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 االهداء

لنعمتو كفضمو عمي في “الذم أضاء الككف بنكره البيي كحده اسجد خاشعا شاكرا  بسـ الخالؽ
 اتماـ ىذا البحث

 الى ...

 صاحب الفردكس االعمى كسراج االمة المنير كشفيعيا النذير البشير

 فخرا كاعتزازا" محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(

 الى...

الذم طالما اسمو راعي العمـ كالعمماء الى الذم بذؿ كؿ ما لديو لكي نكبر كنصبح نتعمـ الى 
 الذم اعطاني كؿ شي ألصبح ألتعمـ ألككف الى ركح اعز انساف الى ركح كالدم العزيز

 الى...

لتي تحت اقداميا كؿ الحناف الى التي تعبت كصبرت التي جعميا اهلل كتمة مف الحناف الى ا
 الى كالدم العزيزة

 الى اخي كخكاتي الى جميع احبائي

 الى...

 الى كؿ مف اضاء بعممو عقؿ غيره

 اك ىدل بالجكاب الصحيح حيرة سائميو

 فاظير بسماحتو تكاضع العمماء

 كبرحابتو سماحة العارفيف الى اساتذتي االفاضؿ المحترميف
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 الشكر والتقدير
 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ الخمؽ كالمرسميف نبينا محمد صمى اهلل 
 عميو كسمـ كعمى الو الطيبيف الطاىريف.

 
اكؿ الشكر كاخره اتقدـ بو الى المنعـ البارم عز كجؿ )اهلل( سبحانو كتعالى الذم احاطني 

 رعايتو االليية العظيمة كيسر لي كؿ عسير كاليمني الصبر كالقكة في شؽ طريقي الدراسي.ب
 

كاتكجو بخالص شكرم كتقديرم كعظيـ امتناني الى استاذم الفاضؿ )جبار محمد ميدم( 
لتكجيياتو السديدة التي مازالت منارا لي في البحث العممي كالذم لـ يبخؿ عمي بتكجيياتو 

 ة التي كانت عكنا لي في اتماـ ىذا البحث .كنصائحو القيم
 

 كما ال انسى مف قاؿ فييـ  الرسكؿ الكريـ
 " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

 
اصدقائي الذيف كجدتيـ في السراء كالضراء الذيف قدمكا لي يد العكف ليظير ىذا اساتذتي ك 

 ابيى صكرة فجزاكـ اهلل عنا كؿ الخير.البحث في 
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                        قدمةملا
منظمػػة التجػػارة العالميػػة ىػػي منظمػػة تجاريػػة تعنػػى بتنظػػيـ التجػػارة  الدكليػػة بػػيف الػػدكؿ كقػػد انشػػات فػػي      
كىػي كاحػدة مػف اصػػر المنظمػات  العالميػة عمػرا كبػالرغـ مػف ذلػؾ فػاف ترسيسػيا يعتبػر حػد ا  5995عاـ 

المسػتكل الػدكلي  بحيػث  كتطكرا حاسما عمى الصعيد العالمي كلما تمتمكو المنظمة مف اىميػو تجاريػة عمػى
يمكف القكؿ باف تنفيػذ اتفاقيػة منظمػة التجػارة العالميػة تتػر ر بيػا جميػع دكؿ العػالـ سػكاء كانػت اعضػاء فػي 

 المنظمة اـ خارجيا .
لذا فمػف الميػـ اف تتعػرؼ جميػع دكؿ العػالـ عمػى محتػكل ىػذه االتفاقيػات كاف تتبػيف طبيعػة مػا سػكؼ      

اـ ايجابية حتى يككف باستطاعتيا ترتيب اكضاعيا كمراجعة سياستيا الداخمية  يترتب عمييا مف ا ار سمبية
 كالخارجية لالستفادة مما قد ينتجو النظاـ الجديد لمتجارة العالمية مف فرص كلتفادم ما قد ينتج ما اضرار.

عػاني مػف كيجب عمى الدكؿ النامية التركيز عمػى ىػذا االمػر اك ػر مػف غيرىػا مػف الػدكؿ كذلػؾ ألنيػا ت     
ضػػعؼ مكقعيػػا فػػي النظػػاـ الػػراىف فػػي التجػػارة العالميػػة ككػػذلؾ تخمفيػػا كعػػدـ قػػدرتيا عمػػى االنطػػالؽ عمػػى 
طريػػػؽ التنميػػػة  ممػػػا يزيػػػد مػػػف حجػػػـ التحػػػدم الػػػذم سػػػتكجيو الػػػدكؿ الناميػػػة عنػػػد انضػػػماميا الػػػى المنظمػػػة 

تيا  التجاريػػة لػػذل كخاصػػة اف المنظمػػة  تضػػع شػػركط لالنضػػماـ الييػػا ممػػا يضػػطر الػػدكؿ الػػى تػيػػر سياسػػ
عمييػػا اف تػػكازف بػػػيف السػػمبيات كااليجابيػػػات لالنضػػماـ الػػػى المنظمػػة حتػػػى ال تقػػع فػػػي ازمػػات ال تسػػػتطيع 

 الخركج منيا باقؿ الخسائر.
 
 لمنمػػك الضػػركريةك  المالئمػػة الظػػركؼ خمػػؽ يعنػػي العالميػػة التجػػارة منظمػػة إلػػى العػػراؽ انضػػماـكمػػا اف      

 الدكلػػػة قػػػدرة عمػػػى ذلػػػؾ يعتمػػػد إذلالنضػػػماـ  المرتقبػػػة المنػػػافع يضػػػمف ال نفسػػػو  الكقػػػت فػػػي لكنػػػو كالتطػػػكر
لكػي تتحقػؽ المنفعػة   التحتيػة كالبنػى الفنيػة القػدرات فيو تتكفر كسط خمؽ في كالمدنية الحككمية بمؤسساتيا

 .المرادة مف انضماـ العراؽ الى المنظمة
أىػػػـ النقػػػاط المتعمقػػػة بمنظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة خاصػػػة كأف ىػػػذه المنظمػػػة  كسػػػنتناكؿ فػػػي ىػػػذا البحػػػث     

حدل أدكات النظاـ العالمي الجديد، حيث نتناكؿ نشرة منظمة التجارة العالمية أصبحت في عصرنا الراىف إ
كعضػػػػكية منظمػػػػة التجػػػػارة  العالميػػػػة كالمبػػػػادئ االساسػػػػية التػػػػي تقػػػػكـ عمييػػػػا المنظمػػػػة كشػػػػركط االنضػػػػماـ 

 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في دكؿ العالـ ال الث.اب منيا ككذلؾ ا ار كاالنسح
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 اهمية البحث
إف البحث المطركح يعتبر في غايػة األىميػة ألنػو يعػراؼ مػاذا تعنػي منظمػة التجػارة العالميػة كمػا ىػك       
 .؟مف ىذه المنظمة الدكؿمكقع 

تػدرس إمكانيػة  العػراؽكترتي أىمية ىذا البحث في الكقت الذم أصػبحت فيػو معظػـ الػدكؿ الناميػة بمػا فييػا 
 .انضماميا ليذه المنظمة أك بقائيا منعزلة عنيا 

 

 
 منهجية البحث

كزع البحػث عمػى مجمكعػة  تناكلنا ىػذا البحػث كفقػا لممػنيج الكصػفي حيػث كمف الناحية المنيجية فقد      
كالظػركؼ  منظمػة التجػارة العالميػة حيث بدأناه بمدخؿ بينا فيو لمحػة مػكجزة عػف نشػرة كيف الفرعيةمف العنا

التي رافقتيا كبعد ذلؾ انتقمنا لبياف أىمية كأىداؼ كطرؽ  ـ انتقمنا إلى عرض مادة البحث كلننتيي بخاتمػة 
 تتضمف نظرة نحك المستقبؿ.

 
 

 مشكمة البحث
تتمحػػػكر مشػػػكمة البحػػػث حػػػكؿ مػػػدل اسػػػتعداد دكؿ العػػػالـ ال الػػػث كمنيػػػا الػػػدكؿ العربيػػػة كالعػػػراؽ بصػػػكرة     

خاصة  في ضكء كضعيا االقتصادم الحالي االنضماـ الى المنظمة كمعرفػو مػدل مػا يتػيح ليػا االنضػماـ 
ت تعػاني اقتصػاديات ىػذه االستفادة مف االمتيازات التي تسمح  ليا نفاذ السمع الى االسكاؽ العالمية في كقػ

 الدكؿ مف الضعؼ في قدراتيا التنافسية اماـ قدرات العالية لألعضاء المنظميف الى المنظمة.
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 المبحث االول

 التعريف بمنظمة التجارة العالمية
غيػر خاضػعة لييئػة االمػـ المتحػدة  كاداريػا ماليػا ةمؤسسػة دكليػة مسػتقم منظمػة التجػارة العالميػة ىػي      

-5968األكرغػكام الممتػدة مػف  مدينة المراكش المػربية نتيجة المفاكضات دكرة 5/5995/ 5ترسست في
 .(5كتعتبر منظمة حككمية اذ ال يشارؾ في قراراتيا اال حككمات الدكؿ االعضاء ) 5994

المعقػكدة بػيف الػدكؿ االعضػاء فػي منظمػة  كتستمد منظمة التجارة العالمية قكاعدىا كنظميا مف االتفاقيات 
التجارة العالمية كتسعى المنظمػة الػى حريػة التجػارة  العالميػة لػذا فػرف نطاقيػا يعػد عالميػا يشػمؿ دكؿ العػالـ  

  0(2جميعا)
كعضكية منظمة التجارة العالمية حيػث يتكػكف  نشرةسنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف المطمب االكؿ ك      

منظمػػة التجػػارة العالميػػة كالفػػرع ال ػػاني العضػػكية فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػة  نشػػرةاالكؿ  مػػف فػػرعيف الفػػرع
كالمطمػػػب ال ػػػاني اىػػػداؼ ككظػػػائؼ منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة حيػػػث يتكػػػكف مػػػف فػػػرعيف الفػػػرع االكؿ اىػػػداؼ 

  التجارة العالمية . منظمة التجارة العالمية كالفرع ال اني كظائؼ منظمة
 المطمب االول

 نشأة وعضوية منظمة التجارة العالمية
سػػنتناكؿ فػػي ىػػذا المطمػػب نشػػاة منظمػػة التجػػارة العالميػػة كالعضػػكية فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػة حيػػث      

  .منظمة التجارة العالميةفي  عضكيةالنتناكؿ في الفرع االكؿ نشاة منظمة التجارة العالمية كالفرع ال اني 
 جارة العالميةالفرع االكؿ:نشرة منظمة الت 

حػػيف ينظػػر اليػػو عمػػى ة حػػد ا خطيػػرا خاصػػ 5995فػػي عػػاـ  ةكػػاف لتشػػكيؿ منظمػػة التجػػارة العالميػػ       
ل عػػف التحقيػػؽ راسػػاس تػػاريم المحػػاكالت الفاشػػمة لتاسػػيس ىكػػذا منظمػػة حيػػث كانػػت حممػػا عزيػػزا لطالمػػا نػػ

 . (3لممفاكضيف المعنييف بالتجارة )
 
 -دار الصفاء لمنشر كالتكزيع -الطبعة االكلى –منظمة التجارة العالمية كاقتصاديات الدكؿ  -الناصر غزاؿ العبادم د.عبد -5

 .57ص-5999 - عماف
 - 2009-عمػػػاف -دار ال قافػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع -الطبعػػػة االكلػػػى – منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة -د.سػػػييؿ حسػػػيف الفػػػتالكم  -2

 كمابعدىا.32ص
 -رالعبيكػػػاف لمنشػػػ –الطبعػػػة االكلػػػى -ترجمػػػة عبػػػد االلػػػو المػػػالح -ةالػػػكجيز فػػػي منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػ -اميرتػػػا نارليكػػػا-3

                                                                                              .53ص-2008 -الرياض
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المحػاكالت لتشػػكيؿ منظمػة متعػددة االطػػراؼ فػي فتػرة مػػا بعػد الحػرب كعمػػى مػدل خمسػيف عامػػا اسػتمرت ك  
كعرضػػػت بعػػػض االطػػػراؼ المتعاقػػػدة تشػػػكيؿ ىيئػػػو اك ػػػر اسػػػتمرارا فػػػي شػػػكؿ منظمػػػة لمتعػػػاكف التجػػػارم كقػػػد 

قبػػػؿ بػػػدء عمػػػؿ الجػػػات حيػػػث أعػػػدت الحككمػػػة  ظيػػػرت فكػػػرة إنشػػػاء منظمػػػة التجػػػارة الدكليػػػة ألكؿ مػػػرة مػػػف
متجارة عمى غرار انشاء صندكؽ النقد الدكلي كالبنػؾ لإلنشاء منظمة دكلية ل مشركعا 5945األمريكية عاـ 

كتشػػعب كمػع مػركر الكقػت 5950العػالمي كلكػف الكػكنػرس االمريكػي رفػػض ىػذا المشػركع ككػاف ذلػؾ عػػاـ 
عمميػػات التجػػارة الدكليػػة كتطكرىػػا خاصػػة فػػي ال مانينػػات نػػادل الػػبعض بةنشػػاء منظمػػة التجػػارة الدكليػػة فػػي 

المعارضػػػة األمريكيػػػة إال أنيػػػا كافقػػػت مػػػؤخرا، كتتضػػػمف اتفاقيػػػة إنشػػػاء جكلػػػة األكرجػػػكام، كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف 
مػػػادة تػطػػػي مختمػػػؼ الجكانػػػب القانكنيػػػة كالتنظيميػػػة التػػػي تحكػػػـ عمػػػؿ ىػػػذه  (56)منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة 

كستتكلى منظمة التجارة العالمية قيادة المراحؿ المقبمة لتحرير التجارة العالمية كاإلشراؼ عمى حػؿ المنظمة،
  (.5)خالفات بفضؿ أنظمة أك ر فاعمية كأك ر إلزاما كسرعةال

لقػػد شػػيدت العشػػركف عامػػا الماضػػية نمػػكا اسػػت نائيا فػػي التجػػارة العالميػػة فقػػد زادت صػػادرات البضػػائع      
عمػى انشػاء نظػاـ تجػارم قػكم كمزدىػر حيػث ة % سنكيا كسػاعدت الجػات كمنظمػة التجػارة العالميػ6بنسبو 

 ما بيفالمعنية بالتجارة  الدكلية لمية الكحيدة المختصة بالقكانيفالعالمية ىي المنظمة العااف منظمة التجارة 
 (.2المنظمة االساسية ىي انسياب التجارة بركبر قدر مف السالسة كاليسر)  االمـ اذ اف ميمة

ارة الدكليػة كقد قامت جيكد ك يرة مف دكؿ العالـ المتقدـ لتصحيح الخمؿ الناشئ مف الحركب عمى التجػ    
بعد الحرب العالمية األكلى كلكنيا لـ تمؽ الدعـ الكافي مف بقية دكؿ العالـ ككانت الفتػرة التػي تمػت الحػرب 
العالمية ال انية مناسبة لمكاليات المتحدة األمريكية )البمد المنتصر فػي الحػرب( لفػرض سياسػتيا عمػى العػالـ 

العالمية التي تحؿ بيا ك يران مف المشػكالت التػي نشػرت المؤسسات كالمنظمات  كتشكيؿ ما تريد تشكيمو مف
مػػف الحػػركب بحيػػث تسػػتفيد االسػػتفادة القصػػكل مػػف تمػػؾ المنظمػػات كمػػف ىنػػا قامػػت منظمػػات دكليػػة كػػاف 

منظمػة تػـ اقتػراح انشػاء  في العالـ كفي تمؾ الحقبة نفسيا الػرض منيا ترتيب الشرف السياسي كاالقتصادم
تـ تكقيػع عمػى اتفاقيػة ترسػيس منظمػة لمتجػارة ى)منظمة التجارة العالمية( كبالفعؿ تعنى بالتجارة الدكلية تسم

التجػػػارة العالميػػػة جػػػاىزة  حيػػػث كضػػػعت اتفاقيػػة التجػػػارة العالميػػػة مكضػػع التنفيػػػذ كاصػػػبحت منظمػػة العالميػػة
 (.3لمعمؿ)

 .   52ص  -مصدر سابؽ –ف الفتالكميد.سييؿ حس-5
تػػػػػػػػاريم - http://www.wtoarab.org/Default.aspx?&lang=ar:  االلكتركنػػػػػػػػيمنشػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػع –اتفاقيػػػػػػػػة-2

   .22/2/2057الزيارة

 كما بعدىا. 89ص -مصدر سابؽ-د.عبد الناصر نزاؿ العبادم-3
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 الفرع الثاني
 العضوية في منظمة التجارة العالمية

تكػػكف عضػػكا فػػي االمػػـ ة اف يشػػترط فػػي الػػدكؿ التػػي ترغػػب باالنضػػماـ فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػ      
كتسػػبؽ العضػػكية مفاكضػػات شػػاقة  5947عػػاـكعمييػػا االلتػػزاـ بكػػؿ االتفاقيػػات التػػي تػػـ ابراميػػا فػػي  المتحػػدة

كطكيمة بيف المنظمة كالدكؿ الراغبة فػي العضػكية ، يػتـ فييػا تحديػد مجػاالت التجػارة التػي تمتػـز بيػا الدكلػة  
التطبيؽ الفكرم لكؿ  ال يعنية، كما اف االنضماـ لممنظمة كذلؾ كفقا  لمستكل النمك االقتصادم ليذه الدكل

االتفاقيػػات كانمػػا يػػتـ ذلػػؾ تػػدريجيا عمػػى اف ال تزيػػد فتػػرة التطبيػػؽ عػػف المػػدة المحػػددة كالتػػي ال تزيػػد عشػػرة 
 (.5سنكات )

 كتقكـ المنظمة بكضع الشركط بتعديؿ التشريعات التي تراىا مناسبة حتى تقبؿ العضكية فييػا اسػتنادا عمػى
الدكلػة  البيانات التي تقدميا الدكلة الراغبة في العضكية فييا مف كمارؾ كضرائب ككسػائؿ اتخػاذ القػرار فػي

يػػزداد ىػػذا العػػدد فػػي غضػػكف  دكلػػة كمػػف المتكقػػع  أف 537كتضػػـ منظمػػة التجػػارة العالميػػة فػػي عضػػكيتيا 
دكلة لـ تقدـ لمعضكية  20 كىناؾالمنظمة  لالنضماـ الى  دكلة حاليا 32السنكات القادمة  حيث تتفاكض 

فػػي االنضػػماـ إلييػػا ، كمػػا تكجػػد  فػػي المنظمػػة كتشػػترط المنظمػػة الدكليػػة عػػدة شػػركط عمػػى الدكلػػة الراغبػػة
    -:المنظمة كفيما يمي اىـ الشركط كاالجراءاتالى لالنضماـ  ابعض االجراءات الكاجب اتباعو

 مركية جفات اليتقديـ تنازالت لمتعر -اكال:
ماـ إلييػا تقػديـ جػدكال لمتنػازالت يحتػكم عمػى ضػلتجػارة العالميػة عمػى الدكلػة الراغبػة فػي االنتشترط منظمة ا

 .                            رفعيا مف حيث المبدأ إال في حاالت خاصة ال يمكف التزاماتمركية تشكؿ جفات يتعر 
                          التزامات في الخدمات تقديـ- انيا:
الدكلػػػة جػػػدكال بااللتزامػػػات التػػػي سػػػتتبعيا فػػػي قطػػػاع الخػػػدمات يشػػػمؿ قائمػػػة بػػػالحكاجز كالشػػػركط التػػػي تقػػػدـ 

   .(2)تعترض القطاعات كالنشاطات المينية الخدماتية ككضع جدكؿ زمني إلزالتيا
 

                    
تػػػػػػػػػاريم  -www.islamaline.net//http -منشػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػع  -بحػػػػػػػػث –منظمػػػػػػػػة التجػػػػػػػػارة العالميػػػػػػػػة  –خالػػػػػػػػد حنفػػػػػػػػي -5

 .22/2/2057الزيارة
 -2000 - لبنػاف - المركػز المبنػاني لمدراسػات -الطبعػة االكلػى  –ات كمنظمػة التجػارة العالميػة جػال ما بػيف -فادم عمي مكي د. -2 

 .            34ص
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   منظمة التجارة العالمية باتفاقياتااللتزاـ - ال ا:
عمػػػى بركتكػػػكؿ انضػػػماـ يشػػػمؿ  الراغبػػػة باالنضػػػماـ الػػػى المنظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة بػػػالتكقيع ةتتعيػػػد الدكلػػػ 

جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ماعػدا اتفاقيػة المناقصػات الحككميػة بالمكافقة عمى التطبيؽ كااللتزاـ 
 0(5ف االتفاقيات االختيارية )كاتفاقية الطائرات المدنية فةنيما م

يػػتـ اكتسػػابو  امتيػػاز  ككرنيػػاينظػػر الػػى العضػػكية فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػة فػػي ك يػػر مػػف الحػػاالت     
ذلػػؾ ك ذات صػػمة كغيػػر ذات صػػمة بالمنظمػػة  ألسػػبابكيمكػػف سػػحبة مػػف قبػػؿ المكجػػكديف فػػي الػػداخؿ كذلػػؾ 

االنضػػماـ لتنػػاكؿ  بانتيػػاز فرصػػة كجػػكد طمػػبتػػاح البػػاب بعػػض االعضػػاء ممػػف يممكػػكف مف مػػا يقػػكـغالبػػا 
ا الػػى المزيػػد مػػف كيمكػػف اف يػػؤدم ذلػػؾ احيانػػمسػػرلة التجػػارة ال نائيػػة اضػػافة الػػى قضػػايا اخػػرل غيػػر تجاريػػة 

كيمكف اف يؤدم ذلػؾ احيانػا الػى ربػط  منصكص عميو في قانكف اتفاقيات المنظمة ما ىكتتجاكز  المطالب
م ػػؿ المتػيػػرات الجػرافيػػة  بعػػض الػػدكؿ االعضػػاء عمميػػة االنضػػماـ الػػى المنظمػػة لبمػػد مػػا بعمميػػات كقضػػايا

ايقػػاؼ مؤقػػت لعمميػػة االنضػػماـ  فػػي  ير كتػػرالسياسػػية االخػػرل ممػػا يتسػػبب بعػػض االحيػػاف بحػػدكث تعقيػػد 
 . (2الى المنظمة)

 

 يالمطمب الثان
                        ووظائف منظمة التجارة العالميةاهداف 

اىػػػداؼ  سػػػنتناكؿ فػػػي ىػػػذا المطمػػػبلمنظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة اىػػػداؼ ككظػػػائؼ تسػػػعى الػػػى تحقيقيػػػا ك      
ككظائؼ منظمة التجارة العالمية حيث يتككف مف فرعيف الفرع االكؿ اىداؼ منظمة التجارة العالميػة كالفػرع  

 .ال اني يتناكؿ كظائؼ منظمة التجارة العالمية 
 
 
 
 .        .                                                                      34ص -مصدر سابؽ–فادم عمي مكي د. -5
   http//www.paltrad.orgمنشكر عمى المكقع :–مكقع الكتركني  –منظمة التجارة العالمية -ىديؿ حجازم كىانس شمكماف- 2

 .  25/2/2057تاريم الزيارة 
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 الفرع االول
 اهداف منظمة التجارة العالمية 

تيدؼ منظمة التجارة العالمية الى إيجاد منتدل لمتشاكر بيف الدكؿ االعضػاء حػكؿ المشػكالت التػي        
تكاجو التجارة العالمية كاليات لفض المنازعات التي تنشر بينيما أضافة الى تقػديـ بعػض المسػاعدات الفنيػة 

 السياسػػػات تحديػػػد فػػػي ليالػػػدك  كالبنػػػؾ الػػػدكلي النقػػػد صػػػندكؽ مػػػع التعػػػاكف ككػػػذلؾكالماليػػػة لمػػػدكؿ االعضػػػاء 
 بعػض عػف فضػالن  الناميػة الػدكؿ فػي االقتصػادم اإلصػالح بػرامج كتحديػد الػدكلي الصعيد عمى االقتصادية

 المسػاعدات تقػديـ فػي المانحػة الػدكؿ بعػض تتبعيػا التػي المعػايير ضػمف دخمػت التػي الجديػدة المكضكعات
 0 (5)البيئة عمى كالحفاظ اإلنساف حقكؽ احتراـ كمنيا
 منظمة التجارة العالمية : بعض التفصيؿ عف اىداؼ ما يميكفي 
 ايجاد منتدل لممفاكضات التجارية اوال:
تيدؼ منظمة التجارة العالمية الى جمع الدكؿ فػي شػبو منتػدل اك نػاد يتباحػث االعضػاء فيػو فػي شػتى     

المجػػاف الفرعيػػة  االمػػكر التجاريػػة كيتفاكضػػكف ضػػمف جػػكالت متعػػددة االطػػراؼ فمػػف جيػػة تػػؤمف اجتماعػػات
الدكرية في المنظمة فرصة المقاءات الدائمة بيف مختمؼ االعضاء كتتػيح المجػاؿ امػاميـ لمناقشػة المشػاكؿ 

منظمػػة التجػػارة العالميػػة تجمػػع  الميمػػة كمكاكبػػة التطػػكرات فػػي شػػؤكف منظمػػة التجػػارة كمػػف جيػػة  انيػػة فػػةف
 .المستقبميةاالعضاء في جكالت منظمة بشرف عالقاتيـ التجارية  الدكؿ

  انيا: تحقيؽ التنمية  
تسعى منظمة التجارة العالمية الى رفع مستكل المعيشة لمػدكؿ االعضػاء كالمسػاىمة فػي تحقيػؽ التنميػة     

% مػف جممػة 75خاصة الدكؿ النامية التي يزيد عدد اعضػائيا فػي المنظمػة ك االقتصادية الى جميع الدكؿ 
طييا فترات سػماح أطػكؿ مػف تمػؾ التػي معاممة تفضيمية خاصة فتع كتمنح المنظمة الدكؿ الناميةاالعضاء 

تشػددا مػف غيرىػا كتعفػى الػدكؿ االقػؿ نمػكا تمنحيا لمػدكؿ المتقدمػة كتمنحيػا مسػاعدات تقنيػة كالتزامػات اقػؿ 
 (.    2) مف بعض أحكاـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 
        

 -2005-القػػاىرة -لمكتػػاب العامػػة المصػػرية الييئػػة - الطبعػػة االكلػػى - العالميػػة التجػػارة كمنظمػػة الجػػات -حشػػاد نبيػػؿد.  -5
 .590ص

 .47-45ص -مصدر سابؽ –د. مكي فادم عمي  -2
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 اتفاقية اركغكام   ال ا: تنفيذ
كالتػي تحتػاج مػف اجػؿ تحسػيف سػير عمميػا الػى  بمنظمػة التجػارة العالميػة تنفيػذ اتفاقيػة االركغػكام أنيط    

                                     .إطار مؤسساتي سميـ كفعاؿ مف الناحية القانكنية عمى الجات

 المنازعات بيف الدكؿ االعضاء  حؿ رابعا:
لػػـ تكػػف اليػػة الجػػات كافيػػة لفػػض المنازعػػات بػػيف الػػدكؿ االعضػػاء التػػي تنشػػر بسػػبب االخػػتالؼ حػػكؿ     

 عمى مدار خمسيف عاماتفسير أحكاـ جكلة اركغكام نرل لك رتيا كتشعبيا بسبب المشاكؿ التي كانت فييا 
                     . لتجارة العالميةلذلؾ كاف مف الضركرم انشاء الية فعالة كذات قكة رادعة تم مت ىذه االلية في منظمة ا

 خامسا: إيجاد الية تكاصؿ بيف الدكؿ االعضاء 
خاصة مع تعدد التشريعات كتنكع  تمعب الشفافية دكرا" ميما" في تسييؿ المعامالت التجارية بيف الدكؿ    

عمػى الػدكؿ االعضػاء لذلؾ تفرض معظػـ اتفاقيػات منظمػة التجػارة العالميػة  القطاعات التجارية كاالبتكارات
ذات العالقػة كالتػر ير عمػى شػؤكف التجػارة الدكليػة كاالحكػاـ  إطار بالتشريعات التجارية كغيرىػا مػف االنظمػة

االتفاقيػة الخاصػة بمراجعػة السياسػات التجاريػة لمػدكؿ االعضػاء بشػكؿ دكرم دكرا ميمػا فػي ىػذا  كما تمعػب
النظاـ التجارم لكؿ دكلة عمى حدة كمنافسة جميع االعضاء لإلطالع عمى  فيي تتيح فرصة لمدكؿ المجاؿ
بػػراز النػػكاحي التػػي قػػد تتعػػارض مػػع االلتزامػػات التػػي تفرضػػيا اتفاقيػػات المنظمػػة ككجػػكد تشػػريعات ك جكانبػػو  ا 

الحػػدكد فعمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ إيجػػاد سػػقؼ  قانكنيػػة  ابتػػة كعادلػػة ضػػركرية لقيػػاـ مشػػاريع تجاريػػة ضػػخمة عبػػر
الػػػزاـ بعػػػض الػػػدكؿ االعضػػػاء بقكاعػػػد معينػػػو فػػػي التجػػػارة تكػػػكف معركفػػػة  مركيػػػة مػػػف خػػػالؿجلمتعريفػػػات ال

 (.  5لمجميع)
اف اليػدؼ الرئيسػػي لممنظمػة ىػػك تحقيػؽ حريػػة التجػارة الدكليػػة كذلػؾ بالقضػػاء عمػى المعاممػػة التمييزيػػة      

زالػػة كافػػة القيػػكد كالعكائػػؽ كالحػػكاجز التػػي مػػف شػػرنيا أف تمنػػع تػػدفؽ  بانتسػػابفيمػػا يتعمػػؽ  التجػػارة الدكليػػة كا 
   0(2عبر الدكؿ) حركة التجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .47-45ص-مصدر سابؽ–د. مكي فادم عمي  -5
 -مصػر -الػدار الجامعيػة لمنشػر -الطبعػة االكلػى-منظمػة التجػارة العالميػة كتحريػر التجػارة الدكليػة -د. محمد صفكت قابػؿ -2

 .70ص– 2008
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يجػػػاد منتػػػدل لممفاكضػػػات التجاريػػػة كتشػػػجيع حركػػػة اإلنتػػػاج كرؤكس األمػػػكاؿ كاالسػػػت مارات      كتكسػػػيع  كا 
زيػػػادة التبػػػادؿ التجػػػارم الػػػدكلي ك  نطػػػاؽ التجػػػارة العالميػػػةإنشػػػاء أنمػػػاط جديػػػدة لتقسػػػيـ العمػػػؿ الػػػدكلي كزيػػػادة 

يجػاد إليػة ك كحػؿ المنازعػات بػيف الػدكؿ األعضػاء  األكركغػكام أسػس كقكاعػد كفقػا التفاقيػات تنظيمو عمػىك  ا 
شراكيا في االقتصاد العالمي) تكاصؿ بيف الدكؿ األعضاء خاصة الدكؿ النامية  (. 5كا 

يجػػػػب أف  االقتصػػػػاديةتػػػػدرؾ أف عالقاتيػػػػا فػػػػي مجػػػػاؿ التجػػػػارة كالمسػػػػاعي  االتفاقيػػػػةىػػػػذه  إف أطػػػػراؼ      
تسػػتيدؼ رفػػع مسػػتكيات المعيشػػة كتحقيػػؽ العمالػػة الكاممػػة كاسػػتمرار كبيػػر فػػي نمػػك حجػػـ الػػدخؿ الحقيقػػي 

زيادة اإلنتاج المتكاصػمة كاالتجػار فػي السػمع كالخػدمات بمػا يتػيح االسػتخداـ األم ػؿ لمػكارد ك  كالطمب الفعمي
دعػػـ الكسػػائؿ الكافيػػة لتحقيػػؽ ذلػػؾ ك تػػكخي غايػػة البيئػػة كالحفػػاظ عمييػػا كذلػػؾ مػػع  كفقػػان ليػػدؼ التنميػػةالعػػالـ 
 فػػي  ف كاحػػد االقتصػػاديةاىتمامػػات كػػؿ منيػػا فػػي مختمػػؼ المسػػتكيات التنميػػة كاحتياجػػات ك  ءـتػػتالبصػػكرة 

لػة لتحقيػؽ خفػض كبيػر كلبمكغ ىذه األىداؼ بالدخكؿ في اتفاقيات المعاممة بالم ػؿ تنطػكم عمػى مزايػا متباد
 .لمتعريفات كغيرىا مف الحكاجز التجارية كالقضاء عمى المعاممة التمييزية في العالقات التجارية

خمػػػػؽ كضػػػػع تنافسػػػػي عػػػػالمي فػػػػي التجػػػػارة الدكليػػػػة يعتمػػػػد عمػػػػى الكفػػػػاءة فػػػػي  تتم ػػػػؿ اىػػػػداؼ اخػػػػرل كىنػػػػاؾ
 .(2)كتحقيؽ التنمية الشاممة االقتصادية في  تخصيص المكارد

 يالثانالفرع 
 وظائف منظمة التجارة العالمية

شػرؼ عمػى تطبيػؽ يمنظمة التجارة العالمية ىي االطار المؤسسػي الػدكلي الكحيػد الػذم يضػع كيطػكر ك     
القكاعد التي تحكـ حركة التجػارة الدكليػة بػيف دكؿ العػالـ المختمفػة ككظيفتيػا االساسػية تنطػكم عمػى ضػماف 

عػػات التجاريػػة التػػي قػػد تنشػػر بػػيف االطػػراؼ االدكليػػة مػػع معالجػػة النز  تحقيػػؽ التػػدفؽ الحػػر كالمسػػتقر لمتجػػارة
ى المنظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة عمػػػ ترسػػػيسكقػػػد نصػػػت اتفاقيػػػة  المشػػػتركة فػػػي المعػػػامالت االقتصػػػادية الدكليػػػة

 ؿضركرة تعاكف الدكؿ االعضاء كبذ
 
 

 .  32ص -2000-القاىرة–مكتبة مدبكلي  لمنشر- الطبعة االكلى -العكلمة كالجات التحديات كالفرص-د.عبدالكاحد العفكرم-5  

 .72ص -مصدر سابؽ -د.محمد صفكت-2
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أقصى الجيد في مجاؿ عالقاتيا االقتصادية كالتجارة الدكلية بيدؼ رفع مستكيات المعيشة كضماف تحقيؽ 

الدكلية  كزيادة الدخؿ الحقيقي كتكسيع الطاقات االنتاجية بما ينعكس عمى ازدىار التجارةالكامؿ التكظيؼ 
فػػي السػػمع كالخػػدمات  كيحقػػؽ ذلػػؾ اسػػتخداما" افضػػؿ لممػػكارد االقتصػػادية المتاحػػة كمػػف  ػػـ تحقيػػؽ التنميػػة 

كفي ىذا اآليطار فقد اكدت المنظمة في صدر اتفاقية انشائيا عمى ضركرة ترميف نصيب عػادؿ  المستدامة
الػدكؿ كال شػؾ  هتنميػة االقتصػادية ليػذكمتزايد لمدكؿ النامية كخاصة الدكؿ االقؿ نمكا" بيػدؼ دعػـ عمميػة ال

زالػة الحػكاجز مركيػة كغيػر جال في اف ىذا التنصيب العادؿ يتطمب ضركرة العمػؿ فػي اتجػاه فػتح االسػكاؽ كا 
مركية التي تكاجػو صػادرات الػدكؿ الناميػة إضػافة الػى ضػركرة منحيػا مزايػا تفضػيمية كاعفاؤىػا مػف بعػض ج

 (.5االلتزامات )
 النقاط التالية:                                   المنظمة في   كيمكف تمخيص اىـ كظائؼ

دارة اتفاقيات "الجات" متعددة األطراؼاوال الجماعيػة األربػع كالتػي  االتفاقيػاتباإلضافة إلى  : تسيؿ تنفيذ كا 
لػـ تتحػكؿ إلػى اتفاقيػػات متعػددة األطػراؼ كلػذلؾ فيػػي اتفاقيػات ممزمػة لمػف كافػػؽ عمػى االنضػماـ إلييػا فقػػط 
كتشكؿ المنظمة اإلطار التفاكضي بيف الدكؿ األعضاء لتنظيـ العالقات التجارية فيما بينيا أك لمشركع فػي 

 .مزيد مف تحرير التجارة الدكليةجكالت مستقبمية بيف الدكؿ األعضاء لتحقيؽ ال
اإلشراؼ عمػى االتفاقيػة المنشػرة لجيػاز تسػكية المنازعػات كالتػي تحػدد طبيعػة عمػؿ كأسػمكب ك  اإلدارة ثانيا":

 .كالتزامات الدكؿ في إطار الجياز المذككر تشكيؿ لجاف التحكيـ كجياز االستئناؼ كحقكؽ
التػػي يجػػب أف تػػتـ كفقػػا لمفتػػرات الزمنيػػة لمػػدكؿ األعضػػاء ك سياسػػات الخارجيػػة إدارة جيػػاز مراجعػػة ال ثالثااا:

المحددة )كؿ عاميف لمدكؿ النامية ككؿ اربعة أعكاـ لمدكؿ المتقدمػة( بيػدؼ معرفػة أم تػيػرات تػتـ فػي ىػذا 
تعمػػيـ المعمكمػػات بيػػذا الشػػرف عمػػى جميػػع الػػدكؿ األعضػػاء مػػدل تكافقيػػا مػػع أحكػػاـ "الجػػات" ك ك  المضػػمار

 .شفافيةلضمانا لتحقيؽ مبدأ ا
حيػث تتعػاكف المنظمػة عمػى  العالميػة االقتصػاديةضػع السياسػة : تحقيػؽ قػدر أكبػر مػف التناسػؽ فػي ك رابعا"
 (.2)الككاالت التابعة لوك ر المناسب مع صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعميالنحك 

 
 
 
-2004-مصػر– الدار المصرية المبنانيػة-الطبعة ال انية-العالميةعكلمة النظاـ االقتصادم العالمي كمنظمة التجارة -عادؿ الميدل-5

 .592-590ص
 . 85ص- 5994-مصر-مركز االسكندرية لمكتاب-الطبعة االكلى-التجارة العالمية كالجات-سمير محمد عبد العزيز-2
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خفػيض تخفػض تكػاليؼ المعيشػة بسػبب  ىنػاؾ كظػائؼ اخػرل منيػااضافة الى ما ذكػر مػف الكظػائؼ      
الحاسػـ كالبنػاء مػع  كالتعامػؿ مركيػة كزيػادة نفػاذ صػادرات الػدكؿ الناميػة إلػى األسػكاؽ المتقدمػةجالضرائب ال

الخالفػات التجاريػػة العالميػة كتقميػػؿ األعبػاء الماليػػة عمػى التجػػار بسػبب تكحيػػد اإلجػراءات التجاريػػة كحياديػػة 
كتػرؾ السياسػػات  مػاد عمػى قػػكل السػكؽ ليػات المنظمػة يجعميػا صػػالحة لجميػع الػدكؿ بػػدكف اسػت ناء  كاالعت

مػػف إخبػػار المنظمػػة التعكيضػػية المكمفػػة كتقمػػيص المفاجػػنت فػػي الػػنظـ التجاريػػة فػػي دكؿ العػػالـ حيػػث ال بػػد 
 .(5الصالحيات في يد منظمات عالمية يقمؿ الفساد اإلدارم في الدكؿ ) جعؿ بعض ـ عف ذلؾ مسبقان 

المي الضمع ال الث مف اضالع م مث النظػاـ االقتصػادم العػ كتم ؿ منظمة التجارة العالمية عمى ىذا النحك
ؼ حيػث يعمػػؿ يػػكيقػػع مقػر المنظمػػة فػي جن الػػى النصػؼ قػػرف المنصػـر  هذلػؾ النظػػاـ الػذم كضػػعت قكاعػد

كيبمػػع عػػدد  مكظفػػا" يتبعػكف المنظمػػة كيم مكنيػػا بصػػرؼ النظػر عػػف جنسػػياتيـ 550عمػى ادارتيػػا كتنظيميػػا 
  0(2)2003كفقا" لممكقؼ  في االكؿ مف ابريؿ عاـ  عضكا 546اء الحالييف في المنظمة االعض
التجػػارة الدكليػػة بػػيف  ىػػي منظمػػة دكليػػة تعنػػى بتنظػػيـعالميػػة ممػػا سػػبؽ اف منظمػػة التجػػارة اليتضػػح لنػػا     

حيػػث عمييػػا اف تقػػدـ ىنػػاؾ شػػركط لقبػػكؿ عضػػكية الدكلػػة الراغبػػة فػػي االنضػػماـ الػػى المنظمػػة  الػػدكؿ كاف
كاف لممنظمػػػة اىػػػداؼ مػػػف انظمػػػة تشػػػريعية كاداريػػػة كاقتصػػػادية كقانكنيػػػة ...إلػػػم ،  معمكمػػػات كاممػػػو عنيػػػا

يا اضافة الى تقديـ المساعدات الفنيػة سيكلة تدفقضماف حرية التجارة الدكلية ك  كظائؼ عديدة مف اىميا ك 
 .كازالو العقبات التي تكاجو التجارة  الدكلية كالمالية لمدكؿ االعضاء

 
 
 
 
 
 
 –المؤسسة الجامعية لمدراسػات كالنشػر كالتكزيػع  –مركية كالتجارية جقكاعد الجات االتفاقية العامة لمتعريفات ال -سالمةمصطفى د. -5

 .84ص -5998-  بيركت 
 بؽ.مصدر سا -عادؿ ميدم -3
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 الثاني المبحث

 منظمةالاالساسية لمنظمة التجارة العالمية وشروط االنضمام واالنسحاب من  ئالمباد 

حيػث  لتككينيػاالتػي كانػت المعيػار األساسػي ك ساسية التي قامت عمييا المنظمة المبادئ األ أف       
في عدة مبادئ أساسية  يمكف أف نسمييا األعمدة التي قامت عمييا المنظمة كاف ىناؾ شركط  تتم ؿ
التي ترغب باالنضماـ الى المنظمة ككذلؾ االنسحاب منيا كسنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف  ةلمدكل

يتنػػاكؿ شػػركط االنضػػماـ كالمطمػػب ال ػػاني  عالميػػةالتجػػارة الاالساسػػية لمنظمػػة  ئالمطمػػب االكؿ المبػػاد
 .كاالنسحاب مف منظمة التجارة العالمية

 المطمب االول
 المبادئ االساسية لمنظمة التجارة العالمية 

تقكـ منظمة التجارة العالمية عمى مجمكعة مف المبػادئ االساسػية كالتػي تعتبػر مػف اىػـ المبػادئ      
 كما يمي: التي تقكـ عمييا المنظمة  كمنيا

 اكال: ادارة االتفاقيات الخاصة بالتجارة 
  انيا: التكاجد كمنتدل لممفاكضات المتعمقة بالتجارة  
  ال ا: فض المنازعات المتعمقة بالتجارة  
معاكنػػػػة الػػػػدكؿ الناميػػػػة فػػػػي المكاضػػػػيع المتعمقػػػػة بالسياسػػػػات التجاريػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ المسػػػػاعدات رابعػػػػا:  

 0(5التكنمكجية كبرامج التدريب)
التجػارة العالميػة يمكػف تمخيصػيا بالمبػادئ التاليػة كما اف ىناؾ مبػادل اساسػية تقػكـ عمييػا منظمػة       

:- 
مبػػدأ عػػدـ التمييػػز كيعنػػي أف االمتيػػازات الممنكحػػة مػػف قبػػؿ دكلػػة لبمػػد مػػا يجػػب أف تمػػنح : المبػػدأ األكؿ  

أيضا لمبمداف األخرل كييدؼ ىذا المبدأ إلػى تحقيػؽ المسػاكاة بػيف جميػع الػدكؿ كيقػكـ عمػى عػدـ التمييػز 
كؿ األعضػػػاء فػػػي المنظمػػػة بحيػػػث تتسػػػاكل جميػػػع الػػػدكؿ األعضػػػاء فػػػي ظػػػركؼ فػػػي المعاممػػػة بػػػيف الػػػد

المنافسة في األسكاؽ الدكليػة مػع مراعػاة بعػض االسػت ناءات التػي تتيحيػا االتفاقيػة كتجػارة الحػدكد كقيػاـ 
 .مركية إقميمية كمرافؽ إقميمية لمتبادؿ الحرجاتحادات 

 -5997-مصػػػر -الػػكطف لمنشػػر  دار –الطبعػػو االكلػػى -ت الجػػاتلالتفاقيػػػا العربيػػةشػػرح النصػػكص  -د.عبػػد الفتػػاح مػػراد -5
 .224ص
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مركيػة كرسػاس لمحمايػة بشػكؿ جالشفافية كيقصػد بػو االعتمػاد عمػى التعريفػة ال مبدأ ال اني:المبدأ      
شػػفاؼ كاالبتعػػاد عػػف القيػػكد الكميػػة غيػػر الجمركيػػة الفتقارىػػا لمشػػفافية بمعنػػى أف يػػتـ إعمػػاؿ التعريفػػة 

اقتضػت ضػركرات كطنيػة ذلػؾ كعػالج العجػز فػي ميػزاف المػدفكعات أك الحمايػة المؤقتػة الجمركية إذا 
لإلنتػػاج الػػكطني كاالبتعػػاد عػػف القيػػكد الكميػػة كنظػػاـ الحصػػص فػػي االسػػتيراد كيعػػزل ذلػػؾ إلػػى سػػيكلة 

 .تحديد حجـ الحماية أك الدعـ الممنكح لممنتج المحمي

رية كيقػـك عمػػى مػنح الػػدكؿ الناميػة عالقػػات تجاريػػة مبػدأ المفاكضػػات التجاريػة التصػػدي:المبػدأ ال الػػث  
تفضيمية مػع الػدكؿ المتقدمػة صػناعيان بيػدؼ دعػـ خططيػا التنمكيػة االقتصػادية كزيػادة حصػيمتيا مػف 
النقػػد األجنبػػي كلكػػف ذلػػؾ مبنػػي عمػػى مفاكضػػات تجاريػػة بمعنػػى أف تجمػػس كتفػػاكض كأف تتفػػؽ تمػػؾ 

 .الدكؿ

ي قيػػػاـ الػػػدكؿ األعضػػػاء بتحريػػػر التجػػػارة العالميػػػة مػػػف القيػػػكد أك مبػػػدأ التبادليػػػة كيعنػػػ :المبػػػدأ الرابػػػع 
تخفيضيا كلكف في إطار مفاكضات متعػددة األطػراؼ تػتـ عمػى أسػاس تبػادلي بمعنػى أف أم تخفيػؼ 

مركيػػة لدكلػة مػػا البػد أف يقابمػو تخفيػػؼ أك تخفػيض معػػادؿ لػو فػػي جمركيػػة أك غيػر الجفػي الحػكاجز ال
تتعػػادؿ كتتػػكازف تمػػؾ الفكائػػد التػػي تحصػػؿ عمييػػا أم دكلػػة مػػع مػػا بحيػػث  القيمػػة مػػف الدكلػػة األخػػرل

مركيػة معينػة كىػك مػا يسػمي جيحصؿ عميو غيرىا كما أف تسفر المفاكضات عػف اتفػاؽ عمػى تعريفػة 
كال يجكز بعد ذلؾ إدخػاؿ أم تعػديؿ جديػد   )الربط( يصبح ىذا االتفاؽ ممزمان لجميع الدكؿ دكف تمييز

 (.5دكف مفاكضات جديدة)

االك ػػر رعايػػة حيػػث يػػنص ىػػذا  ةط الدكلػػر مبػػدا شػػ اف مػػف مبػػادئ منظمػػة التجػػارة العالميػػة كمػػا     
الشػػرط  اف فػػي حالػػة ابػػراـ الطػػرؼ االخػػر مػػف معاىػػدة معينػػة الحقػػة مػػع دكلػػة  ال ػػة تتضػػمف معاممػػة 

ضػؿ افضؿ مػف المعاممػة المتفػؽ عمييػا فػي المعاىػدة االكلػى فػاف اطرافيػا يسػتفيدكف مػف المعاممػة االف
جميػع الػدكؿ كىػذا يتحقػؽ  مىالتي يتـ تقريرىا لمػير الحقا كىنا يالحظ اف ىذا الشرط يمكف تطبيقو ع

شػرط المعاممػة الكطنيػة يعتبػر ىػذا الشػرط امتػدادا لشػرط الدكلػة  أكمبػد مف خالؿ حريػة التجػارة الدكليػة
لمعاممػػػة نفسػػػيا االك ػػػر رعايػػػة اذا يجػػػب عمػػػى جميػػػع الػػػدكؿ اف تطبػػػؽ عمػػػى جميػػػع السػػػمع المسػػػتكردة ا

كمبدا التخفيض يؤكد ايضا حرية التجارة الدكلية عمى السمع الكطنية كبالتالي فاف ىذا الشرط  المطبقة
جميػػع الػػدكؿ االعضػػاء فػػي المنظمػػة الػػدخكؿ فػػي اتفاقيػػات  مػػىمركيػػة أم يجػػب عجالمتػػكالي لمرسػػـك ال

 لمتعريفاتؽ تخفيض كبير لممعاممة بحيث تنطكم عمى مزايا متبادلة لتحقي
 

المركػػز العػػالمي لدراسػػات  -الطبعػػو ال انيػػة -ترجمػػة: ع مػػاف الجبػػالي الم ػػك ي -منظمػػة التجػػارة العالميػػة -اكليفييػػو بمػػيف -5
 .35ص-2007 -ليبيا  -الكتاب األخضر
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مركية كمف  ـ جمركية كفيو يجب اكال التخفيض المتكالي لمرسـك الجكمبدا الػاء القيكد الالجمركية     
مركية كالقيكد الكمية اذ اف ىذا االلػاء يسػيؿ التجػارة جكاجز التجارية كفي مقدمتيا الرسـك الالػاء الح

لممنظمة ىك  ةاالساسي ئالدكلية كيزيؿ أم حكاجز لتدفؽ المعامالت فيما بيف الدكؿ ككذلؾ مف المباد
الراسػخة لمشػفافية المحميػة فػي اتخػاذ القػرارات  باألىميػةكيقصػد بػو اف يعتػرؼ االعضػاء  ةمبدا الشفافي

القتصػػاديات االعضػػاء اك لمنظػػاـ  ةبالسياسػػات التجاريػػة سػػكاء بالنسػػب ةالحككميػػة فػػي االمػػكر المتعمقػػ
كاخيػػػرا فػػػاف جميػػػع  الشػػػفافية بمبػػػدأالتجػػػارم متعػػػدد االطػػػراؼ كقػػػد جػػػاءت جميػػػع االتفاقيػػػات  مرتبطػػػة 

اـ الممكيػػة الفكريػة يجمػػع بينيمػا اتجػػاه  السػػمع اـ الخػدمات ف ذلػؾ فػػي مجػاؿاتفاقيػات التجػػارة سػكاء كػػا
مشترؾ يتم ؿ فػي السػعي نحػك ازالػة جميػع القيػكد كالعكائػؽ كالحػكاجز التػي مػف شػرنيا اف تمنػع تكقػؼ 

بػية االستفادة االكبر  ئحركة التجارة كمف ىذا المنطمؽ تؤكد التجارة العالمية عمى تحقيؽ ىذه المباد
تخػػاذ االجػػراءات كالتػػدابير المناسػػبة لتجنػػب اال ػػار السػػمبية لممػػكارد البشػػرية مػػف لمػػدكؿ االعضػػاء مػػع ا

 .(5خالؿ تحرير التجارة الدكلية)

اف اليدؼ االكؿ لمنظمة التجارة العالمية ىك حرية التجارة العالميػة فػاف المبػدأ الرئيسػي لممنظمػة      
اه الػػػػذم يخػػػػدـ مصػػػػالح الػػػػدكؿ ىػػػػك السػػػػيطرة عمػػػػى االقتصػػػػاد الػػػػدكلي بشػػػػكؿ كامػػػػؿ كتكجييػػػػو باالتجػػػػ
 (. 2الصناعية الكبرل حيث تقـك المبادئ االخرل عمى اساس ىذا المبدأ)

 -كيمكف تمخيص اىـ المبادئ العامة لمنظمة التجارة العالمية فيما يمي:

االلتػػزاـ بتخفػػيض التعريفػػات الجمركيػػة اذا انيػػا الكسػػيمة الكحيػػدة لمحمايػػة كالػػػاء قيػػد الكميػػة عمػػى -اكال
 دات مف السمع كالخدمات أم الػاء نظاـ الحصص الكمية.الكار 

التعيػػػد بػػػالتخمي عػػػف الحمايػػػة كتحريػػػر التجػػػارة عمػػػى المػػػدل الطكيػػػؿ كالػػػدخكؿ فػػػي مفاكضػػػات - انيػػػا"
 تخفيض التعريفات الجمركية كااللتزاـ بت بيتيا كعدـ رفعيا.

ك فػػي المنظمػػة قامػػت بمػػنح مبػػدأ الدكلػػة االكلػػى بالرعايػػة كيمػػـز ىػػذا المبػػدأ عمػػى كػػؿ دكلػػو عضػػ- ال ػػا"
معاممو تفضيمية لدكلو اخرل عضك في المنظمة باف تعمـ ىذه المنظمة تمقائيا" كمف دكف تمييز عمى 

ألسػباب احػدىما جميع الدكؿ االعضاء اال في حاالت است نائية كاف تككف بينيما حرب اك ما يػدعي 
 امنية الى االمتناع 

 
 
 –سػػكريا –دار الرضػػا لمنشػػر  –الجػػزء االكؿ -االكلػػى الطبعػػة -لدكليػػة المعاصػػرةاساسػػيات التجػػارة ا–رعػػد حسػػف الصػػرف د.  -5

 .289-287ص -200
 .207ص–مصدر سابؽ  -سييؿ حسيف الفتالكمد.  -2
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عػػف تعمػػيـ تمػػؾ المعاممػػة كمػػف دكف اف يطمػػب تبريػػر ذلػػؾ كىػػذا المبػػدأ نصػػت عميػػة المػػادة االكلػػى مػػف 
 االتفاقية .

الكطنيػػة كىػػك المبػػدأ الػػذم نصػػت عميػػة المػػادة ال ال ػػة مػػف االتفاقيػػة كيػػنص االلتػػزاـ بمبػػدأ المعاممػػة  -د
عمى انو ال يحؽ لمدكلة العضك في المنظمة اف تميز في إجراءاتيا المحمية بيف السمع المنتجػة محميػا 
كبػيف السػػمع المسػػتكردة سػػكاء مػف حيػػث فػػرض الرسػػـك كالضػرائب كالقػػكانيف كاالجػػراءات التنظيميػػة مػػف 

 لمنتج المحمي.اجؿ حماية ا

مبدا التجارة العادلة كىذا ما نصت عمية المادة السادسػة مػف االتفاقيػة التػي تقضػي لجعػؿ التجػارة  -ق
بػػيف الػػدكؿ االعضػػاء مبنيػػة عمػػى اسػػس عادلػػة حيػػث تصػػبح معػػو الكميػػات المصػػدرة كالمسػػتكردة مػػف 

 (.5السمع كالخدمات انعكاسا" لكفاية االنتاج )

  كضػػػع إلػػػى باإلضػػػافة تعمػػػؿ الجػػػات  فػػػاف  المبػػػادئ تمػػػؾ لتحقيػػػؽ لمالئػػػـا  المنػػػاخ كلتػػػكفير        
 ىػػػذه  كحقػػػكؽ التزامػػػات بػػػيف المكازنػػػة عمػػػى كالعمػػػؿ مراعاتيػػػا األعضػػػاء عمػػػى يتعػػػيف التػػػي  المبػػػادئ
كلبمػكغ االىػداؼ  التجػارة تحريػر بشػاف المتعاقػدة األطراؼ بيف التفاكض  إمكانية تكفير عمى األطراؼ

السابقة فرف المنظمة تقكـ عمى ارساء كترسيم مجمكعة مف المبادئ االساسية فػي العالقػات المتعػددة 
 (.2االطراؼ ككانت عمى المبادئ نفسيا التي اسست عمييا اتفاقية الجات )

لتجػارة كييدؼ مف ىذه المبادئ كالميػاـ السػابقة تحقيػؽ النمػك االقتصػادم الػدكلي كاف مبػادئ منظمػة ا
العالميػػة يجػػب اف تػػؤدم الػػى انعػػاش اآلمػػاؿ فػػي النمػػك االقتصػػادم العػػالمي مػػف خػػالؿ اسػػكاؽ اك ػػر 
انفتاحػػا" لالسػػياـ فػػي جيػػكد الصػػندكؽ نفسػػو بشػػرف التعػػديالت الييكميػػة فػػي اقتصػػاديات البمػػداف التػػي 

 (.3تطمب خبرة الصندكؽ)

منشػػكر عمػػى  بحػػث-انضػػماـ العػػراؽ الػػى منظمػػة التجػػارة العالميػػة كتداعياتػػو عمػػى االقتصػػاد العراقػػي  -د.اديػػب قاسػػـ الشػػندم-5
 .9ص -27/2/2057تاريم الزيارة-كمية االدارة كاالقتصاد-جامعة كاسط –http//www.iasj.netالمكقع:

جامعػػة  -ترتػػب عمييػػا مسػػتقبال"تػػداعيات انضػػماـ العػػراؽ الػػى منظمػػة التجػػارة العالميػػة كماي–بحػػث –د. نػػزار كػػاظـ صػػباح  -2
 .4ص-كمية االدارة كاالقتصاد–القادسية 

مكتبػو  -الطبعػة االكلػى -لمنظمة التجارة العالمية عمى التجارة الخارجية لمػدكؿ الناميػة  اال ار المحتممة–د. فضؿ عمي م نى -3
 .302ص-2000  -القاىرة-مدبكلي
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 المطمب الثاني

 ةظمشروط االنضمام واالنسحاب من المن 

تشػػترط المنظمػػة عمػػى الدكلػػة الراغبػػة فػػي االنضػػماـ إلييػػا تقػػديـ طمػػب مرفػػؽ بػػو دراسػػة كافيػػة        
كااللتػػػزاـ  لألكضػػػاع االقتصػػػادية كالتجاريػػػة الكطنيػػػة كتعيػػػد بػػػااللتزاـ برحكػػػاـ اتفاقيػػػات الجػػػات جميعيػػػا

االلتزامػات المنصػكص عمييػا بةجراء تعديالت ىيكمية لألكضاع االقتصادية لتطابؽ لكائحيا كقكانينيػا 
ف رغبت الدكلة طالبة االنضماـ في عدـ تطبيؽ أحكاـ االتفاقيات عمى أم مف  في اتفاقيات الجات كا 

ألنػػػو ال يحػػػؽ ليػػػا ذلػػػؾ بعػػػد صػػػدكر قػػػرار المػػػؤتمر  الػػػدكؿ األعضػػػاء فعمييػػػا أف تبػػػيف ذلػػػؾ فػػػي طمبيػػػا
 تو االتفاقية الترسيسية لممنظمة.الكزارم بقبكؿ عضكيتيا، كذلؾ استنادا إلى االست ناء الذم حدد

 في اآلتي: ذىا الدكؿ لالنضماـ فيمكف ذكرىاأما الخطكات التي تتخ
مرحمة تقديـ طمب االنضماـ إلى السكرتارية كيعقبو النظر في ىذا الطمب مف قبؿ المجمس العاـ  اكال:

ذا قبؿ الطمب تعيف السكرتارية لجنة عمؿ لمتفاكض مع الدكلػة كتعػيف رئيسػا  ليػذه المجمكعػة تختػاره كا 
 مف أحد السفراء المعتمديف لدل المنظمة.

مرحمة اإلعداد لممفاكضات مف قبؿ الدكلػة طالبػة العضػكية كيشػمؿ تقػديـ مػذكرة عػف االقتصػاد    انيا:
عمييػػا كدراسػػتيا  لالطػػالعالػػكطني كنظػػاـ التجػػارة الخارجيػػة تػػكزع عمػػى الػػدكؿ األعضػػاء فػػي المنظمػػة 

 .التي تطمب العضكيةكتكجيو أسئمة لمدكلة 
مركيػػة كت بيػػت سػػقكفيا كعمػػى جالمرحمػػة التػػي يكػػكف قػػد تػػـ فييػػا اتفػػاؽ نيػػائي حػػكؿ التنػػازالت ال   ال ػػا:

تحديد التزامات قطاعات الخدمات التي سػيتـ تحريػر التجػارة فييػا عنػدىا تعػد مجمكعػة العمػؿ تقريرىػا 
بركتككػػكؿ االنضػػماـ مػػع ممحقاتػػو مػػف النيػػائي كقرارىػػا بتنسػػيب الدكلػػة لمعضػػكية كتعػػد مسػػكدة مشػػركع 

جػػػداكؿ التعريفػػػة الجمركيػػػة كجػػػداكؿ الخػػػدمات التػػػي تػػػـ االتفػػػاؽ عمييػػػا سػػػابقا كترفػػػع لممجمػػػس العػػػاـ 
كالمؤتمر الكزارم لممكافقة عمييا كمتى تمت المكافقة عمييا يبمػع العضػك بػذلؾ كيصػبح االنضػماـ نافػذ 

 (.5يكمان مف تكقيع البركتكككؿ) 30المفعكؿ بعد 
أنػو  انو تشير إحػدل الدراسػات إلػى أف الػدكؿ الصػناعية الكبػرل المييمنػة تػرل ىتجدر اإلشارة ىنا إلك 

 االنضػػػماـ إلػػػي منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة أف تسػػػتكفي جممػػػة مػػػف عمػػػى بعػػػض الػػػدكؿ التػػػي ترغػػػب فػػػي
 الشركط الالزمة 

 .www. Aljazera :المكقع  منشكر عمى  -منظمة التجارة العالمية كعكلمة االقتصاد -مقاؿ – كلد سيدم محمد مصطفى -5
net  5/2/2057كتاريم الزيارة. 
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أىميا: إقامة نظاـ ديمقراطي كحمايػة حقػكؽ اإلنسػاف كحمايػة الممكيػة الفكريػة كعػدـ تشػػيؿ لذلؾ      

جراء إصالحات جكىرية في أنظمتيا القانكنية بشػكؿ يتطػابؽ مػع المكا يػؽ  األطفاؿ دكف سف العمؿ كا 
  (.5الدكلية المتعددة في المجاالت السابقة) كالمعاىدات

السػػابؽ بػػؿ أصػػبح خاضػػعا  سػػيال كمػػا كػػاف فػػي العالميػػة لتجػػارةا لػػـ يعػػد االنضػػماـ إلػػى المنظمػػة    
  طكيمة يجب عمى أم دكلة ترغب باالنضماـ إلى االتفاقية إتباعيا كىي: ت كمفاكضات إلجراءا

    -: يرفؽ بو الك ائؽ التاليةممنظمة في جنيؼ ك ألمانة العامة لالتقدـ بطمب رسمي إلى ا-اكال"
دراسػػة عػػف أكضػػاع البمػػد االقتصػػادية ك سياسػػتيا فػػي مجػػاؿ التجػػارة الخارجيػػة كسياسػػات الػػدعـ  - أ

 .األنظمة الجمركية ك أنظمة االستيراد ك التصدير المعمكؿ بيا الممنكح لممنتجيف أك المصدريف
 .جداكؿ التعريفة الجمركية لمسمع ك الخدمات  - ب

تقـك األمانة العامة لممنظمػة بػةعالـ الػدكؿ األعضػاء فػي المنظمػة ك التػي ليػا عالقػات تجاريػة   انيا":
مع الدكؿ الطالبة العضكية بيدؼ عقد مشاكرات بشكؿ  نائي كتحت إشػراؼ المنظمػة كيشػكؿ مجمػس 

 المنظمة فريؽ عمؿ ميمتو دراسة ك تحميؿ السياسات االقتصادية ك التجارية ليذه الدكلة.
 تجرم مفاكضات االنضماـ عمى مساريف األكؿ المشاكرات ال نائية كال اني متعدد األطراؼ.- ال ا"

يتخػذ المجمػس يقدـ تقريرا إلى مجمس المنظمػة ك فريؽ العمؿ نتائج مفاكضات المساريف ك  يجمع رابعا":
 الكزارم قرار قبكؿ أك عدـ قبكؿ العضك.

إذا حصؿ طالب االنضماـ عمى مكافقة  م ي األصػكات يمكػف لمم ػؿ الدكلػة طالبػة العضػكية  خامسا":
يتـ بعد يكما مف تاريم التكقيع ك  30بعد  أف يكقع عمى بركتكككؿ االنضماـ ك يصبح االنضماـ نافذا

عػادة مػف الدكلػة  ذلؾ تصديؽ البركتكككؿ مف السمطات الدستكرية في الدكلة طالبػة العضػكية كيطمػب
اإلنمائيػػة لتنفػػؽ مػػع أحكػػاـ ألمنظمػػة كػػذلؾ النظػػر فػػي السياسػػات االقتصػػادية ك  طالبػػة االنضػػماـ إعػػادة
كالمكاصػػفات العالميػػة اعتمػػاد نظػػاـ الجػػكدة ة المؤسسػػات المصػػرفية كالنقديػػة ك إعػػادة النظػػر فػػي ىيكمػػ

تشػجيع القطػاع الرقابة في عممية اإلنتاج كتحسػيف المنػاخ االسػت مارم تطػكير البنيػة اإلنتاجيػة دعػـ ك ك 
  .(2)الخاص كتحرير االقتصاد الكطني مف قيكد االست مار

 
 . 56ص  - مصدر سابؽ– ادمبالناصر نزاؿ الععبد  د .– 1
 222ص -مصدر سابؽ –فادم عمي مكي  -3
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 :                                اككمتييما الطريقتيف إحدل عمى باعتماد المنظمة عضكية في ما دكلة القبكؿ يتـ     
تكػكف فػي  تتمقى الدكلة المعنية رسائؿ مف لجنة مخصصة لمنظػر فػي طمبػات العضػكية الجديػدة اكال: 

الػالػػب مككنػػة مػػف الػػدكؿ الصػػناعة الكبػػرل اضػػافة الػػى اىػػـ الػػدكؿ ذات العالقػػة التجاريػػة مػػع الػػدكؿ 
ئمػة بالسػمع كالخػدمات التػي ستشػيد تخفيضػا كتشمؿ الطمبات قا الراغبة في اكتساب عضكية المنظمة

                                                              فاتيا الجمركية .يفي تعر 
التعريفات الجمركية تكػكف  بنفسيا بقائمة تشمؿ تخفيضات في تتقدـ الدكلة الراغبة في العضكية انيا: 

 اساسا" لمتفاكض .

مركيػة جال اتيفػالتعر كفي بعض االحياف تتـ الطريقتاف معا فتتقدـ الدكلة المعنيػة بقائمػة لتخفػيض     
  .( 5كفي الكقت نفسة تتمقى قائمة بالتخفيضات المطمكبة مف المجنة المشكمة لمنظر في العضكية)

"الجػػػػات كفقػػػػا لممػػػػادة الحاديػػػػة عشػػػػرة مػػػػف االتفاقيػػػػة تعتبػػػػر جميػػػػع الػػػػدكؿ األعضػػػػاء فػػػػي اتفاقيػػػػة      
"كالجماعة األكركبية أعضاء رئيسيف أك أصمييف في منظمة التجػارة العالميػة منػذ ترسيسػيا فػي 5947
كمػػا تحظػػى سػػبع منظمػػات دكليػػة بعضػػكية المنظمػػة كرعضػػاء مػػراقبيف دائمػػيف كتجيػػز  5995ينػػاير 

يتمتػػػػع المػػػادة ال انيػػػة عشػػػرة مػػػف االتفاقيػػػة الترسيسػػػػية لممنظمػػػة ألم دكلػػػة أك إقمػػػيـ جمركػػػي منفصػػػؿ 
بالشػػركط التػػي يتفػػؽ  باسػػتقاللية تامػػة فػػي تصػػريؼ عالقتػػو التجاريػػة الخارجيػػة أف ينضػػـ إلػػى االتفاقيػػة

عمييا مع المنظمة كيسرم االنضماـ إلى المنظمة عمػى االتفاقػات التجاريػة األخػرل الممحقػة بيػا كفػؽ 
حؽ  ىيسي لممنظمة عممبدأ القبكؿ الكمي أك عدمو كما تنص المادة الخامسة عشرة مف المي اؽ الترس

ؼ أم يحػػؽ ألم تفاقيػػات التجاريػػة متعػػددة األطػػراكيشػػمؿ االنسػػحاب كػػذلؾ جميػػع اال االنسػػحاب منيػػا
عضك االنسحاب مف منظمة التجارة العالمية بعد مضي ستة اشير مػف تػاريم ايػداع الطػرؼ الراغػب 

عمػى  عػد سػتة أشػيرنافػذان ب كيصػبح في االنسحاب ألخطار محرر بيذا المضمكـ لدل مدير المنظمػة
 (. 2تمقى طمب االنسحاب)

 كتسػعى الػى تحقيقيػا مػف عػدة مبػادل تقػـك عمييػا لعالميػةكمما سبؽ يتبيف لنا اف لمنظمة التجػارة ا   
كازالة العكائؽ التي تحكؿ دكف التبادؿ التجارم الحر كضماف مناخ دكلي  اىميا تحرير التجارة الدكلية

المبػػادئ كاف ىنػػاؾ شػػركط  لقبػػكؿ االنضػػماـ الػػى المنظمػػة ككػػذلؾ  اخػػالؿ اعتمادىػػا ليػػذمالئػػـ  مػػف 
 االنسحاب منيا .

  .223ص –مصدر سابؽ -مكي عمي فادم.د-5
 مصدر سابؽ . -كلد سيدم محمد مصطفى-2
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 المبحث الثالث

 اثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في دول العالم الثالث

سنتناكؿ في ىذا المبحث ا ار منظمة التجارة العالمية في الدكؿ النامية كالدكؿ العربية كالعراؽ كاال ػار    
االيجابيػػػة كالسػػػمبية الناتجػػػة عػػػف انضػػػماـ ىػػػذه الػػػدكؿ ليػػػا كتر يرىػػػا عمػػػى النػػػكاحي السياسػػػية كاالقتصػػػادية 

 ػػار اتفاقيػػة منظمػػة التجػػارة كالصػػناعية حيػػث نتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث فػػي مطمبػػيف المطمػػب االكؿ اكالماديػػة 
 كالمطمب ال اني ا ار اتفاقية المنظمة عمى الدكؿ العربية كالعراؽ. العالمية في دكؿ العالـ ال الث

 المطمب االول
 اثار اتفاقيات منظمة التجارة في الدول النامية

إلػػى زيػػادة حجػػـ كفقػػان لديباجػػة االتفػػاؽ المنشػػئ ليػػا  تيػػدؼ منظمػػة التجػػارة العالميػػة بصػػفة أساسػػية      
كالقضػاء عمػى المعاممػػة التمييزيػة فػي العالقػػات  كذلػػؾ عػف طريػؽ تحريػػر التجػارة الدكليػة التبػادؿ الػدكلي
كمػف  ػـ رفػع مسػتكيات  بشػكؿ عػاـ كفقػان لفمسػفتيا فػي زيػادة معػدالت النمػك االقتصػادم التجاريػة الدكليػة

كػؿ كمػع كنتػاج عمػى مسػتكل العػالـ عف طريؽ التشػػيؿ الكامػؿ كالتخصػيص األم ػؿ لعناصػر اإل المعيشة
ذلػػؾ فقػػد أشػػارت ديباجػػة االتفػػاؽ إلػػى الكضػػع الخػػاص لمػػدكؿ الناميػػة فمنحتيػػا معاممػػة تفضػػيمية فػػي مجػػاؿ 

كالتركيز عمى أف مف أىداؼ منظمة التجػارة  التبادؿ التجارم كبالرغـ مف رفع شعار تنظيـ التجارة الدكلية
إال أف الكاقػػع  ،كبشػػكؿ خػػاص فػػي الػػدكؿ الناميػػة كالفقيػػرة عػػالـالعالميػػة إحػػداث التنميػػة االقتصػػادية فػػي ال

العممػػي يؤكػػد أف المنظمػػة لػػـ تكػػف سػػكل أداة أخػػرل مػػف أدكات سػػيطرة األقكيػػاء كذلػػؾ الف ىػػذه المنظمػػة 
التػػي كانػػت تقػػكد المفاكضػػات  قػػد ظمػػت تسػػيطر عمييػػا البمػػداف الصػػناعية المتقدمػػة كقبميػػا اتفاقيػػة الجػػات
المختمفة ضمف المفاكضات حسب اسػتعدادىا كاسػتعداد مؤسسػاتيا اإلنتاجيػة أمػا الػدكؿ كتدخؿ النشاطات 

الناميػػػة فبقيػػػت مػمكبػػػة عمػػػى أمرىػػػا إلػػػى حػػػد كبيػػػر حيػػػث كػػػاف يقػػػاؿ بػػػرف الجػػػات ىػػػي "منتػػػدل لألغنيػػػاء" 
 كال تػكلي عنايػة فالقضػايا التػي كانػت تطػرح فػي الجػكالت األكلػى لػـ تكػف تيػتـ بمػا تعانيػو البمػداف الناميػة

 (. 5بظركفيا الخاصة)
-منشػػػكر عمػػػى المكقػػػع  مقػػاؿ -التخطػػػيط االقتصػػادم فػػػي ظػػػؿ فيػػػـ أفضػػؿ لمنظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة -م عطيػػة ميػػػدم الفيتػػػكر  1-

http//www.aruc.org  -  22/2/2057تاريم الزيارة -5ددعال -البحكث االقتصاديةمجمة. 
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 كمف ا ار المنظمة عمى الدكؿ النامية ىي :
 -: أثار مادية

مركيػػة كالضػػرائب التػػي تفرضػػيا عمػػى السػػمع جاف بعػػض الػػدكؿ الناميػػة الفقيػػرة تعتمػػد عمػػى الرسػػـك ال    
كالبضػػائع المسػػتكردة كتحصػػؿ عمػػى ايػػراد ال يسػػتياف بػػو لمدكلػػة كعنػػد تحريػػر التجػػارة كتفػػيض التعريفػػات 

العمػؿ فػي ضػكء كاف مػا يعػرؼ بمبػدأ التخصػص ب جػدا" مركيػة سػكؼ تقػؿ ىػذه االيػرادات بشػكؿ كبيػرجال
الػدكؿ الناميػػة كيجعميػا متخصصػػة فػي انتػػاج المػكاد االكليػػة كىػػذا  التجػػارة سػكؼ يكػػرس التخمػؼ فػػيحريػة 

الػدكؿ  هالػذم يمكػف اف تفػرز  واالمر ينطكم عمى نيػب خيراتيػا كاسػت ماراتيا برسػعار زىيػدة حتػى اف التكجػ
بالتػػالي الػػتخمص مػػف الممك ػػات كاقنػػاع تنميػػة الصػػناعات الممك ػػة لمبيئػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة ك ك ىػػالمتقدمػػة 

 .(5الدكؿ بانيا تشارؾ الدكؿ الصناعية في التطكر الصناعي )
 اثار سياسية  -2
اف االنعكاسات السياسية عمى الدكؿ النامية الفقيرة كبيرة جدا حسب تعرض صادراتيا الػى مخػاطر       

الصحراء تييمف عمى صادراتيا السمع االكليػة المنافسة االجنبية فعمى سبيؿ الم اؿ اف دكؿ افريقيا جنكب 
الصػادرات  هكعنػد تعػرض ىػذ في حيف اف كارداتيا الرئيسية ىي المكاد الػذائيػة كالزيػكت كالسػمع المصػنعة

الػدكؿ الػى مشػاكؿ اقتصػادية عػادة تعالجيػا  هالتبادؿ التجارم الخارجي تتعرض ىػذ تر يراتكالكاردات الى 
كلكنيػا تكاجييػا بمشػاكؿ اكبػر كىػي  انيػا التي تساىـ بحػؿ المشػاكؿيكف بطريقة سيئة كذلؾ عف طريؽ الد

مشػػػاكؿ الػػػديكف التػػػي تػػػنعكس عمػػػى انخفػػػاض معػػػدالت النمػػػك االقتصػػػادم كصػػػعكبات تسػػػديد خدمػػػة ىػػػذه 
 .( 2الديكف )

التػيػػػرات الدكليػػػة التػػػي تػػػؤ ر عمػػػى السياسػػػات االقتصػػػادية لمدكلػػػة سػػػكؼ تكػػػكف اداة ه اف م ػػػؿ ىػػػذ      
فػي  مػا يحصػؿفي حاؿ رغبة احد االطراؼ المؤ رة عمى ابتزاز دكلة مػا كىػذا  برجرائيالتيديد ا لمضػط اك

تتخمى  "ففي ببعض االحياف نشاىد دكالك ير مف القرارات الدكلية التي تحاؾ سيناريكىاتيا خمؼ الككاليس 
رل كالتػي اصػبحت مباشػرة التػي بيػد الػدكؿ الكبػر طنية كالقكميػة نتيجػة لممػؤ رات غيػعف بعض مكاقفيا الك 

    كبيرة كفعالة بحكـ المؤسسات
مركػز دراسػات  -الطبعػة االكلػى  – 5998-5798العكلمة كالتنمية العربية مف حممة نابميكف الى جكلػة ارغػكام  -اميف جالؿ د.-1

 .585-580ص -بيركت -5999 -الكحدة العربية 
 التمكيػػؿمجمػػة  -جنػػكب الصػػحراءك  التبػػادؿ التجػػارم فػػي افريقيػػامعػػدالت  الػػى متػػى تػػدـك صػػدمة-بػػكؿ كاشػػيف ككػػاتريف سػػتايممك -2 

 .  27-26ص-2000-الصندكؽ العربي االقتصادم كاالجتماعي النسخة العربية-صندكؽ النقد الدكلي-2العدد -37مجمد  -كالتنمية
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التجػػػارة المؤسسػػػات منظمػػػة كالمنظمػػػات الدكليػػػة التػػػي ترسػػػـ سياسػػػاتيا كتكجيييػػػا كيفمػػػا تشػػػاء كمػػػف ىػػػذه 
 (.5) العالمية

 اثار صناعية:
منافسػة و إف عمكـ الدكؿ النامية كحتى الدكؿ الحدي ة التصنيع في جنكب شرؽ اسػيا سػكؼ تكاجػ        

انييػػار  الػى كبيػرة مػػف البضػائع كالسػػمع االجنبيػة ذات النكعيػػة العاليػة كالسػػعر المناسػب األمػػر الػذم يػػؤدم
يػػر المتكافئػػة كلػػذلؾ فػػةف المسػػتفيد مػػف تحريػػر التجػػارة ىػػك الػػدكؿ الصػػناعة الكطنيػػة امػػاـ ىػػذه المنافسػػة غ

الصػػناعية التػػي ارتفػػع نصػػيبيا مػػف التجػػارة العالميػػة لمصػػادرات أمػػا الػػدكؿ الناميػػة فقػػد ىػػبط نصػػيبيا مػػف 
كعنػػد الكقػػكؼ عمػػى ىػػذا المكضػػكع نجػػد اف الػػدكؿ الناميػػة غيػػر مؤىمػػة لمكصػػكؿ فػػي  الصػػادرات العالميػػة

ف مػػاالمنافسػػة فػػي ظػػؿ مبػػاد تػػدعك لػػو الػػدكؿ  ئ حريػػة التجػػارة التػػي تػػدعك ليػػا المنظمػػة التجػػارة العالميػػة كا 
اف يسػرع عمميػة  والمتقدمة مف اف حرية التجػارة كتكسػع التجػارة كاالنفتػاح عمػى االسػكاؽ العالميػة مػف شػرن

  فكرت ألنيا كجية نظر الدكؿ الرأسمالية هاالقتصادم ربما ىذ النمك
يمكػػف مػػف خاللػػو سػػحب الػػدكؿ الناميػػة لالنضػػماـ فػػي منظمػػة التجػػارة  مالػػذ بمصػػالحيا كىػػذا ىػػك الطريػػؽ

انػو الطريػؽ السػميـ لتطػكر الػدكؿ الناميػة كحػؿ مشػاكميا االقتصػادية كالبػد مػف التركيػد  يالعالمية التي تػدع
المتاىػػػة  عمػػػى حقيقػػػة ميمػػػة كخطػػػرة عمػػػى الػػػدكؿ الناميػػػة إال كىػػػي يجػػػب اف ال تػػػكرط نفسػػػيا فػػػي مسمسػػػؿ

منظمػػة التجػػارة العالميػػة قبػػؿ اف تفكػػر فػػي عمميػػة التنميػػة كتطػػكير اقتصػػادىا  دما تػػنظـ الػػىكالضػػياع عنػػ
الف نمػػك االقتصػػاد ىػػك يخمػػؽ  حػػدكد المنافسػػة الػػدنيا فػػي االسػػكاؽ العالميػػة بشػػكؿ يضػػمف ليػػا حتػػى كلػػك

لنمك كلكػػف البمػػداف الناميػػة لػػـ تصػػؿ الػػى مرحمػػة مػػف التنميػػة كالتطػػكر حتػػى تفكػػر بػػا التجػػارة كلػػيس العكػػس
االقتصادم الذم يقصد بو الزيادة في االنتاج اك الدخؿ في االقتصاد الكطني إال اف المشكمة ككف معظـ 

اعي الػػدكؿ العػػالـ مازالػػت فػػي المراحػػؿ مػػف التنميػػة االقتصػػادية التػػي يقصػػد بيػػا التػييػػر السياسػػي كاالجتمػػ
                                                            (.       2االقتصادية) عكائؽ التنمية كال قافي لممجتمع لمتػمب عمى

  -كىناؾ مف يرل اف ىناؾ فكائد غير مباشرة يمكف اف تجنييا بعض الدكؿ النامية كىي:  
اف احتػػراـ شػػدة المنافسػػة فػػي مجػػاؿ السػػمع كالبضػػائع الصػػناعية يمكػػف اف يكلػػد حػػافزا" لمػػدكؿ الناميػػة اكال: 

   الصعيد الدكلي. ىاجؿ اف تستطيع المنافسة عم عمى تحسيف منتجاتيا مف
 -37المجمػػػد  -مجمػػة التمكيػػػؿ كالتنميػػة  -الصػػالت التجاريػػػة بػػيف الصػػػيف كاقتصػػاديات شػػػرؽ اسػػيا االخػػػرل  -براكػػاش لكنػػػػام  -5

 .35-34ص -2000-النسخة العربية الصندكؽ العربي االقتصادم كاالجتماعي -صندكؽ النقد الدكلي  -2العدد
 -الطبعػة ال انيػة -ات كاخكاتيػاجال -تقييـ النظاـ الجديد لمنظمة التجارة العالمية مف منظكر التنمية العربية -ابراىيـ العيسكم د.  -2

 . 35 – 28ص -5997-بيركت  -مركز دراسات الكحدة العربية 
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معكضػػػات اف االرتفػػػاع المتكقػػػع فػػػي اسػػػعار السػػػمع الزراعيػػػة المسػػػتكردة كالػػػتقمص المحتمػػػؿ فػػػي ال انيػػػا:  
 .الػذائية سكؼ يككف حافزا" لمدكؿ النامية عمى تحسيف االنتاجية في القطاع الزراعي 

النمك االقتصادم في الدكؿ الصناعية كىذا النمك البد مػف اف يعػكد  واف تحرير التجارة الذم سيرافق ال ا: 
بالفائدة عمى الدكؿ النامية مف خالؿ زيادة طمب الدكؿ الصناعية عمػى صػادراتيا كم ػؿ ىػذا اال ػر سػكؼ 

 (.5) زىيدة بر مافدر المكاد االكلية يككف محددا جدا  الف الدكؿ النامية تص
 

 المطمب الثاني
 نظمة التجارة في الدول العربية والعراقاثار اتفاقيات م

أف البمداف العربية في مجمكعيا ىي بمداف طرفية كتابعة بكػؿ المضػاميف  العديد مف الدراسات تبيف      
االقتصػػادية كالسياسػػية كال قافيػػة كالعسػػكرية فػػي إطػػار التركيبػػة الككنيػػة التػػي اتفػػؽ عمػػي تسػػميتيا بالنظػػاـ 

أك المحػيط التػي خضػعت  األطػراؼيػا جػزء ال يتجػزأ مػف بمػداف يعالعربيػة جم الرأسمالي العالمي فاألقطػار
  .(2أك ال تزاؿ خاضعة لييمنة كاستػالؿ بمداف المركز الرأسمالي المتقدـ)

المتجػػػددة األسػػػاليب  تيجػػػة لمظػػػاىرة االسػػػتعمارية قػػػديميا كجديػػػدىا تركػػػت تمػػػؾ الظػػػاىرة االسػػػتعماريةنك     
مػف التخمػؼ كالتشػكه االقتصػادم كاالجتمػاعي كأحػد ت فراغػان سياسػيان كاختراقػان كالطرؽ كاألدكات إر ػان  قػيالن 

دكف اسػت ناء   قافيان يصعب نفيو نظريان كعمميان كنتيجة ليذه العممية التاريخية المركبة تعػاني الػدكؿ العربيػة
 مكحاتيػامتطمباتيػا كط مف كجكد عالقات استػاللية حرمػت بمقتضػاىا مػف بمػكرة نظػاـ إنتػاجي يتكافػؽ مػع

 (.3) عمى أسس مستقمة يسيـ في إحداث التكظيؼ الضركرم لتنمية اقتصادىا
التزمت معظـ الدكؿ العربيػة كػيرىػا مػف الػدكؿ الناميػة التػي انضػمت إلػى اتفاقيػات  كعقب جكلة اركغكام
ر في ما حد مف سمطتيا في إعادة النظ جاء في اتفاقية التعريفات الجمركية حيث منظمة التجارة العالمية

كفػؽ مصػالحيا الكطنيػة أك فػي مخالفتيػا أك اإلخػالؿ بيػا كىػذا يعنػي بػالطبع تقييػد حريتيػا  تمػؾ التعريفػات
كخاصػة بعػد أف تحكلػت  في رسػـ سياسػتيا الكطنيػة فػي التنميػة كاختيػار الكسػائؿ المناسػبة لتحقيػؽ أىدافػو

 خالؿ جكلة  العديد مف االتفاقيات
 كما بعدىا. 28ص –مصدر سابؽ  –د.ابراىيـ العيسكم -5
-قتصػػاد السياسػػي العربػػيدراسػػة مقارنػػة فػػي اال التطػػكر االجتمػػاعي االقتصػػادم لمبنػػاء السياسػػي العربػػي -فتحػػي محمػػد البعجػػود.-2

  .25ص -2006 -ليبيا-دار النيضة العربية -ةال اني الطبعة
 -2005 - لقػػاىرةا -لمكتػػاب الييئػػة العامػػة المصػػرية  -الطبعػػة االكلػػى  -أفريقيػػا ىكا  رىػػا عمػػ العكلمػػة -جكزيػػؼ رامػػز أمػػيف د. -3

                                                                                                                           .33ص
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إلػػى ضػػركرة  كامتػػد اإللػػزاـ اقيػػات ممزمػػة لجميػػع الػػدكؿ األعضػػاءأكركجػػكام مػػف اتفاقيػػات اختياريػػة إلػػى اتف
النامية مع البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي لتنسيؽ اقتصادياتيا مػع السػكؽ العالميػة ممػا  تعاكف الدكؿ

 (5يعني استمرار تزايد الضػط عمى الدكؿ العربية لمسير في طريؽ الميبرالية االقتصادية الجديدة )
بػرة عمػى جالتجػارة العالميػة سػكؼ تكػكف مفعمى سبيؿ الم اؿ اف انضماـ االقطار العربية الػى منظمػة     

معاممة الكياف الصييكني بنفس المعاممة التػي تتعامػؿ بيػا مػع الػدكؿ االخػرل فضػال" عػف االعتػراؼ بيػذا 
 (.2) الكياف مف خالؿ االنضماـ معو بمنظمة كاحدة

 مجمكعػات: كمكاقفيا منيا إلى أربػعممنظمة لحيث طريقة كشكؿ انضماميا تنقسـ الدكؿ العربية مف ك     
 دكؿكمجمكعػو الػ مجمكعة دكؿ انضمت إلى المنظمة بعد ترسيسػيامجمكعة دكؿ انضمت عند ترسيسيا ك 

كالسػػكداف كالػػيمف كلبنػػػاف  كىػػي دكؿ فػػي طػػكر االنضػػماـ م ػػؿ: ليبيػػا كالجزائػػر تتمتػػع بصػػفة مراقػػبالتػػي 
ريدكؿ غير أعضاء في منظمة ك  كالعراؽ تريا كالصكماؿ كجزر ىي سكريا كالسمطة الفمسطينية كجيبكتي كا 
تسػػعى  جميعيػػاكمػػف المتكقػػع أف تكتسػػب كػػؿ الػػدكؿ العربيػػة عضػػكية منظمػػة التجػػارة العالميػػة ألف  القمػػر

 (.3لالنضماـ إلييا)
 اآلثار اإليجابيةاوال:

تػػكفر الفػػرص لتصػػدير منتجػػات تمتمػػؾ فييػػا الػػدكؿ العربيػػة ميػػزات نسػػبية ميمػػة كالمنتجػػات الزراعيػػة  -أ
 .كالمنسكجات كالمالبس كبعض المنتجات الصناعية

ازديػػاد حمايػػة الػػدكؿ العربيػػة لحقكقيػػا التجاريػػة كالكقايػػة مػػف إجػػراءات الػػدعـ كسياسػػات اإلغػػراؽ التػػي  -ب
التابعػػة لمنظمػػة ك  التحسػػينات التػػي أدخمػػت عمػػى  ليػػة فػػض المنازعػػات تنتيجيػػا الػػدكؿ المتقدمػػة كػػذلؾ فػػةف

كتتػيح فرصػان أفضػؿ  تساعد عمػى تقكيػة حقػكؽ الػدكؿ العربيػة لمنفػاذ إلػى األسػكاؽ العالميػة التجارة العالمية
 .لحؿ منازعاتيا التجارية مع الدكؿ األخرل بطريقة عادلة

تفضيالن في ك ير مف الحاالت بمػا فػي ذلػؾ كفالػة الفػرص معاممة الدكؿ العربية معاممة متميزة كأك ر  -ج
طالػػة الفتػػرات السػػابقة عمػػى تنفيػػذىا التزامػػات ىػػي أقػػؿا ممػػا ىػػك مطمػػكب مػػف  لحمايػػة صػػناعاتيا الكطنيػػة كا 

 .الدكؿ المتقدمة النمك
مكقػػػػػػػػػػػػػػع   - (2004-5993إحصػػػػػػػػػػػػػاءات التجػػػػػػػػػػػػػارة الخارجيػػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػػػػػة ) -صػػػػػػػػػػػػػندكؽ النقػػػػػػػػػػػػػد العربػػػػػػػػػػػػػػي  -5

http://www.amf.org.ae 
 .7/2/2057تاريم الزيارة 

                                                                            .كمابعدىا34-در سابؽصم -مجمو التمكيؿ كالتنمية–براكاش لكنػام  -2
-27العػػػدد -مجمػػة دراسػػات -العالميػػة السياسػػية كاالقتصػػػادية فػػي الػػدكؿ الناميػػػة"البيئػػػة -عبػػد اهلل خشػػيـ ىمصػػطف د. –3          
 كما بعده. 9ص  -2006

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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االرتفاع المتكقع في أسعار السمع الزراعية المستكردة كالنقص المحتمؿ في المعكنات الػذائية سػكؼ   -د
بصػكرة  فػي اإلنتػاج الزراعػييحفزاف الدكؿ العربيػة إلػى تحسػيف اإلنتاجيػة فػي قطاعاتيػا الزراعيػة كالتكسػع 

 عامة.
   اآلثار السمبية - ثانيا

 الزراعية  التي ُحددت بعشر سنكات ارتفاع أسعار الكاردات العربية مف المنتجات انتياء الفترة االنتقالية-أ
كتحرير التجارة في المنتجات الزراعية في الدكؿ  كخصكصان المكاد الػذائية مف جراء إلػاء الدعـ الزراعي

 .الصناعية المتقدمة
تعرُّض السمع الصناعية العربية لمنافسة دكلية شديدة ألف معظميا مكاد خاـ تسعى الدكؿ الصناعية  -ب

( 2004-5995بعػد ) إلى ابتكار بدائميا كما أف إلػاء نظاـ الحصص الستيراد المالبس الجاىزة العربيػة
 .ساليب الجكدة الشاممة كالمكاصفات القياسية العالميةالعربية ما لـ ُتطكَّر أ سيؤ ِّر في المكازيف التجارية

سػػيعكؽ صػػناعة البترككيماكيػػات  تحريػػر التجػػارة الدكليػػة فػػي ضػػكء اتفاقيػػات منظمػػة التجػػارة العالميػػة -ج
 . التي ما زالت في طكر النمك بتعريضيا لمنافسة دكلية شديدة العربية

مف إجمالي اليد العاممة  %24الذم يستكعب نحك  العربية معدالت البطالة في قطاع الصناعة ارتفاع-د
 .شديدة مف الدكؿ الصناعية المتقدمة تتعرض لمنافسةالعربية إضافة إلى أف المنتجات الصناعية 

نتيجػة تطبيػؽ االتفاقيػة الخاصػة بحقػكؽ الممكيػة الفكريػة كمػا يػنجـ عنيػا مػف  تزايد نفقػة بػرامج التنميػة -ىػ
كحقػػكؽ الطبػػع  الحدي ػػة كالنفقػػات المقترنػػة بحػػؽ اسػػتخداـ العالمػػات التجاريػػة ازديػػاد نفقػػة اسػػتيراد التقنيػػات

 . تيديد بتدىكر ال قافة العربية نتيجة الػزك ال قافي كالفكرممف كما إلى ذلؾ  كالنشر
َضْحؿ االستفادة العربية ك يران مف االتفاقية الخاصة بتحرير التجارة العالمية في الخدمات المتم مة في  -ك

 ...ت البنكؾ كالترميف كالنقؿ كالسياحة كاالتصاالت كالتشييد كاالستشارات إلمقطاعا
تحرير التجارة الدكلية في مجاؿ مناقصات المشػتريات الحككميػة بمػا فييػا مشػتريات الجػيش كالشػرطة  -ز

 (.5) يؤ ر سمبان في اقتصادات الدكؿ العربية
 
 
 
كقػت -http//www.mogatel.comمنشػكر عمػى المكقػع : -2009كتػاب الكتركنػي–مقاتػؿ الصػحراء -خالد بف سػمطاف  -5

 .5/3/2057الزيارة 
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يجػػرم النقػػاش  منػػذ فتػػرة  حػػكؿ جػػدكل انضػػماـ العػػراؽ الػػى منظمػػة التجػػارة العالميػػة   لمعػػراؽ امػػا بالنسػػبة 

كفيمػا كػػكف االنضػػماـ فػػي مصػػمحة العػػراؽ اـ انػػو يم ػػؿ تحػػديا خطيػػرا كلػػو تػػداعيات غيػػر محسػػكبة النتػػائج  
 صعبة لمصناعة العراقية بشػكؿ خػاص كلمكضػع االقتصػادم بشػكؿ عػاـكال  االست نائيةفي ظؿ االكضاع 

(5.) 
  لسؤاؿ المطركح ىك ما ىك المكقؼ المطمكب مف مسالة انضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالمية ؟ فا 

االكؿ يعػػػارض االنضػػػماـ عمػػػى اسػػػاس انػػػو لػػػيس فػػػي صػػػالح :يتمحػػػكر المكقػػػؼ حػػػكؿ رأيػػػيف متناقضػػػيف 
 فػي العضػكية فػاف المنظػكر المسػتقبؿ خػالؿ بانو كيرلكال في صالح االقتصاد الكطني  ةالعراقي ةالصناع
 .لمعراؽ بالنسبة مفيدة ليست المنظمة

 :التالية لألسباب كذلؾ 
 المنظمػة ميػاـ اطػار ضػمف تقػع انيا كرغـ الخاـ النفط كىي لمتصدير كاحده سمعة يمتمؾ العراؽ افاكال": 
 .           المنظمة في االعضاء البمداف لدل االسكاؽ الى الدخكؿ في عكائؽ تكاجو ال انيا اال الفنية الناحية مف

 كالمؤسسػات السػكؽ الػى تسػتند سياسػات تبنػي تفتػرض كال ةبالتجػار  تخػتص المنظمػة قػكانيف اف رغـ  انيا:
 االضػطرار االنضػماـ فػي تفكػر التػي البمػداف يػدفع قػد العضكية بةبطاء كالتيديد ةالسياسي الضػكط اف اال
 .                           االسكاؽ قبؿ مف مطمكب ىك مما برك ر المؤسسي التػييرات كاحداث االسكاؽ عمى االنفتاح الى

 العراقيػػة الصػػناعة عمػػى ضػػػطان  تشػػكؿ سػػكؼ الخارجيػػة لممنافسػػة العراقيػػة االسػػكاؽ فػػتح عمميػػة اف ال ػػا: 
 السكؽ مف تزيحيا كقد الخدمية القطاعات ما حد كالى الكافية التنافسية بالقدرة تتمتع ال التي تمؾ كخاصة
 نيائي.  بشكؿ

 االعانػات تشػمؿ كالتػي العػراؽ كمنيػا الناميػة البمػداف تتبعيػا التػي االجتماعية السياسات فاف كاخيرارابعا": 
 كبالنسػبة المنظمػة فػي االخػرل البمػداف لضػػكط خاضػعو تكػكف سكؼ كالطاقة المدعكمة األساسية كالمكاد
 تضػػيؼ قػد الضػػػكط ىػذه م ػػؿ فػاف كالفاقػة الحرمػػاف مػف طكيػػؿ زمػف منػذ تعػػاني التػي السػػكاف مػف لمفئػات

(.                                                2ا)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش كالسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم الكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت
                                                                 . 

 عمػػػى المكقػػػع: مقػػػاؿ منشػػػكر -2007-2003فػػػي العػػػراؽ  كاالجتماعيػػػةكاالتجاىػػػات االقتصػػػادية  السياسػػػات - مػػػرزا مػػػيد. ع -5

www.iraqistudies.org - 25/52/2056الزيارة  تاريم. 
 -تػػر يرات انضػػماـ العػػراؽ لمنظمػػة التجػػارة العالميػػة عمػػى الصػػناعة العراقيػػة كعمػػى االقتصػػاد الػػكطني-د. مػػدحت كػػاظـ القريشػػي  -2

 .22/2/2057تاريم الزيارة  www.iasj.netبحث منشكر عمى المكقع 

http://www.iraqistudies.org/
http://www.iasj.net/


31 
 

 فرصػػة لتحقيػػؽ المنػافع كالمكاسػػب كتجنػػب االنعػػزاؿ  فيػو  يػػرل الػػى المنظمػػة نضػماـلال  المؤيػػد الػػرأم امػا

م ةكالخسائر المتكقع .(5ف عدـ االنضماـ )

  انضماـ العراؽ الى المنظمة  باف           األتية: النكاحي في ايجابي بشكؿ ساىـيالفريؽ ىذا يرل

 تطػكير فػي الدكلػة عمػى يككف سكؼ االعتماد فاف ريعي اقتصاد العراقي االقتصاد اف اكال: حيث 
   .ضػكط دكف كالمؤسسات السياسات في المطمكبة التػيرات يحقؽ اف يستطع لـالعراؽ فاف كليذا البدائؿ
 فػػي كالتنكيػػع المسػػتدامة كالتنميػة التطػػكر تحقيػػؽ مػػف يػتمكف لػػف فانػػو المنظمػػة خػارج العػػراؽ بقػػي اذا  انيػا:
 االسػػكاؽ الػػى تحتػػاج لمتصػػدير المكجيػػة فالنشػػاطات  كالحمايػػة الػػكارد احػػالؿ سياسػػات عمػػى االعتمػػاد ظػػؿ

 .                                                  المنظمة خارج كافيو اسكاقا يجد اف لو ال يمكف العراؽ فاف كعميو المفتكحة
 المنظمػػة قػػكانيف ظػػؿ فػػي مسػػمكحة النقديػػة التحػػكيالت شػػكؿ ترخػػذ التػػي االجتماعيػػة المسػػاعدات اف ال ػػا: 
 بظيكر يسمح الذم االجتماعي كالكضع االقتصادم التحسف يتحقؽ حتى باؽ التمكينية الحصة نظاـ كاف

 .        البديؿ
 تطبيػػػػؽ فػػػػي كتػػػػرخيرات اعفػػػػاءات عمػػػػى لمحصػػػػكؿ الناميػػػػة البمػػػػداف حجػػػػة اسػػػػتخداـ الممكػػػػف مػػػػفرابعػػػػا:  

 .                                                   الكقت لبعض كذلؾ البمداف لبعض بالنسبة بيا المعمكؿ االجراءات
 كتكجيػػػات مضػػػاميف الػػػى اسػػػتنادان  كذلػػػؾ  سػػػمفان  محسػػػكـ االنضػػػماـ خيػػػار اف يعتبػػػر الػػػبعض فػػػرف كليػػػذا 

 االنضػماـ باتجػاه كيػدفع السػكؽ اقتصػاد لصػالح االمػر يحسػـ ممػا الػدكلي العيػد كمػؤتمر العراقػي الدستكر
                                                                                                 .(2)العالمية التجارة منظمة الى

 نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالميةكفيما يمي اىـ اال ار االيجابية كالسمبية ال
 التأثيرات االيجابية :اوال 
لمنظمة التجارة العالميػة ىػي دفػع االقتصػاد العراؽ نضماـ امف ابرز التر يرات االيجابية المتكقعة مف     

االقتصػػػاد الحػػػر كالمنافسػػػة العالميػػػة كالتػػػي تفضػػػي الػػػى انتػػػاج السػػػمع برسػػػعار منخفضػػػة  باتجػػػاهالػػػكطني 
اف االتفاقيػة مػع المنظمػة كمػا  كبمكاصفات عالية بما يحقؽ الفائدة لممسػتيمكيف كالمنتجػيف عمػى حػد سػكاء

ؽ كتؤىمو لمحصكؿ عمى ك ير مػف الحقػك  ةلمبمداف النامي ةتتضمف نصكصا تقضي بمعاممة مميزة كتفضيمي
اف التكسػػػع  الػػػكطنيكالمنػػػافع كالفػػػرص لفػػػتح االسػػػكاؽ العالميػػػة أمػػػاـ الصػػػادرات الكطنيػػػة كتحفيػػػز االنتػػػاج 

كتكسيع فرص التصدير  ةمف جي ةالمتكقع في االنتاج مف شانو تكسيع فرص العمؿ كتقميص حجـ البطال
 كالذم ينعكس اخرل ةمف جي ةالخارجي لألسكاؽ

  مصدر سابؽ. –د. عمي مرزا -5
 .                              56ص-مصدر سابؽ –مدحت كاظـد. -2
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اف االنضػػماـ يسػػاىـ فػي حمايػػة المنتجػػات المحميػػة كمػا  ايجابيػا عمػػى الميػػزاف التجػارم كميػػزاف المػػدفكعات
التشػريعات الالزمػة  بةصػدارمف الممارسات التجارية الضارة كخاصػة حػاالت االغػراؽ مػف خػالؿ السػماح 

يعمػػالف عمػػى تشػػجيع حركػػػة  ةفػػاف انفتػػاح االسػػكاؽ العالميػػة كالمنافسػػ كاخيػػران  لمػػذككرةلمكافحػػة الحػػاالت ا
 ةكالذم يعزز القػدرات التكنكلكجيػة المحميػ العراؽالى  ةاالست مار االجنبي كيسيؿ تدفؽ التكنكلكجيا الحدي 

 .(5)كيحفز االست مار المحمي 

 ةالتأثيرات السمبي :ثانيا
ينطكم عمى سػمبيات كمكاجيػة تحػديات كبيػرة كخطيػرة ال  العراؽ الى المنظمة نضماـاكبالمقابؿ فاف      

 بد مف التعامؿ معيا كتذليميا لػرض التمكف مف االسػتفادة مػف عضػكية المنظمػة كاىػـ ىػذا السػمبيات ىػي
 العػراؽيعتمػد عمػى كاقػع  فػاألمرانفان ىي بم ابػة احتمػاؿ قػائـ كلػيس نتيجػة حتميػة  ةاف االيجابيات المذككر 

كظركفػو االقتصػادية كمػدل قدرتػو عمػى التكيػؼ كااليفػاء بمتطمبػات االنتفػاع مػف المميػزات االيجابيػة التػي 
لػػاء الرسػكـ الجمركيػة ككػؿ اشػكاؿ الحمايػة كالػدعـ  لألسكاؽاالنفتاح التاـ  افك  المنظمةتقدميا  العالميػة كا 

ادان متطػػػكران كقػػػدرات انتاجيػػػة سػػػكؼ يكػػػكف بطبيعػػػة الحػػػاؿ فػػػي صػػػالح البمػػػداف المتقدمػػػة التػػػي تمتمػػػؾ اقتصػػػ
 .(2)كتصديرية ىائمة كمستكل عاؿ مف التنافسية

 ال اضػافية اعبػاءن  تم ػؿ كالتػي حاليػان  العػراؽ يكاجيػا التػي المعكقػات مف العديد ىناؾ فرف تقدـ عما كفضالن 
 .ااىمي كمف السمبيات تجنب عمى قادران  تجعمو كال االنضماـ مميزات مف االستفادة عمى تساعد

 عف فضالن  كفنية كمالية امنية سبابأل متكقفة الخاص الصناعي القطاع مشركعات مف% 90 حكالي اف
 القطػاع اف كمػا االسػباب لػنفس االخػرل ىػي متكقفػة المخػتمط القطػاع مصػانع اغمػب كاف لكيربػاءا مشكمة

 الكضػع افك  االنتاجيػة طاقاتيػا  مػث اك بربػع تعمػؿ فيػو العاممػة المصػانع كاف معطػؿ شبو العاـ الصناعي
 مسػتمزمات تكػاليؼ كارتفػاع الميػاه شح بسبب الصناعي القطاع مف حاالن  احسف ليس الزراعي القطاع في

 اف،ك  الػػم…الجػػكار دكؿ مػػف المسػػتكردة المنتجػػات كمزاحمػػة الكيربػػاء كانقطػػاع كأسػػمدة بػػذكر مػػف االنتػػاج
 المنتجػػػات تصػػدير محاكلػػة امػػػاـ كمعكقػػان  مشػػكمة يم ػػػؿ االسػػعارع كارتفػػا النقػػػدم التضػػخـ مسػػتكل ارتفػػاع
 االقتصػػادم النشػػاط ىعمػػ اضػػافية أعبػػاء يضػػيؼ المسػػتقر كغيػػر اليػػش االمنػػي الكضػػع اف كمػػا المحميػػة

 (.5)البمد في كاالست مارم
 .87ص-مصدر سابؽ-د.عبد الناصر نزاؿ العبادم-5
تػػاريم الزيػػارة   -  www.civicus.org/new/content/desk:منشػػكر عمػػى المكقػػع  –منظمػػة متقريػػر مكتػػب السػػكرتير العػػاـ ل- 2
5/2/2057. 
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 اال ػػػار امػػػا الناميػػػة الػػدكؿ ىعمػػػ خطيػػػرة نتائجيػػا كاف محػػػاؿ ال كاقعػػػة السػػػمبية اال ػػار اف تقػػػدـ ممػػػا يتضػػح
 التحػػػديات وتكاجػػػ اف فػػػي كقػػػدراتيا الدكلػػػة ارادة عػػػؿ تتكقػػػؼ كىػػػي  يررالتػػػ كىامشػػػية قميمػػػة فيػػػي االيجابيػػػة
 مػف كاالسػتفادة حتميػا اصػبح العالميػة التجػارة منظمػة الػى ماـضػفاالن"  كاقعػا" امػرا اصبحت التي العالمية

 االخػر الػدكؿ منافسة ىال سيؤىميا الذم كتطكرىا تقدميا ا بات في الدكلة قدرة عمى يتكقؼ االنضماـ ىذا
 .خدمية اـ صناعية كانت سكاء االقتصادية مجاالت في

 

 الخاتمة

بعػػد اف استعرضػػنا نشػػرة منظمػػة التجػػارة العالميػػة كمبادئيػػا كاىػػدافيا كشػػركط االنضػػماـ االنسػػحاب  منيػػا 
ككػػػػذلؾ ا ػػػػار اتفاقيػػػػات المنظمػػػػة عمػػػػى دكؿ العػػػػالـ ال الػػػػث كمنيػػػػا العػػػػراؽ، قػػػػد تكصػػػػمنا الػػػػى حزمػػػػة مػػػػف 

 كاالستنتاجات التكصيات كمنيا فيما يرتي:

 

  االستنتاجات

حيث أنها تقوو  للوى مبواد   تهدف المنظمة العالمية للتجارة الى خلق بيئة تجارية دولية أكثر انفتاحا-5

من شانها تخفيض الرسو  الجمركية وإلغاء الحواجز الغير تعريفية إضافة إلى إزالة التمييوز بوين الودو  

 .المنظمةاأللضاء في 

اف منظمػػة التجاريػػة العالميػػة تسػػعى لرفػػع مسػػتكل المعيشػػي لػػدكؿ االعضػػاء كاف المنظمػػة جػػاءت مػػف -2
 اجؿ اف تضع بيئة دكلية تجارية اك ر انفتاحا كاف تحقؽ التعاكف كالتبادؿ التجارم الحر بيف الدكؿ.

لميػة يتكقػؼ عمػى قػدرة الدكلػة اف قدرة دكؿ العالـ عمى االستفادة مف االنضماـ الى منظمة التجارة العا-3
عمى  االنتاج فػي جميػع القطاعػات االنتاجيػة كالخدميػة فيػي تسػتطيع ذلػؾ اذا كانػت تمتمػؾ انتاجػا متميػزا 

 الف المنظمة ستتيح ليا فرصة التبادؿ التجارم بحرية اكبر.،
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االقتصػادية التػي اف الدكؿ المتقدمة تحقؽ مكاسب سياسية كاقتصادية كبيرة جدا مف خػالؿ امكانياتيػا -4
 كبالتالي تعميؽ تبعية الدكؿ النامية. اك ر مف الدكؿ النامية تساعدىا عمى الييمنة عمى التجارة العالمية

 

 التوصيات

اف يػػتـ معاممػػة دكؿ االعضػػاء بالمسػػاكاة كيػػتـ الػػػاء التعريفػػة الجمركيػػة لتحقيػػؽ  اكبػػر قػػدر مػػف حريػػة -5
 التجارة بيف الدكؿ .

عمييػػا االنضػػماـ إلػػى المنظمػػة كىػػذا كاقعػػا ال يمكػػف التيػػرب منػػو ميمػػا كانػػت النتػػائج اف الػػدكؿ الناميػػة -2
سمبية الف السمبيات كالمصاعب ستجعؿ الدكؿ تفكر جيدا بالتنمية كالتقدـ العممي كالصناعي كاالقتصادم 

 .الذم يؤىميا لممنافسة في االسكاؽ الدكلية

ة الػػدكؿ لتكافػػؽ مػػع منيجيػػة عمػػؿ لػػػرض تسػػييؿ عمميػػة االنضػػماـ البػػد مػػف تعػػديؿ سياسػػ-3
 منظمة التجارة العالمية. 
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