح القكانيف إعداد عبر نمكا، األقؿ كالبمداف النامية

 الدكؿ ىذه في كالتشريعات القكانيف ىذه صياغة سمطة في مممكسا تدخبل البعض اعتبره قد الفكرية

 .3الشماؿ دكؿ مصالح تحقيؽ أجؿ مف عمييا الضغكطات لممارسة يستخدـ أف شأنو مف الذم األمر

 الشماؿ دكؿ احتكار عف كحكصمة ختراعاال براءات كحقكؽ التكنكلكجيا أسعار ارتفاع يعتبر

 بالتكازم الدكؿ، ىذه مصمحة مع تتناسب أنيا يبدك الحماية صيغة لكف دكليا لحمايتيا سعييا مع ليا

 البحث مجاؿ عمى نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ طرؼ مف الضعيؼ اإلنفاؽ حجـ مع أيضا

 نكعا ذلؾ يشكؿ مما لمتطبيؽ قابمة أدكات إلى ابتكاراتيا تجسيد عمى قادرة غير جعميا الذم العممي

 القطاعات كامؿ في اإلنتاج تكمفة كارتفاع الدكؿ بيذه الخاصة المدفكعات مكازيف عمى العبء مف

  .4الدكلية السكؽ في المنافسة ضعؼ عنو ينتج الذم األمر

                                                           

 .101ديف، المرجع السابؽ، ص بكجبلؿ صبلح ال – 1
 .102 – 101فتحي نسيمة، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .170أسامة المجدكب، المرجع السابؽ، ص  – 3
[: أداة لحماية  TRIPSعبد السبلـ مخمكفي، اتفاقية حماية حقكؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ]  – 4

ؿ افريقيا، جامعة حسيبة بف بكعمي ] الشمؼ [، الجزائر، عدد التكنكلكجيا أـ الحتكارىا؟، مجمة اقتصاديات شما
 .120، ص 2005، 03
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 التشديد في تتمثؿ أىمية ذات نقطة عمى الكقكؼ يمكف التريبس اتفاقية نصكص تحميؿ عند

 براءات ] عمييا المنصكص الزمنية الفترة ناحية مف الفكرية بالحماية المتعمقة اإلجراءات في

 كيحرميا الجنكب دكؿ يؤرؽ أف شأنو مف الذم األمر عاـ بعشريف تقدر المثاؿ سبيؿ عمى [ االختراع

 إلى أشرنا إذا أما التنمية، لعممية اىدار األخير في ذلؾ عف لينتج متطكرة كسمع منتجات دخكؿ مف

 كالبمداف النامية لمدكؿ تفضيمية كمعاممة التريبس اتفاقية في عمييا نصكصالم اإلجبارية التراخيص

 المعاممة في جاء ما كاتخاذ االتفاقية ىذه أحكاـ لمضمكف المؤيديف مف الكثير نجد كالتي نمكا األقؿ

 لكف ،الجنكب لدكؿ اعتبارا أعطكا قد أنيـ عمى التأكيد أجؿ مف إلييا يستندكف كحجة التفضيمية

 الصعكبات مف العديد يمقى اإلجبارم الترخيص لحؽ العممي فالتطبيؽ ذلؾ عكس يكضح الكاقع

 .1األصعدة مختمؼ عمى العالمية الشركات تفرضيا التي الضغكطات بسبب

 بشكؿ يساىـ التريبس اتفاقية محتكل أف مفادىا خبلصة إلى الكصكؿ يمكف تقدـ ما عمى بناء

 أيضا الفجكة تعميؽ مع المتطكرة التقنية عمى صكؿالح في حقيا مف الجنكب دكؿ حرماف في ما

 عائقا تككف أف شأنيا مف شكائب بيا االتفاقية ىذه أف القكؿ يمكف كعميو الشماؿ، دكؿ كبيف بينيا

 األخير كفي معكقاتيا عمى كالقضاء العالمية التجارة تحرير في المتمثؿ الرئيسي اليدؼ تحقيؽ أماـ

 االقتصادم. كالرفاه كالتطكر التنمية تحقيؽ

 العالمية التجارة منظمة طرؼ مف اإلغراؽ مكافحة عمى العمؿ تـ عادلة تجارة كفالة أجؿ مف

 عف لو المستكرد البمد في منتج سعر اختبلؼ بمعنى الكطنية الصناعة لحماية كممارسة يعتبر كالذم

 المصدر. لبمدا مف قيمة أقؿ كردالمست البمد في السمعة تباع حيث لو، المصدر البمد في سعره

 كالمصدر، المستكرد البمد سكؽ بيف األسعار بمقارنة تككف اإلغراؽ اكتشاؼ عممية إف

 المناسب السعر أيضا تحديد مع [، العادلة القيمة ] المصدر البمد في لمسمعة المناسب السعر كمعرفة

 اإلغراؽ كىي عكامؿ ثبلث ثبكت مف البد ذلؾ إلى ضؼ [، التصدير سعر ] المستكرد البمد في

 أحكاـ حسب لمدكلة يمكف اإلغراؽ حالة إثبات تـ فإف كعميو السببية، العبلقة مع المممكس كالضرر

                                                           

مصطفى محمد عز العرب، محمد رؤكؼ حامد كآخركف، مستقبؿ اتفاقية حقكؽ الممكية الفكرية ) في ضكء  – 1
بعض اتجاىات المعارضة عمى المستكل العالمي (، مركز بحكث كدراسات التجارة الخارجية، مصر، د.ط، 

 .58، ص 2001
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 إلى المنتج دخكؿ عند يتحدد الذم اإلغراؽ ىامش عف تزيد ال رسكـ فرض اإلغراؽ مكافحة اتفاقية

 أف التنكيو مع سنكات 05 تتراكح لمدة [ اإلغراؽ مكافحة رسكـ ] جمركيةلا المنافذ عبر المستكرد البمد

 مكجكدا، اليزاؿ أك انتيى قد غراؽاإل عف الناتج الضرر كاف إذا ما مراجعة يتـ الفترة انتياء قبؿ

 تككف أف بمعنى اإلغراؽ ليامش معادلة تككف أف يجب االضافية الجمركية الضريبة أف مىع لمتنكيو

 سبيؿ عمى نأخذ ،1المستكرد البمد في البيع كسعر المصدر البمد في البيع سعر بيف لمفرؽ معادلة

 10 بػػػ سعره يقدر المصنع مف خركجو عند األمريكية المتحدة الكاليات مف معينة لسمعة منتج المثاؿ

 ذلؾ تصدير يتـ [، الطبيعي السعر ] دكالر 16 قدره بسعر المحمي لممستيمؾ أخذىا كيتـ دكالر،

 أماـ نككف كبالتالي مثبل دكالر 10 أقؿ بسعر اقياأسك  في ليباع ( األرجنتيف ) أخرل لدكلة المنتج

 المحمية أسكاقيا في محمي منتج بيع أف ذلؾ كمعنى فيو، ةالسمع إنتاج تـ الذم البمد مف أقؿ سعر

 العالمية المنظمة تدخؿ كاف األساس ىذا عمى ،2الخارجية األسكاؽ في بيعو سعر مف أغمى بسعر

 ىذه استخداـ إساءة في يتمثؿ ىنا المشكؿ لكف اإلغراؽ ةمكافح رسكـ طريؽ عف ذلؾ لضبط لمتجارة

 الضكء يعطي الذم األمر انتقامية اجراءات إلى تذىب الدكؿ يجعؿ أف الممكف فمف الرسكـ

 إحدل أف ىك سرده جاء ما عمى كلمتأكيد السكؽ، في كالمشركعة العادلة غير لممنافسة األخضر

 ضد باإلغراؽ المتعمقة التحقيقات أف إلى أشارت قد جارةلمت العالمية المنظمة عف الصادرة التقارير
 عاـ بيف ما الفترة في كىذا ٪60 نحك يمثؿ بما األكبر الحصة تشكؿ كانت النامية الدكؿ صادرات

 األمر ىذا أف كما اإلغراؽ مكافحة اتفاقية أحكاـ في ثغرات كجكد عف يؤكد مما 2001 – 1999

 ليا ليس المتقدمة بالدكؿ مقارنة النامية الدكؿ أف كما ،الكطني جاإلنتا أماـ عائقا يصبح أف شأنو مف

                                                           

سعيد النجار، الحقكؽ األساسية لمبمداف النامية في ظؿ الجات كمنظمة التجارة العالمية، منشكرات األمـ  – 1
، كثيقة رقـ 2001المتحدة، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا ] االسككا [، نيكيكرؾ، 

E/ESCW/CAB/2001/8 عهً انرابظ:09، ص . 

ف، اإلغراؽ كتأثيره عمى اقتصادات الدكؿ، حصة ىاشماؿ ] قناة دبي األكلى [، االمارات عبد الحميد رضكا – 2
 . عمى الرابط:2016العربية المتحدة، 

https://www.youtube.com/watch?v=2NVpBYr5LOg 

 .06:58بتكقيت  08/07/2017تاريخ االطبلع: 

https://www.youtube.com/watch?v=2NVpBYr5LOg
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 ىي الشماؿ فدكؿ كبالتالي اإلغراؽ مكافحة إجراءات استخداـ مف تمكنيا التي كالفنية المادية القدرة

 .1األكبر المستفيد

 ابعضي مع المتقدمة الدكؿ بيف اإلغراؽ قضايا في التعامؿ عند التمييز مف البد القكؿ، صفكة
 اإلغراؽ ليامش األدنى الحد رفع الضركرم مف أنو إذ النامية، كالدكؿ المتقدمة الدكؿ كبيف البعض،

 .2النامية الدكؿ صادرات ضد لئلغراؽ دعاكل المتقدمة الدكؿ احدل رفع عند

 األذىاف إلى يتبادر عميو بنيت الذم كالتصميـ تجارةلم العالمية المنظمة أجيزة عف نتكمـ لما

 كفؽ تنظيمو كتـ المنظمة أنشأتو الذم المنازعات تسكية جياز كىك الدكلي الكياف ىذا في جياز أىـ

 ظير حيث محتكاىا في صريح تناقض كجكد مبلحظتو تـ ما لكف التفاىـ مذكرة في متضمنة أحكاـ

 في النامية الدكؿ حؽ عف مباشر غير بشكؿ تطرقت التي [ 12 الفقرة الثالثة المادة ] نص في

 بمعنى الحميدة المساعي إلى الرجكع تتيح كالتي 1966 أفريؿ 05 قرار مف األكلى الفقرة إلى المجكء

 [ 02 فقرة 24 ] المادة أف نرل المقابؿ كفي المشاكرات، بفشؿ مرىكف طبعا ىذا الثالث الطرؼ تدخؿ
 زبجكا أقر فقط بجديد يأتي لـ النصيف كبل في المضمكف لكف نمكا األقؿ لمبمداف تخصيصيا تـ

 تتضمف لـ التفاىـ مذكرة أف عمى الجـز يمكف كعميو ،3النزاع لتسكية الثالث الطرؼ تدخؿ إلى المجكء

 التفضيمية فالميزات نمكا، األقؿ البمداف كحتى النامية لمدكؿ بالنسبة مممكسة فائدة ليا تدابير

 مف ناؾى ذلؾ إلى ضؼ المنظمة أعضاء لجميع اقرارىا تـ قد األصؿ في ىي عمييا المنصكص

 تسكية ناحية مف خاصة العالمية التجارة منظمة طرؼ مف المنتيجة لمسياسة كالمعارضيف المنتقديف

                                                           

منشكرات مؤتمر الجكانب محمد صالح الشيخ، اإلغراؽ كأثره عمى التنمية االقتصادية في الدكؿ النامية،  – 1
القانكنية كاالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية، ] كمية الشريعة كالقانكف، كغرفة تجارة كصناعة دبي [، 

 .1357 ص ،2004، االمارات العربية المتحدة، 1ط، 03المجمد 
، كالمحددات، كاآلثار،  – 2 منشكرات منى طعيمة الجرؼ، اإلغراؽ في إطار منظمة التجارة العالمية: المفيـك

مؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية، ] كمية الشريعة كالقانكف، كغرفة تجارة 
 .1400ص  ،2004ة المتحدة، ، االمارات العربي1ط، 03كصناعة دبي [، المجمد 

[ مف تفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات، ج.ر،  24/02ك  03/12المادتيف ]  – 3
 .441المرجع السابؽ، ص 
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 كال شعارات مجرد أنيا عمى الميزات تمؾ كصفكا كالتي األعضاء الدكؿ بيف القائمة التجارية النزاعات
 .1الدكلية التجارية النزاعات تسكية عممية في كاقع ىك بما ليا عبلقة

 مرحمة في التفضيمية المعاممة المثاؿ سبيؿ عمى نذكر بو االتياف جاء ما عمى أكيدلمت

 العامة األحكاـ في فقط تتمثؿ النامية لمدكؿ بالنسبة التسكية جياز أماـ النزاع تسكية أثناء االستئناؼ

 التفاىـ، مذكرة مف 27 المادة نص في كرد لما طبقا الدكؿ ليذه كالمشكرة المساعدة تقديـ شممت التي

 المادة محتكل ضمف الشأف ىذا في حيزا ليا خصص كالتي نمكا األقؿ لمبمداف بالنسبة الشيء كنفس

24. 

 الباحثيف مف العديد اعتبره الذم التنازالت تعميؽ إجراء مكضكع حكؿ الجداؿ ثار قد

 ياكم ليس الدكؿ كأف خاصة الدكلية التجارية النزاعات لحؿ فعاؿ غير أنو عمى كالمتخصصيف
 عممت ما إذا نمكا األقؿ كالبمداف النامية فالدكؿ كبالتالي االقتصادية، البنيكية الناحية مف متساكية

 الباىضة التكاليؼ إلى ضؼ أماميا، نفعا يجدم لف فذلؾ المتقدمة الدكؿ مكاجية في اإلجراء بيذا

 .2ارةلمتج العالمية المنظمة في المنازعات تسكية جياز إلى المجكء عف تنجر التي

 المنازعات تسكية جياز عمييا بني التي القاعدة أف عمى القكؿ يمكف تقدـ ما عمى بناء

 تتسـ التي االقتصادية القكة بحكـ كىذا الجكانب شتى في المتقدمة الدكؿ قدرات مع تتبلءـ التجارية

 يتطمب متجارةل العالمية المنظمة إطار في المنازعات تسكية آللية الكؼء فاالستخداـ كبالتالي بيا،

 النامية. لمدكؿ مكمفة تعتبر ضخمة مالية نفقات ذلؾ عف ينجر مما فنية خبرة

 – تفتقر المتقدمة الدكؿ ضد التجارية النزاعات تسكية جياز عف تصدر التي القرارات جؿ
 كأف خاصة الممزمة القانكنية لمقكة – كاتفاقاتيا لممنظمة المنتقديف الباحثيف مف العديد رأم حد عمى

 تحـر كعميو األخيرة، ليذه اختياريا يبقى منيا المشتكى الدكؿ طرؼ مف ليا االنصياع التعكيض آلية

 العالمية المنظمة بقكاعد أخؿ الذم اآلخر الطرؼ مع الضائع حقيا استرداد فرصة مف النامية الدكؿ

 لمتجارة.
                                                           

سميرة عماركش، تسكية المنازعات في منظمة التجارة العالمية كأثرىا عمى مبدأ السيادة، المرجع السابؽ،  – 1
 .291ص 
 .102ؿ كفاء محمديف، المرجع السابؽ، ص جبل – 2
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 التجارية نازعاتالم تسكية جياز لقرارات االلزاـ خاصية الذكر، آنؼ في جاء عما كخبلصة

 إطار في بيا المعمكؿ لمقكاعد المنتيكة الدكؿ جميعل التاـ النصياعا ضماففم الخمؿ مف نكع يشكبيا

 التفاىـ مذكرة نصكص تحتكييا التي الثغرات بعض عمى الكقكؼ مف البد لمتجارة العالمية المنظمة

 مف نكع خمؽ ذلؾ مف الغاية مكا،ن األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ األساسي المطمب كاف عببالط كىذا

  العبلقة. ىذه ما نكع اىتزت األخيرة اآلكنة ففي كالمنظمة اقتصاديا الضعيفة الدكؿ ىذه بيف  الثقة

 المبحث الثاني5 االستراتيجيات واآلليات المقترحة لمواجية انعكاسات االنضمام

 حمكؿ يجادال العمؿ رةلمتجا العالمية المنظمة في األعضاء الدكؿ عمى سبؽ، ما عمى بناء

 بالنسبة األمر نفس المنظمة، بأحكاـ االلتزاـ عف تنتج التي السمبية اآلثار مختمؼ لمكاجية كآليات

 مسار في ترسمو الذم التبعية مف الخكؼ عف تخمييا مف البد االنضماـ رغبة ليا التي لمدكؿ

 المتغيرات لمختمؼ تعدةمس تككف لكي الداخؿ تطكير عمى جاىدة تعمؿ بؿ ،انضماميا كضاتامف

 سمبياتيا كمكاجية المنظمة في دةك المكج االيجابيات مف كاالستفادة فاالنضماـ الخارج، في المكجكدة

 عف بعيدة يجعميا مما العالمي االقتصاد في االندماج عدـ كبالتالي عزلة في العيش مف أفضؿ

 كما االنضماـ مفاكضات تخكض أنيا بما كالجزائر كاألصعدة، المستكيات كافة عمى افعمن تحقيؽ

 التي التحديات لمكاجيات اتباعيا الكاجب كاالستراتيجية فاآلليات النامية الدكؿ مصاؼ في أنيا

 كما فالجزائر عنيا، بمنأل كليست بيا مشمكلة ىي إلييا الدكؿ ىذه انضماـ جراء المنظمة تفرضيا

 ال المفاكضات أف إال التسعينات كاتسن منذ المنظمة داخؿ المراقب العضك صفة ليا أف معمكـ ىك
 مف آنيا ييمنا ما لكف لممنظمة، كالفعمي الرسمي انضماميا عف باإلعبلف تتكج لـ اآلف لحد زالت

  الجديد. الدكلي التجارم النظاـ في االندماج أجؿ مف المتبعة اآلليات ىك ذكرناه ما خبلؿ

 تيجية قانونية لمتنمية االقتصاديةاالمطمب األول5 توجيو السياسة التجارية ووضع خطة استر 

 في العضكية عف ينجر ما لمكاجية آلية أىـ المحمية كالتنمية الداخمية اإلصبلحات تعتبر

 إستراتيجية خطة ككضع التجارية، السياسات تكجيو طريؽ عف ذلؾ كيتـ ،لمتجارة العالمية المنظمة

 إلى االشارة مف البد التجارية السياسة كجيوت عممية إلى التطرؽ قبؿ لكف ،االقتصادية التنمية لتحقيؽ

 التجارية. لمسياسة الكاسع المفيكـ
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 الفرع األول5 مفيوم السياسة التجارية

 مرجح ىك ما لكف التجارية لمسياسة كجامع شامؿ مفيكـ بضبط المتعمقة التعريفات تعددت لقد

 متعمقة مختمفة غايات تحقيؽ لىإ كرائيا مف الدكلة صبكت التي كاإلجراءات الكسائؿ مف مجمكعة أنيا

 الكاردات ضبط عممية بيذا الذكر كنخص ،1كالخارجي الداخمي كالتجارم االقتصادم بكضعيا

 كىي التجارية، السياسة مف جزء ىي التي كاإلعانات الجمركية كالرسـك الحصص مثؿ كالصادرات

 مكارد تحقيؽ إما دؼبي كذلؾ كالخدمات، مسمعل تصديرالك  ستيراداال بعممية المتعمقة كؿ أيضا تعني

 المنافسة مف المحمي اإلنتاج حماية أك المدفكعات ميزاف بيف تكازف تحقيؽ كأ العامة الخزينة

 الناشئة الصناعات عمى يؤثر الذم أك اإلغراؽ خطر مف المحمي السكؽ حماية أك ،الحادة األجنبية

 التي األدكات ىي التجارية السياسة أف القكؿ يمكف ذلؾ إلى ضؼ ،2القكمي الدخؿ تكزيع إعادة كأ

 القكانيف مف حزمة اصدار مع الخارجية التجارة مسار عمى لمتأثير االقتصادية السمطات تستخدميا

 .3األخرل العالـ دكؿ كبيف بينيا العبلقة تنظيـ اجؿ مف الدكلة تتخذىا التي كالتشريعات كاإلجراءات

 الفرع الثاني5 توجيو السياسة التجارية

 أساسية أداة تشكؿ أف لمدكؿ كالخارجي الداخمي المستكل عمى التجارية لسياسةا لتكجيو يمكف

 القيمة كخمؽ الصناعي لمتنكيع داةأ التجارية السياسات استخداـ يظؿ كما ،اإلنمائية األىداؼ لتحقيؽ

 صادرات تكفر أف يمكف ذلؾ عمى كعبلكة ،بالقكة يتميز االقتصادم تككينيا يجعؿ مما المضافة

 لمصادرات يمكف كبيذا عمالة، كفرص لمحككمات كعكائد الفقراء مداخيؿ في زيادة كالخدمات السمع

 في ىذا طبعا ،الفقر ىكة مف الناس إخراج خبلؿ مف لؤللفية اإلنمائية األىداؼ تحقيؽ في المساىمة

                                                           

 .18عبد البلكم خديجة، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .280بسكرم رفيقة، المرجع السابؽ، ص  – 2
 01/01/2010زىبي، السياسات التجارية، منشكرات المنتدل العربي لمعمـك االجتماعية كاالنسانية، بتاريخ  – 3

  topic-http://socio.montadarabi.com/t3680عمى الكقع االلكتركني: 

 .08:12بتكقيت  15/09/2017تاريخ االطبلع: 

http://socio.montadarabi.com/t3680-topic
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 التجارم نظاـال مف بركأ فكائد تنتزع أف خبللو مف النامية البمداف تستطيع تجارم نظاـ إقامة إطار

 .1الدكلي

 في كالمتمثمة بأدكاتيا العمؿ مف البد الدكؿ في التجارية السياسة تكجيو تفعيؿ أجؿ مف

 في الدكلة تفرضيا التي الجمركية الضرائب تتضمف بدكرىا كالتي ةالتجاري لمسياسة التعريفية دكاتاأل

 ،الدكلة ايرادات زيادة ك يةالمحم المنتجات حماية قصد الدكلة لحدكد اجنبية منتجات دخكؿ حاؿ
 التجارة آليات ىـأ بيف مف األخرة اآلكنة في تعتبر التي التعريفية غير االدكات ذلؾ إلى ضؼ

 األجنبية، الصناعة حساب عمى يةالمحم لمصناعة المرجكة الحماية إعماؿ إلى تصبك ألنيا الخارجية

 التجارم كالنظاـ العالمي، السكؽ مع لبلندماج اميةالن بالدكؿ لتدفع الدكؿ باقي صادرات تميزك 

 .2التحديد كجو عمى الدكلي

 برامج تنفيذ إلى الدكؿ مف العديد لجأت لمدكؿ، الداخمي البناء يكتسييا التي لؤلىمية نظرا

 بتحرير يطالب الذم الجديد الدكلي التجارم النظاـ تكاكب أف البد كالتي التجارية السياسة إلصبلح

 بأخذ االصبلحات ىذه اقترنت كقد العالمي، االقتصاد في باالندماج بطيار  مع العالمية التجارة

 خاصة، النامية لمدكؿ التحتية بالبنى النيكض أجؿ مف إنمائية ألغراض الدكلي البنؾ مف قركض

 االصبلحات ىذه طبعا الجمركية، التعريفات في كتخفيض الكمية القيكد مف التقميؿ طريؽ عف كىذا

 االنخفاض تعكيض يتطمب كما المنافسة، عمى قدرة أكثر محمي اقتصاد امةإق حتمية مع تتماشى

 أف شأنيا مف األخيرة فيذه الضرائب إدارة تحسيف خبلؿ مف كىذا الجمارؾ ايرادات عمى يطرأ الذم

 .3عاـ بشكؿ الدكلة إليرادات اضافة تعطي

                                                           

] السياسة التجارية [،  السياسات في تكجييية تكرامذ الكطنية اإلنمائية االستراتيجياتمكرام غبس،  – 1
. 07، ص 2007، نيكيكرؾ، يكنيك المتحدة باألمـ كاالجتماعية االقتصادية الشؤكف إدارةمنشكرات األمـ المتحدة، 

 عمى الرابط:
https://esa.un.org/techcoop/documents/Trade_Arabic.pdf 

 09:30بتكقيت  15/09/2017تاريخ االطبلع: 
مدكنة المتخصص في االقتصاد، دراسة بحثية حكؿ "أدكات السياسة التجارية كآثارىا االقتصادية"، منشكرات  – 2

 عمى المكقع االلكتركني:
http://ecomedfot.blogspot.com 

 07:37بتكقيت  16/09/2017تاريخ االطبلع: 
 .30لسابؽ، ص عبد البلكم خديجة، المرجع ا – 3

https://esa.un.org/techcoop/documents/Trade_Arabic.pdf
http://ecomedfot.blogspot.com/
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 عمى التجارة نظيـت منيا الغاية تككف التي الكسائؿ مجمكع التجارية السياسة أف باعتبار

 إلى التجارية السياسات تقسيـ تـ التجارم، التبادؿ عممية ذلؾ في بما كالخارجي الداخمي المستكل

 عمى لمحرية افراز مف نكع تتضمف حيث الدكلية التجارة حرية سياسة باتباع يتعمؽ فاألكؿ نكعيف

 كافة مف الدكلية التجارة ريرتح ذلؾ مف اليدؼ لمدكلة السياسية الحدكد عبر كالخدمات السمع تدفؽ

 تقكـ كالذم التجارية الحمائية نيج اتباع ىك التجارية السياسات مف الثاني النكع أما كالقيكد، العكائؽ

 ىذا طبعا التجارم لمنشاط مقيدة تدابير كاتخاذ المجاالت كافة في تشريعية منظكمة بإرساء الدكلة فيو

 تطبؽ السياسة ىذه أف التنكيو مع األجنبية المنافسة فم الكطني كالمنتج الصناعة حماية أجؿ مف

 ،ياكميات كتحديد المستكردة، السمع ىمع الجمركية الرسـك رفعك كمتنكعة مختمفة طرؽ كفؽ

 إلى دؼيت التي المقيدة الحككمية األنظمة مف اىغير  مف متنكعة كمجمكعة التقييدية، كالحصص

 .1ةاألجنبي المنافسة كمكاجية الكاردات، تثبيط

 ضبط أجؿ مف الرسائيا جاء التي األىداؼ ضمنو يتضح عاـ كمفيـك التجارية السياسة إف

 اإلنتاج حماية كذلؾ المدفكعات، ميزاف في التكازف تحقيؽ أىميا نذكر حيث الدكلي التجارم النظاـ

 الناشئة، الصناعات حماية ذلؾ إلى ضؼ ،كاألجنبي المحمي بنكعية االستثمار تشجيع المحمي،

 ضمف تندمج تجعميا ناجعة تجارية سياسة اتخاذ دكلة كؿ عمى يجب أنو عمى الجـز يمكف عميوك 

 االقتصادم النظاـ بالتحديد كالمقصكد الكؿ مف جزء بالطبع ىك الذم الجديد الدكلي التجارم النظاـ

 حالصبل برامج تنفيذ في النامية البمداف مف العديد شرعت األساس ىذا عمى ،2المعاصر الدكلي
 لـ الدكؿ ىذه في التجارية السياسة أف كما ،حاليا الدكلي التجارم النظاـ يكاكب بما التجارية السياسة

نما المذككر باألىداؼ ترتبط  خمؽ عمى جاىدة عممت لذا االقتصادية التنمية أىداؼ تحقيؽ شممت كا 

 بتطبيقيا التزمت ليبكأسا أنماط اتباع خبلؿ مف الكطني اقتصادىا في كالتكسع الديناميكية مف ركح

 مف نكعيف بيف نميز الصدد ىذا كفي ،االقتصادية التنمية عجمة دفع أجؿ مف الكاقع أرض عمى

 :الدكلة كياف داخؿ التجارية السياسة بناء عممية في المعتمدة االستراتيجيات

 مما تكردةالمس لتمؾ ةمبدي منتجات إنتاج مضمكنيا راتيجيةاست ىي الكاردات: احبلؿ استراتيجية –(1

 كامؿ بشكؿ رقابتيا الدكلة بسط ىك المتبع النمط ىذا في االيجابي كاألمر اإلنتاج، تكمفة مف يخفض

                                                           

 .26آيات اهلل مكلحساف، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .75يكسؼ مسعداكم، المرجع السابؽ، ص  – 2
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 تشجيع عممية في أكبر جيد تكفير إلى اضافة فييا، عيامس تصريؼ يتـ التي األسكاؽ عمى

 .1العالمية األسكاؽ إلى الكلكج مف تمكنيا معينة سمع بإنتاج الصادرات

 االرتقاء أجؿ مف الصادرات تنمية نمط تبني إلى الدكؿ تمجأ الصادرات: تنمية يجيةاسترات –(2

 عف االبتعاد مع مدفكعاتيا مكازيف في العجز حدة مف التخفيؼ عمى كالعمؿ الكطني، باالقتصاد

 المستكل عمى صناعية كبؤر مناطؽ إنشاء عمى االستراتيجية ىذه تبنى كقد الريعي، االقتصاد

 تنمية استراتيجية تفسير يمكف كعميو العالمية األسكاؽ في المنافسة عمى قادرة فلتكك  الداخمي

 .2متكازف اقتصاد يحقؽ أف شأنو مف أسمكب أنيا عمى الصادرات

 النمطيف ىذيف بيف المقارنة الخطأ مف أنو الدراسات مف العديد أكدت بالذات الشأف ىذا في

 المدفكعات ميزاف تقدـ في تساىـ أساسية قاعدة تحقيؽ إلى يؤدم فاألكؿ اآلخر يكّمؿ فكبلىما

 النامية الدكؿ عمى البد إذ القصيد بيت كىنا لمدكلة الصادرات نسبة مف الرفع عمى يعمؿ كالثاني

 سائد ىك ما مع يتكافؽ داخمي تجارم نظاـ خمؽ أجؿ مف المنتيجتيف السياستيف كمتا عمى الكقكؼ

 كما عاـ بشكؿ العالمي االقتصاد في االندماج نحك ريؽالط يمّيد بدكره الذم الدكلي المجتمع في

 المجاالت. شتى في المتقدمة لمدكؿ الدائمة التبعية مف يخمصيا

 مف كتخميصو التجارم النشاط تحرير إلى تكجو مف ىناؾ أف عمى الذكر سالؼ في جاء لقد

 لكف الكطني، داالقتصا بو يحمي ايجابي أمر التجارة تقييد في رأل مف كىناؾ العكائؽ، كافة

 أم عمى معمكـ ىك كما البد إذ محاربتيا حتمية عمى أكدت العالمية التجارة منظمة التجارية الحمائية

  .المنظمة ايكضعت التي التجارة بقكاعد التقيد مف فييا عضك دكلة

 االقتصادية لمتنمية استراتيجية خطة وضعالفرع الثالث5 

 يتمثؿ حيث كاضح ىنا المقصكد االقتصادية ميةلمتن استراتيجية خطة كضع عف نتحدث لما

 االرتقاء منيا اليدؼ األصعدة كافة كعمى المجاالت شتى في ممنيجة خطط إقامة ضركرة في

                                                           

 المكقع االلكتركني:، Trading Secretsاستراتيجية احبلؿ الكاردات، منشكر عمى مكقع  – 1
https://trading-secrets.guru/ 

 .08:45بتكقيت  16/09/2017ريخ االطبلع: تا
 .33بف مسعكد عطاهلل، المرجع السابؽ، ص  – 2

https://trading-secrets.guru/


253 
 

 ظيكر مف الدكلي المجتمع عمى طرأت التي المتغيرات مكاكبة عمى قادر كجعمو الكطني باالقتصاد

 األطراؼ، المتعدد الدكلي التجارم النظاـ هإطار  في تضمف الذم الجديد الدكلي االقتصادم لمنظاـ

 تحقيؽ عمى جاىدا كيعمؿ السكؽ اقتصاد عمى دعائمو أرسى األخير ىذا أف سابقا أكردنا فكما

 حكؿ كالسنداف المطرقة بيف أصبحت نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ لكف لمتجارة، العالمي التحرير

 مكاجيتيا، عمى العمؿ مع لمتجارة العالمية لممنظمة االنضماـ تبعات تحمؿ أك عزلة في البقاء

 مع المنظمة في المكجكدة االيجابيات مف االستفادة األقؿ عمى ىك الثاني التكجو أرجح ككباحث

 تضمف التي اآلليات بيف مف المحمي المستكل عمى التنمية كتعزيز تفرضيا، التي التحديات مكاجية

 الخركج عف تعبر كمفيكـ التنمية أف العمـ مع ،التطكرات هىذ مسايرة عمى قادر قكم كطني اقتصاد

 األفضؿ. إلى سيئ كضع مف المجتمع خركج بمعنى أخرل مرحمة إلى ما فترة مف

 عمى بيا المعمكؿ االقتصادية السياسة مراجعة إلى الذىاب مف البد التنمية عجمة لدفع

 ىي االقتصادية السياسة أف التذكير مع الدكلية، المتغيرات مع تتبلءـ كجعميا الداخمي المستكل

 اقتصادية غايات لتحقيؽ الدكلة تتخذىا التي كالقرارات اإلجراءات مجمكعة يشمؿ كاسع مفيكـ

 كتعزيز العمؿ، فرص كخمؽ األسعار، كتثبيت االقتصادم، النمك دعـ إلى تصبك كاجتماعية

 كأدكات كسائؿ خبلؿ مف إال ذلؾ يككف كال األخرل، األىداؼ مف كغيرىا التجارة كتحرير الصادرات،

 .1االقتصادم السمكؾ في اتباعو المراد المنيج إلى لمكصكؿ اتباعيا يتـ

 داخؿ االقتصاد كاقع تشخيص في تتمثؿ خطكات اتباع مف البد ناجعة اقتصادية سياسة لبناء

 كافة عمى منيا يعاني التي الييكمية المشاكؿ أىـ عمى الكقكؼ مع مقكماتو، كتحديد الدكلة اقميـ

 تستيدؼ أف يمكف تيال ةبالمناس السياسة اقتراح إلى إضافة كالتجارية، كالنقدية المالية المستكيات

 كدرجة المشاكؿ ىذه لطبيعة كفقا تشخيصيا يتـ تيال االقتصادية المشاكؿ مف بعض أك كؿ معالجة

 .2لبلقتصاد العاـ داءاأل تشخيص عبر طبعا يككف كىذا ،تعقيدىا

                                                           

 ، عمى المكقع االلكتركني:"موضوع"كفاية العبادم، مفيـك السياسة االقتصادية، منشكرات المكقع العربي  – 1
http://mawdoo3.com 

 08:09بتكقيت  18/09/2017تاريخ االطبلع: 
عبد اهلل شامية، السياسات االقتصادية كالعامة كمتطمبات النجاح، منشكرات المنظمة الميبية لمسياسات  – 2

 . عمى الرابط:01، ص 2016كاالستراتيجيات، طرابمس ] ليبيا [، مام 
http://loopsresearch.org/media/images/photoj7emca2d1s.pdf 

http://mawdoo3.com/
http://loopsresearch.org/media/images/photoj7emca2d1s.pdf
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 البد الريعي االقتصاد عمى تعتمد النامية الدكؿ اقتصاديات جؿ أف كبطبيعة  اؽالسي ىذا في

 عمى كتأثيرىا نتائجو سمبية حكؿ الكثير عميو يتفؽ األمر فيذا ذلؾ، عف االبتعاد مف أكال عمييا

 الدكؿ مصاؼ في تككف أف تريد دكلة ألم االقتصادم التككيف أف إذ التنمية، بعجمة الدفع عممية

 نحك التكجو يجب بؿ الخاـ المكاد الكحيد المنبع كاليككف اقتصادىا مف تنكع أف مف البد ةالمتقدم

 المؤسسات كانشاء أكال العمكمي القطاع ىيكمة اعادة طريؽ عف الصناعي بالمجاؿ االىتماـ

 االستراتيجية القطاعات باقي ابقاء حيف في الخكصصة إلى عاـ بشكؿ كاالتجاه كالمتكسطة الصغيرة

 رشيدة اقتصادية سياسة باتباع إال يككف ال التحكؿ ىذا أف التنكيو مع العاـ، القطاع ختصاصا مف

 عمى التركيز مف البد فمثبل الكاقع، أرض عمى التجسيد يككف لكي كالمنطؽ الحكمة أساسيا

 مكجكدة المنافسة ركح تككف حتى كالداخمي األجنبي االستثمار لتشجيع معينة كطنية استراتيجية

 .1نكعيتو أك المنتج كمية ناحية مف سكاء ايجابية تككف نتائجيا األخرل ىي يكالت

 أكؿ كانت بحيث كبرل اىمية لو أكلت العالمية التجارة منظمة معمـك ىك كما الزراعة قطاع

 نية ليا التي أك المنظمة في العضك فالدكؿ لذا الزراعة، مجاؿ في االقتصادم باالنفتاح نادل مف

 تطبيؽ كحتمية الدكلة في السمطة دكر بيف التكامؿ ذلؾ تحقيؽ عمييا االلزامي مف أصبح االنضماـ

 الزراعي القطاع بتسيير عبلقة ليا التي الكطنية التشريعات أف بمعنى االقتصادم، االنفتاح سياسة

 أف في يتمثؿ اآلخر الجانب أما جانب، مف ىذا المنظمة في المرسخة األحكاـ مع تتكافؽ أف البد

 إلمكانيات المثمى باالستفادة تككف نتائجو فإف لمدكلة الداخمي الصعيد عمى كرد إف لتكامؿا ىذا

 الزراعة قطاع تحرير اتفاؽ نصكص في جاء بما االلتزاـ عمى القدرة إلى ذلؾ يؤدم مما القطاع

 ليا كمتينة قكية قاعدة ذا داخميا الزراعة قطاع يصبح حيث ذلؾ عف الناتجة بالسمبيات التأثر كعدـ

 االرشادية البرامج كضع أف الصدد ىذا في االشارة مع الخارجية، األسكاؽ في المنافسة عمى القدرة

 القدرة مف الرفع ذلؾ مف اليدؼ النكاحي جميع مف كتأطيره المنتج لدل الكعي لتكريس الزراعية

 يتعمؽ ما في مةالصار  الرقابة فرض الدكلة عمى أيضا البد كبالمحاذاة النكعية تحسيف مع االنتاجية

                                                                                                                                                                      

 09:10بتكقيت  18/09/2017تاريخ االطبلع: 
، 170سميرة عماركش، اإلشكالية القانكنية في االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، المرجع السابؽ، ص  – 1
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 الحيكاني اإلنتاج في طبعا كاألدكية كالعمؼ النباتي، اإلنتاج مجاؿ في كالمبيدات األسمدة باستخداـ

 .1كالنبات كالحيكاف اإلنساف صحة حماية اتفاقية أحكاـ في جاء لما تبعا

 كالبحكث الحديثة، بالتكنكلكجيا ذلؾ تعزيز طريؽ عف الزراعي القطاع في األداء تحسيف إف

 الزراعي القطاع في االستثمار جذب عمى العمؿ إلى اضافة الزراعة، بمجاؿ تتعمؽ التي العممية

 الخارجية. األسكاؽ في النفاذ إمكانية عمى الحاؿ بطبيعة ينعكس الذم

 مكاكبة عمى جاىدة تسعى أف عمييا البد نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ أف القكؿ يمكف

 فيما اقتصاداتيا تطكير كفؽ طبعا آلياتيا، أحد لمتجارة العالمية المنظمة تعتبر كالتي العكلمة تجميات

 مع ككؿ، االقتصادية السياسة أدكات مف يعتبر ذلؾ ألف كالتجارية كالنقدية المالية بالسياسة يتعمؽ

 بعممية االرتقاء ذلؾ إلى ضؼ كتطكيره الخاص لمقطاع األىمية ايبلء ضركرة االطار ىذا في التنكيو

 التشغيؿ في كبير بشكؿ تساىـ ألنيا كالصغيرة المتكسطة المؤسسات طريؽ عف الصناعية التنمية

 كبالخدمات األكلية بالمكاد مّدىا خبلؿ مف الصناعية لمشركات مساندتيا مع االنتاج، دكرة كدفع

 في تساىـ تجارية سياسة تجسيد في ابي اءتداالق الكاجب النماذج أنجع مف كلعؿ ،2الضركرية

 عاـ كإطار االقتصادم الصيف أداء أف حيث الصيني النمكذج ىك ككؿ الكطني باالقتصاد االرتقاء

 الكاليات حتى تنافس اقتصادية قكة البمد ىذا جعمت التحديد كجو عمى المتبعة التجارية كالسياسة

 صاداالقت مميزات عمى عامة نظرة القاء بالذكر الجدير األساس ىذا كعمى األمريكية المتحدة

 الصيف تشيد حيث ،االقتصادم كالرفاه الرقي تحقيؽ سبيؿ في اتباعيا تـ التي اآلليات كأىـ الصيني

 إلى لتنتقؿ 1978  عاـ جالخار  ىمع كاالنفتاح االصبلح سياسة انتياجيا منذ سريعا اقتصاديا نمكا

 التعايش عمى يعتمد مختمط نظاـ انشاء بمعنى االقتصادم النظاـ ثنائية فييا عرفت أخرل مرحمة

 عمى االنتقالية المرحمة ليذه مفاجئة صدمة تجنب ىك ذلؾ مف الغرض السكؽ كاقتصاد التخطيط بيف

 عاـ االصبلحية العممية تكقفت بؿ طكيبل يدـ لـ األمر ىذا لكف عامة بصفة الصيني االقتصاد

 النيائي التكجو ـمعال فييا اتضحت التي التسعينات سنكات بداية في بعد فيما تستمر أف عمى 1988

 األصعدة كافة كعمى القطاعات مختمؼ في االصبلحات مف العديد عف أسفرت كقد السكؽ القتصاد

                                                           

 .109 – 108مزياني ببلؿ، المرجع السابؽ، ص  – 1
الفضيؿ، بياء الفرجاني، التكامؿ االقتصادم العربي بيف االمكانات كالمعكقات، ىبة النيؿ  آماؿ حسيف عبد – 2

 .123، ص 2014، 1العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، ط
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 قكم اقتصادم تككيف ليا التي النامية الدكؿ أبرز مف الصيف لتصبح الخارج أك الداخؿ في سكاء

 ، ٪09 عف يديز  2003 عاـ لمنمك سنكم معدؿ سجمت حيث ،1المتقدمة الدكؿ كبريات حتى ينافس
 االستثمارات قيمة اجمالي بمغ كما ،2ـعا دكالر يكفمتري 1.4 يالصين المحمي الناتج إجمالي أما

 مميار 850 مف أكثر الصينية الخارجية التجارة كحجـ صيني يكاف تريميكف 5.5 مف أكثر الصينية

 كألمانيا المتحدة ياتالكال مف كؿ بعد الرابعة المرتبة تحتؿ الصيف جعؿ الذم األمر أمريكي دكالر

 احبلؿ النمطيف مف كبل انتيجت أنيا نجد الصيف شيدتو الذم التحكؿ ىذا اطار كفي ،كالياباف

 أصبحت كعميو االقتصادم، األداء تحسيف عف تكامؿال ىذا أفرز الذم الصادرات كتنمية الكاردات

 العالمية التجارة ةمنظم إلى فانضمت الدكلية المؤسسات في فعاؿ دكر ليا يككف أف عمى تحرص

ف نامية كدكلة الصيف أف عمى القكؿ يمكف كعميو 11/12/2001 بتاريخ  في صعبة بمراحؿ مرت كا 

 حققت لكف التجارم النشاط تحرير نحك التكجو أىميا الجكانب شتى في باقتصادىا االرتقاء سبيؿ

 في عضك ىي أخرل دكؿ حتى أيضا االنضماـ ىذا ساعد حيث ،قبؿ مف ياسطرت التي األىداؼ

 كارداتيا، معدؿ نسبة تزايد نتيجة التجارييف لشركائيا عمؿ فرص كفرت فقد لمتجارة العالمية المنظمة

 نفاذ تمس تسييبلت عف أفرزت حيث نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ األكبر السكؽ أصبحت كما

 الرسـك إلغاء أك تخفيض االمتيازات ىذه أىـ مف كلعؿ الداخمية لسكقيا الدكؿ ىذه صادرات

 .3الجمركية

 مف عمييا البد – الخصكص كجو عمى الجزائر – النامية الدكؿ عمى أف ىنا القكؿ صفكة

 العالمي االقتصادم لمنظاـ الكلكج أجؿ مف القطاعات شتى في الداخمي المستكل عمى جاىدا العمؿ

 المراد كاليدؼ الخارجية رةالتجا مجاؿ في خاصة الدكلية، االقتصادية التحكالت ظؿ في كذلؾ الجديد

                                                           

فركنسكاز لكمكاف، ترجمة صباح ممدكح كعداف، االقتصاد الصيني، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب  – 1
 .22 – 21، ص 2010.ط، ] كزارة الثقافة [، سكريا، د

 نبذة عاـ عف االقتصاد الصيني، منشكر عمى المكقع االلكتركني: - 2
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter3/chapter30101.htm 

 .22:18بتكقيت  20/09/2017تاريخ االطبلع: 
 أكنبليف االلكتركنية الشعب صحيفة، ] 2001نشكرات صحيفة الشعب اليكمية أكنبليف أنشئت بتاريخ يكنيكم – 3

عاـ  كالعالـ صيفمل كبيرة نعمة العالمية التجارة منظمة الى الصيف انضماـ :يؽمتعالشعب [،  شبكة الصينية
 . منشكر عمى المكقع االلكتركني:2011

http://arabic.people.com.cn/31659/7672506.html 

 .00:32بتكقيت  20/09/2017تاريخ االطبلع: 
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 في التدريجي التحرير تبدأ مثبل فالجزائر العالمية، التجارة لمنظمة االنضماـ في المتمثؿ تحقيقو

 ىذه أف ىنا التنكيو مع ،1993 غاية إلى 1989 عاـ مف الممتدة االقتصادية االصبلحات ظؿ

 الدكلييف كالبنؾ النقد كؽصند مف كبل أفرزىا التي االشتراطات ضمف تندرج جاءت االصبلحات

 مف كالخركج جديد مف الكطني االقتصاد بعث أجؿ مف ليما األساسية المطالب أحد أنو بمعنى

 الداخمي الصعيد عمى التجارم النشاط تقييد عف االبتعادب آنذاؾ فييا يتخبط كاف التي األزمة

 باصبلحات الجزائر فييا شرعت التي المعمقة االقتصادية االصبلحات مرحمة جاءت ثـ كالخارجي،

 القطاعات. جميع مست اقتصادية

 سجؿ حيث التجارم الميزاف في ايجابيا تحكال عرفت فقد [ 2010 – 2000 ] بيف ما فترة أما

 النسبة أف نتأكد المحركقات مجاؿ خارج الجزائر صادرات قيمة إلى تطرقنا إذا لكف مكجبا، رصيدا

 مصاؼ في مكانو يراكح يزاؿ ال أنو حيث الكطني لبلقتصاد سمبيا كصفا يعطي كىذا ضئيمة

 عمى لذا – [ المحركقات قطاع ] - أكلية مكاد باألساس صادراتيا جؿ التي الريعية االقتصادات

 طريؽ عف االقتصاد تنكيع خبلؿ مف كذلؾ االقتصادم األداء لتحسيف جاىدة العمؿ الجزائر

 الغذائية لممنتجات المستكردة الدكؿ أكبر مف كاحدة تعتبر فالجزائر الزراعي، بالقطاع االىتماـ

 أجؿ مف المحمية القدرات تعزيز مف البد كعميو لممكارد، األمثؿ االستخداـ ضعؼ يؤكد مما كالزراعية

 عمى القدرة أجؿ مف ريفية زراعية قاعدة تككيف إطار في طبعا الريفية لممناطؽ مستدامة تنمية

 الفترة أف االطار ىذا في التنكيو مع لمتجارة، العالمية مةلممنظ االنضماـ حالة في خاصة المنافسة

عادة الغذائية التبعية معدالت مف التقميؿ بمكضكع االىتماـ يتـ ما نكعا األخيرة  لقطاع االعتبار كا 

 الزراعية، الممارسات في تغيير إلحداث المبذكلة المجيكدات مف بالرغـ أنو ذلؾ إلى ضؼ الزراعة،

 أف يؤكد الذم األمر ىذا، ليكمنا مرتفعة منيا الحبكب خاصة الغذائية المنتجات كاردات نسبة أف إال

 المسألة ىذه في بديمة استراتيجية اتخاذ يجب لذا العالـ، في لمحبكب المستيمكة الدكؿ أكثر الجزائر

 .1بالتحديد

                                                           

رشيد غدكاف، الزراعة الجزائرية كاالنخراط في المنظمة العالمية لمتجارة، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك  – 1
، ص 2013 – 2012[، الجزائر،  -باتنة  –] جامعة الحاج لخضر االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 

223 ،226. 
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 ياتكاتفاق مبادئ بجميع االلتزاـب مرتبطة لمتجارة العالمية لممنظمة االنضماـ عممية إف

 الممنكحة االمتيازات نفس كمنحيا األجنبية الزراعية االستثمارات أماـ المجاؿ فتح مع المنظمة

 مع كدعمو الزراعي القطاع لحماية مناسبة برامج كضع يستدعي الذم األمر المحمي، لممستثمر

 ة،النامي الدكؿ لصالح المنظمة اتفاقات في عمييا المنصكص االستثناءات مف أيضا االستفادة
 المناخ خمؽ في تتمثؿ الزراعي القطاع لتطكير المحمي المستكل عمى اتخاذىا الكاجب فاإلجراءات

 يكمف فيما الدكلة دكر ناحية مف ككاضحة كمتكاممة شاممة زراعية سياسة كضع بمعنى المناسب

 مع ليتماشى القطاع ىيكمة إعادة ذلؾ إلى ضؼ بالتحديد، المجاؿ ىذا في الخاص القطاع كدكر

 في التنكيو مع األطراؼ، المتعدد التجارم النظاـ في االندماج بغية لمتجارة العالمية المنظمة أحكاـ

 عمى أيضا كالعمؿ الزراعية بالتنمية لو المناط المؤسسي األداء تطكير كجكبية بالتحديد النقطة ىذه

 .1الزراعية لمصادرات التنافسية القدرة تحسيف

 عميو أطمؽ برنامجا األخيرة ىذه انتيجت الجزائر في عةناج زراعية سياسة تحقيؽ بغية

 عمى كالعمؿ الفبلحي القطاع تأىيؿ أجؿ مف 2000 عاـ PNDA الفبلحية لمتنمية الكطني المخطط

 متطمبات مع يتبلءـ مستكل إلى الكطنية الزراعية السمع ترقى لكي كاإلنتاجية اإلنتاج تحسيف

 الريفية الفبلحية لمتنمية الكطني المخطط إلى التكجو تـ نفسو السياؽ كفي ،الدكلية المنافسة

PNDAR في الحياة بعث إعادة إلى باألساس ييدؼ حيث آنفا المذككر نامجر لمب امتداد يعتبر الذم 

 كياف داخؿ المكجكدة الطبيعية لممكارد األمثؿ االستغبلؿ لمبدأ تجسيد يعتبر كما الريفية الفضاءات

 .2الدكلة

 03 في المؤرخ 16 – 08 رقـ قانكف اصدار إلى الزراعي بالقطاع تماـاالى ىذا أفضى لقد

 األمف تحسيف في المساىمة إلى اآلخر ىك ييدؼ كالذم الفبلحي، التكجيو كالمتضمف 2008 أكت

 القانكف ىذا في كالمبلحظ الزراعة، قطاع في بالتنافسية قاءاالرت مع اإلنتاجية كتحسيف لمببلد الغذائي

                                                           

شكالية الدعـ كاالستثمار في ظؿ االنضماـ إلى المنظمة العالمية  – 1 غردم محمد، القطاع الزراعي الجزائرم كا 
 - 03جزائر جامعة ال –لمتجارة، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية 

 .255 – 254، ص 2012 – 2011الجزائر،
مجدكليف دىينة، استراتيجيات تمكيؿ القطاع الفبلحي بالجزائر في ظؿ االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة،  – 2

[، الجزائر  -بسكرة  –أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ] جامعة محمد خيضر 
 .164، 161، ص 2017 – 2016
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 جكانب كافة بشمكلو جميا ذلؾ كيظير العالمية التجارة منظمة متطمبات مع تماشىي جاء محتكاه أف

 كتأطير الزراعية السياسة لتكجيو كبرامج مخططات كضع عمى أساسا التركيز مع الزراعة قطاع

 عمى مباشرة بصيغة تؤكد جاءت القانكف ىذا مف 34 المادة أف ذلؾ إلى ضؼ الفبلحي، العقار

 مجاؿ في ىيكمية تدابير كضع عمى نصت حيث العالمية، التجارة منظمة فاقاتبات المكجكد التقيد

 .1النباتية كالصحة الحيكانية الصحة حماية

 ] بيف ما الممتدة الفترة في كالريفي الفبلحي التجديد سياسة نحك التكجو تـ نفسو السياؽ في
 في تتمثؿ ركائز بلثث عمى الزراعة قطاع في المتبع النمط ىذا يتركز حيث [ 2013 – 2006

 مع يتبلءـ فبلحي كتجديد الدكلة، داخؿ لممكارد األمثؿ االستغبلؿ ضمف يندرج كىذا بالريؼ االىتماـ

 كالتقنية العممية قدراتو بتطكير البشرم المكرد كتنمية كالدكلية، المحمية السكؽ في المكجكدة المتغيرات

 .2الزراعة قطاع عمى ذلؾ اسقاط يتـ لكي

 تنمية الذكر سالؼ في جاء كما البد البتركؿ، بعد ما مرحمة اقتصاد دادإع إطار في

 إنشاء طريؽ عف 1984 عاـ ذلؾ تحقيؽ نحك األكلى الخطكة كانت حيث النفطية غير الصادرات

 كاستمرت ،المحمية السكؽ كجيتو المخزكف أما الخارج نحك الجديد المنتج كتكجيو التصدير ىيئات

 أسباب لعدة جاء طبعا كىذا 1991 عاـ دراتاالص تنمية استراتيجية نيتب تـ أف إلى المجيكدات

 في تتمثؿ كانت كالتي ضغكطات مف الكطني االقتصاد يعيشيا كاف التي الصعبة الفترة أىميا

 في الدكلي النقد صندكؽ قّيدىا التي باإلصبلحات االلتزاـ إلى أدل الذم األمر الخارجية المديكنية

 لممصدريف كالتحفيزات االمتيازات مف العديد اعطاء تـ كما الجزائرم، القتصادا عف الخاصة تقاريره

 19 في المؤرخ 04 – 03 األمر التحكؿ ىذا كيؤكد كالجمركية كالمالية، التجارية الجكانب شممت

 جاء الذم كتصديرىا البضائع استيراد عمميات عمى المطبقة العامة بالقكاعد المتعمؽ 2003 جكيمية

 داستيرا عمميات "انجاز أف عمى أكدت منو 02 المادة أف حيث الخارجية التجارة حرية مبدأ يكرس

                                                           

المتضمف التكجيو  ،4993أوت  90الموافق  0944المؤرخ في أول شعبان  01 – 93قانون رقم  – 1
 .2008أكت  10، بتاريخ 46الفبلحي، ج.ر، العدد 

 – 4991المالية لمفترة  الوفرة ظل في الجزائر في الزراعي "القطاع، مداخمة تحت عنكاف الطيب ىاشمي - 2
، ممتقى دكلي مكسـك بػػػػ " استدامة األمف الغذائي في الكطف العربي في ضكء ازات والعقبات"بين اإلنج 4900

 المتغيرات كالتحديات االقتصادية الدكلية".
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 التشريعية النصكص مف جممة استصدار تـ ذاتو السياؽ في ،1بحرية" تككف كتصديرىا المنتكجات

 في المؤرخ 10 - 90 كالقرض النقد قانكف الذكر كنخص المالي بالتحرير أيضا تتعمؽ

 المعنكية بالشخصية تتمتع كطنية مؤسسة المركزم البنؾ بمكجبو بحأص كالذم 14/04/1990

 13ك 11 ] المادتيف نص في كرد ما حسب الغير مع عبلقاتو في تاجرا يعتبر كما المالي كاالستقبلؿ

 كبالتالي المركزم كالبنؾ الخزينة بيف المكجكد التدخؿ في الفصؿ تـ القانكف ىذا خبلؿ كمف ،2[

 ىذه مف بالرغـ لكف ،الخزينة طريؽ عف العمكمية لممؤسسات المباشر كيؿالتم عف الدكلة تخمي

 ىذا في االصبلحات أف إال المصرفي كالنظاـ المتبعة النقدية السياسة في الجذرم كالتغيير التحكالت

 في ذلؾ تمثؿك  القطاع بيذا صمة ليا جديدة تشريعات تبني تـ بؿ القانكف ىذا عند تتكقؼ لـ الشأف

 ليمغي جاء أنو ىنا التنكيو مع كالقرض بالنقد المتعمؽ 2003 أكت 26 في المؤرخ 11 – 03 األمر

 إدارة مجمس بيف كالفصؿ المصرفي لمنظاـ التنظيمي الجانب تضمف حيث 10 – 90 رقـ القانكف

 طرؼ مف يعينكف كانكا أف بعد رئاسي مرسـك كفؽ األخير ىذا أعضاء تعييف مع النقد كمجمس البنؾ

 التأكيد تـ ذلؾ عمى زيادة ،3كالقرض النقد قانكف عمى الردعي الطابع مف نكع اضفاء عم ،الحككمة

 التعامبلت في األداء كتحسيف النقدم االستقرار عمى المحافظة في الجزائر بنؾ مسؤكلية عمى

 04 – 10 رقـ أمر استصدار خبلؿ مف المالية كالمؤسسات االقتصادييف المتعامميف بيف المالية

 كقد ،4كالقرض بالنقد المتعمؽ 11 – 03 رقـ األمر كيتمـ يعدؿ كالذم 2010 أكت 26 يف المؤرخ

 ادارة بإصبلح يسمى ما اطار في االقتصادييف لممتعامميف جمركيةال تحفيزاتال بعض أعطيت

 كترقية التجارية المبادالت تسييؿ مع االقتصادية التنمية في اؿعّ ف شريؾ كجعميا الجمارؾ

                                                           

المتعمؽ  ،4990جويمية  04الموافق  0949جمادى األولى عام  49المؤرخ في  99 – 90األمر  - 1
 .2003يكليك  20، بتاريخ 43، ج.ر، العدد لبضائع كتصديرىابالقكاعد العامة المطبقة عمى عمميات استيراد ا

المتعمؽ بالنقد  ،0449أفريل  09الموافق  0909رمضان  04المؤرخ في  00 – 49قانون رقم  – 2
 .-] ممغى [  -1990أفريؿ  18، بتاريخ 16كالقرض، ج.ر، العدد 

، المتعمؽ 4990أوت  41وافق الم 0949جمادى الثانية عام  42المؤرخ في  00 – 90األمر رقم  – 3
 .2003أكت  27، بتاريخ 52بالنقد كالقرض، ج. ر، العدد 

 يعدل ويتمم األمر رقم، 4909أوت  41الموافق  0900رمضان  01المؤرخ في  99 – 09األمر رقم  – 4
 المتعمؽ بالنقد كالقرض.، 4990أوت  41الموافق  0949جمادى الثانية عام  42المؤرخ في  00 – 90
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 االقتصادية االصبلحات ضمف كبير حيز لو كاف أيضا األخير ىذا أف العمـ مع ،1االستثمار

 في انتاجية مشركعات إقامة ] المحمي االدخار في العجز تعكيض في ايجابي أثر مف لو لما الكطنية

 االحتكاؾ عف ناىيؾ األجنبية العممة كزيادة لمدكلة الصادرات حركية تفعيؿ مع المجاالت، كافة

 كالعربية النامية الدكؿ عمى البد لذا ، [ الحديثة التكنكلكجيا كاستقطاب القطاع ىذا في الخبرة بذكم

 ما مع التكيؼ طريؽ عف األجانب لممستثمريف المقدمة كالتسييبلت التحفيزات منح التحديد كجو عمى
 نحك جاهاالت ) كاإلدارية القانكنية كالشفافية النزاىة تحقيؽ عمى كالعمؿ االقتصادم باالنفتاح يسمى

 .2المضيفة الدكلة داخؿ األجانب الستثمار مبلئمة البيئة تككف حتى ( التسيير في الحاكمية

 المستكل عمى سكاء االستثمار بيئة اصبلح عمى جاىدة الجزائر تعمؿ نفسو السياؽ في

 مةالمنظ اتفاقيات في جاء بما االلتزاـ مفادىا نتيجة إلى الكصكؿ أجؿ مف كذلؾ الخارجي أك المحمي

 بقطاع االىتماـ ىذا عف عبرت 1990 سنكات فترةف مفاكضات في كالمساىمة لمتجارة العالمية

 .3الخارجية االستثمارات كضماف لحماية "نيويورك اتفاق" إلى باالنضماـ االستثمار

 لتطكير الكطنية الككالة لدل بيا المصرح االستثمارية المشاريع حصيمة (5 90 ) رقم الجدول

 .2017 اـع االستثمار

 مميكفب القيمة % المشاريع عدد النشاط قطاع
 جزائرم دينار

 % الشغل مناصب %

 2.85% 4770 2.71% 51540 3.90  % 197 زراعةال
 بناءال

 واألشغال

 العمومية

803 %15.88 98318 %5.16 12600 %7.52 

 61.81% 103609 57.91% 1103247 50.70% 2564 الصناعة
 2.98% 4998 2.89% 55079 3.58% 181  صحةال

                                                           

دراسة حالة المؤسسات  –مصطفى بف ساحة، أثر تنمية الصادرات غير النفطية عمى النمك في الجزائر  – 1
، مذكرة ماجستير، معيد العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير ] المركز -الصغيرة كالمتكسطة 

 .110، ص 2011 – 2010الجامعي غرداية [، الجزائر، 
أحمد جاكيش، إدارة االستثمار األجنبي المباشر، مكتبة الكفاء القانكنية، الطبعة األكلى، عبد الفتاح محمد  – 2

 .137 – 136، ص 2016مصر، 
 .152سميرة عماركش، اإلشكالية القانكنية في االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، المرجع السابؽ، ص  – 3
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 3.44% 5762 7.26% 138263 10.22% 517 نقلال
 12.66% 21227 16.15% 307619 7.24% 366 سياحةال
 8.74% 14652 7.93% 151148 8.48% 429 خدماتال

 100% 167618 100% 1905207 100% 5057 المجموع

 حصيمة ،2017 ستثمارباال التصريح بيانات ،االستثمار لتطكير الكطنية الككالة المصدر:

 DZ.ANDI.WWW://HTTP االلكتركني: المكقع عمى النشاط. قطاع حسب االستثمارية المشاريع

 .00:23 بتكقيت 22/09/2017 االطبلع: تاريخ

 االستثمارية المشاريع مف الكبيرة الحصة ليا الصناعة أف أعبله الجدكؿ خبلؿ مف يتضح

 العمكمية كاألشغاؿ البناء قطاع يميو دج، مميكف 1103247 بػػػػػػ تقدر بقيمة 2564 مشركع  كاليبح

 لقطاع عادت فقد الثالثة المرتبة أما ،دج مميكف 98318 بػػػػػػ تقدر بقيمة مشركع 803 بحكالي

 اىذ في يبلحظ ما لكف دج، مميكف 138263 قيمتو ما 517 بحكالي قدرت مشاريع بعدد الخدمات
 المشاريع مف كبير عدد استقطبي لـ بحيث يفضعيف بقيا حةكالص الزراعة قطاعي أف الجدكؿ

 التي القتصاديةا االصبلحات ظؿ في طبعا منتظرة كانت التي التكقعات عكس كىذا االستثمارية

 باألساس يرتكز اؿيز  ال الجزائر في االستثمار مناخ أف القكؿ يمكف كعميو المجاالت، جؿ شممت

 مشاريع لبناء األجنبية كالشركات المؤسسات مف العديد يجذب ال حيث المحركقات مجاؿ عمى

 خاصة. الكطني االقتصاد كعمى عمييا بالفائدة تعكد أف يمكنيا

 كالخركج القطاعات مختمؼ لتطكير جاىدة تسعى الجزائر أف القكؿ يمكف ،سبؽ لما تأسيسا

 مف تجارمال التحرير نحك كالتكجو السكؽ اقتصاد ترسيخ نحك بجدية العمؿ مع االقتصادم الريع مف

 األداء فتحسيف ،الكطني االقتصاد لتنكيع أسرع بكتيرة العمؿ مف البد لكف ،باإلصبلحات القياـ خبلؿ

 التحديات مف الرغـ عمى الخارجية األىداؼ تحقيؽ أساس ىك الداخمي الصعيد عمى االقتصادم

 المكجكدة.

http://www.andi.dz/
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ت االقتصادية كللية لمواجية تحديات االنضمام لممنظمة العالمية المطمب الثاني5 اقامة التكتال
 لمتجارة

 سياسات مف العديد ظيكر يبلحظ الدكلي المجتمع عمى الحاصمة التغيرات لسمسمة المتأمؿ إف

 المجاالت شتى في بينيا فيما التعاكف ياسأسا تجمعات شكؿ في كتبمكرت الشراكة كأنماط التكامؿ

 استدعى كعميو ،1الدكلي االقتصادم النظاـ مف يتجزأ ال جزء القرف مف خيراأل الربع في لتتحكؿ

 ىذه إلى العاـ الدكلي القانكف في أك االقتصاد مجاؿ في سكاء الباحثيف مف العديد تطرؽ األمر

 اطار في يصب ىذا طبعا الدكلي المجتمع عمى طرأت التي الجكانب مختمؼ لتفسير المتغيرات

 الجديد. الدكلي النظاـ في لبلندماج اتباعو الكاجب المسار تكضيح

 الفرع األول5 مفيوم التكامل االقتصادي

 األكساط في مستعممة أصبحت التي الحديثة المفاىيـ مف االقتصادم التكامؿ يعتبر

 التبايف الغاء منيا يرجى التي االجراءات العممي جانبو في يتضمف حيث الدكلية، االقتصادية

 مف العديد لخص اإلطار ىذا في مختمفة، دكؿ إلييا تنتمي التي االقتصادية تالكحدا بيف المكجكد

 مجمكعة بيف اتحادم قالب إضفاء أنو عمى االقتصادم التكامؿ مفيكـ االقتصاد مجاؿ في الباحثيف

 إلى إضافة تشريعية، كحتى كسياسية كاجتماعية اقتصادية تقارب عبلقات بينيا تربط الدكؿ مف

 .2الدكؿ ىذه بيف المكجكد التكامؿ ليذا العاـ اإلطار يعتبر الذم أيضا يالجغراف التقارب

 التكامؿ اعتبر الذم "BALASSA.B – بالسا "بيال االقتصادم قدمو ما ذلؾ إلى ضؼ

 بيف التمييز يجب ال إذ القكمية االقتصادية الكحدات بيف التمييز مظاىر لكؿ إلغاء االقتصادم

 التعاريؼ ىذه منطمؽ كمف ،3كاحد كؿّ  منطمؽ مف كىذا التكامؿ اىذ في األعضاء الدكؿ اقتصادات

 في الراغبة الدكؿ بيف تقارب إحداث عممية ىك االقتصادم التكامؿ أف عمى التأكيد يمكف المكجكدة

 عكائد كتحقيؽ متبادلة اقتصادية مصالح تحقيؽ ىدفو تدريجية بصكرة االقتصادية أنظمتيا تجانس

                                                           

 .146سابؽ، ص آماؿ حسيف عبد الفضيؿ، بياء الفرجاني، المرجع ال – 1
عبد الرحمف ركابح، حركة التجارة الدكلية في إطار التكامؿ االقتصادم في ضكء التغيرات االقتصادية  - 2

 –الحديثة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ) جامعة محمد خيضر 
 .03، ص 2013-2012(، الجزائر،  -بسكرة 

 .163المرجع السابؽ، ص سؼ مسعداكم، دراسات في التجارة الدكلية، يك  - 3
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 مع األمكاؿ، رؤكس انتقاؿ حرية كضماف الجمركية العكائؽ إلغاء طريؽ عف ذلؾ يتـ حيث ،مشتركة

 سيادة تحقيؽ يضمف مما كاالجتماعية االقتصادية التشريعات بيف كالتنسيؽ التعاكف ركح اضفاء

 .1المجاالت شتى في التحديات مختمؼ لمكاجية اقميمي كاستغبلؿ كاممة

 أدت التي األسباب في الخكض مف البد االقتصادم لمتكامؿ الكاسع المفيكـ عف نتحدث لما

 كعكامؿ دكافع منيا فمكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة الدكؿ بيف تختمؼ كالتي ذلؾ، نحك التكجو إلى

 المتقدمة الدكؿ فمثبل المجاالت، كافة كتشمؿ الكاقع أرض عمى تعيشيا خاصة ظركؼ عف ناتجة

 عمى انعكس المنافسة حدة كزيادة الدكلية ديةاالقتصا العبلقات عمى خّيـ الذم االقتصادم االنفتاح

 التكتبلت إنشاء خبلؿ مف الدكؿ تسعى كما العالمي، االقتصاد في االندماج بحتمية الدكؿ ىذه

 األنشطة مختمؼ عمى العكائؽ ازالة عف الناجمة الكفاءة عكائد مف االستفادة إلى االقتصادية

 السكؽ حجـ اتساع ذلؾ عف ينجـ مما الكبرل سكاؽاأل إلى الكصكؿ تأميف في الرغبة مع االقتصادية

 السياسة تفعيؿ خبلؿ مف التجارم التبادؿ شركط تحسيف عمى االقتصادم االندماج ىذا يعمؿ كما

 التجارية التعامبلت ىذه يجعؿ الذم األمر كالخارجي الداخمي الصعيديف عمى الدكؿ ليذه التجارية

 كالتجارية االقتصادية كظركفيا الخاصة المصمحة راعيت أسس عمى مبنية تككف الخارجي العالـ مع

 يتمثؿ االقتصادم التكامؿ ىذا مف القانكني البعد أك الدافع أما ،2 جانب مف ىذا التحديد كجو عمى

 لكؿ االقتصادم التككيف تراعي األحياف مف كثير في تككف كالتي لو المنشئة الدكلية االتفاقية في

 كالمعاىدة األعضاء لمدكؿ الكطنية التشريعات بيف لممبلءمة تحقيؽ اـأم ككفن كبالتالي عضك، دكلة

 .3االقتصادم لمتكامؿ المنشئة

 عمى أكال تمثمت حيث ظركفيا، مع تتبلءـ آنفا أكردنا كما مبررات ليا كانت النامية الدكؿ لكف

 ضؼ لدكلي،ا الصعيد عمى التكتبلت إقامة مكجة في المتمثؿ الراىف الكضع مسايرة الدكلي الصعيد

                                                           

محمد غربي، التكامؿ العربي بيف دكافع التنمية المستدامة كضغكط العكلمة، ابف النديـ لمنشر كالتكزيع كدار  – 1
 .13، ص 2014، الجزائر كلبناف، 1الركافد الثقافية، ط

كالعكلمة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية  اإلقميمية بيف يالمغارب االقتصادم االندماج، فتيحة شيخ - 2
 .75، ص 2007-2006العمـك السياسية كاإلعبلـ، جامعة الجزائر، الجزائر، 

إبراىيـ سالـ ياسمينة، يحي ىاجر، دكر التكامؿ االقتصادم االقميمي بيف آماؿ التنظير كمشاكؿ التطبيؽ )  - 3
مف التجمعات االقميمية (، مجمة التكامؿ االقتصادم، جامعة أحمد دراية ) أدرار دراسة تقييمية لمجمكعة مختارة 

 .11، ص 2015، مارس 05، العدد (، الجزائر
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 االقتصادم التكتؿ داخؿ التجارة انسياب عممية كتسييؿ األسكاؽ فتح عف المنجرة المنافع ذلؾ إلى

 فمف الكطني الصعيد عمى أما عاـ، كإطار النامية الدكؿ أسكاؽ تكسيع إلى يؤدم الذم األمر

 السكانية الكثافة ناحية مف تقريبا البعض بعضيا مع متشابية النامية الدكؿ في األكضاع أف المعمكـ

 التفاكض مركز ضعؼ مع المحمية، األسكاؽ في كالضيؽ األمكاؿ رؤكس امتبلؾ نسبة في كالتفاكت

 تكتبلت إلقامة التكجو النامية لمدكؿ كاألنجع فاألفضؿ لذا الدكلي، التجارم التبادؿ مجاؿ في لمدكؿ

 .1كآلياتيا العكلمة تفرضيا التي التحديات مختمؼ لمجابية اقتصادية

 في الذكر كنخص أنكاعو مف نكع أنيا عمى صنفت أشكاؿ عدة االقتصادم التكامؿ اتخذ لقد

 تتعمؽ استثناءات في تتمخص ميةيتفض ميزات إعطاء بمعنى التفضيمية، التجارة منطقة الشأف ىذا

 تكحيد عمى فييا يعتمد التي الحرة التجارة مناطؽ ذلؾ إلى ضؼ الجمركية، التعريفات بتخفيض

 صكرة اتخذ ما كمنيا ،2التجارة انسياب عممية يسيؿ مما األعضاء لمدكؿ الداخمية اؽاألسك 

 كاقتصاد تصبح بحيث األطراؼ الدكؿ اقتصادات ضمنيا تندمج التي كالتكتبلت النقدية االتحادات

 الرئيسي المخكؿ ىي عميا لسمطة يخضع إذ لو المككنة الدكؿ عف منفصمة ذاتية إرادة لو كاحد،

 ما كغالبا األعضاء، الدكؿ لجميع الممزمة القانكنية بالقكة األخيرة ىذه تتسـ بحيث لقراراتا بإصدار
 .3المجاالت شتى في تامة بكحدة التكتبلت مف النكع ىذا ينتيي

 الفرع الثاني5 التكتالت االقتصادية في ظل مبادئ القانون الدولي العام

 ظؿ في طبعا االقتصادية التكتبلت يذهل المناسبة الخانة حكؿ كاضحا تفسيرا نعطي أف يجب

 ،عديدة تقسيمات أك أنكاع في ايرادىا تـ الدكلية المنظمة أف المعمكـ مف كعميو ،العاـ الدكلي القانكف
 تمحكرت حيث المعاصر العالـ في الدكلية العبلقات كتشعب تزايد كاف االختبلؼ ىذا كأساس

 باب كالتي العالمية المنظمات فمنيا العضكية، اؽنط حكؿ التقسيـ ىذا في عمييا المستند المعايير

 جغرافي، رابط ليا الدكؿ مف مجمكعة عمى تقتصر اقميمية كأخرل لمجميع، مفتكح فييا العضكية

 السمطات. أك االختصاصات ناحية مف سكاء لمتقسيـ أخرل معايير كىناؾ اقتصادم...الخ، ثقافي،
                                                           

إشكالية لمتناقض أـ لمتضافر في القرف الحادم  –محمد تكفيؽ عبد المجيد، العكلمة كالتكتبلت االقتصادية  – 1
 .167، 141، ص 2013، 1، دار الفكر الجامعي، مصر، ط-كالعشريف 

 .163المرجع السابؽ، ص مسعداكم،  يكسؼ - 2
 .295المرجع السابؽ، ص  بسكرم رفيقة، - 3
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 الدكلي القانكف في كمكضعو االقتصادم لمتكتؿ االشارة ضركرة مف الدراسة تطمبتو لما نظرا

 تطكير عممية في كبير بشكؿ يساىـ الذم االقميمي الدكلي التنظيـ ضمف ادراجو تـ أنو القكؿ يمكف

ثراء  األمـ ىيئة ميثاؽ مف الثامف الفصؿ بو جاء ما ذلؾ يؤكد ما كلعؿ العاـ، الدكلي القانكف قكاعد كا 

 أك تنظيمات قياـ دكف يحكؿ ما الميثاؽ ىذا في ليس " أنو عمى ومن 52/01 المادة نصت إذ المتحدة

 اإلقميمي العمؿ يككف ما الدكلي كاألمف السمـ بحفظ المتعمقة األمكر مف تعالج إقميمية ككاالت

 ] مقاصد مع متبلئمة كنشاطيا اإلقميمية الككاالت أك التنظيمات ىذه دامت ما كمناسبان  فييا صالحان 
 تمتـز دامت ما إقميمية تنظيمات إنشاء فكرة يعارض ال الميثاؽ أف بمعنى ،1"بادئياكم [المتحدة األمـ

 الدكلية لممنظمات خّكؿ كما العاـ، الدكلي القانكف قكاعد مف آمرة كقاعدة الدكلي كاألمف السمـ بحفظ

 لنزاعاتا بحؿ القياـ عمى المادة نفس مف الثانية الفقرة في المتحدة األمـ ميثاؽ طرؼ مف اإلقميمية

 مانعا شامبل تعريفا يعط لـ النص محتكل تحميؿ عند ىنا يبلحظ ما لكف ،كسممية كدية بطرؽ المحمية

 لمتنظيـ عاـ يكـمف حصر المستطاع قدر حاكلت التي اآلراء مف لمعديد المجاؿ فتح مما لئلقميمية

 البعض ارتكز كالذم يؽالض بالمعنى االقميمية مفيكـ تحديد إلى الفقياء اتجو حيث االقميمي الدكلي

 أما األعضاء، الدكؿ بيف جغرافية رابطة كجكد الضركرم مف أنو بمعنى الجغرافي المعيار عمى منيـ

 الكحدة تكافر يشترط الذم الحضارم المعيار عمى االقميمية مفيكـ أسس لذلؾ المناقض الجانب

 .2سياسيةكال االقتصادية المصالح عف ناىيؾ التاريخ أك الثقافية أك المغكية

 ليا الكاسع المعنى إلى أيضا التكجو تـ باإلقميمية المتعمقة التعاريؼ بيف ما التضارب ظؿ في

 لممعيار يعط لـ الذم الفني المفيكـ مف كؿ ذلؾ اشتمؿ حيث كمانع، شامؿ مفيـك ايجاد في أمبل

 تحديد في تمثمت ذلؾ مف أىـ أخرل اعتبارات ىناؾ كانت بؿ آنفا كرد كما الكبرل األىمية الجغرافي

 العبلقات مف مجمكعة في االقميمية لخص الذم اإلدارم المفيكـ ىذا إلى ضؼ المنظمة، نشاط

 ىناؾ أف الغالب الرأم استقر كعميو .3المشترؾ التعاكف إرادة ليا الدكؿ مف مجمكعة بيف الناشئة

 كالتي االقميمي الدكلي التنظيـ إطار في مكجكدة كفكرة االقميمية أف عمى أخذت الدراسات مف العديد

 التفاعبلت مف كجممة جغرافي رابط ليا الدكؿ مف مجمكعة صكرة في الكاقع أرض عمى تجسدت

                                                           

 .1945ف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة [ م 02 – 01الفقرات ]  52المادة  - 1
ائر، بكزناده معمر، المنظمات االقميمية كنظاـ األمف الجماعي، ديكاف المطبكعات الجامعية، د.ط، الجز  - 2

 .51 – 50 د.س.ف، ص
 .53المرجع نفسو، ص  – 3
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 تقسيميا جرل األخرل ىي التي االقميمية بالمنظمات يعرؼ ما كىك كغيرىا كاالقتصادية السياسية

 النظاـ كظيكر تصاديةاالق العبلقات تطكر عف الناتجة تمؾ خاصة بو تقكـ الذم الدكر أساس عمى

 نحك التكجو في تمثمت جديدة نزعة اثرىا عمى ظيرت عكامؿ كميا ،األطراؼ متعدد الدكلي التجارم

 .1الجديدة" "باإلقميمية البعض أسماىا المكجة ليذه كتكصيفا االقتصادم الطابع ذات  اإلقميمية

 لتحقؽ جاءت كفكرة ةاالقميمي أف مفادىا بخبلصة الخركج يمكف آنفا، كرد ما عمى تأسيسا

 مجتمع بناء عممية في العالمية تكّمؿ ىي كبالتالي كثقافية كاجتماعية كاقتصادية سياسية أىداؼ

 ىذيف بيف االلتقاء نقطة تكمف كىنا األصعدة كافة كعمى المجاالت شتى في مستقر دكلي

 ينصرؼ العاـ يالدكل القانكف نطاؽ أف عميو كمتعارؼ معمكـ ىك ما أف ذلؾ إلى ضؼ المفيكميف،

قميمية قارية قكاعد عالمية، دكلية قكاعد ] قكاعد ثبلث إلى  االقتصادية التكتبلت أف يؤكد مما [ كا 

 .2العاـ الدكلي القانكف قكاعد مف يتجزأ ال جزء كمفيكـ

 الفرع الثالث5 عالقة التكتالت االقتصادية بالنظام التجاري المتعدد األطراف

 عمى سكاء العالمي النظاـ في الحاصمة بالتطكرات أساسا بطارت قد اإلقميمية فكرة ظيكر

 أصبحت القكمية الدكلة أف ذلؾ إلى ضؼ ،االجتماعي أك التجارم االقتصادم، أك السياسي الصعيد

 إلى انبثؽ األساس ىذا كعمى االقتصادم كالرفاه التطكر جكانب جؿ تحقيؽ عمى ما نكعا عاجزة

 األكؿ نمكذجيف عمى امفيكمي في األخيرة ىذه استندت كما ،3ةالجديد باإلقميمية يعرؼ ما الكجكد

 بناء أساس عمى مبنية تككف التي االقميمية التجارية التكتبلت بمعنى التجارم، بالجانب يتعمؽ

 عمى قائـ فيك الثاني النمكذج أما لمتكتؿ، المنشئة األعضاء الدكؿ بيف الدكلية التجارية العبلقات

 اإلقميمية أف الذكر سالؼ في قمناه ما يمخص ما كىذا ،4الصناعي لعمؿا كتقسيـ التخصص مفيكـ

                                                           

، 1، ط02، دار المنيؿ المبناني، المجمد -التنظيـ الدكلي  –خميؿ حسيف، المنظمات القارية كاإلقميمية  – 1
 .277، 27، ص 2010لبناف، 

لمنشر كالتكزيع، ىبة العيني، مصطفى كافي، خالد رسبلف، المنظمات الدكلية كاإلقميمية، دار كمكتبة الحامد  – 2
 .137، ص 2016، األردف، 1ط
سحر جماؿ زىراف، نبيؿ أحمد حممي ) تقديـ (، الجكانب القانكنية لمتكتبلت االقتصادية في إطار اتفاقيات  - 3

 .26، ص 2011، 1طمصر،  تحرير التجارة العالمية، مكتبة الشركؽ الدكلية،
المعاصر لمتكامؿ االقتصادم االقميمي، مجمة الباحث، عبلكم محمد لحسف، اإلقميمية الجديدة: المنيج  - 4

 .272، ص 2010 – 2009، 07لعدد رقـ جامعة كرقمة، الجزائر، ا
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 خبلؿ مف االقتصادم البعد في يتمثؿ الذم التعاكف محاكر أحد عمى التركيز نحك اتجيت كفكرة

 مكحدة. اقتصادية سياسات انتياج

 طبيعة عمى الغالبة التعبير صح إف كالتي االقتصادية التكتبلت اقامة عف الناجمة اآلثار مف

 مستكل تحسيف خاص، بشكؿ الدكلي التجارم كالنظاـ عاـ بشكؿ الجديد الدكلي االقتصادم النظاـ

 أسعار في انخفاض طريؽ عف المستيمكيف رفاىية زيادةب االستيبلؾ عمى كقع لو الذم االنتاجية

 آخر جانب كمف جية، مف ىذا أيضا الكطني المنتج جكدة تحسيف مع الكطنية السكؽ داخؿ السمع

 كالخارجي الداخمي الصعيديف عمى االقتصادية الكفكرات تحقيؽ إلى االقتصادم التكامؿ يؤدم

  .1السكؽ رقعة اتساع بسبب

 مع المستكيات كافة عمى الرفاىية تحقيؽ إمكانية يكفر التكتبلت ىذه في االندماج إف

 جذبك  االستثمار ةزياد عمى لمعمؿ عمكما الحككمية السياسات لدل الثقة تعزيز في المساىمة

 قد الحديثة النمك نظرية أف عمى االطار ىذا في التنكيو مف البد كذلؾ ،المباشر األجنبي االستثمار

 تحسيف عممية عمى بظبلليا تمقي التي كالتكنكلكجية العممية البحكث ترقية دكر عمى أساسا ركزت

 االقتصادية المعامبلت بكاسطة الدكلي االحتكاؾ إطار في إال يحدث لف ذلؾ لكف النمكك  اإلنتاجية

 التبادؿ شركط تصبح بحيث الدكلي التبادؿ معدؿ تحسيف ذلؾ إلى ضؼ ،الدكؿ بيف كالتجارية

 التجارية بتعامبلتيا يتعمؽ فيما التفاكض عمى قدرة ىناؾ تككف كبالتالي مصالحيا مع تتماشى

 أف ليا البد التي لمتجارة ميةالعال المنظمة في األعضاء الدكؿ ىنا باألساس الذكر كنخص الدكلية

 ةكحدّ  األجنبية السمع أماـ الداخمية األسكاؽ فتح جّراء األخيرة ىذه تفرضيا التي التحديات تكاجو
 التي الدكؿ أف المعمكـ كمف ،2الكطنية اقتصاداتيا عمى ضررا يشكؿ قد مما تمقاىا التي المنافسة

 تحقيؽ عمى العمؿ ىك ليا األنجع الحؿك  نمكا ؿاألق كالبمداف النامية الدكؿ الكضع ىذا مف تشتكي

 النيكض غاية تكفر أف شأنيا مف بينيا فيما تكتبلت إنشاء طريؽ عف االقتصادم التكامؿ

 يكفر االقتصادم التكامؿ أف عمى الجـز يمكف كبالتالي ،الدكلية المتغيرات كمكاكبة باقتصاداتيا

  .كامؿالت قبؿ ليا يتحقؽ أف يمكف ما يفكؽ عائدا لمدكؿ

                                                           

 .36المرجع السابؽ، ص  آسيا الكافي، - 1
 .92، 87، المرجع السابؽ، ص فتيحة شيخ - 2
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 التجارة بتحرير الخاصة لممفاكضات األطراؼ المتعدد اإلطار اعتبار حكؿ كاسع إجماع ىناؾ

  الدكلي، الصعيد عمى االقتصادم كالرقي الرفاه تحقيؽ إلى يؤدم الذم الكحيد التكجو ىك الدكلية

 مامياانض مسار في كالعراقيؿ الصعكبات بعض كاجيت نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ لكف

 كحتى بؿ الدكؿ ىذه لجأت األساس ىذا عمى ،ماالقتصاد تككينيا ضعؼ بسبب كاالندماج لممنظمة

 لذا العالمي، االقتصاد في االندماج عممية لتسييؿ اقتصادية تكتبلت اقامة إلى الشماؿ دكؿ

 كجوالت فم تمكنيا بحيث الدكؿ ليذه المنفعة يحقؽ أف شأنو مف االقميمية االتفاقيات في االنخراطف

 قانكف مع يتبلءـ بما التجارية السياسة كتطكير عامة بصفة االقتصادم اإلصبلح نحك السريع

 النماذج أىـ كمف ،1بيا الممحقة األطراؼ المتعددة االتفاقيات كأحكاـ العالمية التجارة منظمة

 الذم األكركبي اداالتح االقميمية االقتصادية التكتبلت اقامة مجاؿ في الدكلي الصعيد عمى المكجكدة

 االقتصادم، التكامؿ تجارب أنجع مف تصنيفو تـ كقد 1992 ماستريخت اتفاقية كفؽ انشاؤه تـ

 ىك لو المنشئة المعاىدة في المسطرة أىدافو فأىـ العالمية، التجارة في كبيرة بنسبة يساىـ حيث

 التي كالعراقيؿ لحكاجزا كافة الغاء مع األعضاء الدكؿ بيف كالخدمات السمع انسياب عممية تسييؿ

 المنتيجة المالية النقدية السياسات تكحيد ذلؾ إلى ضؼ التجارم، التبادؿ عممية تشكه أف شأنيا مف

 مكحدة. خارجية سياسة اقامة عف أيضا ناىيؾ األكركبية الدكؿ في

 مستكيات ثبلث في كحدة تحقيؽ عمى عمؿ األكركبي االتحاد أف يتضح كرد، ما عمى تأسيسا

 .2[ كاألمنية الخارجية السياسة كالنقدية، االقتصادية ياسةالس ]

 يتعمؽ فيما الدكلي الصعيد عمى بو يحتذل أف البد نمكذجا أصبحت األكركبي االتحاد تجربة

 بناء عممية في تتكافر أف البد التي العناصر كؿ التكتؿ ىذا شمؿ فقد االقتصادم، التكامؿ بناء بفكرة

 االقتصادية المنظكمة في حيكيا دكرا كيمعب الجكانب متكامؿ كياف أصبح لذا التامة، الكحدة

 العالمية التجارة منظمة لدل الكاردة االحصائيات بعض أكدت االطار ىذا في ،3العالمية كالتجارية

 ما تتراكح التي الفترة كانت حيث العالمية التجارة في كاسع بشكؿ تفاعؿ األكركبي االقميمي التكتؿ أف

                                                           

كمية نيؿ شيادة الماجستير، شحاب نكاؿ، أثر التكتبلت االقتصادية عمى تحرير التجارة الدكلية، مذكرة ل - 1
 .200ص  ،2010-2009(، الجزائر،  3جامعة الجزائر  العمـك السياسية كاإلعبلـ )

 .165ىبة محمد العيني، مصطفى كافي، خالد رسبلف، المنظمات الدكلية كاإلقميمية، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .306 -305كساـ نعمت ابراىيـ السعدل، المرجع السابؽ، ص  – 3
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 فقد ممحكظ بشكؿ تطكر المنظمة ظؿ في األكركبي االتحاد نزاعات عدد أف 2014 – 1995 بيف

 الصادرة القرارات مختمؼ عمى أيضا أثر قد األخير ىذا أف ذلؾ عمى زد ،1نزاع 160 في طرفا كاف

 تـ حيث سياتؿ مؤتمر ىنا الذكر كنخص لمتجارة العالمية المنظمة في الكزارية المؤتمرات عف

 متمسكا ظؿ االتحاد لكف لمتجارة المشكه الدعـ مف الزراعي لمقطاع الكامؿ حريرالت حكؿ التفاكض

 المكتسبة، التنافسية المكانة عمى المحافظة أجؿ مف ىذا طبعا الزراعية السمع مف لمصادرات بدعمو

 السياسة أك اإلجراء ىذا سمبية مف الرغـ عمى أف في تتمثؿ أساسية نقطة عمى التنكيو مف البد ىنا

 التكتؿ يعطيو الذم القكم المركز تكضيح منيا المراد لو اإلشارة أف إال المنظمة مستقبؿ عمى تبعةالم

 الدكؿ ترضخ ال أنو حيث العكلمة، آليات مف آلية أم عف المنجرة التحديات مكاجية في االقتصادم

 ىذا كالخارجي، ميالداخ الصعيد عمى االقتصادية تنميتيا لتحقيؽ مناسبا تراه لما إال لمتكتؿ المنشئة

 األكركبي االتحاد تشبث حيث 2001 عاـ الدكحة مؤتمر في تكرر المنظمة قرارات عمى التأثير

 الحقكؽ ربط لمسألة القاطع رفضو مع الزراعة قطاع في لمصادرات الدعـ الغاء مسألة إزاء بمكقفو

 تختص التي ىي الدكلية العمؿ منظمة بأف التبرير طريؽ عف التجارة كتحرير [ العماؿ ] االجتماعية

 .2القضايا ىذه مثؿ بمعالجة

 خاصة الدكلي الصعيد عمى اإلقميمية التكتبلت بناء لفكرة المؤيدة اآلراء مف العديد كرد لقد

 اتفاقية مف عشر الثانية المادة نصت حيث األطراؼ، المتعدد التجارم بالنظاـ ربطيا تـ عندما

 عبلقاتو إدارة في الكامؿ الذاتي باالستقبلؿ يتمتع صؿمنف جمركي اقميـ أك دكلة" أم أف مراكش

 التجارية االتفاقات كفي االتفاؽ ىذا في عمييا المنصكص األخرل كالمسائؿ الخارجية التجارية

 كيسرم ،المنظمة كبيف بينو عمييا يتفؽ التي بالشركط االتفاؽ ىذا إلى ينضـ أف األطراؼ متعددة

 أف كما ،3بو" الممحقة األطراؼ متعددة التجارية االتفاقات مىكع االتفاؽ ىذا عمى االنضماـ ىذا

 صكرة تخذتل المنظمة في األعضاء الدكؿ بيف فيما التكتبلت اقامة جكاز عمى أقرت قد 1994 جات

                                                           

االتحاد األكركبي  –فطيمة حمزة، تأثير التكتبلت االقتصادية عمى تكجيو قرارات المنظمة العالمية لمتجارة  – 1
 -بسكرة  –، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ] جامعة محمد خيضر -نمكذجا 

 .261، ص 2015-2014[، الجزائر، 
 .270، 267ابؽ، ص ، المرجع السفطيمة حمزة - 2
. مأخكذ مف المؤلؼ: سييؿ حسيف 1994مف المعاىدة المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة  12المادة  – 3
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 كثيقة في الكاردة األحكاـ مع تتبلءـ أف البد االتحاد صكرة لكف حرة، تجارية منطقة أك جمركي اداتح

 مف اليدؼ يككف أف ضركرة عمى أكدت كالتي الجات اتفاؽ مف 24 المادة يربتفس الخاصة التفاىـ

 خمؽ أك قائمة تجارة تطكير أك ةجديد عمؿ فرص خمؽ عمى يعمؿ مشركعا االقتصادم التكتؿ انشاء

 لمنظاـ اخرق يعد لمتجارة العالمية المنظمة في المرسخة القكاعد يراعي ال تكتؿ كؿف جديدة، تجارة

 منو الغرض االقتصادم التكتؿ كاف فإذا ،الدكلية المسؤكلية قياـ يكجب مما الدكلي كفالقان في العاـ

 الدكؿ ىذه داخؿ االقتصادم التنكيع تحقيؽ بيدؼ كالخدمات السمع في االنتاجية القاعدة تطكير

 .1مشركعا يعتبر ذلؾ فإف لمتكتؿ المنشئة

 أساسك  جكىر عمى ينصب يمياإلقم االندماج يككف أف البد المقاـ، ىذا في القكؿ صفكة

  ةمحدد استراتيجية إطار في يككف أف يجب االندماج ىذاك   األطراؼ، البمداف بيف التجارية المبادالت
 جعؿت األخيرة يذهف لو، محددة شركط تكفير حتمية تكافر ذلؾ إلى ضؼ إنجازه، أجؿ مف ككاضحة

 بيف االندماج تكثيؽ ك الدكلية ارةالتج تكسيع في كبيرة بدرجة تساىـ اإلقميمية االندماجات مف

 صكر إحدل إنجاز في الجدية المنظمة تشترط أخرل بعبارة ،التكتؿ في األطراؼ البمداف اقتصاديات

 ليكمنا يزاؿ ال ىاجس ليا المنظمة ألف ،األعضاء غير البمداف مصالح مراعاة مع اإلقميمي االندماج

 عمى سمبا تؤثر أف شأنيا مف الحرة التجارية اطؽكالمن االقميمية التكتبلت ىذه أف في يتمثؿ ىذا

 المنظمة طرؼ مف المسطر اليدؼ عف حادت إذا خاصة االندماج في أعضاء غير البمداف مصالح

 المنظمة أكردتو ما حسب عمى مرىكف التكتبلت ىذه فنجاح العالمية، التجارة تحرير في المتمثؿ

 التجارة منظمة إنشاء أساسيات أحد باعتباره اآنف المذككر اليدؼ ىذا مف االنتقاص عدـ بضركرة

 كعدـ اإلقميمي تكتؿال أطراؼ بيف التجارة تيسير يككف أف يجب عميو المتفؽ فإف بالتالي ك العالمية،

 المتعدد التجارم كالنظاـ اإلقميمية بيف فالربط إذا ،2األخرل البمداف اتجاه القيكد أك العكائؽ زيادة

 األصعدة. كافة كعمى المجاالت شتى في مستقر دكلي مجتمع بناء دىامفا رؤية عف ناتج األطراؼ

                                                           

جع [، المر  1أكـر فاضؿ سعيد قصير، النظاـ القانكني لمؤسسات كأنشطة منظمة التجارة العالمية ] ج – 1
 .343السابؽ، ص 

، إمكانية اندماج اقتصاديات بمداف المغرب العربي في النظاـ العالمي الجديد منصكرم الشريؼ محمد - 2
[، الجزائر،  -قسنطينة  –لمتجارة، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ] جامعة منتكرم 
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 الدكؿ – لمتجارة العالمية المنظمة داخؿ فعاؿ دكر لو االقميمية التكتبلت اقامة أف عمى لمتأكيد

 عمى الحصكؿ في تتمثؿ حيث ذلؾ عف الناتجة اإليجابيات بعض إلى االشارة مف البد – األعضاء

 مشتركة سكؽ فإقامة أخرل اقميمية كتكتبلت دكؿ مع التبادلية المعامبلت اطار في تفضيمية ميزات

 تخفيض في المساىمة ذلؾ عمى زد ،كالخدمات السمع مجاؿ في التجارية لممبادالت ضمانات يعطي

 قاعدة لنا يعطي بدكره ىك الذم المحمية االستثمارات نمك مع تالصادرا نسبة كارتفاع الكاردات نسبة

 فيو األطراؼ الدكؿ يكسب االقميمية التكتبلت فإنشاء التفاكضية الناحية مف أما صمبة، صناعية

 بتنظيـ المتعمقة قراراتيا مناقشة ناحية مف خاصة لمتجارة العالمية المنظمة ضمف قكيا مركزا

 .1الدكلية التجارية العبلقات

 الدكؿ اصةكخ النامية لمدكؿ االقتصادم التكامؿ أف عمى الجـز يمكف سبؽ، لما تأسيسا

 الندماج الدكؿ ىذه تؤىؿ أف شأنيا مف كفرص مزايا مف لو لما حتمي أمر الراىف الكقت في العربية

 التعاكف أف إذ التحديد، كجو عمى الجديد الدكلي التجارم كالنظاـ العالمي االقتصاد في كفعاؿ ناجح

 االقتصاد استقرار في ـيساى سكؼ اقميمي تكتؿ شكؿ أخذ إذا العربية الدكؿ بيف مثبل االقتصادم

 ايجابي أمر يعتبر البينية التجارة تحرير ذلؾ إلى ضؼ العربية، االستثمارية البيئة كتطكير الكمي

 المجاالت شتى في التجارم التبادؿ عممية تسييؿ كىك لمتجارة العالمية المنظمة إليو تسعى ما فيذا

 االلتزاـ تكاليؼ أف كما الدكلية، لتجاريةا التعامبلت ىذه تشكه التي العراقيؿ كافة عف كاالبتعاد

 بيف التجارية السياسات في تنسيؽ تحقؽ ما إذا منخفضة تصبح لمتجارة العالمية المنظمة بأحكاـ

 مشتركة خاصة أك عمكمية مؤسسات إنشاء خبلؿ مف طبعا كىذا – العربية – النامية الدكؿ

 .2االحتياجات تمبية أجؿ مف الجماعي لبلستيراد

 الدكؿ مف يتجزأ ال جزء غالبيتيا التي العربية لمدكؿ االقتصادم التكامؿ مكضكع صناخص إذا

 ضركرة أصبحت المسألة ىذه أف عمى بالتحديد النقطة ىذه في التنكيو يمكف عامة، بصفة النامية

 العمؿ الدكؿ ىذه عمى البد لذا المتقدمة الدكؿ مع المتكافئة كغير القكية المنافسة لمكاجية ممحة

 كالتنسيؽ التعاكف كذلؾ اإلطار، ىذا في مكحدة جمركية تعريفة اعتماد مع البينية التجارة تحرير مىع

                                                           

 .256ابؽ، ص محمد غربي، المرجع الس – 1
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 أف شأنيا مف التي مشتركة استثمارية مشاريع انشاء ىذا إلى ضؼ مكحدة مالية نقدية سياسة النتياج

 عامة بصفة عربيةال لمدكؿ االقتصادم األداء تحسيف كبالتالي كاإلنتاجية اإلنتاج زيادة في تساىـ

 اقامة عف المنجرة لممزايا كنظرا ،1العالمي االقتصاد في االندماج عمى ايجابا بظبللو يمقي قد الذم

 الدكؿ جامعة في كالمتمثؿ مشترؾ عربي عمؿ أكؿ لصيقة ىي الفكرة فيذه العربي اإلقميمي التكتؿ

 األصعدة شتى عمى لكثيؽا التعاكف كجكب عمى ميثاقيا في صراحة نصت حيث 1945 عاـ العربية

 لتخصيص الجيكد تظافر إلى أدل الذم األمر القانكنية، كحتى االجتماعية كاالقتصادية، السياسية

 العبلقات ضمف يندرج ما كؿ لتظيـ أيضا اقتصادم طابع عمييا اضفاء تـ كقد الكحدة ىذه

 تـ الذم العربية القتصاديةا الكحدة مجمس اتفاؽ نتج كعميو العربية، الدكؿ بيف القائمة االقتصادية

 السكؽ ميبلد عف لئلعبلف منبرا المجمس ىذا اعتبر حيث 30/09/1964 بتاريخ عميو المصادقة

 بحجج االستدالؿ طريؽ عف انتقاده تـ ما سرعاف التكجو ىذا لكف ،1964 عاـ المشتركة العربية

 االقتصادم المجمس ارإط في تتـ التي كالتنسيؽ التعاكف صيغ أغفؿ االتفاؽ أف مضمكنيا كاف

 .2المتخصصة العربية كالمنظمات

 تطكير نحك فاتجيت مشتركة، عربية سكؽ تحقيؽ محاكلة عف العربية الجيكد تتكقؼ لـ

 النظاـ ظيكر في المتمثمة الدكلي المستكل عمى المعايير مف العديد عمى استنادا كىذا البينية التجارة

 التابع كاالجتماعي االقتصادم المجمس كافؽ األساس ذاى عمى األطراؼ، المتعدد الدكلي التجارم

 ىذه بيف التجارية المعامبلت كتنمية تيسير التفاقية التنفيذم البرنامج عمى العربية الدكؿ لجامعة

 العربية الحرة التجارة "منطقة انشاء عمى البرنامج ىذا في االقرار تـ حيث 1981 عاـ الدكؿ

 .3الكبرى"

 االلتزاـ مف البد "GAFTA" الكبرل العربية الحرة التجارة منطقة نجاحل األساسيات أىـ لعؿ

 المجمس أصدر حيث اإلقميمي، التكامؿ شركط مع يتفؽ ما ككؿ العالمية التجارة منظمة بقانكف

                                                           

سبلمية كدكرىا في تطكير التجارة البينية لمدكؿ حسيف السيد حسيف محمد قاضي، التكتبلت االقتصادية اإل – 1
اإلسبلمية لمكاجية مخاطر النظاـ العالمي الجديد متعدد األطراؼ، المجمة القانكنية كالقضائية، د.ع، قطر، 

 .166 -165د.س.ف، ص 
 .62، 60محمد غربي، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .249عبد اهلل شاىيف محمد، المرجع السابؽ، ص  – 3
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 مف الحرة المنطقة بإقامة قضى الذم 17/02/1997 بتاريخ 1317 قرار كاالجتماعي االقتصادم

 يتعمؽ اجراء أم اتخاذ في كالشفافية الكطنية، المعاممة بمبدأ كالتقيد يةالجمرك الحكاجز إزالة خبلؿ

 مف ذلؾ غير إلى نمكا األقؿ لمبمداف تفضيمية ميزات منح عف أيضا ناىيؾ التجارم، التبادؿ بمجاؿ

  .1لمتجارة العالمية المنظمة بيا جاءت التي األحكاـ

 المغرب دكؿ رؤساء باجتماع ككاف قميميا تكتؿ إنشاء فكرة أيضا المغاربية الدكؿ عند تبادر

 لكف العربي" المغرب اتحاد" إقامة عف الرسمي اإلعبلف تـ حيث 17/02/1989 مراكش في العربي

 أساسية قاعدة أك أىداؼ ىناؾ تكف كلـ بالتسرع تميزت التي الكيفية ىي تأسيسو عممية في يعاب ما

 اإلقميمي، التكامؿ مجاؿ في كالخبرة راتيجيةاالست الرؤية غياب ذلؾ إلى ضؼ تحقيقيا مراد معينة

 ٪70 نسبة تمثؿ لكحدىا أنيا حيث المنطقة لدكؿ الكبير األكركبي التجارم االستقطاب عف ناىيؾ
 كالتحديات العراقيؿ مف العديد كجكد عمى يؤكد مما العربي المغرب دكؿ مع التجارية المبادالت مف

  العربية الدكؿ طرؼ مف المبذكلة المجيكدات إلى االشارة بصدد كنحف ،2المغاربي االتحاد عمؿ أماـ

 التعاكف مجمس عمى أيضا الضكء تسميط مف البد العربي االقتصادم التكامؿ تحقيؽ إطار في

 العربية المممكة مف كؿ يضـ ،19813 عاـ إنشاؤه تـ حيث إقميمي تكتؿ يعتبر الذم الخميجي

 ىذا المتحدة، العربية كاإلمارات البحريف كمممكة قطر كدكلة الككيت كدكلة عماف كسمطنة السعكدية

 إثره عمى ىذا، يكمنا إلى دائـ نشاطا يعرؼ إذ ما نكعا يختمؼ أخرل تكتبلت مع بالمقارنة التكتؿ

 بالرغـ لكف ،المجاالت شتى في االقتصادم النمك مستكل عمى مقبكلة نتائج الخميجية الدكؿ حققت

 ضخامة أف مفاده مكضع في عميو يعاب الخميج دكؿ بيف كالتعاكف التنسيؽ أف إلى ذلؾ مف

 الكبرل. الصناعية الدكؿ إلى الخاـ النفط بيع مف جميا تأتي االيرادات

 أجؿ مف بينيا فيما إقميمية تكتبلت إلقامة جاىدة عممت النامية الدكؿ جؿ أف معمكـ ىك ما

 العربية الدكؿ عمى كءالض تسميط ىناؾ كاف األمر فبادئ العكلمة تحديات مختمؼ مكاجية

 الكاقع، أرض عمى اإلقميمي تكتميا تجسيد أجؿ مف ىذا يكمنا إلى المتكررة األخيرة ىذه كمحاكالت
                                                           

اتي بف عمي فاطمة، مستقبؿ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل في ظؿ التحديات االقتصادية اإلقميمية تك  – 1
[، الجزائر، العدد  -كرقمة  –كالعالمية، مجمة الباحث، كمية الحقكؽ كالعمـك االقتصادية ] جامعة قاصدم مرباح 

 .193، ص 2008، 06
 .173خميؿ حسيف، المرجع السابؽ، ص  – 2
 .247ىبة محمد العيني، مصطفى كافي، خالد رسبلف، المرجع السابؽ، ص  – 3
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 سعت النامية الدكؿ أخرل اقميمية تكتبلت حكؿ مكجزة لمحة أيضا الدراسة تشمؿ أف البد لكف

 الغرض كاف ،1963 عاـ فريقيةاال القارة دكؿ تجمع كالتي اإلفريقية الكحدة منظمة أكليا إلنشائيا،

 مف المجاالت شتى في كالتنسيؽ التعاكف تحقيؽ مع اإلفريقية الدكؿ كحدة تقكية عمى العمؿ منيا

 تشكيؿ طرح تـ قد أنو ذلؾ إلى ضؼ المستكيات، كافة عمى افريقيا لشعكب كالرفاه الرقي تحقيؽ أجؿ

 عمى سكاء الجيكد بتكحيد تتعمؽ التي اقيؿالعر  كؿ مكاجية أجؿ مف لممنظمة كبديؿ االفريقي االتحاد

 .1األمني أك االقتصادم، السياسي المستكل

 ىذا طبعا كبير بشكؿ تزايد النامية الدكؿ لدل خاصة اإلقميمية كتبلتتال إقامة مكجة إف

 فمنظمة الدكلية، المتغيرات لمكاكبة التكجو نحك الرغبة مع كتشابكيا الدكلية العبلقات تطكر يمخص

 الجكانب شتى في يكحدىا تكتؿ اقامة اإلسبلمية الشعكب معظـ لدل فكرة كانت اإلسبلمي رالمؤتم

 تضـ إذ اإلسبلمية الدكؿ بيف العبلقات تنظيـ أجؿ مف ،19692 عاـ الكاقع أرض عمى تجسدت كقد

 لسمة كنظرا المتحدة األمـ ىيئة بعد دكلية حككمية منظمة أكبر ثاني كيعتبر ،عضك دكلة 57

 عاـ اإلسبلمي التعاكف منظمة إلى التسمية تغيير تـ المنظمة ىذه عمى الغالبة كالتعاكف التنسيؽ

  تحقيقيا. المنظمة تريد التي الغاية عمى التأكيد أيضا ىذا مف كالغرض 2011

 تحديات مختمؼ مكاجية إلى جاىدة تسعى إقميمي كتكتؿ اإلسبلمي التعاكف منظمة تزاؿ ال

 18 تضمف حيث اإلسبلمي التعاكف منظمة ميثاؽ أحكاـ إلى جديد عمؿ مجبرنا إسناد تـ لذا العكلمة

 اإلستثمار منيا الذكر نخص المسطرة األىداؼ مف كالعديد األكلكية ذات المجاالت مف مجاال

 جؿ إليو تسعى ما ىذا أف القكؿ يمكف كبالتالي المستدامة التنمية الغذائي، األمف المشاريع، كتمكيؿ

 أف شأنو مف فيو االندماج التكتؿ ىذا أف حيث المنظمة في العضك نكا األقؿ بمدافكال النامية الدكؿ

 مع العكلمة آليات عف تنجر التي كالعراقيؿ الصعكبات مكاجية عمى الدكؿ ىذه قدرة في يساىـ

 .3عامة بصفة العالمي االقتصاد في االندماج عممية تسييؿ

                                                           

 .205ىبة محمد عيني، مصطفى كافي، خالد رسبلف، المرجع السابؽ، ص  – 1
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 كمنظمة عامة بصفة العكلمة أف فادىام بخبلصة الخركج يمكف ذكره، أتى ما عمى تأسيسا

 فكؿ اإلقميمية التكتبلت مع تكاممية عبلقة ليا التحديد كجو عمى آلياتيا مف كآلية العالمية التجارة

 رأيناه كىذا العالمي، االقتصاد في االندماج عممية كتسييؿ العالمية التجارة تحرير إلى يسعى منيما

 حؿ إلى التكصؿ المنظمة عمى لكف التكتبلت، ىذه مثؿ لكجكد ةالعالمي التجارة منظمة تقّبؿ في جميا

 كاإلقميمي األطراؼ المتعدد ] اإلطاريف لكبل المسطرة األىداؼ لتحقيؽ مبلئمة استراتيجية أك كسط

 المتغيرات ىذه لمكاكبة جاىدا العمؿ نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عمى أف ذلؾ إلى ضؼ ،1[

 مف كؿ أصبح فقد المجاالت، شتى في المستدامة التنمية كتحقؽ عزلة في تعيش ال حتى الدكلية

 لمكاجية حتمي أمر [ اإلقميمية التكتبلت إقامة ] اإلقميمي النظاـ أك األطراؼ، متعدد التجارم النظاـ

 الكقت. نفس في االيجابية جكانبيا مف االستفادة مع جية مف العكلمة تحديات
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 خاتمة5

 قائـ دكلي نظاـ بناء نحك التكجو أصبح الثانية، العالمية الحرب نياية بعد أف البدييي مف

 المستكل عمى الفاعميف مف جعؿ الذم األمر البلاستقرار، إلى العكدة عدـ عمى جاىدا يعمؿ بذاتو

 كبدراسة ،العالـ شعكب لخدمة بو كاالرتقاء العاـ الدكلي القانكف قكاعد تطكير بحتمية ينادكف الدكلي

 السيادة مف جزء عف التنازؿ إلى أدت التي العكلمة بركز عف الناجمة الجديدة الدكلية لتطكراتا

 مف كاعتبارىا الدكلية القانكنية بالشخصية صبغيا تـ التي الدكلية المنظمات كظيكر الكطنية

ف ألطرافيا ممزمة أصبحت انشائيا معاىدات أف حيث العاـ، الدكلي القانكف أشخاص  يرالتعب صح كا 

 الدكلي المستكل عمى المستجدات ىذه كؿ أف العمـ مع فييا، األعضاء الدكؿ إرادة عمى كتسمك تعمك

 ينفرد الذم الجديد العالمي االقتصادم النظاـ ظيكر ىك العكلمة كرستو كالذم لبلنتباه البلفت

 سساتالمؤ  السيما الدكلية المؤسسات ظيكر في تمخيصيا يمكف كالميزات الخصائص مف بمجمكعة

 عمى النقدية المالية السياسة رسـ مع الدكؿ مدفكعات مكازيف تنظـ لكي جاءت التي كاالنمائية المالية

 بناء عمى العمؿ ذلؾ إلى ضؼ الدكلي، الصعيد عمى المالي االستقرار يحقؽ مما الدكلي الصعيد

 مف كؿ بالتحديد اىن المقصكد التحتية، بناىا كتحسيف اقتصاديا الضعيفة الدكؿ في تنمكية مشاريع

 .الدكلييف كالبنؾ النقد صندكؽ

 المتعددة الشركات دكر تعاظـ أيضا الجديد العالمي االقتصادم النظاـ ىذا مظاىر مف

 األمر ىذا كاالتصاالت، المعمكمات تكنكلكجيا في كالتقدـ االقتصادية التكتبلت كبركز الجنسيات

 التي المبادالت حرية ذلؾ يعني مما البعض، بعضيا عمى كاألسكاؽ االقتصاديات انفتاح إلى أدل

 دكلي تجارم نظاـ بناء عمى العمؿ خبلؿ مف الدكلية التجارة تطكير ضركرة األخيرة ىذه تستدعي

 مصالح يخدـ بما الدكؿ أسكاؽ عبر انسيابيا في كالتحكـ الدكلية التجارة ضبط بعممية يقكـ جديد

 ىذا عمى نامية، أك متقدمة دكؿ االقتصادية يفاتياتصن عف النظر كبغض استثناء دكف جميعا الدكؿ

 لمتعريفات العامة االتفاقية أكليا كاف ذلؾ، تحقيؽ سبيؿ في مراحؿ بعدة الدكلية الجيكد مرت األساس

 لؤلمـ كاالجتماعي االقتصادم المجمس مقترحات مف كانت التي [ الجات ] كالتجارة الجمركية

 بيا تقكـ التي نشطةاأل بإدارة المكمؼ الدكلي التنظيـ كماؿاست كلغرض ،1947 عاـ نظريا المتحدة

 ميثاؽ عنو صدر الذم – الدراسة كضحتو كما – 1948 عاـ الدكلية لمتجارة مؤتمر عقد تـ الجات

 التي [ ITO ] الدكلية التجارة بمنظمة يعرؼ ما كبزكغ الدكلية التجارة حرية مبدأ عمى فيو يؤكد ىافانا
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 ما بأف تحججت حيث ميثاقيا عمى لمتصديؽ كرفضو األمريكي الككنغرس نتتع بسبب النكر تر لـ
 بقيت ذلؾ مف بالرغـ لكف كالخارجي، الداخمي المستكل عمى لمصالحيا مساس فيو الميثاؽ في جاء

 الدكؿ يفرضيا التي كالعكائؽ القيكد كافة مف الدكلية التجارة بتحرير المتعمقة 1947 الجات اتفاقية

 القانكنية القكة ىك الجات عمؿ عمى اتسـ الذم المشكؿ لكف الدكلية، التجارة تشكه كالتي األطراؼ

 األىمية غاية في األمر ىذا كأف ةخاص كأسباب عكامؿ لعدة تفقدىا التي األخيرة ليذه الممزمة

 فييا أطراؼ ىي التي حتى فالدكؿ كبالتالي الكاقع، أرض عمى ضمنيا نصكص مف جاء ما لتجسيد

 مراقبة عمى تسير أجيزة غياب ذلؾ إلى ضؼ المتقدمة، الدكؿ خاصة ليا اىتماما عيرت ال أصبحت

 الجات، اتفاقية أحكاـ مع تتبلءـ كانت إذا ما لمعرفة الدكؿ ىذه في المنتيجة التجارية السياسة كتقييـ

 تحرير غاية يحقؽ مكحد دكلي تجارم نظاـ إنشاء عممية صّعبت مكجكدة كانت التي الظركؼ ىذه

 الدكلية. تجارةال

 دكلية تجارية منظمة تشكيؿ جيكد أف ىك 1947 الجات اتفاقية كجكد في االيجابي األمر

 ككاقعية، فعمية بصكرة مقاميا تقـك كانت الجات أف طالما مكجكدة بقيت الفكرة أم قائما مازاؿ كاف

 مف ىذا طبعا لعالميةا التجارة منظمة لبزكغ ميدت التي األساسية الركيزة كانت أنيا القكؿ يمكف بؿ

 التجارة بتحرير تتعمؽ جكالت ثماف استغرقت التي المفاكضات فييا األطراؼ الدكؿ دخكؿ خبلؿ

 دعائـ إرساء ليا خكؿ متخصصة دكلية لككالة التأسيس بالفعؿ األخير في حصؿ ما كىذا الدكلية،

 معاىدة خبلؿ مف 1995 عاـ الدكلية التجارية العبلقات كتنظيـ الجديد الدكلي التجارم النظاـ

 القكاعد مع لممنظمة، الييكمي بالبناء تتعمؽ مادة ( 16 ) عشر ست عمى احتكت ليا المنشئة مراكش

 االستراتيجية إلى إضافة الدكلي، الصعيد عمى التجارة تحرير عممية ضبط عمى تعمؿ التي كاألحكاـ

 األعضاء. الدكؿ بيف القائمة التجارية النزاعات لفض المتبعة

 دكلية لمنظمات نمكذج سكل تكف لـ لمتجارة العالمية المنظمة ذكره، سبؽ ما عمى ناءب

 منتدل أصبحت كالتي الدكلية المنظمات مف لغيرىا تابعة غير أىدافيا في متخصصة حككمية

 األساس ىذا عمى ،الدكلية بالتجارة المتصمة المكضكعات بشأف كالتفاكض كالحكار لمتعاكف عالمي

 سيرسي الذم ىك الدكلي التنظيـ مف جديدا عصرا بأف تسمـ أف الدكؿ عمى ميالحت مف أصبح

 الدكلية الحياة في الحاصؿ التطكر مع يتفؽ الجديد الدكلي التنظيـ ىذا ألف كأحكامو قكاعده

 االقتصادية الناحية مف سكاء الدكلية العبلقات تخص أصبحت التي المكجكدة كالديناميكية
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 عمى الضعؼ أك بالقكة يتميز االقتصادم تككينيا كاف ميما جاىدة الدكؿ متعم كبالتالي كالتجارية،

 مكضكع كانت التي لمتجارة العالمية لممنظمة االنضماـ خبلؿ مف العالمي االقتصاد في االندماج

 دراستنا.

 كألغت فييا مبالغ كاف التي الجمركية الرسكـ تقنيف عمى عممت لمتجارة العالمية المنظمة إف

 لمجاؿ القانكنية الحماية أيضا تكفير مع االستيراد، لرخص المقررة الكمية الحصص نظاـب العمؿ

 تقديـ احتكار كحظرت التريبس، اتفاؽ طريؽ عف األعماؿ عالـ في بإدماجو كىذا الفكرية الممكية

 بتقديـ المحمييف المكرديف مع المشاركة األجانب لممكرديف فأجازت مستكياتيا كافة عمى الخدمات

 GATS ] الخدمات تجارة تحرير اتفاؽ في عمييا منصكص جاء كحدكد ضكابط كفؽ لكف لخدماتا

 تتعمؽ التي األعماؿ ككؿ [ TRIMS ] اتفاؽ عبر االستثمار أنشطة مف كؿ تنظيـ ذلؾ إلى ضؼ ،[

 كالسبلمة. الشحف الفحص مف كاألعماؿ التجارة بمجاؿ

 مف كذلؾ أيضا كالبيئية الصحية لمعكامؿ كبيرة أىمية أكلت المنظمة أف الدراسة ىذه بّينت لقد

 مف الذم األمر [ TBT ] دكليا عمييا المتعارؼ كالمقاييس بالجكدة التقيد بضركرة الدكؿ إلزاـ خبلؿ

 تدابير اتفاقية قالب في المنظمة فكرستو اإلنساني الحؽ أما البيئة، عمى المحافظة يراعي أف شأنو

 ليا تحسب المنظمة عالجتيا التي فالمجاالت كعميو ،[ SPS ] يةكالنبات الحيكانية كالصحة الصحة

 التي الدكلية التجارية العبلقات استقرار عمى المحافظة أجؿ مف تمعبو الذم االيجابي الدكر خانة في

 ككؿ. الدكلي التنظيـ مف يتجزأ ال جزء ىي

 الدكلي قتصادماال النظاـ كظيكر الدكلي المستكل عمى الحاصمة التطكرات مكاكبة أجؿ مف

 ككانت العكلمة، بدافع تكّلد الذم األطراؼ متعدد دكلي تجارم نظاـ بزكغ إلى إضافة الجديد،

 المتعارؼ السيادة مبدأ مفيـك عمى أثر الذم األمر آلياتو، أىـ أحد ىي لمتجارة العالمية المنظمة

 مف جعمت المنظمة دتياأكر  التي كاألحكاـ فالقكاعد المطمقة، السيادة في كالمتمثؿ سابقا عميو

 الكطنية، فكؽ األحكاـ ىذه اعتبرت كأنيا خاصة الكطنية بالسيادة التضحية مف نكع تقديـ الضركرم

 تحقيؽ أجؿ مف فقط تنازؿ البعض اعتبره األمر ىذا الكطنية، بالسيادة يعرؼ ما عمى تسمك بمعنى

 كؿ فيو تذكب جديد دكلي تجارم نظاـ بناء في طبعا كالمتمثمة الدكلي الصعيد عمى العامة الغاية
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 اآلخر البعض أما الدكلية، لمتجارة المشّكىة سابقا الدكؿ تتخذىا كانت التي كالحجج الذرائع أنكاع

 المنظمة. سمبيات ضمف كأدرجو الكطنية السيادة في صارخ تدخؿ ذلؾ اعتبر

 المنظمة بيف المكجكدة العبلقة أف اشكالية عف االجابة منيا اليدؼ كاف الدراسة ىذه إف

 ىذه طبيعة عمى الجـز أجؿ مف كالسمبيات االيجابيات عمى بالكقكؼ النامية كالدكؿ لمتجارة العالمية

 التي الدكؿ مستقبؿ كحتى المنظمة في األعضاء النامية لمدكؿ تبعية أـ تكاممية كانت سكاء العبلقة

رادة نية ليا  المختصيف مف العديد ضعياك  التي تكاالستراتيجيا السبؿ تحديد مع ،االنضماـ كا 

 مف حكصمة تقديـ يمكف كعميو الدكؿ، ىذه عمى المنظمة سمبيات لمكاجية المجاؿ ىذا في كالمحمميف

 الدراسة: محؿ المكضكع ىذا عف خضتتم التي النتائج

 انعداـ بسبب الثانية العالمية الحرب نياية منذ ناقصا بقي الدكلي التنظيـ أف الدراسة أكدت -(1

 تحافظ أف شأنيا مف كضكابط أحكاـ كفؽ الدكلية التجارية المبادالت يؤطر  بذاتو مستقؿ افكي كجكد

 ككدز. بريتكف مؤسستي مف كؿ تكممة كبالتالي كالدكلية، التجارية العبلقات استقرار عمى

 ] – المتعاقدة لمدكؿ التجارية العبلقات تأطير عمى تعمؿ التي الكحيدة ىي بقيت الجات إف -(2
 عمى المكجكد الفراغ ذلؾ ممئ عمى تعمؿ كانت التي ىي أنيا القكؿ يمكف كعميو ،- [ فييا اؼاألطر 

 مف الرغـ عمى لكف كالمجاالت، األصعدة كافة عمى الدكلية التجارة بضبط كالمتعمؽ الدكلي الصعيد

 اتالعبلق بتنظيـ تعنى متخصصة دكلية منظمة لبزكغ كالتمييدية األساسية القاعدة ىي كانت ذلؾ

 بتحرير المتعمقة المفاكضات مف جكالت لثماف أطرافيا دخكؿ خبلؿ مف كذلؾ الدكؿ، بيف التجارية

 الخركج تـ التي األكركجكام جكلة آخرىا كاف التي لمتجارة العالمية المنظمة كتأسيس الدكلية التجارة

 بتاريخ نفاذىا كتـ 1994 عاـ لمتجارة العالمية لممنظمة المنشئة مراكش بمعاىدة بعدىا

01/01/1995. 

 حككمية دكلية منظمة أنيا ىك الجات عف العالمية التجارة منظمة بو تتميز الذم األمر -(3

 التجارية، العبلقات في االستقرار تحقيؽ عمى كالعمؿ الدكلية التجارة تنظيـ ليا خّكؿ متخصصة

 كقطاع زراعيةال السمع مف كؿ يشمؿ كالذم السمع مجاؿ في التجارة تحرير عمى عممت حيث

 مف كؿ الذكر كنخص قبؿ، مف تنظيميا يتـ لـ أخرل مستجدات أكرد كما كالمنسكجات األلياؼ
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 عبر األعماؿ كعالـ بالتجارة الفكرية الممكية حقكؽ مجاؿ ربط [، GATS ] الخدمات تجارة تحرير

 [. TRIMS ] االستثمار بعممية الخاصة الجكانب نظمت كما التريبس، اتفاؽ

 التجارية بالمجاالت صمة لو ما كؿ تنظـ كأحكاـ قكاعد لمتجارة العالمية المنظمة خصت لقد -(4

 انسياب تعيؽ أف شأنيا مف التي القيكد كؿ بمكافحة القياـ ذلؾ إلى ضؼ الدكلي، الصعيد عمى

 المشركعة. بالمنافسة مساس أيضا ذلؾ يعتبر كما ،التجارة يشكىاف المذاف ـكالدع كاإلغراؽ التجارة،

 كبالحؽ بالبيئة، التجارة ربط أىمية عمى أكدت األطراؼ المتعددة التجارية االتفاقات إف -(5

 الكاقع ىذا أعطى مما [ SPS ] الذكر آنؼ في أكردناىا التي قيةاالتفا خبلؿ مف طبعا اإلنساني

 ليا كاف التجارة مجاؿ مع ربطتيا التي المجاالت كؿ أف حيث ليا، ايجابية نظرة لممنظمة العممي

 العالمي التجارم التحرير عممية اعتبار تـ األساس ىذا عمى التنمية، بعجمة الدفع عمى انعكاس

 المستكل عمى التجارية بالسياسات بالنيكض تؤدم التي العكامؿ أىـ مف المنظمة بو تنادم الذم

 اقتصاديا. االرتقاء كبالتالي لمدكؿ الداخمي

 لحؿ اتباعيا المراد السبؿ ىك الدكلي المجتمع تؤرؽ كانت التي القضايا أىـ أف إلى التكصؿ تـ -(6

 حمكؿ ايجاد عمى يعمؿ ذاتو دبح قائـ كياف غياب ظؿ في خاصة القائمة الدكلية التجارية النزاعات

 قكاعد كفؽ التجارية النزاعات تسكية جياز أرست لمتجارة العالمية المنظمة لكف النزاعات، ىذه لمثؿ

 الجياز ىذا كأف خاصة لممنظمة ميما انجازا يعتبر كبالتالي التفاىـ، مذكرة في مرسخة كأحكاـ

 الدكلي الصعيد عمى التجارم الطابع ذات النزاعات في النظر قانكنا ليا المخكؿ الييئة أصبح

 .األطراؼ المتعددة كاتفاقاتيا العالمية التجارة منظمة قانكف مع يتناسب بما كمعالجتيا

 ميبلد بعد خاصة األمكاؿ كرؤكس كالخدمات السمع ألسكاؽ المتسارع االقتصادم التحرير إف -(7

 كالعمؿ االنتاجية كالمكارد كالثركة التنمية، مفاىيـ في تغييرات أحدث لمتجارة العالمية المنظمة

 رآىا فقد ليا السمبي الكجو يكضح مما كثيرة النتقادات تتعرض جعميا األمر ىذا الكطنية، كالسيادة

 تحرير أف كما التجارية، المصالح عمى باألساس تركز بؿ ليا اىتماما تعير كال تنميةال تيدر البعض

 االستثمارات عمى القيكد كضع بسبب حقيا في إجحافا النامية الدكؿ اعتبرتو االستثمار مجاؿ

طبلؽ األجنبية  تبلعب فيو يككف األحياف بعض في التي الجنسيات المتعددة لمشركات الحرية كا 

 مكمفة. مالية كأزمات مخاطر تتبعو أف شأنو مف الذم المالي التحرير ذلؾ إلى ضؼ باألسعار،
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 كالقارات لمدكؿ العابرة لمشركات جديدة أسكاؽ فتح عمى لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقات أقرت -(8

 المتخصصيف بعض رأم عمى االجتماعية الفئات مف كالعديد الكطني االقتصاد حساب عمى

 االجتماعي الجانب عمى اسمب أثر محتكاىا في الدراسة أكضحتو ككما المجاؿ، ىذا في كالمحمميف

 االجتماعية. الفركقات ظيكر كبالتالي كالجيؿ الفقر رقعة اتسعت بحيث

 ربط منطمؽ مف كىذا أيضا، االنتقاد مف يسمـ لـ المنظمة في كالبيئي الصحي الجانب إف -(9

 تجارة عمى أثر الذم األمر الفكرية الممكية حقكؽ بحماية المتعمؽ التريبس باتفاؽ العامة الصحة

 كأصبحت االقتصادم، تككينيا في بالضعؼ تمتاز تيال الجنكب دكؿ عمى خاصة األدكية مف السمع

 مجاؿ في حاجياتيا تمبية جعؿ مما الدكلية األسكاؽ عبر المجاؿ ليذا المحتكرة ىي ةالمتقدم الدكؿ

 المتقدمة الدكؿ مف السمع ليذه استيراد أكثر ىي الدكؿ ىذه أف عمى التنكيو مع صعكبة أكثر األدكية

 جية مف ىذا األسعار، في ارتفاع عنو ترتب السكؽ في المكجكد كاالحتكار القانكنية الحماية كىذه

 بجكاز الترخيص أك العالي المستكل ذات البيئية كالمعايير بالجكدة االلتزاـ باشتراط يتعمؽ ما أما

 العبلقات باستقرار يخؿ أف شأنو مف مضادة حمائية بإجراءات القياـ المنظمة في ءاألعضا الدكؿ

 مف تأتي التي خاصة الكطنية منتجاتيا لحماية ذريعة تتخذه الدكؿ تصبح حيف في الدكلية التجارية

 لتصريؼ ليا خصبة األرض تصبح ذلؾ مف العكس عمى المتقدمة الدكؿ أما النامية، الدكؿ

 ىذه في الفعمية الرقابة إمكانات تكفر عدـ ظركؼ باستغبلؿ طبعا كذلؾ الجكدة اليةع غير المنتجات

 الدكؿ.

 في االندماج عمييا الحتمي مف الجديد الدكلي التجارم النظاـ ظؿ في النامية الدكؿ أصبحت -(10

 زلة،ع في العيش الممكف غير مف كبالتالي العالمي لبلقتصاد الجديد الكجو يعتبر الذم النظاـ ىذا

ف حتى العالمية التجارة لمنظمة لبلنضماـ جاىدة تعمؿ الدكؿ ىذه جعؿ الذم األمر  فيو ذلؾ كاف كا 

 أحكاـ مع األصعدة كافة عمى الكطنية تشريعاتيا ءمةكام تطمب الذم األمر عمييا، سمبيات

 المنظمة.

 فرضت عنو تجتن التي كالمؤشرات لمتجارة العالمية المنظمة ظيكر منذ المعاش الكاقع إف -(11

 عمى الداخمي البناء عمى العمؿ خبلؿ مف ذلؾ ككاف مكاجيتيا، تستمـز صعبة تحديات البمداف عمى

 لمتنمية قانكنية استراتيجية خطط ككضع التجارية السياسة تكجيو طريؽ عف األصعدة كافة
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 مجاؿ يف الجيكد كتكحيد تكتؿ سياسة انتياج تـ فقد الخارجي المستكل عمى أما االقتصادية،

 إف أك اقتصادية مجمكعات تككيف كفؽ ذلؾ ككاف سياسيا، كحتى كتجاريا اقتصاديا كالتنسيؽ التعاكف

 تحتكم كمتصمة مستمرة تنسيؽ عممية عف يعبر الذم االقتصادم بالتكامؿ يعرؼ ما التعبير صح

 كعناصر تجارةال انسياب عمى كالعراقيؿ القيكد كافة إزالة إلى اليادفة اإلجراءات مف مجمكعة عمى

 كتكتؿ آسيا، دكؿ جنكب كتكتؿ األكركبي االتحاد أىميا مف كاف قد ،الدكؿ مف مجمكعة بيف االنتاج

 االقتصادم التكامؿ أما الخميج دكؿ تكتؿ العربي الصعيد كعمى كالشمالية، الجنكبية أمريكا دكؿ

 لتحقيؽ متكفرة الشركط كؿ فأ مف يالرغـ اقميمي اقتصادم تكتؿ إلى األخيرة لآلكنة يرتقي لـ العربي

 بدكر يقكـ أف شأنو مف تالتكتبل ىذه بناء طريؽ عف االقتصادم التكامؿ تحقيؽ أف العمـ مع ذلؾ،

 األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ عمى خاصة لمتجارة العالمية المنظمة سمبيات مكاجية سبيؿ في ايجابي

 نمكا.

 أف حيث مستحيؿ، أمر النامية الدكؿ ميعج عمى المنظمة سمبيات تعميـ عف التحدث إف -(12

 كالمنظمة عاـ كإطار العكلمة مف االستفادة مف نسبيا كتمكنت نجحت الدكؿ مف العديد ىناؾ

 كالبرازيؿ الصيف مثبل الذكر كنخص العكلمة، آليات أحد بصفتيا التحديد كجو عمى لمتجارة العالمية

 العالمية التجارة منظمة قانكف مف االستفادة أف القكؿ يمكف كعميو الدكؿ، مف ذلؾ غير إلى كاليند

 عمى بمعنى االقتصادم تككينيا حسب كذلؾ ألخرل دكلة مف يختمؼ األطراؼ المتعددة كاتفاقاتيا

 كمؤسساتيا. البمداف ليذه الييكيمية القاعدة أداء حسب

 االقتراحات:

 مف رأينا فإننا ذه،ى دراستنا عبر إلييا خمصنا التي االستنتاجات مف أعبله ذكر لما كفؽ

 قانكف مف األكبر االستفادة تحقيؽ أجؿ مف ضركرية نراىا التي االقتراحات بعض إدراج المناسب

 العالمية المنظمة أما جية، مف ىذا نمكا األقؿ كالبمداف النامية لمدكؿ بالنسبة العالمية التجارة منظمة

 ما ستحقؽ المتخصصة الدكلية لككالةا ىذه اتخذتيا إذا ما التي األمكر بعض نكضح سكؼ لمتجارة
 التالية: االقتراحات كفؽ ىذا طبعا العادلة" "التجارة خاصة أىداؼ مف حددتو

 تعيد أف العالمية التجارة تنظيـ مياـ ليا أكلي التي المتخصصة الدكلية الككالة ىذه عمى البد -(1

 مراعاة طريؽ عف الجنكب دكؿ في التنمية تحقيؽ عممية رأسيا كعمى القضايا مف العديد في النظر
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 تعمؿ التي التجارية كالمصالح باالعتبارات فقط تيتـ كال األصعدة، كافة عمى الداخمية ظركفيا

 تداعيات ليا تككف األحياف بعض في أف مف بالرغـ تحقيقيا عمى الجنسيات المتعددة الشركات

 الدكؿ. ىذه عمى سمبية

 بإلزاـ لمتجارة العالمية المنظمة أنشأتيا التي كالبيئة لتجارةا بيف العبلقة طبيعة في النظر إعادة -(2

 السمع عمى الحمائية االجراءات اتخاذ عدـ عمى كتمييز استثناء بدكف أحكاميا عبر األعضاء الدكؿ

 خاصة الدكؿ صادرات نفاذ عمى لمتضييؽ كذريعة البيئية الحماية سبيؿ في المنظمة أجازتيا التي

 .المتقدمة دكؿال أسكاؽ إلى النامية

 طرؼ مف عاـ كإطار االنسانية بالتنمية يعرؼ ام أك اإلنساني لمحؽ اعتبارات إعطاء -(3

 مبادئ احتراـ مع تتماشى الدكلي الصعيد عمى التجارة تحرير عممية تككف أف البد إذ المنظمة،

 سياتأسا مف أف حيث الدكلية، كالصككؾ اإلعبلنات في عميو نصكصمال اإلنساف حقكؽ كقكاعد

 الرئيسي اليدؼ أف العمـ مع الفرد، حاجيات تمبية ىك كالمجاالت المستكيات جميع في التنمية تحقيؽ

 في العادلة التجارة تحقيؽ في يتمثؿ نبيؿ ىدؼ لمتجارة العالمية المنظمة تحقيقو أجؿ مف جاءت الذم

 يككف أف يجب األمر اىذ لكف الدكلية، العبلقات عمى االستقرار تحقيؽ كبالتالي الدكلي المجتمع

 فقط. نظريا كليس الكاقع أرض عمى مجّسدا

 يعتبر الذم الدكؿ سيادة مف جزء عف تنازؿال ما نكع فيو لمتجارة العالمية لممنظمة االنضماـ -(4

 االعتبار بعيف ذلؾ أخذ مف المنظمة عمى البد إذ جديد، دكلي تجارم نظاـ اءبن سبيؿ في تضحية

 في النظر اعادة كبالتالي ،األصعدة كافة عمى الكطنية المصالح حساب مىع النظاـ ىذا بناء كعدـ

 ال الكقت نفس كفي الدكلية، التجارة تحرير كيحقؽ المنظمة تحبذه الذم التنازؿ ىذا كتفسير تكضيح
 الشعكب حؽ أف العمـ مع المستكيات، كافة عمى لمتنمية تحقيقيا ناحية مف األعضاء بالدكؿ يضر

 لذلؾ المتحدة األمـ ميثاؽ أقره االقتصادم مصيرىا تقرير كفي الطبيعية مكاردىا عمى السيادة في

 العاـ الدكلي القانكف في اآلمرة القكاعد أىـ أحد تحقؽ أجؿ مف الدكلية المكاثيؽ مع التماشي مف البد

 الدكلي. كالسمـ األمف حفظ في المتمثمة

 الدكؿ اقتصاديات تدىكر في الرئيسي السبب ىي لمتجارة العالمية المنظمة جعؿ يمكف ال -(5

 االنتاج مستكل مف كالرفع مؤسساتيا أداء تحسيف عمى العمؿ األخيرة ىذه عمى يجب بؿ النامية
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  عمى الخاصة االستثمارات عمى التركيز ذلؾ إلى ضؼ الكطنية، القطاعات مختمؼ في ككفاءتو

 كالمتكسطة. الصغيرة الصناعات

 أك مشتركة سكؽ سكاء ذلؾ طبيعة كانت ميما كالشراكة التعاكف اطار في لبلندماج السعي -(6

 اقامة عمى تشجع لمتجارة العالمية المنظمة كأف خصكصا حرة تجارة منطقة أك جمركي اتحاد

 .كمساعدتيا دعميا عمى العمؿ مع التكتبلت

 نكع ؽخم مع تشجيعو سبيؿ في كالداخمي األجنبي االستثمار مجاؿ في استراتيجية خطط اتخاذ -(7

 .االنتاج كفاءة في يرفع أف شأنو مف الذم الكطني المستكل عمى التنافس مف

 الكطني باالقتصاد العممي البحث مراكز بربط كذلؾ التكنكلكجي كالتطكير العممية البحكث دعـ -(8

 منافسة عمى قادر الكطني المنتج يجعؿ مما الكطنية، السكؽ نحك العممية البحكث تكجيو أم

 األجنبية. المنتكجات

 في االستثمار جذب إلى تؤدم زراعية سياسة باتخاذ كذلؾ الزراعي القطاع تطكير عمى العمؿ -(9

 الخارجية، األسكاؽ إلى نفاذىا إمكانية كبالتالي الزراعية السمع نكعية مف يحسف مما القطاع ىذا

 مكردم قدرة عنىبم مجاالتو، بجميع الخدمات قطاع تحسيف إلى االشارة مف البد ذلؾ إلى اضافة

 األجانب. المكرديف منافسة عمى المحمييف الخدمة

 مع تكامؿ عبلقة ليا تصبح نمكا األقؿ كالبمداف النامية الدكؿ أف القكؿ يمكف األخير في

 المكارد استخداـ كفعالية كفاءة كزيادة تحسيف عمى اجاىد عممت ما إذا لمتجارة العالمية المنظمة

 مع المنظمة ضمف المكجكدة المزايا مف االستفادة عمى يساعدىا الذم ألمرا أشكاليا بمختمؼ الذاتية

 تككينيا اتسـ ما إذا تبعية عبلقة تصبح ذلؾ مف العكس كعمى عنيا، المنجرة السمبيات مكاجية

 مكاكبة عمى قادرة غير يجعميا الذم األمر الذاتية مكاردىا استغبلؿ تحسف كلـ بالضعؼ االقتصادم

 المنظمة سمبيات تعميـ المستحيؿ مف أنو عمى الجـز يمكف لذا المنظمة، ضمف دةالمكجك  التطكرات

 نية ليا كالتي األعضاء غير الدكؿ أف حيف في األعضاء، النامية الدكؿ جميع عمى لمتجارة العالمية

 مفاكضات في أكثر تستفيد حتى االقتصادم تككينيا تطكير عمى العمؿ مف عمييا البد االنضماـ
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 تأثير مف الخكؼ ىاجس عف كاالبتعاد كاالجتماعية، االقتصادية ظركفيا تراعي مزايا مف  االنضماـ

 عمييا. بالسمب لمتجارة العالمية المنظمة
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 المراجع5 قائمة

 العربية5 بالمغة أوال5

 5المؤلفات 

 5عامةال مؤلفاتالأ/

 ،األكؿ الجزء (، الدكلي التنظيـ ) الدكلي النقد صندكؽ العيسى، العمي عيسى بف إبراىيـ – 1
 .1993 ،الثانية الطبعة لمنشر، العبيكاف

 كالتكزيع، كالنشر لمطباعة ىكمو دار السيادة، كمبدأ اإلنساف لحقكؽ الدكلية الحماية كافي، أحمد – 2

 .2005 ،طبعة دكف الجزائر،

 دار الجزائر، في الخاص القطاع عمى انعكاساتوك  العالمي االقتصاد في االندماج مياسي، إكراـ – 3

 .2011 الجزائر، ،طبعة دكف الجزائر، ىكمو،

 االسبلمية، بالشريعة عبلقتوك  العاـ الدكلي القانكف المصرم، يكسؼ البيجي، محمد إيناس – 4

 .2013 ،األكلى الطبعة ،مصر القانكنية، لئلصدارات القكمي المصدر

 كالتكزيع، كالنشر لمدراسات الجامعية مؤسسةال الدكلية، االقتصادية العبلقات الحجار، بساـ – 5

 .2003 ،األكلى الطبعة

 كنكز مؤسسة العكلمة، كتحديات السيادة متطمبات بيف الكطنية الدكلة الرحمف، عبد شريط بف – 6

 .2011 ،طبعة دكف الجزائر، كالتكزيع، لمنشر الحكمة

 الجامعة دار الكطنية، سيادةال مبدأ كتراجع اإلنساني الدكلي التدخؿ القادر، عبد بكراس – 7

 .2014 ،طبعة دكف مصر، الجديدة،

 الدكلي "االقتصاد العكلمة مساءلة فتحي، ابراىيـ ترجمة تكمبسكف، جراىاـ ىيرست، بكؿ – 8

مكانات   .1999 مصر، لمثقافة، األعمى المجمس التحكـ"، كا 
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 .1990 ،السادسة الطبعة مصر، العربية، النيضة دار الدكلية، المنظمات السبلـ، عبد جعفر – 9

 كاالقميمية العالمية كالمنظمات العامة ية]النظر  الدكلي التنظيـ مانع، الناصر عبد جماؿ – 10

 .2007 ،األكلى الطبعة مصر، الجامعي، الفكر دار المتخصصة[،ك 

 يع،كالتكز  لمنشر العمكـ دار (، األكؿ الجزء ) العاـ الدكلي القانكف مانع، الناصر عبد جماؿ – 11

 .2004 الجزائر،

 العممية المعرفة كنكز دار الكطنية، السيادة عمى العكلمة انعكاسات العايد، اهلل عبد حسف – 12

 .2009 األردف، ،األكلى الطبعة كالتكزيع، لمنشر

 دكف مصر، الدكلية، الشركؽ مكتبة الدكلي، التنظيـ العاؿ، عبد شكقي محمد نافعة، حسف – 13

 .2002 ،طبعة

 ،الثانية الطبعة األردف، كالتكزيع، لمنشر المناىج دار كالتنمية، التجارة السكاعي، محمد لدخا – 14
2007. 

 العاتؾ شركة [، حمايتيا – مضامينيا – تطكرىا ] اإلنساف حقكؽ ىادم، عزيز رياض – 15

 .2011 ،طبعة دكف ،مصر الكتاب، لصناعة

 دكف مصر العربية، النيضة دار العاـ، يالدكل القانكف لدراسة مقدمة عامر، الديف صبلح – 16

 .1984 ،طبعة

 الطبعة األردف، التكزيع،ك  لمنشر الثقافة دار الفكرية، الممكية إلى المدخؿ الديف، زيف صبلح - 17

 .2011 ،الثالثة

 مصر، كالتكزيع، لمنشر طيبة مؤسسة كالبشرية، االقتصادية التنمية جماز، عمى طارؽ – 18

 .2010 ،األكلى الطبعة

 الطبعة مصر، كالتكزيع، لمنشر العصرية المكتبة الدكلي، االقتصاد الحصرم، فاركؽ طارؽ – 19

 .2010 ،األكلى
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 العكلمة ) الدكلية المتغيرات ظؿ في العاـ الدكلي القانكف مبادئ الحديدم، لجي جياد طمعت – 20

 .2012 ،األكلى الطبعة األردف، كالتكزيع، لمنشر الحامد كمكتبة دار (،

 الثقافة دار مكتبة [، اإلنساف حقكؽ ] العاـ الدكلي القانكف في الكسيط عمكاف، الكريـ عبد – 21

 .2004 ،األكلى الطبعة األردف، كالتكزيع، لمنشر

 .1979 ،طبعة دكف مصر، الكتب، عالـ دار الدكلي، التنظيـ الفار، محمد الكاحد عبد – 22

 النيضة دار (، كاألصكؿ المبادئ ) العاـ لدكليا القانكف الحديثي، اسماعيؿ خميؿ عمي – 23

 .2010 ،األكؿ الجزء مصر، العربية،

 كالتكزيع، لمنشر إتيراؾ كالمتخصصة، كاإلقميمية الدكلية المنظمات شكرم، يكسؼ عمي – 24

 .2003 ،طبعة دكف مصر،

 ) الجزائر ،الجامعية المطبكعات ديكاف الدكلية، المنظماتك  الدكلي التنظيـ مبركؾ، غضباف – 25
 .نشر سنة دكف طبعة، دكف (، باتنة

 النشر دار كتطبيقاتيا، التنمية نظرية الغامدم، جمفاف بف اهلل عبد ترجمة كيميس، كاتي – 26

 .2012 السعكدية، كالمطابع، العالمي

 .1986 ،طبعة دكف لبناف، العربية، النيضة دار االقتصادية، التنمية البكرم، كامؿ – 27

 عصر في اإلنساف حقكؽ مشكمة حؿ في الدكلية المنظمات دكر حّمير، مصباح لطفية – 28

 .2010 ،األكلى الطبعة مصر، الجامعي، لمكتاب الحديثة األكاديمية العكلمة،

 ،طبعة دكف مصر، كالنشر، لمطباعة الجامعية الدار الدكلي، التنظيـ الدقاؽ، السعيد محمد – 29
1985. 

 الطبعة مصر، العربية، النيضة دار الدكلية، المنظمات كفقان أفكيريف، حسيف محمد – 30

 .1990 ،السادسة



290 
 

 الحامد كمكتبة دار الفكرية، الممكية في مقدمات الخالدم، إيناس الرحاحمة، سعيد محمد – 31

 .2012 ،األكلى الطبعة األردف، كالتكزيع، لمنشر

 كاقع في كأثره الحككمية غير الدكلية المنظمات كظائؼ تطكر السعدل، ابراىيـ نعمت كساـ – 32

 .2015 ،طبعة دكف مصر، الجامعي، الفكر دار المعاصر، الدكلي المجتمع

 في لمتضافر أـ لمتناقض إشكالية – االقتصادية كالتكتبلت العكلمة المجيد، عبد تكفيؽ محمد  - 33

 .2013 ،األكلى الطبعة مصر، الجامعي، الفكر دار ،- كالعشريف الحادم القرف

 دكف الجامعية، المطبكعات ديكاف الجماعي، األمف كنظاـ االقميمية المنظمات معمر، بكزناده - 34

 .نشر سنة دكف الجزائر، ،طبعة

 الحامد كمكتبة دار كاإلقميمية، الدكلية المنظمات رسبلف، خالد كافي، مصطفى العيني، ىبة – 35

 .2016 األردف، ،األكلى الطبعة كالتكزيع، لمنشر

 المجمد المبناني، المنيؿ دار ،- الدكلي التنظيـ – كاإلقميمية القارية المنظمات حسيف، خميؿ – 36

 .2010 لبناف، ،األكلى الطبعة الثاني،

 االمكانات بيف العربي االقتصادم التكامؿ الفرجاني، بياء الفضيؿ، عبد حسيف آماؿ - 37

 .2014 ،األكلى الطبعة مصر، كالتكزيع، لمنشر العربية النيؿ ىبة كالمعكقات،

 العامة الييئة منشكرات الصيني، االقتصاد كعداف، ممدكح صباح ترجمة لكمكاف، فركنسكاز – 38

 .2010 ،طبعة دكف سكريا، [، الثقافة ارةكز  ] لمكتاب السكرية

 القانكنية، الكفاء مكتبة المباشر، األجنبي االستثمار إدارة جاكيش، أحمد محمد الفتاح عبد - 39

 .137 – 136 ص ،2016 مصر، ،كلىاأل الطبعة

 لمنشر النديـ ابف العكلمة، كضغكط المستدامة التنمية دكافع بيف العربي التكامؿ غربي، محمد - 40

 .2014 كلبناف، الجزائر ،األكلى الطبعة الثقافية، الركافد كدار كالتكزيع
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 متخصصة5ال مؤلفاتالب/

 دكف مصر الجديدة، الجامعة دار العالمية، التجارة مةلمنظ القانكني النظاـ خميفة، أحمد إبراىيـ – 1

 .2008 ،طبعة

 ،األكلى الطبعة بيركت، العربية، الكحدة دراسات مركز كاخكاتيا، الغات العيسكم، ابراىيـ – 2
1995. 

 طبعة دكف الجزائر، ىكمة، دار الدكلية، التجارة قانكف ظؿ في الجمركي النظاـ مكالم، أسماء – 3

2013. 

 المركز العالمية، التجارة منظمة كأنشطة لمؤسسات القانكني النظاـ قصير، سعيد فاضؿ ـرأك – 4

 .2017 ،األكلى الطبعة ،الثاني الجزء مصر، كالتكزيع، لمنشر العربي

 لمنشر، العبيكاف العالمية، التجارة منظمة في الكجيز المبلح، االلو عبد ترجمة نارليكار، أمريتا – 5

 .2008 ،األكلى الطبعة السعكدية،

 كالنشر، لمطباعة النعماف دار النامية، الدكؿ كحقكؽ الدكلي التجارم النظاـ محمد، زغيكة بف - 6

 .2013 ،طبعة دكف

 ىاني )مراجعة(، الخالؽ عبد أحمد السيد )تعريب(، السبلـ عبد رضا داس، بياجيراثبلؿ – 7 

 لمنشر، المريخ دار (، الدكلية لمتجارة العاـ لئلطار دليؿ ) العالمية التجارة منظمة ،(تجميع) العمرم

 .2009 ،طبعة دكف ،السعكدية ،الرياض

 الجديدة، الجامعة دار العالمية، التجارة منظمة في األجنبية االستثمارات عمراف، فيمي جابر – 8

 .2013 ،طبعة دكف

 دكف مصر، يدة،الجد الجامعة دار العالمية، التجارة منظمة في المنافسة عمراف، فيمي جابر - 9

 .2011 ،طبعة

 التكزيعك  لمنشر الجماىيرية الدار العالمية، التجارة لمنظمة القانكني النظاـ سرير، سعيد جمعة – 10

 .2001،طبعة دكف ليبيا، كاإلعبلف،
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 التجارة منظمة إطار في الفكرية الممكية لحقكؽ القانكنية الحماية الميبي، عمي محمد حميد - 11

 .2011 ،األكلى الطبعة مصر، القانكنية، لئلصدارات القكمي زالمرك العالمية،

 كالتكزيع، لمنشر الخمدكنية دار البيئية، كالتحديات العالمية التجارة منظمة كماؿ، ديب – 12

 .2015 ،طبعة دكف الجزائر،

 مجاؿ في الجات التفاقية كفقا الدكلية التجارة تحرير عمارة، العزيز عبد محمكد رانيا – 13

 .2007 ،األكلى الطبعة ، مصر الجامعي، الفكر دار دمات،الخ

 سنة دكف ،طبعة دكف مصر، الجامعي، الفكر دار العالمية، التجارة منظمة محمكد، رمزم – 14

 .نشر

 السمع تجارة عمى الجات اتفاقات أثر (، تقديـ ) الديف نصر ابراىيـ مرسي، أحمد سيد سماح – 15

 الفكرية، كالممكية كالكساطة كالتكثيؽ لمتحكيـ الدكلي المركز ،1995 عاـ منذ االفريقية الزراعية

 .2012 ،طبعة دكف مصر،

 السيادة، مبدأ عمى كأثرىا لمتجارة العالمية المنظمة في المنازعات تسكية عماركش، سميرة – 16

 .2017 ،األكلى الطبعة مصر، القانكنية، الكفاء مكتبة

 الطبعة مصر، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار العالمية، جارةالت منظمة الفتبلكم، حسيف سييؿ – 17

 .2006 ،األكلى

 التجارة تحرير في كدكرىا ) الدكلية االقتصادية المنظمات اهلل، عكض السبلـ عبد صفكت – 18

 .2011 ،طبعة دكف العربية، النيضة دار (، الدكلية

 مصر، الجديدة، الجامعة دار مية،العال التجارة منظمة في التحكيـ أحكاـ قاسـ، أحمد طو – 19

 .2012 ،طبعة دكف

 المصرية الدار العالمية، التجارة كمنظمة العالمي االقتصادم النظاـ عكلمة الميدم، عادؿ – 20

 .2004 ،الثانية الطبعة مصر، المبنانية،

 ،األكلى الطبعة ، مصر العربية، النيؿ مجمكعة الثالث، كالعالـ الجات السيد، عاطؼ - 21
1999. 
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 كمنظمة الجات التفاقيات العربية النصكص شرح ] لمجات الكبرل المكسكعة مراد، الفتاح عبد – 22

 .نشر سنة دكف مصر، ،نشر دار دكف [، العالمية التجارة

 مصر، الجامعية، الدار العالمية، التجارة منظمة كآليات الجات الحميد، عبد المطمب عبد – 23

 .2005 ،طبعة دكف

 دار النامية، الدكؿ كاقتصاديات WTO العالمية التجارة منظمة العبادم، نزاؿ لناصرا عبد – 24

 .1999 ،األكلى الطبعة األردف، كالتكزيع، لمنشر صنعاء

 دار العربي، الكطف في الجمركية اليياكؿ عمى الجات اتفاقات آثار دردكر، صغير عمي – 25

 .2004 ،طبعة دكف العربية، النيضة

 العربية، النيضة دار المشركعة، غير المنافسة صكر مف اإلغراؽ عمي، حامد أنكر محمد – 26

 .2010 ،طبعة دكف مصر،

 كراسات سمسمة (، مستقبمية جنكبية رؤية ) الفكرية الممكية حقكؽ حامد، رؤكؼ محمد – 27

 .2002 ،األكلى الطبعة مصر، األكاديمية، المكتبة مستقبمية،

 لمنشر، الحكمة دار (، المعارضةك  التأييد بيف ) الدكلية تجارةال تحرير قابؿ، صفكت محمد – 28

 .2010 ،الثالثة الطبعة مصر،

 العربية، الدكؿ اقتصاديات عمى كأثرىا العالمية التجارة منظمة محمد، شاىيف اهلل عبد محمد – 29

 .2016 لبناف، – المتحدة العربية اإلمارات الجامعي، الكتاب دار

 البمداف اقتصاديات تنمية في كدكرىا العالمية التجارة منظمة محمكد، محمد عبيد محمد – 30

 .2007 ،طبعة دكف مصر، القانكنية، الكتب دار اإلسبلمية،

 الجامعية، الدار النامية، الدكؿ كاقتصاديات العالمية التجارة منظمة دكح، أبك عمر محمد – 31

 .2003 د.ط، مصر،

 العامة لبلتفاقية الكاممة النصكص الجات الدكلية، ارةالتج نظـ العبل، أبك محمد محمكد – 32

 .نشر سنة دكف ،طبعة دكف مصر، الجميؿ، دار ،التجارةك  لمتعريفات
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 الجديدة، الجامعة دار العكلمة، عصر في العالمية التجارة اتفاقات شيحة، رشدل مصطفى – 33

 .2004 ،طبعة دكف مصر،

 الجامعة دار (، الدكلية لمتجارة الدكلي النظاـ ) العالمية التجارة منظمة سبلمة، مصطفى – 34

 .2006 ،األكلى الطبعة مصر، الجديدة،

 المركز (، كالتطبيؽ النظرية ) العالمية التجارة منظمة خشيـ، القاسـ أبك اهلل عبد مصطفى – 35

 .2007 ،طبعة دكف ليبيا، أبحاث، ك لدراسات العالمي

 (، اهلل جاد محمد ياسر التحرير/ مساعد ) حامد، رؤكؼ محمد العرب، عز محمد مصطفى – 36

 العالمي المستكل عمى المعارضة اتجاىات بعض ضكء في ] الفكرية الممكية حقكؽ اتفاقية مستقبؿ

 .2001 مصر، الخرجية، التجارة كدراسات بحكث مركز (،

 السمعي كالدعـ اإلغراؽ لمكافحة القانكني النظاـ األصبحي، محمد ياسيف مصطفى – 37

 .2008 ،طبعة دكف مصر، القانكني، الكتاب دار العالمية، التجارة منظمة إطار في الصناعي

 دكف ليبيا، لمطباعة، ناس شركة التجارية، المنازعات فض البشارل، اهلل عبد أحمد منيرة – 38

 .2004 ،طبعة

 كالكثائؽ الكتب دار العالمية، التجارة كمنظمة العالمية التجارة نظرية نبيو، الحميد عبد نسريف – 39

 .2011 مصر، ،طبعة دكف القكمية،

 المستقبمية كآثارىا االقتصادية العكلمة آليات ،التكريتي ياسيف الرحمف عبد ىيفاء - 40

 .2010 ،األكلى الطبعة األردف، الحامد، دار ،العربي االقتصاد في

 العكلمة مظاىر بيف ) العالمية التجارة لمنظمة المستقبمية األفاؽ السعدل، ابراىيـ نعمت كساـ - 41

 .2014 ،األكلى الطبعة مصر، الجامعي، الفكر دار (، السيادة كتدكيؿ

 5العممية درساتوال المقاالت 

مكانية الغربية التنمية نظريات كاقع القريكتي، قاسـ محمد -1  مجمة النامية، الدكؿ في تطبيقيا كا 

 العربية المممكة العزيز، عبد الممؾ جامعة ة،كاإلدار  االقتصاد كمية العزيز، عبد الممؾ جامعة

 .1988 ،01 مجمد السعكدية،
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 الدكؿ اقتصادات عمى كآثارىا ) العالمية التجارة منظمة إلى كالطريؽ الجات زغمكؿ، سعد خالد -2

 .1996 ،02 العدد الككيت، الحقكؽ، مجمة (، العربية

 ،01 السداسي ،01 العدد ائر،الجز  الخمدكنية، دار اقتصادية، دراسات صالحي، صالح -3
1999. 

 المفاكضات في الزراعة أىميةك  العالمية التجارة لمنظمة لثالثا الكزارم المؤتمر غكرالر، أككار -4

 (، تركيا ) أنقرة مركز ،22 المجمد االسبلمية، الدكؿ بيف االقتصادم التعاكف مجمة التجارية،
2001. 

 مجمة النامية، البمداف اقتصاديات عمى العالمية التجارة تحرير انعكاسات قكيدرم، محمد -5

 .2002 الجزائر، األغكاط، جامعة ،01 العدد الباحث،

 كالتنمية، المحمية لئلدارة المغربية المجمة العالمية، التجارة منظمة كاقع مف جكانب لزرؽ، الطيب -6

 إطار في التجارية نازعاتالم فض كآليات العربي المغرب ] التكنسية المغربية األكلى الندكة أعماؿ

 .2003 المغرب، ،41 عدد [، العالمية التجارة منظمة

 جامعة مجمة الداخمية، القكانيف تطكير في العالمية التجارة تحرير اتفاقيات تأثير الحكيش، ياسر -7

 .2004 ،02 العدد ،20 مجمد سكريا، مشؽ،د جامعة كالقانكنية، االقتصادية لمعمكـ دمشؽ

 مع التريبس ظؿ في الفكرية الممكية حقكؽ لحماية السياسي االقتصاد الخالؽ، عبد دأحم السيد -8

 كاالقتصادية القانكنية الجكانب مؤتمرات بحكث النامية، لمدكؿ التكنكلكجيا نقؿ عمى التطبيؽ

 اإلمارات دبي، كصناعة تجارة كغرفة كالقانكف الشريعة كمية العالمية، التجارة منظمة التفاقيات

 .2004 ،األكلى الطبعة ،01 المجمد المتحدة، يةالعرب

 ،طبعة دكف اليمف، العالمية، التجارة منظمة عف معمكماتي ممؼ لممعمكمات، الكطني المركز -9
2004. 
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 ( WTO ) العالمية التجارة لمنظمة المترتبة اآلثار دراسة الجبكرم، حسيف حمد الرزاؽ عبد -10
 العراؽ، ،03 العدد ،كاالقتصادية االدارية لمعمـك تكريت مجمة العربية، الزراعية السمع تجارة عمى

2006. 

 مجمة العالمية، التجارة لمنظمة المنشئة االتفاقية في التنظيمية الجكانب الربيعي، مجيد رشيد -11

 .2007 ،02 العدد ،34 المجمد (، القانكف ك الشريعة عمكـ ) دراسات

 مستكيات تحقيؽ في العالمية التجارة منظمة ردك  ثبلج، أحمد عدناف حسيف، عمي فدكل -12

 .2007 ،03 العدد ،35 المجمد العراؽ، المكصؿ، جامعة الرافديف، زراعة مجمة مبلئمة،

 التحديات ظؿ في الكبرل العربية الحرة التجارة منطقة مستقبؿ فاطمة، عمي بف تكاتي -13

 قاصدم جامعة ] االقتصادية كالعمكـ ؽالحقك  كمية الباحث، مجمة كالعالمية، اإلقميمية االقتصادية

 .2008 ،06 العدد الجزائر، [، - كرقمة – مرباح

 الباحث، مجمة لمتجارة، العالمية المنظمة كتحديات العربي االقتصادم التكامؿ سميماف، بمعكر -14

 .2008 ،06 العدد الجزائر، [، - كرقمة – مرباح قاصدم جامعة ] االقتصادية كالعمكـ الحقكؽ كمية

 محمد جامعة ،07 العدد القانكني، المنتدل مجمس لمتجارة، العالمية المنظمة رناف، حكرية – 15

 .2010 ،الجزائر ،بسكرة ،خيضر

 عمى الصرؼ أسعار حركة أثر األسدم، ميدم رحيـ صباح الربيعي، عبكد خضير رجاء -16

 1990 ) العربية الدكؿ بعض في تحميمية دراسة العالمية، التجارة تحرير ظؿ في االقتصادم النمك

 .2010 العراؽ، المثنى، جامعة (، 2007 –

 تدكيؿ مدل في "دراسة كالمعاصر التقميدم مفيكميا بيف السيادة العيسى، ياسيف طبلؿ – 17

 العدد ،26 المجمد كالقانكنية، االقتصادية لمعمكـ دمشؽ جامعة مجمة الحاضر"، العصر في السيادة

01، 2010. 

 صريةالمستن مركز كالنتائج، اآلثار العالمية: التجارة منظمة إلى االنضماـ محمد، ـىشا عمرك -18

 .2010 العراؽ، كالدكلية، العربية لمدراسات
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 مجمة العربية، االقتصادات عمى كانعكاساتيا األكرجكام جكلة ألعبيدم، احمد الكريـ عبد نياد -19

 .2010 العراؽ، ،18 لعددا ،06 المجمد كاالقتصادية، اإلدارية لمعمكـ تكريت

 المجمة (، كالعراقيؿ األىداؼ ) العالمية التجارة منظمة إلى الجزائر انضماـ عمي، صالح أحمد -20

 .2010 الجزائر، كالسياسية، االقتصادية القانكنية لمعمكـ الجزائرية

 مجمة مية،تحمي مسحية دراسة العالمية: التجارة منظمة في المنازعات فض نظاـ بمكافي، أحمد -21

 .2011 (، السعكدية ) العزيز عبد الممؾ جامعة ،11 العدد التسيير، كعمكـ االقتصادية العمكـ

 لمعمكـ دمشؽ جامعة مجمة اإلنساف، لحقكؽ الدكلية الحماية ظؿ في السيادة عمراف، ماجد -22

 .2011 ،01 العدد ،27 المجمد سكريا، كالقانكنية، االقتصادية

 منظمة قانكف في االنتياؾ عدـ شكاكل في التعكيض خصكصية يف،الد صبلح بكجبلؿ –23

 .2011 (، الجزائر ) بسكرة جامعة ،23 العدد اإلنسانية، العمكـ مجمة العالمية، التجارة

 مجمةال منشكرات اإلنساف، حقكؽ حماية في العالمية التجارة منظمة قضاء دكر مشركح، جماؿ -24

 .2013 المغرب، ،110 – 109 العدد ة،التنميك  المحمية لئلدارة المغربية

 تناقض؟، أـ تكامؿ العالمية: التجارة كمنظمة الدكلي النقد صندكؽ بيف العبلقة الحكيش، ياسر -25

 .2013 سكريا، (، 03 العدد ) 29 المجمد كالقانكنية، االقتصادية لمعمكـ دمشؽ جامعة مجمة

 جامعة كاألعماؿ، الحكسبة كمية كتركنية،االل التجارة جرادات، الناصر عبد السياخي، ىاني -26

 .2013 االمارات، االبداعية، العمكـ

 في المتكقع كأثرىا العالمية التجارة منظمة إطار في الزراعي الدعـ ضكابط طريح، محمد نيفيف -27

 .2014 ،66 العدد لبناف، عربية، اقتصادية بحكث مجمة النامية، الدكؿ إلى الزراعية الصادرات

 التنظير آماؿ بيف االقميمي االقتصادم التكامؿ دكر ىاجر، يحي ياسمينة، سالـ ىيـإبرا -28

 التكامؿ مجمة (، االقميمية التجمعات مف مختارة لمجمكعة تقييمية دراسة ) التطبيؽ كمشاكؿ

 .2015 مارس الخامس، العدد لجزائر،ا (، أدرار ) دراية أحمد جامعة االقتصادم،



298 
 

 األبحاث جيؿ مجمة لمتجارة، العالمية المنظمة أماـ التقاضي ضمانات الديف، نكر الداكدم -29

 .2017 ،17 العدد لبناف، العممي، البحث جيؿ مركز المعمقة، القانكنية

 سياتؿ اخفاقات بيف العالمية التجارة منظمة المسافر، خالد محمكد الغريرم، فيد ياسيف أيسر -30

 .نشر سنة دكف مصر، [، العامة األمانة ] عربيةال االقتصادية الكحدة مجمس الدكحة، كآماؿ

 التجارة تطكير في كدكرىا اإلسبلمية االقتصادية التكتبلت قاضي، محمد حسيف السيد حسيف -31

 القانكنية المجمة األطراؼ، متعدد الجديد العالمي النظاـ مخاطر لمكاجية اإلسبلمية لمدكؿ البينية

 .نشر سنة دكف قطر، د.ع، كالقضائية،

 دراسة ) العربية المنطقة منظكر مف المستدامة كالتنمية كالبيئة التجارة الركبي، عيد طارؽ -32

 (، - ةالبيئ شؤكف ككالة – البيئة كحماية لؤلرصاد العامة الرئاسة ] كالطيراف الدفاع كزارة (، تحميمية

 نشر. سنة دكف السعكدية، العربية المممكة

 المحتممة اآلثار ) العالمية التجارة لمنظمة االنضماـ حكؿ دراسة الحيالي، فاضؿ اهلل عبد -33

 االقتصادم النمك في المالية الخدمات تجارة تحرير مجاؿ في العالمية التجارة منظمة إلى لبلنضماـ

 د.س.ف. العراؽ، المكصؿ، جامعة االقميمية، الدراسات مركز حالة، دراسات (،

 المالية الوفرة ظل في الجزائر في الزراعي اع"القط عنكاف تحت مداخمة ،الطيب ىاشمي -34

 الغذائي األمف استدامة " بػػػػ مكسكـ دكلي ممتقى ،والعقبات" اإلنجازات بين 4900 – 4991 لمفترة

 الدكلية. االقتصادية كالتحديات المتغيرات ضكء في العربي الكطف في

 عمى متكفر ،2010 لية،الدك  القانكنية الشخصية حكؿ مكضكع عطااهلل، د.شيماء منتدل -35

 الرابط:

WWW.SHAIMAAATALLA.COM 

 13:40 بتكقيت 03/02/2015 االطبلع: تاريخ 

 الجاتس ) العالمية التجارة بمنظمة الخدمات في التجارة اتفاقية كالصناعة، التجارة كزارة مجمة -36

 السعكدية. (،

WWW.MCI.GOV.SA 

http://www.shaimaaatalla.com/
http://www.mci.gov.sa/
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  07:40 بتكقيت 04/03/2015 االطبلع: تاريخ

      ORG.MAREFA.WWWالرابط: عمى ،العالمية التجارة منظمة المعرفة، مكقع -37

  21:30 بتكقيت 25/05/2015 االطبلع: تاريخ

 اليكمية، الحياة جريدة األكركبي، كاالتحاد أمريكا بيف المكز حرب اياخف الكفائي، الحميد عبد -38

 االلكتركني: المكقع عمى .1999 السعكدية، ،13150 العدد

HTTP://WWW.ALHAYAT.COM/ 

 01:15 بتكقيت 28/05/2015 االطبلع: تاريخ

 دراسات الدكلية، التجارية المنازعات حؿ في العالمية تجارةال منظمة دكر السيد، الشكقي محمد -39

 الرابط: عمى 2010 المتمدف، الحكار مؤسسة ،3700 العدد قانكنية،

WWW.AHEWAR.ORG 

  23:31 بتكقيت 05/04/2016 االطبلع: تاريخ

 [، الدكحة عمؿ برنامج مفاكضات ] ريةالفك الممكية كحقكؽ العامة الصحة طمفاح، أحمد -40
   الرابط: عمى منشكر د.س.ف. الككيت، لمتخطيط، العربي المعيد

WWW.ARAB-API.ORG/IMAGES/TRAINING/PROGRAMS/1/.../23_C31-5.PDF 

  14:36 بتكقيت 08/08/2016يـك االطبلع: تاريخ

 حكؿ المفاكضات تطكر كالمتكسطة، الصغيرة كالمشركعات كالتجارة الصناعة كزارة -41

  الرابط: عمى منشكر مصر. الفكرية، الممكية مكضكعات

WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/4B40982E-AC4F.../IPRNPA.PDF 

 15:02 بتكقيت 08/08/2016يـك االطبلع: تاريخ

  الدكلية االقتصادية بالمؤسسات الدكلي النقد صندكؽ عبلقة ناجي، القادر عبد محمد عزك -42

 ،2188 العدد (، المتمدف الحكار ) الكتركنية جريدة االفريقية، الدكؿ عمى ذلؾ كأثر
 االلكتركني: المكقع عمى متكفر .11/02/2008

http://www.marefa.org/
http://www.alhayat.com/
http://www.ahewar.org/
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/.../23_C31-5.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/4b40982E-AC4F.../IPRNPA.pdf
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HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=124324 

 14:18 بتكقيت 10/11/2016 يكـ ع:االطبل تاريخ

 كالتنمية، تجارةلم المتحدة األمـ مؤتمر حكؿ مقاؿ ألكركبا، االقتصادية المتحدة األمـ لجنة -43

 التجارة: تيسير تنفيذ لمرشد االلكتركني المكقع عمى منشكر

HTTP://TFIG.ITCILO.ORG/AR/CONTENTS/ORG-UNCTAD.HTM 

 16:16 بتكقيت 10/11/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 لؤلمـ كالزراعة األغذية منظمة كثائؽ مستكدع كاالجتماعية، يةاالقتصاد التنمية مصمحة -44

 التنمية ) بالزراعة الخاصة العالمية التجارة منظمة بمفاكضات المتصمة القضايا بعض المتحدة،

  االلكتركني: المكقع عمى متكفر (، الريفية

HTTP://WWW.FAO.ORG/DOCREP/004/Y3733A/Y3733A03.HTM 

 16:50 بتكقيت 10/11/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 لؤلمـ كالزراعة األغذية منظمة كثائؽ مستكدع كاالجتماعية، االقتصادية التنمية مصمحة -45

 :لممنظمة االلكتركني المكقع عمى متكفر التجارة، في كالزراعة األغذية منظمة دكر المتحدة،

HTTP://WWW.FAO.ORG/TRADE/AR/ 

 08:14 بتكقيت 15/11/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 لؤلمـ كالزراعة األغذية منظمة كثائؽ مستكدع ،كاالجتماعية االقتصادية التنمية مصمحة -46

 عمى متكفر تعديميا، لدل الزراعة فاقيةات في الغذائي باألمف الخاصة االىتمامات إدماج المتحدة،

 االلكتركني: المكقع

HTTP://WWW.FAO.ORG/TRADE/AR/ 

 09:21 بتكقيت 15/11/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 الفكرية: لمممكية العالمية لممنظمة االلكتركني المكقع عمى متكفر الكيبك؟، ماىي -47

  WWW.WIPO.INT/ABOUT-WIPO/AR/   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124324
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-unctad.htm
http://www.fao.org/docrep/004/y3733a/y3733a03.htm
http://www.fao.org/trade/ar/
http://www.fao.org/trade/ar/
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/
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 08:55 بتكقيت 19/11/2016 يكـ االطبلع: تاريخ 

  الثامنة الطبعة العالمية، الصحة منظمة مكتبة كتالكج مف بيانات العالمية، الصحة منظمة -48

 تي:اآل الرابط عمى منشكر .2014 ايطاليا، كاألربعكف،

HTTP://APPS.WHO.INT/GB/BD/PDF/BD48/BASIC-DOCUMENTS-48TH-EDITION-AR.PDF 

 .12:30 بتكقيت 16/01/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 الشرازم اإلماـ معيد الحككمية، غير اتكالمنظم الحككمية المنظمات حكؿ مقاؿ عكدة، جميؿ -49

   ORG.SIIROLINE.WWW االلكتركني: المكقع عمى متكفر (. كاشنطف ) لمدراسات الدكلي

 23:10 بتكقيت: 17/01/2017 يكـ االطبلع: تاريخ 

 االلكتركني: لمكقعا عمى العالمية، التجارة كمنظمة الحككمية غير المنظمات -50

HTM.E_NGO/E_NGO/E_FORUMS/ENGLISH/ORG.WTO.WWW//:HTTPS   

 19:54 بتكقيت 25/01/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 غرفة لعالمية،ا التجارة منظمة إطار في البحرم النقؿ كالبحكث، الدراسات مركز منشكرات -51

 الرابط: عمى السعكدية. العربية المممكة الشرقية،

HTTPS://WWW.CHAMBER.ORG.SA/SITES/ARABIC/INFORMATIONSCENTER/STUDIES_DOC

UMENTS/PDF 

 21:26 بتكقيت 15/05/2017ـيك  االطبلع: تاريخ

 

 

 

 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ar.pdf
http://www.siiroline.org/
https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm
https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm
https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/Studies_Documents/pdf
https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/Studies_Documents/pdf
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 5الجامعية والرسائل األطروحات 

 الدكتوراه5 أ/أطروحات

 لنيؿ رسالة النامية، الدكؿ في االقتصادية التنمية تخمؼ عف الدكلية المسؤكلية عمار، بف ىند -1

 .2005-2004 الجزائر، الجزائر، جامعة الحقكؽ، كمية دكتكراه، شيادة

 لنيؿ أطركحة االقتصادية، العكلمة ظؿ في الدكلية لمتجارة الجديدة تاالتجاىا محمد، حشماكم -2

 الجزائر جامعة ) التسيير عمكـ ك االقتصادية العمكـ كمية االقتصادية، العمـك في دكلة دكتكراه شيادة

 .2006-2005 الجزائر، (،

 لمتجارة، لعالميةا المنظمة إطار في الخارجية التجارة لتحرير االقتصادية السياسة يكسؼ، بيبي -3

 .2007-2006 الجزائر، التسيير، كعمكـ االقتصادية العمكـ كمية الدكتكراه، شيادة لنيؿ أطركحة

 العالمي النظاـ في العربي المغرب بمداف اقتصاديات اندماج إمكانية ،منصكرم الشريؼ محمد -4

 قسنطينة – منتكرم جامعة ] يرالتسي كعمكـ االقتصادية العمكـ كمية دكتكراه، أطركحة لمتجارة، الجديد

 .2009-2008 الجزائر، [، -

 الخارجية، التجارة قطاع عمى انعكاساتيا ك لمتجارة العالمية المنظمة مكلحساف، اهلل آيات -5

 .2011-2010 الجزائر، (، باتنة ) لخضر الحاج جامعة (، اقتصادية عمكـ ) دكتكراه أطركحة

 منظمة قانكف في دراسة ] االقتصاد عكلمة ظؿ في إلنسافا حقكؽ حماية الديف، صبلح بكجبلؿ -6

 باتنة ) لخضر الحاج جامعة السياسية، العمكـ ك الحقكؽ كمية دكتكراه، أطركحة [، العالمية التجارة

 .2012-2011 الجزائر، (،

شكالية الجزائرم الزراعي القطاع محمد، غردم -7  إلى االنضماـ ظؿ في كاالستثمار الدعـ كا 

 التجارية كالعمكـ التسيير كعمكـ االقتصادية العمكـ كمية دكتكراه، أطركحة لمتجارة، العالمية المنظمة

 .2012 – 2011الجزائر، ،- 03 الجزائر جامعة –
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 شيادة لنيؿ أطركحة ،- البيئي الضرر حالة – ضرر بدكف الدكلية المسؤكلية يكسؼ، معمـ -8

 .2012-2011 الجزائر، ،- قسنطينة جامعة – الحقكؽ كمية العاـ، القانكف في الدكتكراه

 لنيؿ أطركحة العالمية، التجارة منظمة إطار في لمبيئة الدكلية الحماية بكشدكب، فايز محمد -9

 .2013-2012 الجزائر، الحقكؽ، كمية الدكتكراه، شيادة

 كمية كتكراه،د أطركحة لمتجارة، العالمية المنظمة في كاالنخراط الجزائرية الزراعة عدكاف، رشيد -10

 – 2012 الجزائر، [، - باتنة – لخضر الحاج جامعة ] التسيير كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ
2013. 

 لنيؿ أطركحة (، نمكذجا الجزائر ) العالمية التجارة منظمة في العضكية الزىيرم، محمد أثير -11

 .2014-2013 ،1الجزائر بجامعة الحقكؽ كمية العاـ، القانكف  الدكتكراه شيادة

شكالية العالمية التجارة لمنظمة القانكني النظاـ رفيقة، بسكرم -12  أطركحة ليا، االنضماـ كا 

-2014 الجزائر، (، - باتنة – لخضر الحاج جامعة ) السياسية كالعمكـ الحقكؽ كمية دكتكراه،
2015. 

 – لمتجارة العالمية ةالمنظم قرارات تكجيو عمى االقتصادية التكتبلت تأثير حمزة، فطيمة -13
 ] التسيير كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ كمية دكتكراه، أطركحة ،- نمكذجا األكركبي االتحاد
 .2015-2014 الجزائر، [، - بسكرة – خيضر محمد جامعة

 شيادة لنيؿ أطركحة الدكلة، سيادة كمفيكـ الدكلية الشرعة بيف الدكلي التدخؿ لخضر، رابحي -14

 تممساف، – بمقايد بكر أبي جامعة – السياسية كالعمكـ الحقكؽ كمية العاـ، القانكف في هدكتكرا

 .2015-2014 الجزائر،

 شيادة لنيؿ أطركحة الفعمية، كالممارسة الميثاؽ نصكص بيف الدكلية الجزاءات مناد، سعكدم -15

 .2016-2015 الجزائر، ،- الجزائر جامعة - الحقكؽ كمية العاـ، القانكف في الدكتكراه
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 سيادة عمى كأثرىا اإلنساني الدكلي القانكف تطبيؽ آليات إبراىيـ، الحارث المجيد عبد مصعب -16

-2015 المغرب، الرباط، جامعة العممي، كالبحث العميا الدراسات كمية دكتكراه، أطركحة الدكؿ،
2016. 

 الصادرات ترقية في هكدكر  جنكب – جنكب االقتصادم التعاكف تفعيؿ آليات محمد، يعقكبي -17

 بف حسيبة جامعة التسيير، كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ كمية دكتكراه، أطركحة الجزائرية،

 .2017 الجزائر، ،- الشمؼ – بكعمي

 لممنظمة االنضماـ ظؿ في بالجزائر الفبلحي القطاع تمكيؿ استراتيجيات دىينة، مجدكليف -18

 محمد جامعة ] التسيير كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ كمية اه،دكتكر  أطركحة لمتجارة، العالمية

 .2017 – 2016 الجزائر، [، - بسكرة – خيضر

 الماجستير5 ب/مذكرات

 في بالجزائر المالي القطاع عمى المالية الخدمات تجارة تحرير آثار الكريـ، عبد أمحمد بكغزالة – 1

 كمية ) الجزائر جامعة الماجستير، شيادة لنيؿ مذكرة العالمية، التجارة منظمة إلى االنضماـ ظؿ

 .2006-2005 (، االقتصادية العمكـ

 ،- الجزائر حالة دراسة – االقتصادم النمك عمى كأثره المالي التحرير محمد، سيدم شككرم -2
 ] دبمقاي بكر أبي جامعة التجارية، كالعمكـ التسيير كعمكـ االقتصادية العمـك كمية ماجستير، مذكرة

 .2006-2005 الجزائر، [، تممساف

 شياد لنيؿ مذكرة الدكلية، االقتصادية العبلقات في نمكا األقؿ البمداف مفيـك فاطمة، ماحنكس -3

 .2006-2005الجزائر، الجزائر، جامعة الحقكؽ، كمية الماجستير،

 العالمية، التجارة منظمة إطار في التجارة كحرية االقميمية االقتصادية التكتبلت الكافي، آسيا -4

 الجزائر، باتنة، جامعة االقتصادية، العمكـ قسـ (، دكلي اقتصاد ) الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة

2006-2007. 
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 في الزراعي القطاع عمى الزراعية لممنتجات العالمية التجارة تحرير آثار األحضر، عمر بف -5

 الجزائر، (، الجزائر جامعة ) التسيير كعمكـ االقتصادية العمكـ كمية ماجستير، مذكرة العربية، الدكؿ

2006-2007. 

 اقتصاديات في الزراعي القطاع تحرير عمى لمتجارة العالمية المنظمة أثر عطااهلل، مسعكد بف -6

 كرقمة، جامعة كالتجارية، االقتصادية العمكـ كمية الماجستير، شيادة لنيؿ مذكرة النامية، الدكؿ

 .2009-2008 الجزائر،

 مذكرة األكسط، الشرؽ في الدكلة سيادة كمستقبؿ العالمي النظاـ عبدك، سمماف رزؽ سفح -7

 األزىر، جامعة ،- السياسية كالعمكـ التاريخ قسـ – االنسانية كالعمكـ اآلداب كمية ماجستير،

 .2010-2009 فمسطيف،

 كمية الماجستير، دةشيا لنيؿ مذكرة اإلنساف، كحقكؽ المستدامة اإلنسانية التنمية فاكية، سقني -8

 .2010-2009 الجزائر، (، سطيؼ ) عباس فرحات جامعة الحقكؽ،

 شيادة لنيؿ مذكرة الدكلية، التجارة تحرير عمى االقتصادية التكتبلت أثر نكاؿ، شحاب -9

 .2010-2009 الجزائر، (، 3 الجزائر جامعة ) كاإلعبلـ السياسية العمكـ كمية الماجستير،

 ابراىيـ، دالي جامعة كاإلعبلـ، السياسية العمكـ كمية الماجستير، شياد نيؿ ذكرةم نبيمة، بركاف -10

 .2010-2009 الجزائر،

 الدكؿ في المصرفي النشاط كفاءة عمى الخدمات في الدكلية التجارة تحرير أثر بكسالـ، فاطمة -11

 قسنطينة ) منتكرم معةجا كالتسيير، االقتصادية العمكـ كمية الماجستير، شيادة نيؿ مذكرة النامية،

 .2011-2010 الجزائر، (،

 حالة دراسة – الجزائر في النمك عمى النفطية غير الصادرات تنمية أثر ساحة، بف مصطفى -12

 كعمـك التجارية كالعمكـ االقتصادية العمكـ معيد ماجستير، مذكرة ،- كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات

 .2011 – 2010 جزائر،ال [، غرداية الجامعي المركز ] التسيير
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 شيادة نيؿ مذكرة الدكلية، التجارية العبلقات في بالرعاية األكلى الدكلة شركط جماؿ، براىيمي -13

 .2011-2010 الجزائر، كزك، تيزم جامعة الحقكؽ، كمية الماجستير،

 كمية ر،ماجستي مذكرة الدكؿ، سيادة عمى لمتجارة العالمية المنظمة اتفاقات آثار خالد، برزيؽ -14

 .2011-2010 الجزائر، كزك، تيزم – معمرم مكلكد جامعة – الحقكؽ

 المصرفي القطاع عمى لمتجارة العالمية لممنظمة االنضماـ كتحديات آثار شافية، عيسي بف -15

 الجزائر جامعة التسيير، كعمـك التجارية كالعمـك االقتصادية العمـك كمية ماجستير، مذكرة الجزائرم،

 .2011-2010 ر،الجزائ ،03

 شيادة نيؿ مذكرة لمتجارة، العالمية بالمنظمة المنازعات تسكية خصكصيات رابح، جديد -16

 .2012-2011 الجزائر، كزك، تيزم جامعة السياسية، كالعمكـ الحقكؽ كمية الماجستير،

 شيادة لنيؿ مذكرة التجارية، السياسات لتقييـ لمتجارة العالمية المنظمة آلية خديجة، البلكم عبد -17

 .2013-2012 الجزائر، ،- كىراف جامعة – الحقكؽ كمية (، األعماؿ قانكف ) الماجستير

 (، حجيتيا ك ماىيتيا ) العاـ الدكلي لمقانكف االتفاقية غير التقميدية المصادر ماضكم، عباس -18
-2012 زائر،الج (، بسكرة ) خيضر محمد جامعة السياسية، العمكـك  الحقكؽ كمية ماجستير، مذكرة

2013. 

 التدكيؿ، كظاىرة التقميدم مفيكميا بيف الدكلة سيادة ابراىيـ، آؿ أحمد بف عكض بف ىاشـ -19

 .2013-2012 األردف، األكسط، الشرؽ جامعة – الحقكؽ كمية العاـ، القانكف في ماجستير مذكرة

 التغيرات ضكء في االقتصادم التكامؿ إطار في الدكلية التجارة حركة ركابح، الرحمف عبد -20

 التسيير كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ كمية الماجستير، شيادة لنيؿ مذكرة الحديثة، االقتصادية

 .2013-2012 الجزائر، (، - بسكرة – خيضر محمد جامعة )

 الماجستير، شيادة لنيؿ مذكرة العالمية، التجارة منظمة في الزراعية المسألة ببلؿ، مزياني -21

 الجزائر، ،- باتنة – لخضر الحاج جامعة التسيير، كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ كمية

2013-2014. 
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 شيادة لنيؿ مذكرة العاـ، الدكلي القانكف في الدكلية لممنظمات الدكلية المسؤكلية ىاشـ، فمؾ -22

 .2016-2015 األردف، األكسط، الشرؽ جامعة الحقكؽ كمية العاـ، القانكف في الماجستير

 5والدولية الوطنية المؤتمرات 

 أ/الوطنية5

 القانكنية الجكانب مؤتمر (، GATS ) الخدمات في لمتجارة العامة االتفاقية بكر، أبك أحمد صفية – 1

 نشر. سنة دكف ،مصر أسيكط، جامعة العالمية، التجارة منظمة التفاقيات االقتصاديةك 

 كالتطبيؽ، النظرية بيف العالمية التجارة ظمةمن إطار في المنازعات تسكية السف، عادؿ – 2

 .2008 مصر، المؤتمرات، أعماؿ اإلدارية، لمتنمية العالمية المنظمة منشكرات

 التجارة منظمة إطار في السيادة مفيكـ "تبلشي بعنكاف مداخمة ذىب، أبك زكرياء محمد – 3

 نسؽ في الكطنية لسيادةا "كاقع عنكاف تحت الفاسي عبلؿ مؤسسة تنظيـ مف ندكة العالمية"،

 الرابط: عمى .14/04/2017 المغرب، الجديدة"، الدكلية العبلقات

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JRKVGCOZHEA 

 20:02 بتكقيت 26/04/2017يـك  االطبلع: تاريخ

 السمع، تجارة مجاؿ في العالمية التجارة منظمة اتفاقيات يؽتطب آثار قابؿ، صفكت محمد – 4

 الشريعة كمية ] العالمية، التجارة منظمة التفاقيات كاالقتصادية القانكنية الجكانب مؤتمر منشكرات

 المتحدة، العربية االمارات األكلى، الطبعة الثالث، المجمد [، دبي كصناعة تجارة كغرفة كالقانكف،

2004. 

 عرض (، الصناعةك  التجارة كزارة ) الخدمات في رةالتجا لتحرير رئيسية مفاىيـ لجرؼ،ا منى – 5

 .2008 مصر، الصناعة،ك  التجارة كزير مكتب عف صادر

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRkvGCozhEA
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 ب/الدولية5

 ةمنظم ] النزاعات تسكية (، المتحدة األمـ ىيئة ) التجارةك  التنمية حكؿ المتحدة األمـ تمرمؤ  - 1
 .2003 جنيؼ،ك  ؾنيكيكر  [، العالمية التجارة

 مكقع عمى منشكر االلكتركنية التجارة حكؿ العالمية التجارة لمنظمة العاـ المدير تصريح – 2

 المنظمة:
HTMWWW.F16_AUG_05DGRA/F16_NEWS/F_NEWS/FRENCH/ORG.WTO.WWW://HTTPS  

 14:33 بتكقيت 08/08/2016يـك االطبلع: تاريخ

 المكقع عمى متكفر .1993 جكاف 25 – 14 النمسا، فيينا، اإلنساف، لحقكؽ العالمي المؤتمر – 3

 االلكتركني:

HTTP://WWW.OHCHR.ORG/AR/NEWSEVENTS/OHCHR20/PAGES/WCHR.ASPX 

 23:05 بتكقيت 04/10/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 منظمة مع التعاكف التبغ، بشأف اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية في األطراؼ مؤتمر – 4

 نكفمبر 17-12 الخامسة، الدكرة بالتجارة، الصمة ذات التبغ مكافحة مسائؿ بشأف العالمية التجارة

 عمى: منشكر ./FCTC/COP/5 ـرق الكثيقة ،2012
PDF.AR-6/FCTC_COP6_13COP/PDF/FCTC/GB/INT.WHO.APPS://HTTP  

 13:15 بتكقيت 17/01/2017يـك االطبلع: تاريخ

 .2013 ديسمبر اندكنيسيا، (، BALI ) بالي العالمية، التجارة لمنظمة التاسع الكزارم المؤتمر – 5
 المنظمة: مكقع عمى

HTM.E9_MC/E9_MC/E_MINIST/E_THEWTO/ENGLISH/ORG.WTO.WWW://HTTPS  

 23:46 بتكقيت 17/02/2017يـك االطبلع: تاريخ

 

https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/dgra_05aug16_f.htmwww
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/dgra_05aug16_f.htmwww
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/OHCHR20/Pages/WCHR.aspx
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_13-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_13-ar.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/mc9_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/mc9_e.htm
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 المتحدة5 األمم وثائق 

 ] الدكلية التجارة كاتفاقات اإلنساف حقكؽ اإلنساف، لحقكؽ السامية المتحدة األمـ مفكضية تقرير – 1
  نيكيكرؾ المتحدة، األمـ ىيئة [، اإلنساف حقكؽ حماية أجؿ مف العامة االستثناءات استخداـ

 الرابط: عمى منشكر .2005 جنيؼ،ك 
PDF/2031/ARTICLE/ATTACHMENTS/ORG.ARABSI.WWW://HTTP  

 14:18 بتكقيت 02/09/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 في إنساف كؿ حؽ الثقافية،ك  كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ المعنية دةالمتح األمـ لجنة -2

 مارس 31 بتاريخ الصادر ،59 رقـ لدكرةا العقمية،ك  البدنية الصحة مف ممكف مستكل ىبأعم التمتع

  التالي: االلكتركني المكقع عمى متكفر .E/CN.4/2003/58 رقـ المتحدة األمـ كثيقة ،2009

HTTP://WWW.UN.ORG/WOMENWATCH/ODS/E-CN.4-2003-58-E.PDF 

 14:05 بتكقيت 25/09/2016 يكـ :االطبلع تاريخ

 ،12 رقـ العاـ التعميؽ الثقافية،ك  كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ المعنية دةالمتح األمـ لجنة – 3
 االلكتركني: المكقع عمى متكفر ،1999 مام E/C.12/1999/5، 12 رقـ المتحدة األمـ كثيقة

HTTPS://DOCUMENTS-DDS-

NY.UN.ORG/DOC/UNDOC/GEN/G99/420/10/PDF/G9942010.PDF  

 14:53 بتكقيت 27/09/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 عمى تأثيرهك  التجارة تحرير اإلنساف، حقكؽ ةحماي بتعزيز المعنية المتحدة لؤلمـ الفرعية المجنة – 4

 رقـ المتحدة األمـ كثيقة ،1999 أكت 26 في المؤرخ ،1999/30 رقـ القرار اإلنساف، حقكؽ

E/CN.4/2000/2، المكقع عمى متكفر 

  HTM.SUB/ARABIC/HUMANRTS/EDU.UMN1.WWW://HTTPااللكتركني:

   16:41 تكقيتب 05/10/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

http://www.arabsi.org/attachments/article/2031/pdf
http://www.arabsi.org/attachments/article/2031/pdf
http://www.un.org/womenwatch/ods/E-CN.4-2003-58-E.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/10/PDF/G9942010.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/10/PDF/G9942010.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/sub.htm
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 "خمؽ 2002 عاـ العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمـ برنامج منشكرات -5

 عمى .A.02.111.B.9 رقـ: كثيقة ،2002 نيكيكرؾ المتحدة، األمـ القادمة"، لؤلجياؿ الفرص

  PDF.OMPLETE02/AHDR_2002_CAHDR/PDF/AHDR/ESA/AR/ORG.UN.WWW://HTTP الرابط:

   18:00 بتكقيت 26/01/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 مكتب [، 1993 جكاف 25 – 14 ] اإلنساف لحقكؽ العالمي المؤتمر المتحدة، األمـ منشكرات – 6

 الرابط: عمى شكرمن .2013 نيكيكرؾ اإلنساف، لحقكؽ السامي المفكض
PDF.AR_BOOKLET/OHCHR20/VDPA_VENTS/EOCUMENTS/DORG.OHCHR.WWW  

      09:16 بتكقيت 12/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 ،التنمية في الحؽ تنفيذ في المحرز لمتقدـ الراىنة الحالة عف دراسة المتحدة، األمـ منشكرات - 7
 عاـ جنيؼ كالخمسكف، السادسة الدكرة اإلنساف، حقكؽ لجنة كاالجتماعي، االقتصادم المجمس

  الرابط: عمى .E/CN.4/1999.18/2 رقـ: كثيقة ،1999

DOC/ECN21998WG182.DOCUMENTS/ORG.MENA-HIC.WWW/:/HTTP  

   10:36 بتكقيت 12/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 كاالقتصادية كالسياسية المدنية اإلنساف حقكؽ حماية تعزيز المتحدة، األمـ منشكرات – 8

 الدكرة ساف،اإلن حقكؽ مجمس العامة، الجمعية التنمية، في الحؽ ذلؾ في بما كالثقافية، كاالجتماعية

 الرابط: .A/HRC/11/12 رقـ: كثيقة ،2009 نيكيكرؾ عشر، الحادية
PDF26.EALTH/HEALTH/HARABIC/EDU.UMN.HRLIBRARY://HTTP  

   11:03 بتكقيت 12/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 عف االنمائية السياسات لجنة تقرير كاالجتماعي، االقتصادم المجمس لمتحدة،ا األمـ منشكرات – 9

 الرابط: عمى الثالثة. دكرتيا أعماؿ
MLQ6QSSL=4ENC?ASHX.ANDLERHILES/FERVICESSELF/SORG.OHCHR.DOCSTORE://HTTP

FEZBED  

   09:57 بتكقيت 15/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/ECN21998WG182.doc
http://www.hic-mena.org/documents/ECN21998WG182.doc
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Health/Health26.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Health/Health26.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW8uWNehg%2B%2Ff5%2FiP10Ls2XpLWy7SZyza9RHbgIVIUDHrbZtqpl%2FDF63pQuDWUKdho%2F7KtI5BUrFHUWYG1o6s9VSY%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW8uWNehg%2B%2Ff5%2FiP10Ls2XpLWy7SZyza9RHbgIVIUDHrbZtqpl%2FDF63pQuDWUKdho%2F7KtI5BUrFHUWYG1o6s9VSY%3D
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 الغذائي: ألمفكا التجارة ] الزراعية السمع أسكاؽ حالة كالزراعة، األغذية منظمة منشكرات – 10

  الرابط: عمى .2015 ركما، [، العاـ كالصالح الكطنية األكلكيات بيف أفضؿ تكازف تحقيؽ

PDF.A5090I-A/3/ORG.FAO.WWW://HTTP  

   14:38 بتكقيت 15/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 األمـ منشكرات نمكا، األقؿ الدكؿ ماىي ،2013 عاـ نمكا األقؿ البمداف عف االكنكتاد تقرير – 11

 عمى .UNCTAD/PRESS/PR/2013/47رقـ كثيقة .2013 نيكيكرؾ، كالتنمية، لمتجارة المتحدة

  PDF_LDC.AR/PR13047_BRARYILELEASERRESS/PEN/ORG.UNCTAD://HTTP الرابط:

  16:25 بتكقيت 03/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 الدولية5 والمنشورات االتفاقيات القانونية، النصوص 

 مف عميو متحصؿ ،1994 التجارةك  لمتعريفات العامة باالتفاقية الممحؽ مراكش بركتكككؿ – 1

 .2013 الجزائر، ىكمة، دار الدكلية، التجارة قانكف ظؿ في الجمركي النظاـ مكالم، أسماء مؤلؼ:

 البكابة - الميزاف مكقع عمى متاحة الكثيقة ىذه .1994كالمبلبس المنسكجات بشأف اتفاؽ – 2

 القطرية: القانكنية

HTTP://WWW.ALMEEZAN.QA 

 22:30 بتكقيت 25/02/2015 يكـ االطبلع: تاريخ

 .1994[ ( ج ) 01 الممحؽ ] الفكرية الممكية حقكؽ مف بالتجارة المتصمة لجكانبا اتفاقية – 3
   الرابط: عمى منشكر

HTTP://WWW.NLK.GOV.KW/UPLOAD/.../TRIPS(1)831201621700PM.PDF 

 22:56 بتكقيت 08/08/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 مؤلؼ: مف عميو متحصؿ ،15/04/1994 العالمية، التجارة مةمنظ إلنشاء مراكش اتفاقية – 4

 .2006 األكلى، الطبعة كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار العالمية، التجارة منظمة الفتبلكم، حسيف سييؿ

http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf
http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR13047_ar_LDC.pdf
http://www.almeezan.qa/
http://www.nlk.gov.kw/Upload/.../Trips(1)831201621700PM.pdf
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 بتاريخ لتكقيعا تـ الدكلية، العدؿ لمحكمة األساسي النظاـك  المتحدة األمـ ميثاؽ – 5

  مكقع: عمى منشكر .24/10/1945 في النفاذ تاريخ األمريكية، المتحدة بالكاليات 26/08/1945

WWW.MFA.GOV.EG 

 10:15 بتكقيت 16/09/2015 يكـ االطبلع: تاريخ

 في النفاذ تاريخ ،23/05/1969 في التصديؽ تاريخ المعاىدات، لقانكف فيينا اتفاقية – 6

 الجزء العاـ، الدكلي القانكف مانع، الناصر عبد جماؿ مؤلؼ: مف عميو متحصؿ ،27/01/1980

 .2004الجزائر، كالتكزيع، لمنشر العمكـ دار األكؿ،

 في منشكر ،2001 نكفمبر 14 – 09 أياـ ،04 رقـ الجمسة الكزارم، الدكحة مؤتمر إعبلف – 7

  مية:العال التجارة منظمة مكقع

WWW.WTOARAB.ORG 

 19:33 بتكقيت 23/07/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

   :االلكتركني المكقع انظر العامة، الصحةك  تريبس الفكرية: الممكية – 8

WWW.WTOARAB.ORG 

 16:44 بتكقيت 08/08/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 منشكر 10/12/1948 بتاريخ بباريس، عميو المصادؽ ،اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف - 9

  الرابط: عمى

HTTP://WWW.OHCHR.ORG/AR/UDHR/PAGES/LANGUAGE.ASPX?LANGID=ARZ 

  14:33 بتكقيت 01/09/2016يـك :االطبلع تاريخ

http://www.mfa.gov.eg/
http://www.wtoarab.org/
http://www.wtoarab.org/
http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=arz
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 بمكجب عميو المصادؽ الثقافية،ك  كاالجتماعية االقتصادية لحقكؽبا الخاص الدكلي العيد – 10

 كفؽ 03/01/1976 النفاذ بدء تاريخ ،16/12/1966 بتاريخ المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرار

 الرابط: عمى منشكر 27 المادة

HTTP://WWW.ARIJ.ORG/FILES/ARIJADMIN/INTERNATIONAL_CONVENTIONS/CESCR_ARABI

C.PDF 

 14:44 بتكقيت 01/10/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

  الرابط: عمى تكفرم .1986 ،128/41 رقـ العامة الجمعية قرار التنمية، في الحؽ عبلفإ – 11
PDF.AR_BOOKLET_RTD/PDF/RIGHTTODEVELOPMENT/EVENTS/EN/ORG.UN.WWW://HTTP  

 22:42 بتكقيت 04/10/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 الكاليات – كاشنطف ) ككدز بريتكف مؤتمر في عمييا دؽالمصا الدكلي، النقد صندكؽ اتفاقية – 12

 الرابط: عمى منشكر .1945 ديسمر 27 النفاذ تاريخ ،1944 جكيمية 22 ( األمريكية المتحدة

PDF.INDEX/ARA/AA/FT/PUBS/EXTERNAL/ORG.IMF.WWW://HTTPS  

 10:24 بتكقيت 23/10/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

  الرابط: عمى منشكر .1994 الجاتس اتفاؽ – 13
PDF.GATS-/26E_LEGAL/E_DOCS/ENGLISH/ORG.WTO.WWW://HTTPS  

 16:55 بتكقيت 24/10/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 في عمييا مصادؽ ،الفكرية لمممكية العالمية لممنظمة المنشئة استككيكلـ اتفاقية – 14

 االلكتركني: المكقع عمى متكفر ،1970 عاـ النفاذ تاريخ ،14/07/1967
=283805ID_FILE?JSP.TEXT/AR/TREATIES/INT.WIPO.WWW://HTTP  

  08:57 بتكقيت 19/11/2016 يكـ االطبلع: تاريخ

 الرابط: عمى منشكر ،1994 التريبس اتفاؽ مقدمة انظر – 15

  HTTP://WWW.GCCPO.ORG/CONVE/TRIPS.PDF 

http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf
http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf
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  10:48 بتكقيت 16/01/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 النفاذ تاريخ ،1944 عاـ عمييا المصادقة التعمير،ك  شاءلئلن الدكلي البنؾ إنشاء اتفاقية – 16

 الرابط: عمى منشكر ،27/12/1945

/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8RESOURCES/COM.YOLASITE.ABERKANE://HTTP  

  10:25 بتكقيت 01/11/2016 يكـ االطبلع: يختار 

 المنظمة: مكقع عمى المنازعات، تسكية بشأف التفاىـ مذكرة نص – 17
HTM.E_DSU-/28E_LEGAL/E_DOCS/ENGLISH/ORG.WTO.WWW  

  16:04 يتبتكق 21/02/2017يـك االطبلع: تاريخ

 كالتجارة الصناعة كزارة منشكرات بالتجارة، المتصمة االستثمارات إجراءات بشأف االتفاؽ - 18

 الرابط: عمى مصر. كالمتكسطة، الصغيرة كالمشركعات

HTTP://WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/03DBDFAC-D813-495E-A521-

E39077CFF9B9/1352/SPSINARABIC.PDF 

  14:15 بتكقيت 07/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 كالتجارة الصناعة كزارة منشكرات ،1994 التجارة عمى الفنية القيكد بشأف االتفاؽ -19

  ابط:الر  عمى مصر. كالمتكسطة، الصغيرة كالمشركعات

HTTP://WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-

91B37458A43F/1455/TBTINARABIC.PDF 

 14:50 بتكقيت 07/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 التقييـ اتفاؽ مف 01 المادة ،94 جات اتفاقية مف 07 المادة بتطبيؽ الخاص االتفاؽ – 20

 عمى مصر. كالمتكسطة، الصغيرة كالمشركعات كالصناعة التجارة كزارة منشكرات ،1994 الجمركي

 الرابط:

http://aberkane.yolasite.com/resources/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8
http://aberkane.yolasite.com/resources/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1455/TBTinArabic.pdf
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HTTP://WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-

91B37458A43F/ 

  15:47 بتكقيت 08/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 تجارةال كزارة منشكرات ،1994 المنازعات تسكية تحكـ التي كاإلجراءات القكاعد بشأف تفاىـ – 21

 الرابط: عمى مصر. كالمتكسطة، الصغيرة كالمشركعات كالصناعة

HTTP://WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-

91B37458A43F/1478/DSUTEXTARABIC.PDF 

  19:30 بتكقيت 08/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 الصناعة كزارة منشكرات ،1994 النباتية كالصحة الصحة تدابير تطبيؽ بشأف االتفاؽ - 22

  الرابط: عمى مصر. كالمتكسطة، الصغيرة كالمشركعات كالتجارة

HTTP://WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/03DBDFAC-D813-495E-A521-

E39077CFF9B9/1352/SPSINARABIC.PDF 

   13:04 بتكقيت 05/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 15 مصر، ،24 دالعد ج.ر، المنازعات، تسكية تحكـ التي كاإلجراءات القكاعد بشأف تفاىـ - 23

 .1995 يكنيك

  الدكلية، العمؿ لمنظمة العاـ المؤتمر (، 138 رقـ ) لعاـ االستخداـ لسف األدنى الحد اتفاقية - 24

 عمى .1976 يكنيك 19 في نفاذىا تاريخ جنيؼ، ،58 الدكرة ،1973 يكنيك 26 في اعتمادىا تاريخ

 الرابط:

HTTP://WWW.UN.ORG/AR/EVENTS/CHILDRENDAY/PDF/CONVENTION138.PDF 

   20:50 بتكقيت 17/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 ،14 الدكرة الدكلي، العمؿ مؤتمر (، 29 رقـ ) االلزامي أك الجبرم بالعمؿ المتعمقة االتفاقية - 25
 الرابط: عمى .01/05/1932 في نفاذه تاريخ جنيؼ،

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1459/SummaryofcustomsvaluationinArabic.doc
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1459/SummaryofcustomsvaluationinArabic.doc
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1478/DSUTextArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/BD477EE4-DFB6-4680-AECB-91B37458A43F/1478/DSUTextArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1352/SPSinArabic.pdf
http://www.un.org/ar/events/childrenday/pdf/convention138.pdf
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HTTP://WWW.LABOR-WATCH.NET/UPLOADS/AR_LABOR-

WATCH.NET_635353053277576450.PDF 

   22:32 بتكقيت 17/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 لمنظمة العاـ المؤتمر طرؼ مف اقرارىا (، 105 رقـ ) السخرة بتحريـ متعمقةال االتفاقية - 26

 الرابط: عمى .17/01/1959 في نفاذىا تاريخ جنيؼ، ،40 الدكرة ،1957 عاـ الدكلية العمؿ

HTTP://WWW.PAL-MONITOR.ORG/UPLOAD/UPLOADS/329E0CA2A4.PDF 

   23:06 بتكقيت 17/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 الدكرة الدكلي، العمؿ مؤتمر (، 111 رقـ ) كالمينة االستخداـ في التمييز بشأف االتفاقية - 27

 الرابط: عمى .1958 يكنيك 25 في النفاذ تاريخ جنيؼ، ،42

HTTP://WWW.LABOR-WATCH.NET/UPLOADS/AR_LABOR-

WATCH.NET_635351405341850004.PDF 

   10:57 بتكقيت 19/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

  الرابط: عمى المتحدة، العربية االمارات االقتصاد، كزارة مكقع ،1994 الزراعة اتفاؽ -28

HTTP://WWW.ECONOMY.GOV.AE/ENGLISH/MINISTRY/MINISTRYSECTORS/FOREIGNTRAD

ESECTOR/TRADE-NEGOTIATIONS-

WTO/WTO/AGREEMENTS/AGREEMENT%20ON%20AGRICULTURE.PDF 

 العربية االمارات االقتصاد، كزارة مكقع ،1994 باالستيراد التراخيص إجراءات بشأف اتفاؽ –29

 الرابط: عمى المتحدة،

HTTP://WWW.ECONOMY.GOV.AE/ARABIC/MINISTRY/MINISTRYSECTORS/FOREIGNTRAD

ESECTOR/TRADE-NEGOTIATIONS-WTO/WTOAGREEMENTS/.PDF 

 .1994 التعكيضية كالتدابير الدعـ اتفاؽ – 30

HTTP://DCM.COM.EG/LOGISTICS/FILES/FILES/AGREEMENTS/A89.PDF 

http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635353053277576450.pdf
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635353053277576450.pdf
http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/329e0ca2a4.pdf
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635351405341850004.pdf
http://www.labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635351405341850004.pdf
http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTO/Agreements/Agreement%20On%20Agriculture.pdf
http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTO/Agreements/Agreement%20On%20Agriculture.pdf
http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTO/Agreements/Agreement%20On%20Agriculture.pdf
http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTOAgreements/.pdf
http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/WTOAgreements/.pdf
http://dcm.com.eg/logistics/files/files/agreements/A89.pdf


317 
 

 العامة االتفاقية مف السادسة المادة تطبيؽ بشأف اتفاؽ ] ،1994 اإلغراؽ مكافحة اتفاؽ - 31

 [ 1994 كالتجارة لمتعريفات

HTTP://WWW.TAS.GOV.EG/NR/RDONLYRES/03DBDFAC-D813-495E-A521-

E39077CFF9B9/1372/ADAINARABIC.PDF 

 التجارة منظمة ،2013 عاـ العالمية التجارة احصائيات العالمية، التجارة منظمة منشكرات – 32

 رابط:ال عمى .2014 جنيؼ العالمية،
PDF.E2014_ITS/E2014_ITS/E_STATIS/E_RES/ENGLISH/ORG.WTO.WWW://HTTPS  

  16:55 بتكقيت 19/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 التجارة منظمة ،2014 لعالميةا التجارة احصائيات العالمية، التجارة منظمة منشكرات – 33

  الرابط: عمى .2015 جنيؼ، العالمية،

PDF.E15_REPORT_TRADE_WORLD/E_BOOKSP/E_RES/ENGLISH/ORG.WTO.WWW://HTTPS  

   18:03 بتكقيت 19/02/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 قضايا ) العالمي التجارم النظاـ في الفقيرة البمداف إشراؾ الدكلي، النقد صندكؽ منشكرات – 34

 الرابط: عمى .04 ص ،2006 كاشنطف، ،37 ( اقتصادية

PDF20(1).%A37ISSUE/_OWNLOADS/DNADIR/SERS:///C:/UFILE   

    17:30 بتكقيت 03/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 الرابط: عمى .2017 العالمية التجارة منظمة راتمنشك  العالمية، التجارة احصائيات – 35

PDF.E2017_WTS/E2017_WTS/E_STATIS/E_RES/ENGLISH/ORG.WTO.WWW://HTTPS  

   23:27 بتكقيت 10/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 

http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1372/ADAinArabic.pdf
http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/03DBDFAC-D813-495E-A521-E39077CFF9B9/1372/ADAinArabic.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf
file:///C:/Users/nadir/Downloads/_issue37a%20(1).pdf
file:///C:/Users/nadir/Downloads/_issue37a%20(1).pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf
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 بشأف الدكلية العمؿ منظمة إعبلف [، INTERNATIONAL LABOUR OFFICE ] منشكرات – 36

 ،97 الدكرة الدكلي، العمؿ مؤتمر طرؼ مف اعتماده تـ عادلة، عكلمة أجؿ مف االجتماعية العدالة
 الرابط: عمى .2008 يكنيك 10 يخبتار  جنيؼ،

PDF.ECLARATION/DPDF/ASSETS/SOCIALJUSTICEDAY/EVENTS/AR/ORG.UN.WWW://HTTP  

    11:34 بتكقيت 19/03/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 طريؽ المثمث: كالتعاكف الجنكب بمداف بيف التعاكف الدكلية، العمؿ منظمة منشكرات – 37

 رقـ: كثيقة ،2012 مارس جنيؼ، ،313 الدكرة اإلدارة، مجمس الدكلي، العمؿ مكتب المستقبؿ،

GB.313/POL/7، الرابط: عمى .01 ص 

HTTP://WWW.UN.ORG/AR/EVENTS/SOUTHCOOPERATIONDAY/ASSETS/PDF/ILOSUTHCOP.P

DF 

 14:56 بتكقيت 27/04/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 المتضمف ،4993 أوت 90 الموافق 0944 شعبان أول في المؤرخ 01 – 93 رقم قانون - 38

 .2008 أكت 10 تاريخب 46 عدد الجزائرية الرسمية الجريدة الفبلحي، التكجيو

 ،4990 جويمية 04 الموافق 0949 عام األولى جمادى 49 في المؤرخ 99 – 90 األمر - 39
 الرسمية الجريدة كتصديرىا، البضائع استيراد عمميات عمى المطبقة العامة بالقكاعد المتعمؽ

 .2003 يكليك 20 بتاريخ 43 عدد الجزائرية

 المتعمؽ ،0449 أفريل 09 الموافق 0909 رمضان 04 في المؤرخ 00 – 49 رقم قانون – 40

 .- [ ممغى ] -1990 أفريؿ 18 بتاريخ 16 عدد الجزائرية الرسمية الجريدة كالقرض، بالنقد

 أوت 41 الموافق 0949 عام الثانية جمادى 42 في المؤرخ 00 – 90 رقم األمر – 41

 كالقرض. بالنقد المتعمؽ ،4990

 يعدل ،4909 أوت 41 الموافق 0900 رمضان 01 في خالمؤر  99 – 09 رقم األمر – 42

 أوت 41 الموافق 0949 عام الثانية جمادى 42 في المؤرخ 00 – 90 رقم األمر ويتمم

 كالقرض. بالنقد المتعمؽ ،4990

http://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf
http://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf
http://www.un.org/ar/events/southcooperationday/assets/pdf/iloSuthCop.pdf
http://www.un.org/ar/events/southcooperationday/assets/pdf/iloSuthCop.pdf
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 بتاريخ كاالنسانية، االجتماعية لمعمكـ العربي المنتدل منشكرات التجارية، السياسات زىبي، – 43

  TOPIC-3680T/COM.MONTADARABI.SOCIO://HTTP االلكتركني: كقعال عمى 01/01/2010

   08:12 بتكقيت 15/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 السياسة ] السياسات في تكجييية مذكرات الكطنية اإلنمائية االستراتيجيات غبس، مكرام – 44

 نيكيكرؾ، المتحدة، باألمـ كاالجتماعية االقتصادية الشؤكف إدارة المتحدة، األمـ منشكرات [، التجارية

 الرابط: عمى .07 ص ،2007 يكنيك

HTTPS://ESA.UN.ORG/TECHCOOP/DOCUMENTS/TRADE_ARABIC.PDF 

    09:30 بتكقيت 15/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 االلكترونية5 المواقع 

 – 13 ككنغ ىكنغ ] السادس الكزارم المؤتمر العالمية، التجارة لمنظمة الكزارية المؤتمرات كتيب -1
 .المتحدة العربية االمارات االقتصاد، كزارة منشكرات ،[ 18/12/2005

HTTP://WWW.ECONOMY.GOV.AE/ARABIC/MINISTRY/MINISTRYSECTORS/

FOREIGNTRADESECTOR/TRADE-NEGOTIATIONS-

WTO/PUBLICATIONS/PDF 

 01:20 بتكقيت 16/09/2015 يكـ :االطبلع تاريخ

 كآثارىا التجارية السياسة أدكات" حكؿ بحثية دراسة االقتصاد، في المتخصص مدكنة منشكرات -2

 :االلكتركني المكقع عمى ،"االقتصادية

HTTP://ECOMEDFOT.BLOGSPOT.COM 

   07:37 بتكقيت 16/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 :االلكتركني المكقع ،TRADING SECRETS مكقع عمى منشكر اردات،الك  احبلؿ استراتيجية - 3

HTTPS://TRADING-SECRETS.GURU/ 

   08:45 بتكقيت 16/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

http://socio.montadarabi.com/t3680-topic
https://esa.un.org/techcoop/documents/Trade_Arabic.pdf
http://www.economy.gov.ae/ARABIC/MINISTRY/MINISTRYSECTORS/FOREIGNTRADESECTOR/TRADE-NEGOTIATIONS-WTO/PUBLICATIONS/PDF
http://www.economy.gov.ae/ARABIC/MINISTRY/MINISTRYSECTORS/FOREIGNTRADESECTOR/TRADE-NEGOTIATIONS-WTO/PUBLICATIONS/PDF
http://www.economy.gov.ae/ARABIC/MINISTRY/MINISTRYSECTORS/FOREIGNTRADESECTOR/TRADE-NEGOTIATIONS-WTO/PUBLICATIONS/PDF
http://ecomedfot.blogspot.com/
https://trading-secrets.guru/
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 المكقع مىع ،"مكضكع" العربي المكقع منشكرات االقتصادية، السياسة مفيكـ العبادم، كفاية - 4

 :االلكتركني

HTTP://MAWDOO3.COM 

   08:09 بتكقيت 18/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 الميبية المنظمة منشكرات النجاح، كمتطمبات كالعامة االقتصادية السياسات شامية، اهلل عبد - 5

 :الرابط عمى .01 ص ،2016 مام ،[ ليبيا ] طرابمس كاالستراتيجيات، لمسياسات

HTTP://LOOPSRESEARCH.ORG/MEDIA/IMAGES/PHOTOJ7EMCA2D1S.PDF 

   09:10 بتكقيت 18/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 :لكتركنياال المكقع عمى منشكر الصيني، االقتصاد عف عاـ نبذة  - 6

HTTP://ARABIC.CRI.CN/CHINAABC/CHAPTER3/CHAPTER30101.HTM 

   22:18 بتكقيت 20/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 شعبال صحيفة ] ،2001يكنيك بتاريخ أنشئت أكنبليف اليكمية الشعب صحيفة منشكرات - 7

 العالمية التجارة منظمة الى الصيف انضماـ :تعميؽ ،[ الشعب شبكة الصينية أكنبليف االلكتركنية

 :االلكتركني المكقع عمى منشكر .2011 عاـ كالعالـ لمصيف كبيرة نعمة

HTTP://ARABIC.PEOPLE.COM.CN/31659/7672506.HTML 

 00:32 بتكقيت 20/09/2017 يكـ االطبلع: تاريخ

 :لممنظمة اإللكتركني المكقع اإلسبلمي، التعاكف منظمة تاريخ  - 8

HTTPS://WWW.OIC-OCI.ORG/PAGE/?P_ID=56&P_REF=26&LAN=AR 

  19:01 بتكقيت 20/11/2017 كـي االطبلع: تاريخ

 5األجنبية5 بالمغة ثانيا 

1 – BEKENICHE OTMANE, L’ALGERIE, LE GATT ET L’OMC. L’OFFICE DES PUBLICATION 

UNIVERSITAIRE, ORAN, L’ALGERIE.2006 

http://mawdoo3.com/
http://loopsresearch.org/media/images/photoj7emca2d1s.pdf
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter3/chapter30101.htm
http://arabic.people.com.cn/31659/7672506.html
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar
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 142 ................................................................................................. انحكىيُت

 148 ......... يسخقبم انذول انُبيُت فٍ ظم انُظبو انخجبرٌ انذونٍ انًخعذد األطرافالباب الثاني: 

 149 .. يُت واألقم ًَىااِثبر انًحخًهت نهُظبو انجذَذ نهخجبرة انذونُت عهً انذول انُبالفصل األول: 

 150 ........ يُظًت انخجبرة انعبنًُت ويذي يسبهًخهب فٍ حًُُت اقخصبداث انذول المبحث األول:

 150 ..................................... طبُعت انعالقت بٍُ يفهىيٍ انخجبرة وانخًُُت المطلة األول:

 162 ............ اَعكبسبث أحكبو يُظًت انخجبرة انعبنًُت عهً االقخصبد انعبنًٍ المطلة الثاني:

 173 .. احفبقبث ححرَر انخجبرة يخعذدة األطراف واَعكبسبحهب عهً دول انجُىةالمبحث الثاني: 

 174 .................... جبرة فٍ االحفبقبث انقطبعُت وغُر انقطبعُتأثر ححرَر انخالمطلة األول: 

 208 .................................. انسُبدة فٍ ظم أحكبو يُظًت انخجبرة انعبنًُتالمطلة الثاني: 

 221 ..................حذاعُبث عىنًت انخجبرة عهً انصعُذ انذونٍ وآنُبث يىاجهخهبالفصل الثاني: 

انخحذَبث انخٍ حفرضهب احفبقبث انًُظًت انعبنًُت نهخجبرة عهً دول انجُىةالمبحث األول: 

............................................................................................................ 222. 

أَشطت يُظًت انخجبرة انعبنًُت ودورهب فٍ حطىَر انخشرَع االقخصبدٌ نهذول المطلة األول: 

 223 ............................................................................. انُبيُت وانبهذاٌ األقم ًَىا

 237 ............أهى االشكبنُبث انخٍ َطرحهب االَضًبو نًُظًت انخجبرة انعبنًُت المطلة الثاني:
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 248 ........... االسخراحُجُبث واِنُبث انًقخرحت نًىاجهت اَعكبسبث االَضًبو المبحث الثاني:

حىجُه انسُبست انخجبرَت ووضع خطت اسخرحُجُت قبَىَُت نهخًُُت االقخصبدَتالمطلة األول: 

............................................................................................................. 248 

اقبيت انخكخالث االقخصبدَت كآنُت نًىاجهت ححذَبث االَضًبو نهًُظًت انعبنًُت المطلة الثاني: 

 263 .................................................................................................... نهخجبرة

 277 ....................................................................................................... اتمة:خ

 287 ............................................................................................. قائمة المراجع:

324.....................................................................................................:سرهفلا  
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  ممخص5

 حيث لمتجارة، العالمية المنظمة لظيكر األساسي الدافع كاف المتشابكة كطبيعتيا الدكلية العبلقات تطكر

 منظمة قانكف لمناقشة الباحثيف مف العديد انتباه لفت الذم األمر الدكلي التجارم النظاـ ادارة عاتقيا عمى أخذت

 الدراسة ىذه تضمنتو ما ىذا النامية، الدكؿ عمى ذلؾ عف المترتب األثر عمى أساسا التركيز مع العالمية التجارة

 األسئمة مف كغيرىا اإلشكالية ىذه عف لئلجابة ،تبعية أـ تكاممية كانت ما إذا الطرفيف بيف العبلقة  طبيعة لتحديد

 العالمية، التجارة لمنظمة القانكني التنظيـ األكؿ الباب في تضمنت البحث، ليذا ثنائية خطة عمى العتمادا تـ الفرعية

 .األطراؼ متعدد التجارم النظاـ ظؿ في النامية الدكؿ مستقبؿ الثاني الباب يبحث حيف في

 النامية. الدكؿ عمى كآثارىا الميةالع التجارة منظمة العالمية، التجارة منظمة قانكف الجات، اتفاؽ الدالة5 الكممات

Résumé: 

Le développement et l'interdépendance des relations internationales ont été le principal 

motif de l'émergence de l'Organisation mondiale du commerce, qui a pris en charge la gestion 

du système commercial international, ce qui a attiré l'attention de nombreux chercheurs pour 

discuter du droit de l'OMC et mettre l'accent sur l'impact sur les pays en développement. 

C’est ce qui est inclus dans cette étude pour déterminer la nature de la relation entre les 

deux parties, Est-ce que complémentaire ou subsidiaire. Afin de répondre à ce problème et à 

d'autres sous-questions, un plan bilatéral pour cette recherche a été adopté. La partie I 

comprend l'organisation juridique de l'Organisation mondiale du commerce, tandis que la 

deuxième partie examine l'avenir des pays en développement dans le cadre du système 

commercial multilatéral. 

Les mots clets: GATT, Droit de l’OMC, l’Organisation Mondiale du Commerce et l’impact 

sur les PED. 

Summary: 

The development and interrelated nature of international relations have been the main 

motive for the emergence of the World Trade Organization, which has taken over the 

management of the international trading system, and has attracted the attention of many 

researchers to discuss the WTO law with the main focus on the impact on developing 

countries. 

This is what is included in this study to determine the nature of the relationship 

between the two parties whether it is complementary or subsidiary In order to answer this 

problem and other sub-questions, a bilateral plan for this research was adopted. Part one 

includes the legal organization of the World Trade Organization, while the second part 

examines the future of developing countries under the multilateral trading system. 

Key words: GATT, The WTO law, The World Trade Organization impact on developing 

countries. 
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