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 راقــــة العـــجمهورٌ           
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً   
 الىــــة دٌــــجامع              
 ةـــــكلٌة القانون و العلوم السٌاسٌ   
 / الدراسة المسابٌة ونـــــم القانــــقس 
 

 ينظًت انخجارة اندونيت

 ) اننظريت وانىاقع واملسخقبم (
 

ىو ـــــــىٌ و انعهــــــت انقاَــــ( اىل كهي مـــىد كايــــىل عبـــبخت ) ــــــه انطانبــــج بــــث حقديـــحب

ىس ـــادة انبكانىريـــم شهـــاث َيـــــــٍ يخطهبـــــــزء يــى  جـــــىٌ وهــــت / قسى انقاَــــــــــانسياسي

 ..ىٌ ـــي انقاَـــــف

 بإشراف

 كاظى  ياسني عًارو . و . 

 و 7182هـ                                      8341                 
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 بسى اهلل انرمحٍ انرحيى 

ينا  ِ اا اَّلذ نُوا َيا َأُّيه اماُكْ  تاأُُْكُوا لا  أ ما ايْناُكْ  َأْموا لذ  ِِبمْبااِطلِ  ب
ِ
ا

ة   تاُكونا  َأنْ  اض   عانْ  ِِتاارا لا  تارا ُكْ  تاْقُتلُواِمنُْكْ ۚ وا ۚۚ  َأنُْفسا

نذ 
ِ
ا  ا ِحمي ا اّللذ نا ِبُكْ را  ﴾٩٢﴿ َكا

 

 صدق هللا امعظمي 

 

 سورة امنساء 

 ( ٩٢أ يـــة ) 
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 الاهـــــــــداء 
 

 أْذي ْزا انثذث انًرٕاضع إنى أتً انزي نى ٌثخم عهً ٌٕياً تشـــــــًء ...

ٔإنى يٍ ذرساتك انكهًاخ نرخشج يعثشج عٍ يكٌُٕ راذٓا يٍ عهًرُـــــــً ٔعاَـد 

انصعاب ألصم إنى يا أَا فٍـــّ ٔعُذيا ذكسًَٕ انًٕٓو أسثـــخ فـــــً تذــــش 

 دُآَــــا نٍخفــــف يــــٍ آاليً   .. أيـــــً ...

 إنى يٍ عهًًُ انُجاح ٔانصثش  .. إنى يٍ افرقذِ فً يٕاجٓح انصعــــــاب

 ٔنى ذًٓهّ انذٍَا ألسذٕي يٍ دُاَـــــّ.. صٔجــــــــً ) سدًّ هللا ( ...

 ٔانى اخٕذً ٔ اخٕاذــــــً ٔأالدي ) سُذي فً انذٍاج (  ...

 انٍٓــــى جًٍعــــــا" اْــــــذي ثًـــشج جٓـــــذي ...

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 شكــــــر وتقديـــــــر
 

 األمٌنن الرسول ـــد المرسلٌــــالم على سٌـــالســــن والصالة ورب العالمٌ د هللـــالحم

ن ـــد وعلى اله وصحبه ومــــا محمــــاء سٌدنــــم االنبٌــــن وخاتـــــق اجمعٌـــرف الخلـــــواش

 ن .ــــوم الدٌـــــالى ٌ بإحســــانم ـــتبعه

 

ر الى االستاذ عمار ٌاسٌن كاظم  المشرف ـــــر والتقدٌــر الشكـــبواف أتقـــــدمالٌسعنـــً اال ان 

الحظات ات سدٌدة ومـن توجٌهـــه مـــازه لما قدمـــً فً انجـــث الذي ساعدنــــلبحذا اــعلى ه

 . فجزاه هللا خٌر الجزاء .قٌمة التً قومت بحثً هذا 

 

م ــــة القانون والعلوم السٌاسٌة / قســـادة كلٌـــان الى عمــــر واالمتنــبالشك أتقدمكــما 

 ة ..ـــرة الدراســـارز خالل فتــب م من دورـــان لهـــون لما كـــالقان

 

ذا البحث ـــــــال هـــــً اكمـــــً فـــم معــــن اسهـــل مــــاء الى كــــر والثنــــدم بالشكــــواتق

 اء ..ــــة لهم دوام العطــــمتمنٌ

 
 ومــــن هللا التوفٌــــــــــق ..

 
 
 
 
 
 

 البـــاحثة 
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 المشـــــــــــــــــرفاقــــــرار 

 

 ) ةــارة الدولٌــــالتج ةـــمنظم)  ومــــــالموسث ــــــذا البحـــــداد هــــد إن إعـــــاشه

ة القانون ـــً كلٌـــــً فـــــت إشرافــــرى تحــــد جــق ل ( (ــــــع والمستقبـــــة والواقـــــالنظرٌ

ادة ـــــل شهــــــزء من متطلبات نٌـــــــو جـــجامعة دٌالى ، وه والعلوم السٌاسٌة /

 .ً القانون ـــالبكالورٌوس ف

 

 

 

 م . م .                                                      

 

 /    التوقٌع                                

 

 /    التارٌخ                              
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 ةــــــدمــــالمق
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 : التعرٌف بالموضوع -اوال" 

 وشروط وعضوٌه وتنظٌم خصابص لها العالمٌة المنظمات باقً مثل منظمة انها العالمٌة التجارة منظمة

 تفوقها ربما بل األهمٌة حٌث من المنظمات باقً عن تختلف الوقت نفس وفً ، ومساوئ واضرار عضوٌه

 فً اهمٌة من للتجارة ما ٌعلم وكلنا التجارٌة معامالتهم وتنظٌم الناس بحٌاة مباشره عالقه من لها لما اهمٌه

 تلك من لبعض تطرقنا انفا المقدم بحثنا فً ، وتزدهر الحٌاة تقوم وعلٌها بها حٌث والمجموع الفرد حٌاة

 مطالب واربع مبحثٌن الى البحث تقسٌم بموجبه تم ، العالمٌة التجارة لمنظمة واالساسٌة العامة المالمح

 التجارة لمنظمة النظري الواقع تضمن االول المبحث ، كالتالً وكانت فروع ثمانٌة الى المطالب وتقسٌم

 االول فرعٌن على المطلب احتوى وعضوٌتها الدولٌة التجارة منظمة نشاه بعنوان االول مطلبان وفٌه الدولٌة

 للمنظمة االنضمام عنوانه االول المطلب من الثانً والفرع الدولٌة التجارة منظمة  لنشؤة التارٌخً التطور

 فرعٌن حتوىاو الدولٌة التجارة منظمه ووظابف اهداف عنوانه ثانً بمطلب اردفنا ثم ، منها واالنسحاب

 ثم . الدولٌة التجارة منظمة وظابف بعنوان والثانً الدولٌة التجارة منظمة اهداف عنوانه االول الفرع اٌضا

 فاردفنا العراق بلدنا على وتاثٌرها العالمٌة التجارة مةظمن هٌة ما معرفة فً نتوسع ان علٌنا لزاما كان

 االثار هو المبحث عنوان وكان ، فروع واربعة مطلبٌن ضم التنظٌم فً االول المبحث  مثل كان ثانً بمبحث

 فً االول المطلب عنوان والمستقبل الحاضر الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام على المترتبة االقتصادٌه

 فرعٌن االول المطلب تضمن ، الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام وسلبٌات اٌجابٌات كان الثانً مبحثنا

 االنضمام سلبٌات بعنوان الثانً والفرع الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام اٌجابٌات عنوانه االول الفرع

 الدولٌة التجارة منظمة بٌن العالقة على نتعرف ان علٌنا لزاما كان بحثنا ةنهاٌ فً الدولٌة التجارة منظمة الى

 االول الفرع هما اٌضا فرعٌن احتوى الثانً المبحث الثانً المطلب هو خاص مطلب افردنا العراق وبلدنا

 الى العراق انضمام على المترتبة االقتصادٌة االثار الثانً والفرع الدولٌة التجارة منظمة الى العراق انضمام

 تعم ان ارجو . المتواضع بحثنا فً الٌه اإلشارة تم ما مجمل هاعال التقدٌم كان . الدولٌة التجارة منظمة

  . وبنوده فقراته صٌاغه فً وفقت قد اكون وان به الفابدة
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 اهمٌـــــة البحــــث : -ثانٌا" 

 
تعد دراسة منظمة التجارة الدولٌة من الدراسات التً تحتل االولوٌة فً عالمنا المعاصر لما تمثله هذه 
المنظمة فً المجتمع الدولً من اهمٌة كبٌرة بالنسبة للدول االعضاء وغٌر االعضاء وألهمٌتها فً ادارة 

تمارس  وألنهاة فً العالم ودورها النظام الدولً الجدٌد ومن اجل اعطاء فكرة بسٌطة عن هذه المنظمة المهم
 نشاطات متعددة منها ماهو اقتصادي وسٌاسً وفكري وثقافً خطٌر تهم المجتمع الدولً برمته .

 

 اشكالٌة البحــــــث : –ثالثا" 
 

ان التجارة الدولٌة الٌوم هً تحدي الدول والمإسسات وتحتاج لخبرة وثقافة ومإسسات خبٌرة فً ضبط 
 طرق التسوٌق الدولً ، ودراسة تحدٌات االتفاقات وتحدٌات االنفتاح التجاري العالمً .المواصفات وتحسٌن 

. انها تضع البلد التجارة الدولٌة  ةومن جملة التحدٌات والمشكالت التً تواجه البلدان التً تنظم الى منظم
عموما" فً مواجهة مع منافسٌن عالمٌٌن ٌمتلكون الخبرة والتكنلوجٌا المتطورة ، وان االنفتاح التام 

من شؤنه ان ٌعرض االقتصادات الضعٌفة الى منافسة غٌر عادلة  الجمركٌةالعالمٌة والغاء الرسوم  لألسواق
 وغٌر متكافبة . 

 

 منهجٌـة البحــــث : –رابعا" 

 

وذلك من خالل التعرف على ماهٌة منظمة التجارة المنهج الوصفً  لألسلوبتناول هذا البحث وفقا" تم 

الدولٌة ونشؤة المنظمة وعضوٌتها واهدافها ووظابفها واالثار المترتبة على االنضمام للمنظمة والسلبٌات و 

 االٌجابٌات المترتبة  نتٌجة االنظمام الى منظمة التجارة الدولٌة .

 

 تقسٌـــم البحـــــــث :  -خامسا"  

 
 ة عبارة عن مطلبٌن : الدولٌ التجارة لمنظمة النظري الواقع -: االول المبحث -

 تناول نشؤة منظمة التجارة الدولٌة وعضوٌتها . / المطلب االول 

 / اهداف ووظابف منظمة التجارة الدولٌة .المطلب الثانً 

االثار االقتصادٌة المترتبة لى االنضمام الى منظمة التجارة تطرقت فٌه الى  -المبحث الثانً : -

 الدولٌة وتضمن مطلبٌن :

 المطلب االول / االثار المترتبة على االنضمام منظمة التجارة الدولٌة .

 المطلب الثانً / االثار المترتبة على انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولٌة .

 

 

 

 

 االول المبحث
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 الدولٌة التجارة لمنظمة النظري الواقع

 

 والواقع وانضماما نشؤة الدولٌة التجارة منظمة لمفهوم بإٌجاز التطرق سٌتم المبحث هدا فً :- تمهٌد

 حجٌة لها معنوٌة قانونٌة وشخصٌة ملزمة تجارٌة منظمة واصبحت تكونت وكٌف النشؤة ولمراحل التارٌخً

 بمفهوم وااللتزام المنظمة ببنود االلتزام ٌعد حٌث عضوٌتها من واالنسحاب لها االنضمام وشروط الزام

 : هما مطلبٌن ىال المبحث اذه تقسٌم ٌتم سوف لكذول . مةظللمن والمعنوٌة المادٌة العضوٌة

 

 

  . وعضوٌتها الدولٌة التجارة منظمة نشؤة : االول المطلب

 . الدولٌة التجارة منظمة ووظابف اهداف : الثانً المطلب
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  -: وعضوٌتها الدولٌة التجارة منظمة نشؤة / االول المطلب

 

 النشؤة وماهٌه بكٌفٌة  االلمام نستطٌع به حٌث االهمٌة من الدولٌة التجارة منظمة نشؤة بموضوع االلمام ان

 فً المهم ودورها والمعنوي القانونً سلطانها مد ومدى المنظمة عمل حدود معرفة نستطٌع كذلك للمنظمة

  . العالمٌة التجارة

  خلٌفة وهً عمرا العالمٌة المنظمات اصغر من واحد وهً 1995 عام الدولٌة التجارة منظمة أنشبت

 ان من وبالرغم ، الثانٌة العالمٌة الحرب اعقاب أنشبت التً "والتجارة الجمركٌة للتعرٌفات العامة االتفاقٌة"

  . كثٌرا تطور قد التجاري النظام ان اال العهد حدٌثة مازالت الدولٌة التجارة منظمة

  -: نـــــفرعٌ الى المطلب هذا تقسٌم سٌتم لذا

  . الدولٌة التجارة منظمه لنشؤة التارٌخً التطور : االول الفرع

 . منها واالنسحاب للمنظمة مامضاالن : الثانً الفرع
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 -:  الدولٌة التجارة منظمة لنشؤة التارٌخً التطور : االول الفرع

  : ٌلً وكما موجز بشكل ذكرهما ٌتم سوف لذلك بمرحلتٌن تمر المنظمة شؤةن ان

  ( 1979 – 1947ً ) عام بٌن المفاوضات -ى :األول المرحلة -: اوال

  أنسً ولةـــــوج 1947م اـــــع ( سوٌسرا ) فــــــجنٌ جولة  :ًــــــه التفاوضٌة والتـــــالج ذهـــــــوه    

 جنٌف ةـــوجول  1951 – 1951ً ـــــعام بٌن(  برٌطانٌا)  توركاي وجولة   1949 امـــــع ) اـــــفرنس) 

 بٌن  ( سوٌسرا  فً جنٌف)  دٌلون ةـــــوجول  1956 – 1952ً ـــــــعام نــــبٌ(   سوٌسرا)  

 وجولة ، 1967 – 1964 عامً بٌن  )  سوٌسرا فً جنٌف)  كنٌدي وجولة ، 1961 – 1961عامً

 .    1979 – 1973  عامً بٌن  )الٌابان( طوكٌو

 ( 1994 – 1986)   عامً بٌن المفاوضات  :الثانٌة المرحلة

 السبب شكلت التً والعوامل التغٌرات من الكثٌر طوكٌو، جولة مفاوضات بعد العالمً، االقتصاد شهد    

 التضخم معدالت ارتفاع إن إذ المفاوضات؛ من جدٌدة جولة فً البدء على عام دولً توافق فً الربٌس

 سٌاسات انتهاج على الدول بعض حمل اإلجمالً، المحلً الناتج معدالت انخفاض ثم ومن والبطالة،

 النفط، أزمة بظهور تفاقما   االقتصادي التردي وازداد .الدولٌة التجارة نمو معدالت على انعكست انكماشٌة،

 الفترة تلك فً كان العالمً االقتصاد إن وحٌث  1982عام بدأت التً النامٌة، للدول الخارجٌة الدٌون وأزمة

 بٌن التجارٌة التوترات تفاقمت فقد آسٌا، وشرق وأمرٌكا أوروبا فً وخاصة اإلقلٌمٌة، التكتالت على ٌقوم

 النزاعات دون وٌحول التجارٌة، المبادالت ٌإطر مإسساتً إطار عن البحث إلى قاد ما ، التكتالت تلك

 إنشاء ضرورة إلى أخرى مرة الحاجة وظهرت المختلفة، بؤشكالها الحمابٌة واإلجراءات بٌنها فٌما االقتصادٌة

 االتفاقٌات، هذه محتوى على الدول جمٌع تتعرف أن المهم من فإن هذا أجل ومن .العالمٌة التجارة منظمة

 ترتٌب باستطاعتها ٌكون حتى اٌجابٌة، أم كانت سلبٌة آثار، من علٌها ٌترتب سوف ما طبٌعة تتبٌن وأن

 من العالمٌة للتجارة الجدٌد النظام ٌتٌحه قد مما لالستفادة والخارجٌة، الداخلٌة سٌاساتها ومراجعة أوضاعها

 أضرار من عنه ٌنتج قد ما ولتفادي فرص،
(1)  

 من تعانً خاص، بشكل العربٌة والدول عام، بشكل النامٌة الدول أن على هنا التؤكٌد ٌصح المجال هذا فً

 االنطالق على قدرتها وعدم تخلفها وثانٌهما العالمٌة، للتجارة الراهن النظام فً موقعها ضعف أولهما :أمرٌن

 . ( 2) التنمٌة طرٌق على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2111 ، اللبنانٌة المصرٌة الدار ، القاهرة ، "الدولٌة التجارة فً العربً العالم مستقبل ، واإلقلٌمٌة العولمة: " المجذوب أسامة  -1

 . 76 – 73 ص ،

 . 76 – 73 ص ، المصدر السابق :  المجذوب أسامة -2
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 : -الدولٌة التجارة لمنظمة التنظٌمً الهٌكل

 المادة ومسإولٌاتها اختصاصاتها حددت تنظٌمٌة، أجهزة خالل من مهامها الدولٌة التجارة منظمة تمارس 

 -:التالٌة اإلدارٌة المستوٌات من تتؤلف وهً إنشابها، اتفاقٌة من الرابعة

 وتتلخص المنظمة، فً "التشرٌعٌة" السلطة باعتباره الوزاري، المإتمر فً وتتمثل :الربٌسة األجهزة -أوال  

 االقتصاد فً المتغٌرة المعطٌات مع للتجارة المنظمة اإلطراف متعددة القوانٌن بتكٌٌف السماح فً مهمته

 .للمنظمة الٌومٌة اإلدارة ٌضمن الذي "التنفٌذي" الجهاز وهو العام والمجلس العالمً،

 األعضاء، الدول فً التجارة وزراء من وٌتكون المنظمة، فً سلطة أعلً وٌعتبر :الوزاري المإتمر •

 مرة الوزاري المإتمر وٌجتمع المنظمة، عمل بآلٌات المتعلقة القرارات التخاذ الربٌس المصدر وهو

 بالتجارة، الخاصة االتفاقٌات على بناء المهام، لتنفٌذ لجان بتشكٌل وٌقوم األقل، على عامٌن كل

 السٌاسً االتجاه تحدٌد خالله ٌتم كما المناسب، اإلجراء التخاذ العام المجلس إلى تقرٌرا وترفع

(1)للمنظمة
 . 

 األهمٌة، حٌث من الوزاري المإتمر وٌلً األعضاء، الدول جمٌع ممثلً من ٌتكون :- العام المجلس •

 الوزاري، المإتمر إلٌه ٌسندها التً تلك منها وظابف عدة وله الحاجة، دعت كلما اجتماعاته وٌعقد

 حقوق ومجلس الخدمات، تجارة ومجلس السلع، تجارة مجلس مثل مساندة، أجهزة المجلس وٌنشا

 له وتخضع التجارٌة، السٌاسات وفحص التجارٌة، المنازعات لفض جهاز أنه كما الفكرٌة، الملكٌة

 اتفاقٌة من الخامسة المادة تخول كما العمل، ومجموعات الفرعٌة واللجان القطاعٌة المجالس جمٌع

 الدولٌة الحكومٌة المنظمات مع الالزمة الترتٌبات اتخاذ العام المجلس العالمٌة التجارة منظمة

 .المنظمة بمسإولٌات مسإولٌاتها تتصل التً األخرى،

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكتاب لدراسات العالمً المركز ،بنغازي ، 2ط  ، المثوثً الجبالً عثمان  ، ترجمة ،"العالمٌة التجارة منظمة : " بلٌن اولٌفٌٌه 1

 . 31ص  ،2117 األخضر،
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 .عملها أداء فً الربٌسة األجهزة مساعدة مهمتها :الفرعٌة األجهزة -ثانٌا

 

 

 من كل عمل سٌر مراقبة بغرض العام، المجلس إشراف تحت تعمل " : القطاعٌة"  المجالس 

 متاحة فٌها والعضوٌة الحاجة، عند المجالس هذه وتجتمع األطراف، متعددة التجارٌة االتفاقٌات

  -: نـــــم وتتكون  .استثناء دون األعضاء الدول لممثلً

 اإلجراءات ولجنة الزراعٌة، اللجنة منها لجان، عدة على وٌحتوي  : CTG السلع تجارة مجلس •

 .اإلغراق ضد الممارسات ولجنة المنسوجات، مراقبة ولجنة الوقابٌة،

 حول المفاوضات مجموعة منها مجموعات عدة على وٌشرف : CTS الخدمات تجارة مجلس •

 .المصرفٌة الخدمات تجارة ولجنة االتصاالت،

 ذات الفكرٌة الملكٌة بحقوق المتعلقة القضاٌا ببحث وٌهتم : TRIPS الفكرٌة الملكٌة حقوق مجلس •

 .بالتجارة العالقة

 

 :لجان أربع هً :الفرعٌة اللجان -1

 .البٌبة على التجارة تؤثٌر بدراسة وتعنى :والبٌبة التجارة لجنة •

 

 .نموا   األقل الدول وباألخص الثالث بالعالم تهتم :والتنمٌة التجارة لجنة •

 

 على ترد التً بالقٌود االستشارات وتقدم :المدفوعات بمٌزان ترتبط ألهداف المفروضة القٌود لجنة •

 .المدفوعات بمٌزان ترتبط ألهداف التجارة

 

 (1) للمنظمة الداخلٌة المسابل على وتشرف :واإلدارة والمالٌة المٌزانٌة لجنة •

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمً المركز ، بنغازي ، 2ط  ، المثوثً الجبالً عثمان :ترجمة  ، السابق المصدر ،"العالمٌة التجارة منظمة    : "بلٌن اولٌفٌٌه 1

 . 31ص  ، 2117 األخضر، الكتاب لدراسات
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  -: منها واالنسحاب للمنظمة االنضمام / الثانً الفرع

 

"  1947" الجات   اتفاقٌة فً األعضاء الدول جمٌع تعتبر االتفاقٌة من عشرة الحادٌة للمادة وفقا    

 ،1995ٌناٌر فً تؤسٌسها منذ العالمٌة، التجارة منظمة فً أصلٌٌن أو ربٌسٌن أعضاء األوروبٌة والجماعة

 .دابمٌن مراقبٌن كؤعضاء المنظمة بعضوٌة دولٌة منظمات سبع تحظى كما

 ٌتمتع منفصل، جمركً إقلٌم أو دولة ألي للمنظمة التؤسٌسٌة االتفاقٌة من عشرة الثانٌة المادة وتجٌز    

 مع علٌها ٌتفق التً بالشروط االتفاقٌة، إلى ٌنضم أن الخارجٌة، التجارٌة عالقته تصرٌف فً تامة باستقاللٌة

 الكلً القبول مبدأ وفق بها، الملحقة األخرى التجارٌة االتفاقات على المنظمة إلى االنضمام وٌسري المنظمة،

 وٌشمل منها، االنسحاب حق علً للمنظمة التؤسٌسً المٌثاق من عشرة الخامسة المادة تنص كما .عدمه أو

 طلب تلقى على أشهر ستة بعد نافذا   وٌصبح األطراف، متعددة التجارٌة االتفاقٌات جمٌع كذلك االنسحاب

 .االنسحاب

 :الدولٌة التجارة لمنظمة االنضمام شروط  -

 لألوضاع وافٌة دراسة به مرفق طلب تقدٌم إلٌها االنضمام فً الراغبة الدولة على المنظمة تشترط    

 بإجراء وااللتزام جمٌعها، (GATT) الجات اتفاقٌات بؤحكام بااللتزام وتعهد الوطنٌة، والتجارٌة االقتصادٌة

 اتفاقٌات فً علٌها المنصوص االلتزامات وقوانٌنها لوابحها لتطابق االقتصادٌة لألوضاع هٌكلٌة تعدٌالت

 الدول من أي على االتفاقٌات أحكام تطبٌق عدم فً االنضمام طالبة الدولة رغبت وإن .(GATT) الجات

 بقبول الوزاري المإتمر قرار صدور بعد ذلك لها ٌحق ال ألنه طلبها، فً ذلك تبٌن أن فعلٌها األعضاء،

 . (1) للمنظمة التؤسٌسٌة االتفاقٌة حددته الذي االستثناء إلى استنادا وذلك عضوٌتها،

 :  اآلتً فً باختصار ذكرها فٌمكن لالنضمام الدول تتخذها التً الخطوات أما

 العام، المجلس قبل من الطلب هذا فً النظر وٌعقبه السكرتارٌة، إلى االنضمام طلب تقدٌم مرحلة  -1

 المجموعة، لهذه ربٌسا وتعٌن الدولة، مع للتفاوض عمل لجنة السكرتارٌة تعٌن الطلب قبل وإذا

 .المنظمة لدى المعتمدٌن السفراء أحد من تختاره

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44 – 42ص  ، 2114 ، الوطنٌة المكتبة،  الرٌاض ،"العالمٌة التجارة منظمة : " اللقمانً سمٌر - 1 
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 االقتصاد عن مذكرة تقدٌم وٌشمل العضوٌة، طالبة الدولة قبل من للمفاوضات اإلعداد مرحلة   -2

 ودراستها، علٌها لالطالع المنظمة فً األعضاء الدول على توزع الخارجٌة، التجارة ونظام الوطنً

 .  العضوٌة تطلب التً للدولة أسبلة وتوجٌه

 

 تحدٌد وعلى سقوفها، وتثبٌت الجمركٌة التنازالت حول نهابً اتفاق فٌها تم قد ٌكون التً المرحلة -3

 تقرٌرها العمل مجموعة تعد عندها فٌها، التجارة تحرٌر سٌتم التً الخدمات قطاعات التزامات

 من ملحقاته مع االنضمام بروتوكول مشروع مسودة وتعد للعضوٌة، الدولة بتنسٌب وقرارها النهابً

 العام للمجلس وترفع سابقا، علٌها االتفاق تم التً الخدمات وجداول الجمركٌة، التعرٌفة جداول

 االنضمام وٌصبح بذلك، العضو ٌبلغ علٌها الموافقة تمت ومتى .علٌها للموافقة الوزاري والمإتمر

 . البروتوكول توقٌع من ٌوما   31 بعد المفعول نافذ

 

 

 على أنه ترى المهٌمنة الكبرى الصناعٌة الدول أن إلى الدراسات إحدى تشٌر انه إلً هنا اإلشارة وتجدر   

 الالزمة الشروط من جملة تستوفً أن العالمٌة التجارة منظمة إلً االنضمام فً ترغب التً الدول بعض

 األطفال تشغٌل وعدم الفكرٌة، الملكٌة وحماٌة اإلنسان، حقوق وحماٌة دٌمقراطً نظام إقامة :أهمها لذلك،

 والمعاهدات المواثٌق مع ٌتطابق بشكل القانونٌة أنظمتها فً جوهرٌة إصالحات وإجراء العمل، سن دون

 .  ( 1) ة السابق المجاالت فً المتعددة الدولٌة

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الموقع نقال من ،بحث منشور على االنترنت  ،"العالمً االقتصاد على العالمٌة التجارة منظمة تؤثٌر"  : مصطفى محمد سٌدي ولد 1

www. Aljazeera. net 
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 الدولٌة التجارة منظمة ووظابف أهداف / الثانً المطلب

 

 هذا فً الٌها التطرق ٌتم سوف التً االمور اهم من العالمٌة التجارة منظمة ووظابف بؤهداف االلمام ان

 اشد من هو معٌنة منظمة اهداف ومعرفه , المنظمة تلك عمل وكٌفٌة طرٌقة معرفة لغرض وذلك المطلب

 . قوانٌنها تحت واالندراج صفوفها فً واالنخراط المنظمة لتلك االنضمام من والمجموعات لألفراد الحوافز

 تشجٌعه الى ذلك سٌإدي معٌنه لمنظمة المنظم متطلبات مع متوافقة المعالم واضحه تكون عندما االهداف

  . الٌها لالنضمام

  : اآلتٌـــــن الفرعٌن فً المطلب هذاول تنا سٌتم ذلكـــــول

 

  . ٌةالدول رةالتجا منظمه اهداف : االول الفرع

 . ٌةالدول التجارة منظمة وظابف : الثانً الفرع
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 :   الدولٌة التجارة منظمة أهداف :- االول الفرع

 

 هو كما بقً الربٌس الهدف أن إال العالمٌة التجارة منظمة مٌالد منذ السنٌن مر على "الجات" دور تغٌر

 تتعلق ثالثة ربٌسٌة مجاالت هناك الغاٌة، هذه ولتحقٌق .األعضاء األقطار بٌن الحرة التجارة زٌادة إلى ٌدعو

 .العوابق وإزالة القٌود لتخفٌف الدولٌة التجارة بنظام

 المبادئ الخصوص وجه وعلى الخارجٌة، التجارة نظم بتؤسٌس ٌتعلق فٌما للسلوك قانونا   تقدم أنها : أوال  

 ً وه "الجات"  اتفاقٌة بموجب التجارٌة السٌاسة تملً التً الخمسٌة اإلرشادٌة

 اتفاقٌات على الموقعٌن أن ٌعنً وهذا ."للجات" األساسً المبدأ أو رعاٌة األكثر الدولة معاملة -1

 .الخصوص وجه على بالمنظمة تجاري شرٌك ضد تمٌٌزٌة تجارٌة قٌود وضع ٌستطٌعون ال المنظمة

 الشروط نفس ٌقدم أن علٌه فإن آخر قطر إلى تجارٌة امتٌازات األقطار أحد قدم إذا ذلك على وعالوة

 .المنظمة فً اآلخرٌن األعضاء جمٌع إلى

 التجارة أمام الحواجز إزالة هو للمنظمة العام الهدف بٌنما : الجمركٌة التعرفة خالل من الحماٌة -2

 كان ولما .للتحقٌق قابل غٌر الهدف هذا ٌكون المجاالت بعض فً بؤنه أٌضا   تعترف أنها إال نهابٌا  

 تكون أن ٌجب فإنها التجارٌة، الحماٌة وجود من البد كان إذا أنه من للتؤكد تهدف فإنها كذلك، الحال

 األخرى الحماٌة أشكال من شفافٌة أكثر الجمركٌة التعرٌفات حواجز ألن جمركٌة تعرٌفات شكل على

 .بكثٌر للقٌاس أسهل وتؤثٌرها

 ما، قطر إلى مستورد منتج دخول حالة فً ٌقضً للجات الثالث الربٌس الهدف :الوطنٌة المعاملة -3

 .محلٌا   منتج أنه لو كما والضرابب التشرٌعات نفس إلى بإخضاعه

 أنه هو علٌه المتعارف ولكن المنظمة مٌثاق ضمن االصطالح لهذا قانونً تعرٌف ٌوجد ال :التبادلٌة -4

 متبادل مفٌد أساس على تنفذ أن ٌجب المفاوضات جمٌع إدارة أن ٌعنً
(1 )

 . 

 كان 1947م عا أواخر فً "الجات" تؤسٌس تم عندما :النامٌة لألقطار ومرضٌة تفاضلٌة معاملة -5

 التجارة منظمة إطار فً اآلن دورها عن مختلفا   العالمٌة التجارة نظام فً النامٌة األقطار وضع

 .العالمٌة

 خالل من الوطنٌة الصناعات تطوٌر إلى تدعو كانت الحاجة أن للتنمٌة الربٌسة األٌدولوجٌات فمن

 عددا   الجات قدمت لذلك، ونتٌجة .التجارة حماٌة من جوهرٌة مستوٌات تتطلب بدٌلة سٌاسات تنفٌذ

 تجري أن منها مطلوب لٌس األقطار هذه أن خصوصا   النامٌة لألقطار الهامة االمتٌازات من كبٌرا  

 التعرٌفات فرض لها مسموح أنه كما المتطورة المتقدمة األقطار بها تقوم كالتً جمركٌة تخفٌضات

 .التجارة أمام الجمركٌة غٌر والحواجز بها الخاصة الجمركٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2111 ،  سعود الملك جامعة ،"  التجارٌة األنشطة على وانعكاساتها العالمٌة التجارة منظمة عن تمهٌدٌة مذكرة: "  العٌتانى فهد .د 1

 19ص 
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 -:  الدولٌة التجارة منظمة وظابف / الثانً الفرع

 , اهدافها دفع على وتعمل االطراف متعددة التجارٌة االتفاقٌة هذه اعمال واداره تنفٌذ ةمالمنظ تسهل .1

واالتفاقٌات الملحقة بالمنظمة . االطراف عدٌدة التجارٌة االتفاقٌات واداره لتنفٌذ االزم االطار توفر كما

الٌها ومن هذه االتفاقٌات ، االتفاقٌة بالتجارة متعددة األطراف  االنضمامالتً ٌترك للدول حرٌة 

 االتفاقٌات الملزمة للدول التً قبلتها فقط . ً( . وه4الملحق رقم )

 فً االطراف متعددة التجارٌة العالقات بشؤن اعضابها بٌن فٌما للتفاوض محفال المنظمة توفر .2

 توفر ان ةمالمنظ على وٌجب , االتفاقٌة هذه ملحقات فً الواردة االتفاقات تتناولها التً المسابل

 واطارا , االطراف متعددة التجارٌة عالقاتهم بشؤن اهدافها بٌن فٌما المفاوضات من لمزٌد محفال

وٌدور التفاوض بٌن  الوزاري المإتمر ٌقرره الذي النحو على المفاوضات هذه مثل نتابج لتنفٌذ

الدول األعضاء حول تسهٌل اإلجراءات لسٌر عمل المنظمة وتطبٌق االتفاقٌات الخاصة بها بصورة 

افضل وغالبا" ماتكون اإلجراءات عامة تخص الدول األعضاء التً تتصف بحسن أداء اهداف 

  .المنظمة

 على المنظمة وتتعاون االقتصادٌة السٌاسه وضع فً التناسق من قدر اكبر تحقٌق هدف الى الوصول .3

(1)لها التابعة والوكاالت والتعمٌر لإلنشاء الدولً البنك و الدولً النقد صندوق مع المناسب النحو
 

 مدى لمعرفة العالمٌة التجارة منظمة اتفاقٌة فً الواردة التجارٌة السٌاسه مراجعة الٌه المنظمة تدٌر .4

 وما ذلك اعترضت التً المشاكل وطبٌعة التجارة بحرٌة الخاصة القواعد تطبٌق على المنظمة قدرة

 . اتخاذها المطلوب وإجراءات مشاكل من ذلك على ترتب

 المنازعات تسوٌه تنظم التً تءاواالجرا بالقواعد المتعلقه التفاهم وثٌقه سٌر على المنظمة تشرف .5

 , بها الملحقة االتفاقٌات ةالعالمٌ التجارة منظمة اتفاقٌة بتطبٌق والخاصة االعضاء الدول بٌن

وتقوم الٌة تسوٌة المنازعات التجارٌة الدولٌة على ة بذلك الخاص القواعد على المنظمة وتشرف

ت مشكلة تسوٌة المنازاعات بٌن الدول بالمجلس اقع ولٌس تطبٌق القانون لهذا انٌطأساس فرض الو

العام الذي ٌتكون من الدول األعضاء جمٌعها فً المنظمة ولم تسند هذه المهمة الى هٌبة قانونٌة 

تصر قراراتها على أساس الحق والعدل بل الى هٌبة عامة تقوم قراراتها على أساس الترضٌة عن 

قدٌم تنازالت للوصول الى ترضٌة تحقق حرٌة طرٌق الضغط على طرف معٌن او اطراف عدة لت

 . (2)التجارة العالمٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  41ص  ، 2111نً الثا الجزء،  تنظٌمً مدخل  ، " المعاصرة الدولٌه التجارة اساسٌات " حسن: درع .أ 1

 .164ص  2119 الثانً االصدار االولى طبعة   "العالمٌة التجارة منظمة"  :حسن لسهٌ .د.أ 2
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 الثانً المبحث

 

  -: الدولٌة رة التجا منظمةاالثار االقتصادٌة المترتبة على االنضمام الى 

 

 من نوع كل عضوٌه الى مامضاالن عند االعضاء الدول على تترتب وقانونٌه اقتصادٌه آثار هناك -: دــــتمهٌ

 على ٌترتب المنظمات تلك من نوع هً العالمٌة التجارة ومنظمة المعنوٌة الشخصٌات او المنظمات انواع

 النها . حتما اقتصادٌه اثارها تكون المنتمٌن لالعضاء تبرز باثار تتمثل وواجبات حقوق الٌها االنضمام

 هنا ٌفوتنا ال واٌضا , فٌها االعضاء الدول بٌن المشتركة التفاهمات وترتٌب الدولً باالقتصاد مختصه منظمة

  . اثار من علٌه ٌترتب وما ومستقبال حاضرا المنظمة مع االتفاق عن المنبثقه باآلثار معنٌون اننا نبٌن ان

  -ا :ــــــهم  مطلبٌن الى المبحث تقسٌم مــــسٌت لذلك

 

 .  الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام على المترتبه اآلثار : االول المطلب

 . الدولٌة  التجارة ةمنظم الى العراق انضمام على المترتبة اآلثار : الثانً المطلب
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  .  الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام على المترتبة االقتصادٌة اآلثار : األول المطلب

 

المترتبة على انضمام الدول الى منظمة التجارة الى االثار االقتصادٌة  بإٌجازسٌتم التطرق فً هذا المطلب 

على االقتصاد الدولً وكذلك اٌجابٌات وسلبٌات االنضمام الى الدولٌة وتقدٌر تلك االثار لقرار االنضمام 

 المنظمة  . 

  -ن :ــــذا المطلب الى فرعٌــــم هــــم تقسٌـــوسٌت

 ام الى منظمة التجارة الدولٌة االقتصادٌة المترتبة على االنضم اآلثار:  األولالفرع 

 الفرع الثانً : اٌجابٌات و سلبٌات االنضمام الى منظمة التجارة الدولٌة 
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 االقتصادٌة المترتبة على االنضمام الى منظمة التجارة الدولٌة  اآلثار:  األولالفرع 

 

 و المنظمة، بٌن و الدولة بٌن علٌها االتفاق ٌتم التً بالشروط 94ت ألجا اتفاقٌة إلى االنضمام دولة ألي ٌحق

 و التجارٌة االتفاقٌات بجمٌع(  الشمولٌة مبدأ)   الكلً القبول للتجارة العالمٌة المنظمة على االنضمام ٌعنً

 ألي ٌحق كما .األعضاء ثلثً بؤغلبٌة العضوٌة قبول قرار الوزاري المإتمر وٌتخذ  المالحق، و البروتوكوالت

 ٌتم و االتفاقٌات جمٌع أحكام من االنسحاب ٌعنً هذا و للتجارة، العالمٌة المنظمة من ٌنسحب أن عضو

 االنسحاب طلب على ٌنص كتابٌا إخطارا المنظمة عام مدٌر تلقً تارٌخ من أشهر ستة مضً بعد االنسحاب

 . العضو للدولة

 و إلجراءات خاضعا أصبح بل السابق فً كان كما سهال للتجارة العالمٌة المنظمة إلى االنضمام ٌعد لم        

 : هً و إتباعها االتفاقٌة إلى باالنضمام ترغب دولة أي على ٌجب طوٌلة مفاوضات

 : التالٌة الوثابق به ٌرفق و جنٌف فً للمنظمة العامة األمانة إلى رسمً بطلب التقدم •

 الممنوح الدعم وسٌاسات الخارجٌة التجارة مجال فً سٌاستها و االقتصادٌة البلد أوضاع عن دراسة •
 . المصدرٌن أو للمنتجٌن

 .بها المعمول التصدٌر و االستٌراد أنظمة و الجمركٌة األنظمة •

 .الخدمات و للسلع الجمركٌة التعرٌفة جداول •

 الطالبة الدول مع تجارٌة عالقات لها التً و المنظمة فً األعضاء الدول بإعالم للمنظمة العامة األمانة تقوم 

 عمل فرٌق المنظمة مجلس وٌشكل المنظمة، إشراف وتحت ثنابً بشكل مشاورات عقد بهدف العضوٌة

     .  الدولة لهذه التجارٌة و االقتصادٌة السٌاسات تحلٌل و دراسة مهمته

 .األطراف متعدد الثانً و الثنابٌة المشاورات األول مسارٌن على االنضمام مفاوضات تجري •

 المجلس ٌتخذ و المنظمة مجلس إلى تقرٌرا ٌقدم و المسارٌن مفاوضات نتابج العمل فرٌق ٌجمع •

 .العضو قبول عدم أو قبول قرار الوزاري

 ٌوقع أن العضوٌة طالبة الدولة لممثل ٌمكن األصوات ثلثً موافقة على االنضمام طالب حصل إذا •

 ذلك بعد ٌتم و التوقٌع، تارٌخ من ٌوما 30 بعد نافذا االنضمام ٌصبح و االنضمام، بروتوكول على

 .العضوٌة طالبة الدولة فً الدستورٌة السلطات من البروتوكول تصدٌق

 أحكام مع فقتلت اإلنمابٌة و االقتصادٌة السٌاسات فً النظر إعادة االنضمام طالبة الدولة من عادة ٌطلب و  

 المواصفات و الجودة نظام اعتماد و النقدٌة و المصرفٌة المإسسات هٌكلة فً النظر إعادة كذلك ألمنظمة،

 تشجٌع و دعم اإلنتاجٌة، البنٌة تطوٌر االستثماري، المناخ وتحسٌن اإلنتاج، عملٌة فً الرقابة و العالمٌة

 . ( 1) االستثمار قٌود من الوطنً االقتصاد تحرٌر و الخاص القطاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، 2114 ، عمان والتوزٌع، للنشر صفاء ردا ، 1ط  ،" النامٌة الدول واقتصادٌات العالمٌة التجارة منظمة" : العٌادي نزال الناصرعبد  1 

 56ص 

 . الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام وسلبٌات اٌجابٌات الفرع الثانً : 

ا استقالل ٌملك منفصل جمركً اقلٌم او دولة الي العالمٌة التجارة منظمة اتفاقٌة من عشر الثانٌة المادة تجٌز  ٌ  ذات

 المنظمة وبٌن بٌنه علٌها ٌتفق التً بالشروط االتفاقٌة الً ٌنضم ان الخارجٌة التجارٌة عالقاته ادارة فً كامال

 عدمه، او الكلً القبول مبدأ وفق بها الملحقة االخرى التجارٌة االتفاقٌات علً المنظمة الً االنضمام وٌسري

 االنضمام وٌتطلب . المنظمة اعضاء ثلثً بؤغلبٌة شروطه علً وٌوافق االنضمام قرارات الوزاري المإتمر وٌتخذ

 الجات اتفاقٌات احكام بالتزام وتعهد الوطنٌة والتجارٌة االقتصادٌة لألوضاع وافٌه دراسة به مرفق طلب تقدٌم

 االلتزامات وقوانٌنها لوابحها لتطابق المحلٌة االقتصادٌة لألوضاع هٌكلٌة تعدٌالت بؤجراء وااللتزام جمٌعها

ا أقل ودول نامٌة دول ، متقدمة دول اساس علً الدول بتصنٌف والقبول الجات اتفاقٌة فً علٌها المنصوص  نمو 

 فً ذلك تبٌن ان فعلٌها االعضاء الدول من اي علً االتفاقٌات احكام تطبٌق عن االنضمام طالبة الدولة رغبت وان

 . (1) عضوٌتها قبول الوزاري المإتمر قرار صدور بعد ذلك لها ٌحق ال ألنه طلبها

 :  الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام اٌجابٌات

 والنفاذ المنافسة من تمكنها بصورة الصادرات تقنٌات وتطوٌر تجوٌد على العمل فً اإلٌجابٌة اآلثار تنحصر

 وزٌادة وارداتها على الدول تفرضها التً الجمركٌة القٌود تخفٌض من واالستفادة العالمٌة األسواق إلى

ا وتتمثل .التصدٌر فرص  األفقً التوسع اإلنتاج مدخالت على الضرابب بزوال اإلنتاج تكلفة تقلٌل فً أٌض 

 براءات وجود حالة فً وٌمكن (2) المختلفة المنتجات من جدٌدة مواد وإدخال االقتصادي للقطاع والرأسً

  . (3) تواجدها حال فً والخدمٌة الصناعٌة التقنٌات وٌحمً ٌحمٌها ان اختراع

 التعامل من تجعل الدولً التجار والنظام العالمً االقتصادي النظام فً التحوالت فرضتها التً التطورات ان

 ٌكفً وال و واقع امر اصبح قد امر فهو والتعقٌد الصعوبة بالغ امرا المنطقة حدود خارج الحالٌة األوضاع مع

 الكبرى للدول وسٌاستها قراراتها بخضوع التحجج الدولٌة التجارة المنظمة الى االنضمام منطقٌة على التدلٌل

 ٌسعى الً االجنبً االستثمار ولعل , المتحدة االمم فٌها بما جمٌعها الدولٌة المنظمات على الوضع ٌنطبق اذ

 ال االنتاج ان حٌث الدولٌة التجارة للمنظمة االنضمام دون ٌتحقق ال قد لتشجٌعه العراق ومنها النامٌة الدول

 تسٌطر التً العالمً قبالسو مرتبط وهو االكبر قسمه فً للتصدٌر وانما المحلً لالستهالك موجها ٌكون

(4)  الدولٌة السوق فً وتؤثٌرها االستثمار إلجراءات الملكٌة حقوق ضمان طرٌق عن المنظمة علٌه
 . 
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   2113لسنة  27العدد  ، المصرفً مجلة التجارة، لمنظمة السودان انضمام حول تساإالت :  السالم عبد مصطفى السالم عبد 1

 بمكتبه مقابله (العالمٌة، التجارة لمنظمة االنضمام شبون مفوضٌة فً السلعٌة والعروض الزراعة ملف مستشار : دنقل علً أحمد محمد 2
 ( . 28/3/2111 ٌوم الكوٌتٌة، بالعمارة المفوضٌة فً         

 . 69ص  ، 2117 ، 2 العدد،    " افرٌقٌا شمال اقتصادٌات مجلة  :" عبدهللا ابراهٌمً ، قوٌدر عٌاش 3
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 التجارة لمنظمة السودان انضمام على المترتبة اآلثار حول عمل ورشة ،" االنضمام لعملٌة االجتماعً البعد"  :أحمد محمد إبراهٌم، 4
 . 13ص  ، 2114 ،  الخرطوم ، الشارقة قاعة ، واالجتماعٌة االقتصادٌة البحوث دابرة العالمٌة،

  الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام سلبٌات -: الثانً الفرع

 

 ستزٌح الثمن زهٌدة الجودة عالٌة المستوردة المنتجات مع المحلٌة للمنتجات المتكافبة غٌر المنافسة •

 .األسواق من المحلٌة المنتجات

 .االستٌراد طرٌق عن الغذابٌة السلع فً النقص لسد لالستدانة الدولة اضطرار •

 مع واستهالكها إنتاجها ٌتوافق التً المحلٌة والسلع التقلٌدي الغذاء استهالك من التدرٌجً التحول •

 مما للسكان التقلٌدي الغذاء ومنتوجات عناصر وغٌر األجنبً االستهالك نمو إلى الطبٌعٌة البٌبة

 .الغذابً األمن على خطٌرة نتابج علٌه سٌترتب

 وأنواع سلع إنتاج إلى ٌإدي اإلنتاجٌة العملٌة فً الحر السوق ٌوفرها التً الحدٌثة التقنٌات إدخال •

 تكون قد سلع وهً نوعها نفس من تكثٌرها ٌتم وال فقط واحدة مرة زرعها ٌتم جٌنٌا معالجة

 التقلٌدٌة التقنٌات تكون حٌث بعد فٌما خطٌر صحً مردود ذات ولكنها القصٌر المدى فً مرغوبة

 .اختفت قد االصلٌة والعٌنات

ا المجاعات نسبة ازدٌاد •  العالمً السوق من الغذاء لشراء الحرة العمالت توفٌر مصادر النعدام نظر 

 فؤنه الغذاء من كافٌة كمٌة استٌراد تم إذا وحتى العالمٌة، لألسواق للنفاذ لها سبٌل ال صادرات بوجود

 الناتج الشرابٌة القوة على السلبً التؤثٌر بسبب المجتمع أفراد لجمٌع االستهالك تؤمٌن الصعب من

 نتٌجة السودان فً حدث ما وهذا الشراء عن فتعجز الفقٌرة الطبقات ٌطال والذي األسعار ارتفاع عن

 .االقتصادي التحرٌر سٌاسات تطبٌق

 لحماٌة الجات اتفاقٌات حول وااللتفاف للمراوغات المختلفة األسالٌب تبتكر العظمى الدول تظل •

 األوربً واالتحاد المتحدة الوالٌات فً الدوالرات بملٌارات الزراعة وتدعم بشدة الزراعٌة قطاعاتها

 اإلمكانات تملك العظمً فالدول الفقٌرة للبلدان الزراعٌة السلع نفاذ من أسواقها ٌحمً بشكل والٌابان

 .( 1)طوٌل لوقت الدولٌة التجارة نطاق خارج الزراعٌة السلع إلبقاء
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  .  سابق مصدر  : دنقل علً أحمد محمد 1

 . الدولٌة التجارة منظمة الى العراق انضمام على المترتبة االثار  -: الثانً المطلب

 

 فً وتإثر األعضاء للدول التجارٌة السٌاسات إدارة فً ٌتمثل ربٌسٌا دورا للتجارة العالمٌة للمنظمة

 .الدولً والبنك الدولً النقد صندوق من لكل الممنوحة الصالحٌات تفوق قد بصورة ومستقبلها توجهاتها

 شك ال ومما الدولً، المجتمع كل لتشمل تمتد بل فقط، معٌنة دول على تنصب ال المنظمة فً العضوٌة ومزاٌا

 صادراتها ونوع االقتصادي تقدمها درجة حسب أخرى إلى دولة من تختلف سوف االستفادة درجة أن فٌه

 المسارعة إلى االقتصادٌة نظمها اختالف على الدول شرعت وقد بها تمر التً التصنٌع ومراحل ووارداتها

 . الدولً التجمع هذا فً واالشتراك

 

 ن همــــا : ــــــفرعٌ ذا المطلب الىــــــم تقسٌم هـــــولذلك سٌت

 . الدولٌة التجارة منظمة الى العراق انضمام  -: االول الفرع

 االثار االقتصادٌة المترتبة على انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولٌة . -الفرع الثانً :
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 . الدولٌة التجارة منظمة الى العراق انضمام  -: األول الفرع

  -: التكٌٌف ومتطلبات العراق انضمام

 

   :- الراهن التجاري الوضع اعتبارات - 1

 بانضمامه ٌشرع وهو العراق فً التجارة حال لواقع كخصابص نفسها تفرض التً االمور من العدٌد هناك    

  -: وهً باالعتبار هاذاخ من بد ال , الدولٌة التجارة منظمة الى

    والسٌاسٌة االقتصادٌة حٌاته جوانب فً استثنابٌة مرحلة حالٌا ٌعٌش العراق ان الى ٌنظر ان ضرورة •

 . واالمنٌة واالجتماعٌة

 مختلفة مناشا من الردٌبة االستهالكٌة السلع من المحلٌة للسوق اغراق عملٌة ألكبر التام خضوعه •

 . احٌانا ومجهولة

 التعرٌفة لقانون المتؤخر االقرار من بالرغم المستوردة المواد دخول على والسٌطرة الرقابة انعدام •

 . النواب مجلس قبل من الجمركٌة

 الدور لعب وامكانٌة للنضج الخاص القطاع وافتقار , التجاري القطاع فً الدولة دور وانكماش تراجع •

 . ٌنبغً كما له المفترض

 . تقرٌبا العراقٌة الصادرات كل ٌشكل الذي العراقً النفط تصدٌر بؤسالٌب المحٌطة الضبابٌة الظروف• 

 

 غٌر بلد ٌشهد ولو المهمة الفنٌة االقتصادٌة المحددات عن الدقٌقة االحصابٌة البٌانات قاعدة غٌاب -2

 الواقع انتهاك مع الوطنً لالقتصاد التحتٌة البنى اصاب الذي الدمار فٌها التقى ظروفا العالم فً العراق

 سٌاسة واتباع بالتسرع اتسمت منظمة الى لالنضمام التمهٌد طرٌقة فان ذلك ومع , االنفتاح ظل فً التجاري

 من العدٌد حول , انضاجها قبل , المهنٌة القرارات واتخاذ الفنٌة للمتطلبات بالنسبة حتى المرتحل احراق

 على التهٌبة من قدر الحجم بهذا لمنتظمة ما بلد انضمام ٌرافق ما عادة بٌنما . والتجارٌة المالٌة االجراءات

 مقدما تحسب التً المختصٌن وابحاث تقارٌر لدور ابراز مع واالعالم المدنً والمجتمع الجماهٌر وىمست

 . وسلبٌاته باٌجابٌاته الواقع تفاصٌل
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 خاص وبشكل العالمٌة التجارة منظمة الى تنضم التً البلدان تواجه التً والمشكالت التحدٌات من جملة هناك

 : (1) ٌؤتً ما وأهمها عام بشكل النامٌة والبلدان العراق

 هً النامٌة، البلدان خاصة األعضاء، للبلدان بالنسبة المذكورة المنظمة تمثله الذي األساسً التحدي ان -1
 منافسٌن مع مواجهة فً خاص بشكل التجاري والنشاط والصناعة عموما   البلد اقتصاد تضع انها

 الى الوصول على والقدرة المتطورة والتكنولوجٌا  ) واالدارٌة الفنٌة ( الطوٌلة الخبرة ٌمتلكون عالمٌٌن
 هذه مصدر ان .العراق ومنها النامٌة البلدان فً الصناعة الٌها تفتقر امور كلها وهذه التموٌل، مصادر

 قوى وتحدٌد تشكٌل فً مهما   دورا   تلعب التً الجنسٌة متعددة الشركات هً المتكافبة غٌر المنافسة
 شاذة اسواق خلق فً تساهم التً االحتكار سلطة على اعمالها فً تستند انها حٌث .العالمً السوق
 البلدان فً الوطنٌة الشركات ٌجعل الذي االمر الكبٌرة، االرباح تحقٌق من تمكنها بحٌث طبٌعٌة وغٌر
 .  العمالقة االجنبٌة الشركات لتصرفات اسٌرة النامٌة

 منظمة الى االنضمام عملٌة تفترضه مما بالضد وذلك تنافسٌة غٌر اجواء خلق فً ٌساهم ذلك مثل ان -2
 الشركات بٌن فٌما ( الداخلٌة سٌاساتها رسم فً الحرٌة تمتلك الجنسٌة متعددة فالشركات العالمٌة التجارة

 مع وٌتعارض الوطنٌة الشركات ونشاط دور تهمٌش الى ٌإدي وهذا  )لها التابعة الفرعٌة والشركات االم
  .النامٌة البلدان من للعدٌد االقتصادٌة االهداف

 للبلد االجتماعٌة لألولوٌات تستجٌب ال قد الجنسٌة متعددة للشركات االنتاج وهٌكلٌة استراتٌجٌات ان -3
 من الكسب تحقٌق لسهوله كمالٌه منتجات إلنتاج تمٌل ما غالبا   فهً ، االجنبً لالستثمار المضٌف النامً
 فً النامٌة، البلدان سٌاسات تركز حٌن فً عادة المرتفعة الدخول ذوي تستهدف التً المنتجات هذه

 .الواسعة االجتماعٌة الفبات حاجة لسد االساسٌة السلع أنتاج على االحٌان، اغلب

 على الجمركٌة التعرفة معدل تخفٌض العضوٌة على ٌحصل الذي البلد على تفرض الدولٌة المنظمة ان -4

 وان ( سنوات عشر الغالب فً ) معٌنة زمنٌة فترة خالل وذلك المستوردة والمواد الصناعٌة المنتجات

 فرض بعدم االعضاء البلدان تلزم المنظمة ان آما .الحاالت من العدٌد فً كافٌة تكون ال قد الفترة هذه مثل

 تفرض .مقدمة خدمة مقابل المستوفاة تلك باستثناء المستوردات على اخرى رسوم او ضرابب اٌة

 الحصص مثل الٌها الداخلة الواردات على الكمٌة القٌود جمٌع ازالة ضمان االعضاء على أٌضا   المنظمة

 لتشمل االجراءات هذه وتمتد .والمواد السلع بعض من لالستٌراد التام المنع او المسبقة الموافقات او

 . للتجارة الفنٌة الحواجز اتفاقٌة متطلبات بكافة االلتزام

 ٌعنً وهذا الفكرٌة، الملكٌة بحقوق الخاصة والتعلٌمات القوانٌن تطبٌق على العمل اٌضا   المنظمة تفرض -5

 الفكرٌة، الملكٌة اصحاب الى معٌنة رسوم دفع دون الحقوق هذه استخدام تستطٌع ال االعضاء البلدان بؤن

 من الصناعٌة او الفنٌة أو االدبٌة النتاجات انتاج اعادة أو االنتاج تراخٌص استخدام فً الحال هو آما

 على ٌإثر ان شؤنه من االجراء هذا مثل فؤن الحال وبطبٌعة .شابه وما االستنساخ او التقلٌد خالل

 ان .االنتاج تكالٌف ارتفاع الى كذلك وٌإدي المعنٌة للبلدان واالدبٌة الفنٌة والدراٌة المعرفة مستوى

 الدولٌة، التقٌٌس منظمة وكذلك االعضاء على الدولٌة المنظمة تفرضها والتً التجارة على الفنٌة القٌود

 حجم على سلبا   وٌإثر النامٌة البلدان فً المصدرٌن امام والصعوبات العراقٌل ٌضع تطبٌقها، فً والتشدد

 .لدٌها االجنبً الصرف حجم عن فضال   المدفوعات، ومٌزان التجاري المٌزان وعلى الصادرات

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً لالستثمار  الوطنٌة الهٌبة ممثل،    "العراقً االقتصاد على الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام قرار اثر :   " ٌاسٌناٌسر .د  1

 .  1ص  ،  2111 –   2118،  ة العالمٌ التجارة منظمة الى لالنضمام العلٌا الوطنٌة اللجنة

 2ص  ،السابق مصدر،   اٌسر ٌاسٌن.د 2
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 الدولٌة التجارة منظمة الى العراق انضمام على المترتبة االقتصادٌة االثار   -: الثانً الفرع

 

 الٌسٌر باألمر لٌس العراقً االقتصاد على الدولٌة التجارة لمنظمة االنضمام لقرار المتوقعة االثار تقدٌر ان 

 االنضمام لقرار المتوقعة االثار ضوء وفً المختلفة والخدمً السلعً االنتاج انشطة تغطً دراسات وٌتطلب

 مع تؤقلمه ومدى االقتصاد طبٌعة ظل فً تحققها المتوقع واالٌجابٌات السلبٌات بحسب مقدره تبقى عدمه من

 على البحث ٌستقصر ,  المنظمة تتبناها التً والسٌاسات االنظمة ظل فً وذلك الدولٌة االقتصادٌة المعطٌات

 . التالٌة بنقاط اخذ خالل من وذلك ككل االقتصاد على االنضمام قرار النعكاسات عامة مإشرات تقدٌم

 االعتبار فً تؤخذ وان البد المنظمة الى االنضمام بعد العراقً االقتصاد على المتوقعة االثار دراسة •

 سلعة على كبٌر بشكل العام الدخل اعتماد ابرزها من والتً العراقً لالقتصاد االساسٌة الخصابص

 العراقٌة الصادرات اجمالً من%  98 عن ٌزٌد ما النفطٌة الصادرات تشكل حٌث , النفط هً اولٌة

 السلع توفٌر فً كبٌر بشكل الخارج على االعتماد وكذلك . لإلحصاء المركزي الجهاز تقدٌرا وفق

  . المحلً االستهالك حجم من%  81 من اكثر الغذاء من المستورد ٌشكل حٌث الغذابٌة

 والقرارات االٌدٌولوجٌة والمواقف السٌاسٌة للحسابات ٌخضع ال ان ٌنبغً عدمه من االنضمام قرار •

 محلٌا بالعراق الخاصة االقتصادٌة للمعطٌات شاملة دراسة على بناء ٌحدد ان ٌنبغً وانما , المسبقة

 التً المكاسب او بها سٌلحق  الذي الضرر ومدى االقتصاد مكونات كل تشمل ان وٌنبغً , ودولٌا

 . االنضمام لقرار تبعا لها ستتحقق

 امام العراقً االقتصاد بها استبٌح التً االمور من كان التجارة اطالق جراء من للعراق حصل ما لعل

 اعادة رسم% ) 5ــ ال ضرٌبٌة سوى قٌد الي ٌخضع ولم . االستٌراد صعٌد على االقتصادي االغراق

 موازنة فً %11 الى زٌادتها ٌقترح ان قبل والكتب االنسانٌة المواد بعض منها مستثنى (  االعمار

 ٌستهدفه الذي الخاص القطاع لدور لك على فترتب . االن حتى ٌنفذ لم الذي االمر وهو 2116 عام

 .   (1) والنمو المنافسة على الوطنٌة الصناعة قدرة وتردي , االصالح برنامج
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 ,هللا الخٌر سامً: الى وانظر . االردنٌة الرأي جرٌدة ، "قانونٌة مالمح  العالمٌة التجارة ومنظمة االردنٌة الصناعة"  : خلف احمد .د 1

 ( . البغدادٌة   (الصباح جرٌدة المحلً، االنتاج قدرات لرفع حافز العالمٌة التجارة لمنظمة االنضمام
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 : -  انذٔنٍح انرجاسج نًُظًح انعشاق الَضًاو االٌجاتٍح انرأثٍشاخ

 

 الوطنً االقتصاد دفع هً العالمٌة التجارة لمنظمة االنضمام من المتوقعة االٌجابٌة التؤثٌرات ابرز من -1

 وبمواصفات منخفضة بؤسعار السلع انتاج الى تفضً والتً العالمٌة والمنافسة الحر االقتصاد باتجاه

 االسعار من ٌنتفعون فالمستهلكون .سواء حد على والمنتجٌن للمستهلكٌن الفابدة ٌحقق بما عالٌة

 توسٌع من ٌنتفعون والمنتجون الغابها، حتى او الجمركٌة الرسوم مستوى انخفاض بسبب المنخفضة

 .التنافسٌة بالقدرات ٌتمتعون كونهم حالة فً االنتاجٌة التكالٌف وانخفاض االنتاج حجم

 ( 12/5 المادة (ةالنامٌ للبلدان وتفضٌلٌه ممٌزة بمعاملة تقضً نصوصا تتضمن المنظمة مع االتفاقٌة ان -2

 انٕطٍُح انصادساخ أياو انعانًٍح االسٕاق نفرخ ٔانفشص ٔانًُافع انذقٕق يٍ كثٍش عهى نهذصٕل ٔذؤْهّ

 .  انٕطًُ االَراج ٔذذفٍض

 وتوسٌع جهة من البطالة حجم وتقلٌص العمل فرص توسٌع شانه من االنتاج فً المتوقع التوسع ان -3

 ومٌزان التجاري المٌزان على اٌجابٌا ٌنعكس والذي ,اخرى جهة من الخارجٌة لألسواق التصدٌر فرص

 .المدفوعات

 االغراق حاالت وخاصة الضارة التجارٌة الممارسات من المحلٌة المنتجات حماٌة فً ٌساهم االنضمام ان -4

 .المذكورة الحاالت لمكافحة الالزمة التشرٌعات بإصدار السماح خالل من

 وٌسهل االجنبً االستثمار حركة تشجٌع على ٌعمالن والمنافسة العالمٌة االسواق انفتاح فان ، واخٌرا   -5

 االستثمار وٌحفز المحلٌة التكنولوجٌة القدرات ٌعزز والذي المعنً البلد الى الحدٌثة التكنولوجٌا تدفق

 . ( 1) المحلً

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  www.civcus.orq/new/content/desk  :الرابط على ًُظًحهن  انعاو انسكشذٍش يكرة ذقشٌش

   -: انذٔنٍح انرجاسج نًُظًح انعشاق الَضًاو انسهثٍح انرأثٍشاخ

 

 وتذلٌلها معها التعامل من بد ال وخطٌرة كبٌرة تحدٌات ومواجهة سلبٌات على ٌنطوي االنضمام فان وبالمقابل

 : ًـــْ (1) السلبٌات هذا واهم المنظمة عضوٌة من االستفادة من التمكن لغرض

http://www.civcus.orq/new/content/desk
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 البلد واقع على ٌعتمد فاألمر حتمٌة، نتٌجة ولٌس قابم احتمال بمثابة هً انفا   المذكورة االٌجابٌات ان -1

 االٌجابٌة الممٌزات من االنتفاع بمتطلبات واالٌفاء التكٌف على قدرته ومدى االقتصادٌة وظروفه المعنً

 .المنظمة تقدمها التً

 ٌكون، سوف والدعم الحماٌة وكل اشكال الجمركٌة الرسوم وإلغاء العالمٌة لألسواق التام االنفتاح ان -2

 هابلة وتصدٌرٌة انتاجٌة وقدرات متطورا   اقتصادا   تمتلك التً المتقدمة البلدان صالح فً الحال، بطبٌعة

 وذات والمتخلفة الضعٌفة النامٌة البلدان صالح فً ٌكون لن ذلك فؤن وقطعا التنافسٌة، من عال ومستوى

 الى الضعٌفة االقتصادات ٌعرض ان شانه من هذا ان .جدا المحدودة والتصدٌرٌة االنتاجٌة القدرات

 .وصناعاتها ومنتجاتها باقتصاداتها االضرار افدح تلحق ان شانها من متكافبة وغٌر عادلة غٌر منافسة

 النامٌة البلدان القتصادات تمٌٌز دون المتطرفة اللٌبرالٌه تطبٌق باتجاه تدفع الغنٌة البلدان حكومات ان -3

 اللٌبرالٌة هذه مثل ان .الفقر وازالة المستدامة التنمٌة تعزز التً التجارٌة السٌاسات دعم من بدال وذلك

 اعتبار اي دون الخصخصة اتباع علٌها وتفرض المتساوٌة الفرص تهٌبة دون االسواق فتح تستهدف

 .الخاصة للظروف

 وفتح اللٌبرالٌة السٌاسات لتطبٌق النامٌة البلدان على بالضغط الغنٌة البلدان تقوم الذي الوقت فً -4

 تبدو الوقت نفس فً فؤنها والخدمات والصناعٌة الزراعٌة المنتجات مجال فً المذكورة للبلدان اسواقها

 ولهذا .الزراعٌة للسلع بالنسبة وخاصة االعانات، تقدٌم وعلى الحمابٌة على االبقاء على مصممة هً

 . (2) للعراق سلبٌة آثار الى سٌقود النامٌة البلدان على اللٌبرالٌة فرض بؤن عمٌقة شكوك   هناك فؤن

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 87ص  ،مصدر سابق   :العبادي نزال الناصر عبد .د  1

 عدد الزمان جرٌدة (4) الجزء  ،" الصناعً القطاع واقع على وانعكاساتها العالمٌة، التجارة منظمة"  : رشٌد محمود ثائر .د  1

28/11/2115 . 

 ال اضافٌة اعباء   تمثل والتً حالٌا   العراق ٌواجهها التً المعوقات من العدٌد هناك فؤن تقدم عما وفضال  

 :اهمها ومن السلبٌات تجنب على قادرا   تجعله وال االنضمام ممٌزات من االستفادة على تساعد



31 

 فضال   وفنٌة، ومالٌة امنٌة ألسباب متوقفة الخاص الصناعً القطاع مشروعات من% 91 حوالً ان •

 ان آما .االسباب لنفس االخرى هً متوقفة المختلط القطاع مصانع اغلب وان .الكهرباء مشكلة عن

 . االنتاجٌة طاقاتها ثلث او بربع تعمل فٌه العاملة المصانع وان معطل شبه العام الصناعً القطاع

 سلبا   وٌإثر التشغٌلٌة الدولة مٌزانٌة من كبٌرة نسبة ٌستنزف الحكومً االداري الجهاز ترهل ان •

 . االستثمارٌة المٌزانٌة على

 وارتفاع المٌاه شح بسبب الصناعً القطاع من حاال   احسن لٌس الزراعً القطاع فً الوضع ان •

 من المستوردة المنتجات ومزاحمة الكهرباء وانقطاع وأسمدة بذور من االنتاج مستلزمات تكالٌف

 .الجوار دول

 تصدٌر محاولة امام ومعوقا   مشكلة ٌمثل االسعار وأرتفاع النقدي التضخم مستوى ارتفاع ان •

 . المحلٌة المنتجات

 االقتصادي النشاط علً اضافٌة أعباء ٌضٌف المستقر وغٌر الهش االمنً الوضع ان آما •

 . البلد فً واالستثماري

 

 شمولٌة مقدار اهمها العوامل من بعدد ٌتؤثر االنضمام عن والناجم الصناعة على السلبٌة التؤثٌرات شدة إن

 فكلما خاللها، التجارة تحرٌر اجراءات تطبٌق ٌتم التً الزمنٌة الفترة وكذلك التجارة تحرٌر برنامج تطبٌق

 السلبً التؤثٌر وٌعتمد آما .صحٌح والعكس ضعٌفا   السلبً التؤثٌر كان آلما ومتدرجا   محدودا   البرنامج كان

 القدرة مستوى مع عكسٌا   السلبً االثر ٌتناسب حٌث للمنتجات، التنافسٌة القدرة مستوى على اٌضا  

 عملٌة تترك كلما االقتصادي النشاط فً كبٌرة للصناعة النسبٌة االهمٌة كانت آلما فؤنه وأخٌرا   .التنافسٌة

 . (1)  ومهما   كبٌرا   تؤثٌرا   االنضمام
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 87ص   ، سابق مصدر :  العبادي لنزا الناصر عبد .د  1

 



31 

 ةــــــالخاتم

 

ان التحدي االساسً الذي تمثله منظمة التجارة الدولٌة بالنسبة للدول االعضاء ، خاصة البلدان النامٌة هً 

انها تضع اقتصاد البلد عموما" والصناعة والنشاط التجاري بشكل خاص فً مواجهة منافسٌن ٌمتلكون 

الى مصادر التموٌل وهذه كلها امور تفتقر الٌها التجارة الخبرة والتكنلوجٌا المتطورة والقدرة على الوصول 

 ومنها بلدنا العراق .الدولٌة فً البلدان النامٌة 

 

 . البحث جـــــنتاب عنها أسفرت ًــــالت اتــــالتوصٌاالستنتاجـــــات و  ٌلً ما ًوف

 

  -: اتـــاالستنتاج -اوال:

 االسمممممممواق انفتممممممماح ممممممممن لالسمممممممتفادة مختلفمممممممة فرصممممممما   ٌفمممممممتح الدولٌمممممممة للمنظممممممممة االنضممممممممام ان -1

 السممممممملع ممممممممن العراقٌمممممممة الصمممممممادرات بوجمممممممه ٌمممممممةكالجمر الرسممممممموم الغممممممماء او وتخفمممممممٌض العالمٌمممممممة

 النمممممممو علممممممى االخممممممرى والقطاعممممممات الصممممممناعً القطمممممماع ٌشممممممجع الممممممذي االمممممممر المختلفممممممة والخممممممدمات

 .االنتاجٌة الكفاءة مستوى ورفع والتطور

 بنوعٌمممممات االجنبٌمممممة والبضمممممابع السممممملع انمممممواع مختلمممممف علمممممى العراقمممممً السممممموق انفتممممماح ان مممممماك -2

 اقتصمممممممممادٌة منفعمممممممممة ٌمثمممممممممل سممممممممموف رسممممممممموم بمممممممممدون او منخفضمممممممممة ٌمممممممممةكجمر ورسممممممممموم جٌمممممممممدة

 وتمممممممدفق واالدارٌمممممممة الفنٌمممممممة الخبمممممممرات دخمممممممول تشمممممممجٌع عمممممممن فضمممممممال   المممممممداخل فمممممممً للمسمممممممتهلكٌن

 التنمٌمممممممممة عملٌممممممممة وتطمممممممموٌر المحلٌممممممممة التكنولوجٌمممممممما القممممممممدرات مممممممممن ٌعممممممممزز بممممممممما التكنولوجٌمممممممما

 .االقتصادٌة

 اآلن علٌمممممه همممممو مممممماعلمممممى  العمممممراق فمممممً والتجممممماري االقتصمممممادي الوضمممممع اسمممممتمرار حالمممممة وفمممممً -3

 معتممممممدة غٌمممممر مناشمممممًء وممممممن السممممملع انمممممواع مختلمممممف علمممممى العراقٌمممممة السممممموق بؤنفتممممماح والمتمثمممممل

 المسمممممتهلك حصمممممول ٌمممممإمن سممممموف الحالمممممة همممممذه مثمممممل فمممممً الدولٌمممممة للمنظممممممة العمممممراق انضممممممام فمممممؤن

 وبؤسمممممممعار المعتممممممممدة المناشمممممممًء ممممممممن السممممممملع انمممممممواع اجمممممممود علمممممممى العراقٌمممممممة والسممممممموق العراقمممممممً

 .العراقٌة والسوق العراقً المستهلك من لكل منفعة ٌمثل وهذا تنافسٌة

 للبلد فقط متاحة هً العالمٌة التجارة لمنظمة االنضمام عن والناجمة ورةكالمذ واالمتٌازات الفرص لكن -4

 عن تنجم التً الجدٌدة التحدٌات لمواجهة أوضاعه تكٌٌف ٌستطٌع والذي منها االستفادة على والقادر المإهل

 .الدولٌة للمنظمة االنضمام

31 
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 التوصٌات : -ثانٌا :

 

 : ٌلً بما وصًت ةالباحث فإن نتابج من البحث إلٌه توصل ما إلى استنادا

 المممممموطنً واالقتصمممممماد البلممممممد تإهممممممل التممممممً االقتصمممممادٌة االصممممممالحات برنممممممامج وضممممممع علممممممى العممممممل -1

 والقطاعممممممات للصممممممناعة االقتصممممممادٌة الكفمممممماءة بمسممممممتوى النهمممممموض بممممممما ٌحقممممممق الجدٌممممممدة للظممممممروف

 اقتصممممممادٌة سٌاسممممممات ورسممممممم تنموٌممممممة اسممممممتراتٌجٌة خممممممالل وضممممممع مممممممن وذلممممممك االخممممممرى االقتصممممممادٌة

 االسممممممممتراتٌجٌة فممممممممً االهممممممممداف المرسممممممممومة تحقممممممممق بحٌممممممممث بٌنهمممممممما فٌممممممممما ومتناغمممممممممة واضممممممممحة

 .التنموٌة

 القممممممموانٌن تطبٌمممممممق ممممممممن لإلعفممممممماء ممكنمممممممة زمنٌمممممممة فتمممممممرة اطمممممممول علمممممممى للحصمممممممول السمممممممعً -2

 .الدولٌة المنافسة لمواجهة والتكٌف للتهٌإ الكافٌة الفرصة اعطاء بغٌة وسرٌانها

 فٌممممممممه الموجممممممممود الترهممممممممل علممممممممى والقضمممممممماء للدولممممممممة االداري الجهمممممممماز ترشممممممممٌق علممممممممى العمممممممممل -3

 المسمممممممتوى المممممممى االداري الجهممممممماز ممممممممن ٌتبقمممممممى ممممممممن فممممممماءةك ورفمممممممع ,المقنعمممممممة البطالمممممممة لتقلمممممممٌص

 الخمممممممماص للقطمممممممماعٌن والتشممممممممجٌع الممممممممدعم آل تقممممممممدٌم مممممممممع الممكنممممممممة، الوسممممممممابل بكممممممممل المطلمممممممموب

 .االقتصادٌة التنمٌة عملٌة فً دوره لٌؤخذ والمختلط

 وتطمممممممموٌر لتؤهٌممممممممل المختلفممممممممة والتسممممممممهٌالت والخممممممممدمات الحمممممممموافز بتقممممممممدٌم الحكومممممممممة قٌممممممممام -4

 وتعلٌمممممممممات القمممممممموانٌن مممممممممع ٌتعممممممممارض ال وبممممممممما المختلفممممممممة االقتصممممممممادٌة والقطاعممممممممات الصممممممممناعة

 . العالمٌة التجارة منظمة

 لتطمممممموٌر الوطنٌممممممة الصممممممناعات فممممممً وتحسممممممٌن والتطمممممموٌر البحممممممث عملٌممممممة تعزٌممممممز علممممممى العمممممممل -5

 الجدٌدة التنافسٌة البٌبة مع ٌتالءم بما المنتجات جودة وتحسٌن
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 المصـــــــــــــــــادر

 الكتـــــــــــب  -اوال" :

 * ، "الدولٌة التجارة فً العربً العالم مستقبل ، واإلقلٌمٌة العولمة: " المجذوب أسامة  -1

       2111 ، اللبنانٌة المصرٌة الدار , القاهرة    

  العراقً االقتصاد على الدولٌة التجارة منظمة الى االنضمام قرار اثر :   " ٌاسٌناٌسر .د  -2

  التجارة منظمة الى لالنضمام العلٌا الوطنٌة اللجنة فً لالستثمار  الوطنٌة الهٌبة ممثل ",    

          2111 – 2118, العالمٌة      

      2119 الثانً االصدار االولى طبعة   "العالمٌة التجارة منظمة"  :حسن لسهٌ .د.أ -3

    2114 ، الوطنٌة المكتبة،  الرٌاض ،"العالمٌة التجارة منظمة : " اللقمانً سمٌر -4

  مجلة التجارة، لمنظمة السودان انضمام حول تساإالت :  السالم عبد مصطفى السالم عبد -5

    2113لسنة  27، العدد  المصرفً    

        2117 ، 2 العدد،   " افرٌقٌا شمال اقتصادٌات مجلة  :" عبدهللا ابراهٌمً ، قوٌدر عٌاش -6

  1ط  ،" النامٌة الدول واقتصادٌات العالمٌة التجارة منظمة:"  العٌادي نزال الناصر عبد .د -7

       2114،  عمان والتوزٌع، للنشر صفاء ردا ،     

 نً الثا الجزء، تنظٌمً مدخل  ، " المعاصرة الدولٌه التجارة اساسٌات " حسن: درع .أ  -8

      2111        

  األنشطة على وانعكاساتها العالمٌة التجارة منظمة عن تمهٌدٌة مذكرة: "  العٌتانى فهد .د -9

       2111 ،  سعود الملك جامعة " ، التجارٌة      

 البحــــوث و المقاالت : -ثانٌــــــا" :

  جرٌدة ، "قانونٌة مالمح  العالمٌة التجارة ومنظمة االردنٌة الصناعة"  : خلف احمد .د - 1

   حافز العالمٌة التجارة لمنظمة االنضمام ،هللا الخٌر سامً: الى وانظر . االردنٌة الرأي      

 (        البغدادٌة   (الصباح جرٌدة المحلً، االنتاج قدرات لرفع        

     القطاع واقع على وانعكاساتها العالمٌة، التجارة منظمة"  : رشٌد محمود ثابر .د  - 2 

 .            28/11/2115 عدد الزمان جرٌدة (4) الجزء  ،"  الصناعً       

  شبون مفوضٌة فً السلعٌة والعروض الزراعة ملف مستشار : دنقل علً أحمد محمد - 3

  الكوٌتٌة، بالعمارة المفوضٌة فً  بمكتبه مقابله  (، العالمٌة التجارة لمنظمة االنضمام      
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 (     28/3/2111 ٌوم       

  اآلثار حول عمل ورشة ،" االنضمام لعملٌة االجتماعً البعد"  :أحمد محمد إبراهٌم، -4 

  االقتصادٌة البحوث دابرة العالمٌة، التجارة لمنظمة السودان انضمام على المترتبة     

        2114 ،  الخرطوم ، الشارقة قاعة ، واالجتماعٌة      

 مـــواقع االنترنــــــت : -ثالثــــــا" :

   بحث  ،"العالمً االقتصاد على العالمٌة التجارة منظمة تؤثٌر"  : مصطفى محمد سٌدي ولد - 1

    www. Aljazeera. Net     الموقع نقال من ،منشور على االنترنت        

  www.civcus.orq/new/content/deskطالراب على ًُظًحهن انعاو انسكشذٍش يكرة ذقشٌش - 2

 الكتـب االجنبٌــــة : -رابعــــــا" :

  ، 2ط  ، المثوثً الجبالً عثمان  ، ترجمة ،"العالمٌة التجارة منظمة : " بلٌن اولٌفٌٌه -16

        2117 األخضر، الكتاب لدراسات العالمً المركز ،بنغازي        
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