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الَّزِييَ يَأْكُلُْىَ الشِّبَب اَل يَقُْهُْىَ ِإالَّ كَوَب يَقُْمُ الَّزِي }
يَتَخَبَّطَُُ الشَّيْطَبىُ هِيَ الْوَسِّ رَلِكَ بِأًََُِّنْ قَبلُْاْ ِإًَّوَب الْبَيْعُ 
هِثْلُ الشِّبَب َّأَحَلَّ اللَُّ الْبَيْعَ َّحَشَّمَ الشِّبَب فَوَي جَبءٍُ 

بَِِّ فَبًتََِىَ فَلََُ هَب سَلَفَ َّأَهْشٍُُ ِإلَى اللَِّ هَْْعِظَةٌ هِّي سَّ 
َّهَيْ عَبدَ فَأُّْلَـئِكَ أَصْحَبةُ الٌَّبسِ ُُنْ فِيَِب 

 {ىخَبلِذُّ

 صذق اهلل العظين
 (572ايح  : انثقرجسورج ) 



  داءــــــاإله

 إىل ٍِ هي يف احلياة حياة .. إىيلِ ينحين احلزف حُباً واٍتناُ .. أٍي اىغاىيت

 إىل األصو اىذي يُنسب إىيه مو ٍا أّا عييه .. أبي احلبيب

إىل مو ٍِ اٍتدث أياديهٌ اىبيضاء ىنجدتي ٍِ بني خماىب اىىحش 

 .. ىيته ال يعىد .. أخىاّي وأخىاتي 

 إىل رفقاء احليٌ واىسعادة .. أحبائي وأصدقائي 

 أهدي إىينٌ هذا اجلهد املتىاضع
 

 الباحث

 

 
 
 



 رــر وتقديــشك
  اعتشاساً بقىه اىزسىه احلبيب ) ص ( ) ٍِ صُنع إىيه ٍعزوف فقاه ىفاعيهه  

جشاك اهلل خرياً، فقد أبيغ يف اىثناء (، أتقدً خبهاى  اىكهنز واىتقهديز    

واىعزفههاُ إىل األتسههتاد اىههدمتىر ) ٍهههدي صههاا دوّاي ( اىههذي مههاُ   

عىّاً يل بعد اهلل  مبا قدٍه ٍِ ّصائح وإشهزاف يف إاهاحب  هل اىت.هز ..     

فيههه فههائث اىثنههاء.. مَهها أتقههدً خبههاى  اىكههنز واىتقههديز إىل عَههادة  

اىقاّىُ واىعيىً اىسياسيت واألساتذة اىنجباء اىذيِ ٍههدو يل رزيهث   مييت 

 اىنجاحب.

 وأتقدً باىكنز إىل مو ٍِ أعاّين يف إهناء  ثي.

 وٍِ اهلل اىتىفيث
 اىباحل



 اثـــاحملتىي
 انصفحح انًوضوع

 أ اآليح انقرآنيح

 ب اإلهذاء 

 ج انشكر وانتقذير

 1 انًقذيح

 5 انًثحث األول/ انًسار انتأريخي نًنظًح انتجارج انعانًيح

 3 انًطهة األول/ نشأج ينظًح انتجارج انعانًيح

 2 انًطهة انثاني/ دواعي إنشاء ينظًح انتجارج انعانًيح

 6 / انًثادئ انرئيسح نًنظًح انتجارج انعانًيحانًطهة انثانث

 8 انًثحث انثاني/ انعضويح في ينظًح انتجارج انعانًيح: رؤيح قانونيح نآلنياخ واإلجراءاخ 

 9 انًطهة األول/ انعضويح في ينظًح انتجارج انعانًيح

 13 انًطهة انثاني/ اآلنياخ واإلجراءاخ انخاصح تاالنضًاو نًنظًح انتجارج انعانًيح

 12 انًثحث انثانث/ دور ينظًح انتجارج انعانًيح في تسويح انًنازعاخ انتجاريح 

 16 انًطهة األول/ األحكاو انعايح آلنيح تسويح انًنازعاخ انتجاريح

 52 انًطهة انثاني/ انوسائم انسهًيح نتسويح انًنازعاخ

 53 نازعاخ انتجاريحانًطهة انثانث/ تقييى دور ينظًح انتجارج انعانًيح في تسويح انً

 56 انخاتًح

 57 انًصادر



 المقدمة
 

تعد منظمة التجارة العالمية بمثابة المحكمة التجارة العميػا لمػم موػتاال اصات ػاد العػالمد  ااػد ظيػرت  لػم      
االتػػد ىػػد ثمػػرة لوموػػمة مػػف الجػػاصت التجاريػػة االتػػد  9994لمػػم رثػػر جالػػة مػػراكش لػػاـ  9995الاجػػاد لػػاـ 

 كانت تعرؼ وابقًا )بالجات(.
 مشكمة البحث : 

نظمػػة التجػػارة العالميػػة تحػػديًا رمػػاـ جميػػ  داؿ العػػالـ امنيػػا العػػراؽ لتعاطييػػا اانانيػػًا مػػ  متطمبػػات تشػػكؿ م     
 التجارة العالمية الحرة مما يوتاجب الخاض فد تفا يميا القانانية تحديدًا.

 الهدف : 
انانيػة ببػراز دارىػا ييدؼ البحث بإطاره العاـ التعاطد م  ىذه المنظمة الميمة مػف الجاانػب التيريخيػة االق     

لمم موتاال العالـ  ص ويما ا رف العػراؽ حاليػًا لاػاًا مراابػًا ب ػدد تي ػيؿ لاػايتو  كمػا ييػدؼ  لػم التركيػز 
 لمم الجاانب القانانية لمنظمة التجارة العالمية بالتبارىا الحاانة الدالية لمتجارة العالمية.

 األهمية : 
خا ة ألنيا تمػس تطمعػات الػداؿ امنيػا العػراؽ لدوػتفادة  مػف ية رىمية تشكؿ دراوة منظمة التجارة العالم     

 مزاياىا القانانية اتجنب الثغرات القانانية فييا ابما يخدـ م الح الداؿ.
 المنهجية : 

التمػػػد الباحػػػث الطريقػػػة الا ػػػفية لتحميػػػؿ الجاانػػػب التيويوػػػية االقانانيػػػة لممنظمػػػة ا ػػػاًص  لػػػم رىػػػـ األداار      
 ليا.المرتقبة 
 الهيكمية 

 األاؿ الموار التيريخد لمنظمة التجارة العالمية.المبحث حث لمم ثدثة مباحث  تنااؿ تـ تقويـ الب     
الثػػاند  لػػم العاػػاية فػػد منظمػػة التجػػارة العالميػػة االرليػػة القانانيػػة ل ليػػات اابجػػػرا ات المبحػػث اتطػػرؽ      

 المتبعة.
 ة التجارة العالمية فد تواية المنازلات التجارية.اجا  فد المبحث الثالث دار منظم     
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 المبحث األول

 لمنظمة التجارة العالمية يالمسار التأريخ
 

 نشأة منظمة التجارة العالمية:  المطمب األول
 عي إنشاء منظمة التجارة العالميةدوا:  المطمب الثاني

 الرئيسة لمنظمة التجارة العالمية المبادئ:  الثالثالمطمب 
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 المطمب األول
 العالمية نشأة منظمة التجارة

بعد الحرب العالمية الثانية  تـ تقوػـ العػالـ  لػم معوػكريف اتتمفػت مجمالػة مػف الػداؿ فػد معوػكر تتزلمػو      
الاصيػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة  ااتبعػػػػت المػػػػني  الرروػػػػمالد فػػػػد  دارة اصات ػػػػاد القػػػػاتـ لمػػػػم الفكػػػػر اصات ػػػػاد  

حػد األدنػم فػد المجػاؿ اصات ػاد  االتجػارة الخارجيػة  الكدويكد  الػذ  التمػد فػد رىميػة تقمػيص دار الدالػة لم



بينما اتتمفت مجمالة داؿ رخرال فد معوكر يتب  لدتحاد الوافيتد الوابؽ  اتنت  المني  الشػيالد القػاتـ لمػم 
نظريػػات اصات ػػاد الشػػمالد االػػذ  تتػػالم الدالػػة كافػػة شػػلانو  حيػػث كػػاف لكػػارؿ مػػاركس دارًا كبيػػرًا فػػد  ػػيا ة 

  االػػػذ  حػػػرص رف يجعميػػػا تتوػػػـ بالاااعيػػػة لقياميػػػا لمػػػم روػػػاس تحميػػػؿ تطػػػار المجتمػػػ  الرروػػػػمالد اصشػػػتراكية
 .(9)انااا و اومبياتو 

اشػػيدت الفتػػرة التػػد وػػبقت  نشػػا  منظمػػة التجػػارة العالميػػة  ػػرالًا اانقوػػامًا حػػادًا وػػيطر فيػػو القػػا  لمػػم      
ػػػيغت فػػد ىػػػذه الفتػػرة ااالػػػد النظػػاـ الػػػدالد فػػد  النػػػاحيتيف الوياوػػية ااصات ػػػادية لػػتعكس طبيعػػػة الاػػعيؼ  ا غ

المرحمة التد نشيت فييا  مما نت  لنو تجاىؿ م الح الغالبية العظمم مف وكاف العالـ االذ  كانػت تحػت نيػر 
اصوتعمار فجا ت تمؾ القاالد التد  ػا يا الموػتعمر كاوػيمة لموػيطرة لمػم روػااؽ البمػداف األخػرال ااػد وػالد 

قاالػػد لػػدة لاامػػؿ امنيػػا التماثػػؿ بػػيف تمػػؾ الػػداؿ المتقدمػػة فػػد القػػيـ االم ػػالح االػػنظـ التػػد لمػػم اوػػتقرار تمػػؾ ال
توػػاد المجتمػػ  الرروػػمالد الغربػػد  اكػػذلؾ تػػدـز تمػػؾ القاالػػد مػػ  األااػػاع اصجتماليػػة فػػد تمػػؾ الػػداؿ االقاتمػػة 

 .(2)لفرد  الحرلمم مبدر " دلو يعمؿ دلو يمر" حيث جا ت تمؾ القاالد انعكاوًا لويادة المذىب ا
 : (3)ىذه المنظمة لدة جاصت منذ  نشاتيا اىد القد شيدت      

 . 9947جالة جنيؼ "وايورا" 
 .9949جالة انود "فرنوا" 

 .9959جالة تاركا  "انجمترا" 
 .9956جالة جنيؼ "وايورا" 
 (.9969-9961جالة جنيؼ "وايورا" )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  حػػاؿ  نشػػية  منظمػػة التجػػارة العالميػػة  الػػدار 9994-9947المجداب روػػامة  الجػػات ام ػػر االبمػػداف العربيػػة مػػف ىافانػػا  لػػم مػػراكش  -9

 .91  ص 9996القاىرة   نية الم رية المبنا
انيػة  د. لبد الممؾ لبد الرحمف مطير  اصتفااية الخا ة بإنشا  منظمة التجارة العالمية ادارىا فد تنمية التجارة الداليػة  دار الكتػب القان -2

 .29  ص 2119  م ر
ا لمػػػم األنشػػػطة التجاريػػػة  متاحػػػة لمػػػم المااػػػ  د. فيػػػد بػػػف ياوػػػؼ العيتػػػاند   مػػػذكرة تمييديػػػة لػػػف منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة اانعكاوػػػاتي -3

   http://faculty.ksu.edu.sa/Naaif/DocLib3 .                                                                  داصلكتران
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 (.9967-9964جالة كنيد  )
 (.9979-9973لياباف" )جالة طاكيا "ا
 (.9993-9986جالة رارجاا  )

تركزت الجاصت الخمس األالم فد مفاااات )الجات( لمم تحرير التجارة العالمية فد الوػم  لػف طريػؽ       
تخفػػػيض اتثبيػػػت التعريفػػػات الجمركيػػػة اتخفيػػػؼ الحػػػااجز  يػػػر التعريفيػػػة بالنوػػػبة لموػػػم  كػػػاف ىػػػذا خػػػدؿ فتػػػرة 

http://faculty.ksu.edu.sa/Naaif/DocLib3


كنيػػد  تطراػػت المفاااػػات  لػػم مكافحػػة اب ػػراؽ  رمػػا فػػد جالػػة طاكيػػا فقػػد تػػـ  ( افػػد جالػػة9947-9969)
التا ؿ  لم لدة اتفاايات ىامة امنيا العااتؽ الفنية رماـ التجارة اااالػد التقوػيـ الجمركػد اابجػرا ات الخا ػة 

فد الجات  رمػا  بتراخيص اصوتيراد ا يرىا  الـ ينظـ  لم ىذه اصتفاايات واال لدد محداد مف الداؿ األلاا 
فد جالة رارجاا  جا ت لتكاف آخر جالة تفاااية لمجات  اشارؾ لدد كبير مف الداؿ األلاػا  بمػع لػددىا 

 23دالػػة  معظميػػا مػػف الػػداؿ الناميػػة مقارنػػة مػػ  المفاااػػات األالػػم فػػد جنيػػؼ التػػد كػػاف لػػددىا آنػػذاؾ  923
االتمػػدت  9993كػاناف األاؿ/ ديوػمبر  95اانتيػت فػػد  9986ريماؿ/وػبتمبر  21دالػة ااػد بػدرت الجالػػة فػد 

 .9994نيواف/ابريؿ  95الداؿ المشاركة فييا نتاتجيا الرومية فد مدينة مراكش بالمغرب فد 
ابعػد مفاااػات ماػنية تجػػاازت الوػب  وػناات تا ػػمت الػداؿ الناميػة االػداؿ المتقدمػػة  لػم اتفاايػة شػػاممة      

المػلتمر الػازار  الروػمد بلػدف  9994كش بالمممكػة المغربيػة لػاـ لتحرير التجارة الدالية القػد فػد مدينػة مػرا
لدف اياـ منظمة التجارة العالمية.  انتيا  جالة رارجاا  لمفاااات تحرير التجارة فد  طار اتفااية )الجات( اا 

 ( دالػػة ناميػػة  امػػف بينيػػا ثمػػاند داؿ لربيػػة82( دالػػة امػػف اػػمنيا )925شػػاركت فػػد المػػلتمر الػػازار  )     
)المغرب  الكايػت  م ػر  تػانس  الجزاتػر  البحػريف  اطػر  ماريتانيػا( باباػافة  لػم مشػاركة توػ  لشػرة دالػة 

( 924ب فة مرااب مف امنيا )المممكة العربية الوعادية  األردف( اثدثاف منظمة دالية متخ  ػة  ااعػت )
لدف مراكش  ىد منظمة لالمية مقرىا مدينة جنيؼ فػد   ا (9)دالة لمم اتفااية  نشا  منظمة التجارة العالمية اا 

وايوػػرا  ميمتيػػا األواوػػية ىػػد اػػماف انوػػياب التجػػارة بػػيكبر اػػدر مػػف الودوػػة االيوػػر االحريػػة اىػػد المنظمػػة 
 .(2)العالمية الاحيدة المخت ة بالقاانيف الدالية المعنية بالتجارة ما بيف األمـ 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .39 38  ص 2117لبناف    -بيرات  نشية احتم اليـا  الطبعة األالم د.طدؿ محمد نار لطار منظمة التجارة العالمية منذ ال -9
 https://ar.wikipedia.org/wiki ند           .تجارة العالمية  لايكيبديا  الماوالة الحرة  المتاحة لمم الماا  اصلكترا منظمة ال -2

 4  
 المطمب الثاني

 دواعي )أسباب( إنشاء منظمة التجارة العالمية
 : (9) ف بنشا  منظمة التجارة العالمية لدة روباب منيا      



ية الدالية المتمثمة فد  نداؽ النقد الدالد االبنؾ الدالد لإلنشا  االتعمير فد الحفاظ فشؿ الملووات المال -9
لمػػػم اوػػػتقرار النظػػػاـ النقػػػد  افػػػد تمايػػػؿ التنميػػػة التجاريػػػة الداليػػػة اخا ػػػة بالنوػػػبة لمػػػداؿ الناميػػػة  كمػػػا فشػػػمت 

 لمييا. الملووات فد معالجة الكثير مف المشاكؿ اصات ادية ر ـ التعديدت التد رغدخمت 
نمػا اتفاايػة ملاتػة تفتقػر  لػم األجيػزة الداتمػة  الوػد ىػذا الػنقص كػاف مػف  -2  ف الجات لـ تكف منظمػة داليػة اا 

الاػػرار  اجػػاد منظمػػة التجػػارة العالميػػة لمعالجػػة راجػػو الق ػػار الملووػػد االتنظيمػػد الػػذ  كػػاف ماجػػادًا فػػد 
 الجات.

ميػػة اتزايػػدىا بمجمالػػة مػػف األجيػػزة ااألداات التػػد ترااػػب تقايػػة نظػػاـ الجػػات بإنشػػا  منظمػػة التجػػارة العال -3 
( رظيػرت لجزىػا اا ػارىا اخا ػة فػد مجػاؿ توػاية 47اتدير بيػا اصتفاايػات التجاريػة صف وػكرتارية الجػات )

 المنازلات .
 ف طبيعػة الجػات المحػػدادة اػد حالػػت داف اياميػا باظػػاتؼ ىامػة مثػؿ مراجعػػة الوياوػة التجاريػػة التػد تيخػػذ  -4
 .(2)ا األطراؼ المتعاادة االمفاااات الخارجية م  المنظمات الدالية بي
جػػا  تيوػػيس المنظمػػة بعػػد رف شػػيد العػػالـ نمػػاًا اوػػتثناتيًا فػػد التجػػارة العالميػػة  فقػػد زادت  ػػادرات الباػػات  -5

 يػر % ونايًا اوالدت الجات منظمة التجارة العالمية لمػم  نشػا  نظػاـ تجػار  اػا  وػاىـ فػد نمػا  6بمتاوط 
 .(3)موباؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .986 985د. لبد الممؾ لبد الرحمف مطير  م در وابؽ  ص  -9
مكتبػػة العبيكػػاف لمنشػػػر   الطبعػػة األالػػػم  ريتػػا نارليكػػار  نقمػػػو  لػػم العربيػػة لبػػػد ابلػػو المػػدح  الػػػاجيز فػػد منظمػػة التجػػػارة العالميػػة امد.  -2

 .57  ص 2118الرياض  الوعادية  
 منظمة التجارة العالمية  لايكيبديا  الماوالة الحرة  م در وابؽ. -3

5 
 المطمب الثالث

 لتجارة العالمية )الجات(المبادئ الرئيسة لمنظمة ا



توعم الجات  لم  زالة الحااجز المفرااة لمم التجارة الخارجية افتح األبااب رماـ األوػااؽ االػدخاؿ فػد      
مفاااػػػات مػػػ   يرىػػػا مػػػف الػػػداؿ المناػػػمة  لػػػم اصتفاايػػػة را الػػػداؿ المتعااػػػدة بػػػاصلتزاـ بمجمالػػػة مػػػف القاالػػػد 

الداليػػة فيمػػا بينيػػا  اتتاػػمف القاالػػد التيػػة رىػػـ التزامػػات الػػداؿ المناػػمة اابجػرا ات االاػػاابط لتنظػػيـ التجػػارة 
(9) : 
تعػػد التعريفػػة الجمركيػػة الاوػػيمة الاحيػػدة لمحمايػػة مػػف خػػدؿ تقييػػد الػػااردات مػػف الػػداؿ األخػػرال كقالػػدة لامػػة  -9

 ة.الدـ المجا   لم القياد  ير التعريفية التد تفرض لمم بعض الداؿ مثؿ نظاـ الح ص الكمي
التعيػػد باوػػػتخداـ التعريفػػػة را  يػػر ذلػػػؾ مػػػف القيػػػاد بطريقػػة  يػػػر تمييزيػػػة  فػػػالمنت  الموػػتارد مػػػف ريػػػة دالػػػة  -2

 متعاادة يغعامؿ بالطريقة نفويا التد يعامؿ بيا المنت  الموتارد مف دالة متعاادة رخرال.
ف خدؿ الدخاؿ فد مفاااػات التخمد لف الحماية اتحرير التجارة الدالية لمم المدال الطايؿ  ايتـ ذلؾ م -3

لخفػػض التعريفػػات الجمركيػػة بشػػكؿ متبػػادؿ اربػػط ىػػذه التعريفػػات ااصلتػػزاـ برفعيػػا بعػػد ذلػػؾ بػػإجرا ات محػػددة اػػد 
تنطػػا  لمػػم تقػػديـ تعاياػػات  لػػم األطػػراؼ المتاػػررة مػػف زيػػادة التعريفػػة حتػػم تكػػاف خطػػاات تخفيػػؼ الحمايػػة 

  ير اابمة لدرتداد.
 معاممة الممناحة لمداؿ األكثر رلاية.اصلتزاـ بتعميـ ال -4
المعاممػػة القاميػػة )الاطنيػػة(  ااػػد ارد ىػػذا المبػػدر فػػد المػػادة الثالثػػة مػػف اتفاايػػة الجػػات االػػذ  يقاػػد بعػػدـ  -5

المجا   لم القيػاد  يػر التعريفيػة مثػؿ الاػراتب االروػـا ا يرىػا كاوػيمة لحمايػة المنػت  المحمػد امػف ثػـ التمييػز 
 د.اد المنت  الموتار 

(   ذ رلزمػت المػادة الوادوػة مػف اتفاايػة الجػات األطػراؼ المتعااػدة فييػا بعػدـ سياسة اإلغراقاصمتناع لف ) -6
 ت دير منتجاتيا بيوعار ااؿ مف الوعر الطبيعد ليذه المنتجات فد بددىـ.

نح دلػػػـ ( مػػػف اتفاايػػػة الجػػػات ايػػػاـ طػػػرؼ متعااػػػد بمػػػ96اصمتنػػػاع لػػػف دلػػػـ ال ػػػادرات   ذ منعػػػت المػػػادة ) -7
 لم ادرات أل  منت  اد يلد   لم  يقاع الارر بطرؼ متعااد آخر واا  ركاف موتاردًا رـ م درًا.

( مػف اتفاايػة الجػات لمػداؿ لنػدما 99المجا   لم  جرا ات اااتية فد حاصت الطاارئ  حيث رجازت المادة ) -8
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   دار الثقافػة لمنشػر االتازيػ  الطبعػة األالػم  د. وييؿ حويف الفتدا   منظمة التجارة العالمية.المبادئ الرتيوة لمنظمػة التجػارة العالميػة  -9
 .99 21 29  ص 2119لماف  
: وياوة بي  )الومعة( بيوعار راؿ مف العادية بتدخؿ الشركة الم درة لكد تح ؿ لمم روااؽ خارجية لومعتيا ما لػـ تكػف ت ػؿ اإلغراق)*( 

  لييا لاص بيعيا بيوعار منخفاة را راؿ مف العادية.
6 



بػالمنتجيف المحميػيف ليػذه الوػم  را تااجو تدفقًا مفاجتًا ااخمًا مف الااردات لوم  معينػة لمم نحا يمحػؽ اػررًا 
ييدد باااع مثؿ ىذا الارر رف يفرض ايادًا تجارية لمم ىذه الوم  مف خدؿ ااؼ ما وبؽ رف تعيدت بو مػف 

 التزامات فد التعريفة الجمركية لمم ىذه الوم  جزتيًا رـ كميًا.
( مػػف 92متجػػارة   ذ رجػػازت المػػادة )فػػد حالػػة ااػػاع رزمػػة فػػد ميػػزاف المػػدفالات تمتػػـز الػػداؿ بالتقيػػد الكمػػد ل -9

اتفاايػػػة الجػػػات لمػػػداؿ لنػػػدما تااجػػػو انخفااػػػًا جوػػػيمًا فػػػد احتياطاتيػػػا الداليػػػة را ااجيػػػت خطػػػرًا ييػػػددىا بعػػػد رف 
 ا مت  لم موتاال شديد اصنخفاض رف تفرض ايادًا لمم كمية را ايمة الوم  الموماح باوتيرادىا.

( مف اتفااية الجات لمداؿ النامية حػؽ حمايػة 78يث رلطت المادة )معاممة الداؿ النامية بشكؿ متميز  ح -91
ال ػػػنالات الناشػػػتة لػػػدييا مػػػف خػػػدؿ تمتعيػػػا بػػػإجرا ات  اػػػافية تمنحيػػػا مرانػػػة كافيػػػة لتعػػػديؿ ىيكػػػؿ التعريفػػػة 

 الجمركية لدييا لتافير الحماية الدزمة لقياـ  نالة ما.
امػات األطػراؼ المتعااػدة احقاايػا لتحقيػؽ التػاازف اتحريػر تنظيـ العداات التجاريػة بشػكؿ اػاناند بػيف التز  -99

 التجارة بينيا مف خدؿ اا  القاالد اابجرا ات لتحقيؽ لممية تحرير التجارة افض النزالات التد تنشي بينيا.
ن ػػت اتفاايػػة مػػراكش بنشػػا  منظمػػة التجػػارة العالميػػة لمػػم رربػػ  مػػااد مػػف اصتفاايػػة العامػػة لمتعريفػػات كمػػا      

((  االمادة الثالثػة ن ػت شرط الدولة األكثر رعاية مبدأ لم )) المادتاف األالم االثانيةرشارتا   الجمركية االتجارة
القيددود  مبددأ إلادداءارمػا المػػادة الرابعػة اىػػد المػادة األخيػرة فقػػد ن ػت لمػػم )) (( الوطنيددة مبدددأ المعاممدةلمػم ))
(( لمػم رنػو فػد حػاؿ  بػراـ الطػرؼ الخػر مػف معاىػدة معينػة مبدأ شرط الدولة األكثر رعاية((  ايػنص ))الكمية

صحقػػػًا مػػػ  دالػػػة ثالثػػػة تتاػػػمف معاممػػػة رفاػػػؿ مػػػف المعاممػػػة المتفػػػؽ لمييػػػا فػػػد المعاىػػػدة األالػػػم  فػػػإف رطرافيػػػا 
(( لمػم رف مبددأ شدرط المعاممدة الوطنيدةيوتفيداف مف المعاممة األفاؿ التػد تػـ تقريرىػا لمغيػر صحقػًا  انػص ))

األلاػػا  فػػد منظمػػة التجػػارة العالميػػة رف تطبػػؽ لمػػم كػػؿ المنتجػػات الموػػتاردة مػػف الػػداؿ األخػػرال  لمػػم الػػداؿ
المنتجػػػػات الاطنيػػػػة المماثمػػػػة  فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بكػػػػؿ مػػػػف الروػػػػـا  ت المعاممػػػػة الوػػػػارية االمطبقػػػػة لمػػػػماأللاػػػػا  ذا

شػكؿ مباشػر را  يػر االتنظيمات  فػد تفػرض ريػة روػـا رلمػم مػف تمػؾ المطبقػة لمػم المنتجػات الاطنيػة وػاا  ب
رمػػر محظػػار افقػػًا لممػػادة الثالثػػة مػػف اتفاايػػة )الجػػات(  ايػػنص  لممنتجددات المسددتوردةمباشػػر  فالمعاممػػة األاػػؿ 

(( الذ  جا  ذكره فد ديباجة اتفااية مراكش بنشا  المنظمة   ْذ رشار  لم اػرارة مبدأ إلااء القيود الجمركية))
ايػػيتد فػػد مقػػدمتيا الروػػـا الجمركيػػة االقيػػاد الكميػػة  كمػػا ارد فػػد  خفػػض الحػػااجز التجاريػػة  امػػف ثػػـ  لغاتيػػا 

 .(9)اصتفااية رف الدخاؿ فد اتفااات لممعاممة بالمثؿ تنطا  لمم مزايا متبادلة لتحقيؽ خفض كبير لمتعريفات 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .55 54  م در وابؽ  ص لطار د. طدؿ محمد نار -9
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 الثاني المبحث

 رؤية قانونية لآلليات واإلجراءات العضوية في منظمة التجارة العالمية :
 

 لميةفي منظمة التجارة العا العضوية:  لاألوالمطمب 
 اآلليات واإلجراءات الخاصة باالنضمام لمنظمة التجارة العالمية:  المطمب الثاني
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 المطمب األول 
 العضوية في منظمة التجارة العالمية

العاػػػاية فػػػد المنظمػػػات الداليػػػة اختياريػػػة   ذ ص ياجػػػد فػػػد القػػػاناف الػػػدالد الااػػػعد مػػػا يمػػػـز الػػػداؿ   ف      
منظمات الدالية اىذا ما يتفؽ م  الطبيعة القانانية لمتنظيـ الدالد  اىناؾ  ارتاف لمعاػاية فػد بالدخاؿ فد ال

منظمة التجارة العالمية ىما العااية األ مية اتتمثؿ فد األلاا  الملوويف اىلص  ىـ األطراؼ المتعاادة فد 
التػػد تناػػـ صحقػػًا  لػػم لاػػاية االجمالػػات األارابيػػة  االعاػػاية باصناػػماـ  اتتمثػػؿ فػػد الػػداؿ  9947جػػات 

المنظمة افقًا لمشراط اابجرا ات التد حددىا األلاا  األ مياف فد اتفاايػة  نشػا  منظمػة التجػارة العالميػة را 
 فد اصتفااات الممحقة.

اىاتاف ال ارتاف فد منظمة التجارة العالمية ىما ااوـ مشترؾ بينيا ابيف العااية فد المنظمات الدالية       
 .(9) ف العااية فد المنظمات الدالية تحتا  لمم العااية األ مية االعااية باصناماـ   ذ

االعااية فد منظمة التجارة العالمية تاـ حكامات الداؿ بالتبارىػا ))منظمػة لالميػة(( اليوػت ))منظمػة      
نما لمم ر مب بمداف العالـ   اتعمؿ مف خدؿ ممثمػد  اميمية((   فيد ص تقت ر لمم لدد محداد مف الداؿ  اا 

الحكامات الذيف ىـ فد الغالب ماظفاف لدال الحكامات فػد بعثػات دبماماوػية فػد جنيػؼ يػررس بعاػيا وػفير  
را يحاػػر ماظفاىػػا اجتمالػػات المفاااػػات ااألجيػػزة التابعػػة لمنظمػػة التجػػارة العالميػػة فػػد المقػػر الرتيوػػد ليػػا  

يا لتقديـ اجيات نظرىا فد روتمة محددة  زا  الوياوػات افد بعض األحياف تروؿ الحكامات خبرا  مف لاا م
 الخارجية  ارما الماااؼ التفاااية فتحدد فد العاا ـ )لاا ـ بمداف العالـ(.

اتت ػػػرؼ بعػػػض الػػػداؿ كمجمالػػػة ااحػػػدة  مثػػػؿ المجمالػػػة العربيػػػة األلاػػػا  فػػػد جامعػػػة الػػػداؿ العربيػػػة      
ارابػػػد المكػػػاف مػػف ركثػػر مػػف خمػػس لشػػرة دالػػة  اىػػا اتحػػاد المكانػػة مػػف اثنتػػيف الشػػريف دالػػة را اصتحػػػاد األ

 .   (2)جمركد لو وياوة تجارية خارجية ااحدة ارواـ جمركية ماحدة 
 : مزايا العضوية بمنظمة التجارة العالمية  الفرع األول

 : (3)ىناؾ فااتد لديدة يمكف رف تجنييا الداؿ األلاا  فد المنظمة رىميا      
اايػػػات المنظمػػػة باجػػػو لػػػاـ يجعػػػؿ مػػػف الممكػػػف تاوػػػي  نطػػػاؽ الفػػػرص التجاريػػػة بالنوػػػبة لمػػػداؿ  ف تنفيػػػذ اتف -9

 األلاا .
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .265د. لبد الممؾ لبد الرحمف مطير  م در وابؽ  ص  -9
 65.طدؿ محمد نار لطار  م در وابؽ  ص  د. -2
  2199    الب ػػرة  العػػػراؽ  الطبعػػػة الثانيػػةلػػدناف فرحػػاف الجػػاراند  منظمػػػة التجػػارة العالميػػة اآثارىػػػا لمػػم البمػػداف الناميػػة د. -3

 .74ص
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رامة تكفؿ اجاد بيتة تجارية ركثػر رمنػا اتزيػد القػدرة لمػم التنبػل بمػا اػد  ف النظـ متعددة األطراؼ األكثر   -2
 يوتجد اتقمؿ مف راجو لدـ اليقيف فد العداات التجارية.

 ص يجاز  ص لمداؿ األلاا  مماروة الحقاؽ المحددة فد اتفاايات منظمة التجارة العالمية. -3
 وياوػػات التجػػارة امماروػػاتكبيػػر درجػػات الشػػفافية فػػد   ف اتفاايػػات منظمػػة التجػػارة العالميػػة تمػػس  لػػم حػػد -4

 الشركا  التجارييف مما يفرز رمف العداات التجارية.
 يمكف لأللاا  المجا   لم آلية تواية المنازلات التابعة لممنظمة لمدفاع لف حقاايـ ام الحيـ التجارية. -5
 ػػػادية مػػػف خػػػدؿ المشػػػاركة الفعالػػػة فػػػد تمكػػػف العاػػػاية البمػػػداف مػػػف النيػػػاض بم ػػػالحيا التجاريػػػة ااصات -6

المفاااات التجارية متعددة األطراؼ فد رطار منظمػة التجػارة العالميػة   اىػذه تاػمف اتوػاؽ ريػة ااالػد جديػدة 
 را تعديدت لمقاالد الماجادة م  م الح األلاا .

 : شروط العضوية لمنظمة التجارة العالمية  الثاني الفرع
فد القاناف الدالد العاـ رف تتكاف المنظمة الدالية مف مجمالة مف الداؿ تجعؿ مف  تقاد القاالد العامة     

المنظمة اويمة لتحقيؽ رىدافيا احماية م الحيا المشػتركة  اليػذا فػيف المنظمػة الداليػة ليوػت وػمطة فػاؽ  رادة 
مشػتركة محػددة  اتاػ  الػداؿ بػؿ  نيػا منفػذة برادتيػا  اتنشػي المنظمػة نتيجػة تاافػؽ  رادة الػداؿ فػد مااػالات 

  .ا اشراط خا ة تختص بيا كؿ منظمةكؿ منظمة دالية شراطًا لامة تشترؾ فييا المنظمات الدالية جميعي
 مام إلى منظمة التجارة العالمية : الشروط العامة لالنض أوالا 

 :  (9) تشترط منظمة التجارة العالمية شراطًا لامة منيا     
د الدالة لكػد تكػاف لاػاًا فػد المنظمػات الداليػة رف تكػاف موػتقمة ذات وػيادة  يشترط ف استقالل الدولة : -9

ايق د باوتقدؿ الداؿ  اصوتقدؿ القاناند اليس اصوتقدؿ الحقيقد ر  رف تتاافر لنا رىا الثدثة مف حكامة 
اميـ اشعب بغػض النظػر لػف طبيعػة النظػاـ الوياوػد االقػاناند الوػاتد فييػا  ابغػض النظػر لػف خ اػاع ىػذه اا 

 الدالة لمييمنة األجنبية را اجاد ااات رجنبية لمم ررااييا تحت رية تومية را لطا .
ييتد مبدر حرية الدالػة باصناػماـ  لػم المنظمػات الداليػة كنتيجػة طبيعيػة لفكػرة الوػيادة التػد  حرية الدولة : -2

ؾ بتيوػػػيس المنظمػػػة الداليػػػة رـ تعػػػد الحجػػػر األوػػػاس فػػػد العداػػػات الداليػػػة  ذلػػػؾ رف الدالػػػة حػػػرة فػػػد رف تشػػػار 
 اصناماـ  لييا اليا رف ترفض ذلؾ احرية الدالة فد ىذا ال ػدد تعػد مػف الحقػاؽ األواوػية التػد ص نػزاع لمييػا

 .الة فد اصناماـ  لم منظمة دالية  فد يجاز  ر اـ د(2)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لبد الااحد محمد الفار  رحكاـ التنظيـ الدالد فد ظؿ لالـ منقوـ  حاؿ العااية  لمنظمة التجارة العالمية  دار النياة  القاىرة  د.  -9
 .57  ص 2116

 .58الفار  م در وابؽ  ص  د. لبد الااحد محمد -2
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 يجب لمم الداؿ األلاػا  فػد المنظمػة الداليػة اصلتػزاـ بمعاىػدة  نشػا  المنظمػة االلتزام بقواعد المنظمة : -3
ف خالفػت المعاىػدات  االمعاىدات التػد تعقػد فػد  طارىػا  اتمتػـز الدالػة رياػاً  بػالقرارات التػد ت ػدرىا المنظمػة اا 

الداخمية لمداؿ األلاا   المم الداؿ األلاا  فد المنظمة الدالية رف تجعؿ ااانينيا  االقرارات ارحكاـ القاانيف
 الداخمية منوجمة م  المعاىدات االقرارات التد ت درىا المنظمة.

اىد   نيا تمثؿ  رادة الداؿ األلاا    ف المنظمة الدالية ليوت دالة فاؽ الداؿ بؿ التمثيل في المنظمة : -4
حمد م الحيا لف طريؽ الداؿ األلاا   كما  ف المنظمة اد ت در ارارات تفػرض التزامػات تحقؽ رىدافيا ات

لمم الداؿ األلاا  فييا  اىذا يتطمب رف تكاف الداؿ األلاا  جميعيا ممثمة فد المنظمة لكد تيخػذ اراراتيػا 
 الشكؿ القاناند ال حيح فتااجد الدالة العاا فد المنظمة يعد اراريًا ااانانيًا.

تعد مويلة دف  اصشتراكات مف المواتؿ البديييػة فػد المنظمػات الداليػة جميعيػا  ذلػؾ  ف  : دفع االشتراكات -5
داراتيػػا اتنفيػػذ رىػػدافيا تتطمػػب رف تكػػاف ليػػا م ػػادر ماليػػة تمػػاؿ  رلمػػاؿ المنظمػػات الداليػػة امقارىػػا اماظفييػػا اا 

مف  ويامات مالية فد تمايؿ المنظمة يطمؽ ىذه األنشطة  افد مقدمة ىذه الم ادر ما تقدمو الداؿ األلاا  
لمييػػا اصشػػتراكات افػػد حػػاؿ امتنػػاع الدالػػة لػػف دفػػ  اشػػتراكاتيا فقػػد تعمػػؽ لاػػايتيا را تحػػـر مػػف ابوػػياـ فػػد 
بعض األنشطة الخا ة بالمنظمة  ااد يترتػب لمػم لػدـ دفعيػا اصشػتراكات مػدة معينػة ف ػميا افػؽ مػا تقتاػيو 

 معاىدة  نشا  المنظمة.
تمتػػـز الػػداؿ األلاػػا  فػػد المنظمػػة بحمايػػة رمػػااؿ المنظمػػة  ان الحصددانات واالمتيددازات الدبموماسددية :ضددم -6

لمم ررااييا  كما تامف تافير الح انة الدبماماوية ليذه األمااؿ الدـ انتياؾ حرمة مقارىا امكاتبيا امنحيا 
ظمة بمػنح ممثمػد الػداؿ فييػا ااألمػيف العػاـ  ابلفا ات المالية االوماح ليا بالعمؿ داخؿ ررااييا  كما تمتـز المن

االمػػاظفيف االخبػػرا  العػػامميف فييػػا الح ػػانات ااصمتيػػازات الدبماماوػػية اابلفػػا ات الماليػػة التػػد تقررىػػا معاىػػدة 
 .(9) نشاتيا 

  لمنظمة التجارة العالمية: الشروط الخاصة باالنضمام  ثانياا 
 :  (2)لمم شراط خا ة باصناماـ ليا  امف الشراط ما ييتد ن ت اتفااية منظمة التجارة العالمية      

حيػػث تشػػترط المنظمػػة تقػػديـ جػػداؿ لمتنػػازصت يحتػػا  لمػػم تعريفػػات  تقددديم تنددازالت لمتعريفددات الجمركيددة : -9
 المبدر  ص فد حاصت خا ة. تشكؿ التزامات ص يمكف رفعيا مف حيث جمركية

 لدالة جداًص باصلتزامات التد وػتتبعيا فػد اطػاع الخػدمات يشػتمؿ لمػمقدـ اتغ  تقديم التزامات في الخدمات : -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .87 88 89 91ا   م در وابؽ  ص د. وييؿ حويف الفتد -9
دار حامد لمنشر االتازيػ   الريػاض  مم رلمالنا الحالية االموتقبمية منظمة التجارة العالمية : آثارىا الومبية ااصيجابية لومير المقماند  د.  -2
 .55  ص 2114الوعادية    
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 لخدمية ااا  جداؿ زمند بزالتيا.ااتمة بالحااجز االشراط التد تعترض القطالات االنشاطات المينية ا
تتعيػػد الدالػػة الرا بػػة فػػد اصناػػماـ لمنظمػػة التجػػارة العالميػػة  االلتددزام باتفاقيددات منظمددة التجددارة العالميددة : -3

يشمؿ الماافقة لمم تطبيؽ ااصلتزاـ بجمي  اتفاايات منظمة التجػارة ، بالتااي  لمم براتاكاؿ اناماميا لممنظمة
 العالمية.

تتعيػد الدالػة بعػدـ تقػديـ الػدلـ لمشػركات الاطنيػة ميمػا كػاف نػاع ىػذا  الدعم عن الشدركات الوطنيدة :وقف  -4
 الدلـ االيدؼ مف ذلؾ المواااة بالمنافوة م  الباات  االخدمات الموتاردة.

ـ يجػب لمػم الدالػة الرا بػة باصناػماـ رف تتعيػد بتطبيػؽ مبػدر الشػفافية  حيػث تقػػا  تطبيدق مبددأ الشدفافية : -5
 الدالة بإشعار الداؿ األلاا  بالقاانيف ااألاامر التد ت درىا فيما يتعمؽ بالوم  االخدمات.
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 الثانيالمطمب 
 اآلليات واإلجراءات الخاصة باالنضمام لمنظمة التجارة العالمية 

 : إجراءات االنضمام أوالا 
ببعض ابجرا ات الدزمة  ية منظمة التجارة العالمية مف القياـص بد لمدالة الرا بة فد اصناماـ  لم لاا      

  فينو (9)9947بتماـ لممية اصناماـ بعد تاافر الشراط الوابؽ ذكرىا  امثمما كاف لميو الحاؿ فد ظؿ جات 
نػا  يمـز تقديـ خطاب رومد ليذه الر بة  لم المدير العاـ لممنظمة حيث يقـا بإحالة الطمب  لم المجمس العػاـ ب

لمػػم ذلػػؾ يقػػاـ المجمػػس العػػاـ بتشػػكيؿ فريػػؽ لمػػؿ لمتابعػػة ابحػػث الطمػػب اوػػتنادًا  لػػم مػػا تقدمػػو الدالػػة المعنيػػة 
مقدمة الطمب مف بيانات ااثاتؽ مف مة تبيف وياوتيا فد التجارة الخارجية امشفالة بالقاانيف االمااتح االقرارات 

اؿ التجػػػارة فػػد الوػػم  االتجػػػارة فػػد الخػػدمات االجاانػػػب اليامػػة الوػػارية فييػػا  االتػػػد تػػنظـ ىػػذه الوياوػػػة فػػد مجػػ
اصات ػادية بالتجػارة فػػد حقػاؽ الممكيػػة الفكريػة.. فاػًد لػػف ايػاـ الدالػػة المػذكارة مقدمػة طمػػب اصناػماـ بتقػػديـ 
تنازصت تجارية تعريفية ا ير تعريفية فد مجاؿ التجارة فد الوم  اتعيدات محدادة فد تحرير التجارة فد مجػاؿ 

 مات لمم نحا يومح بدرجة اكبر مف نفاذ الوم  االخدمات مف البدد األلاا   لم روااايا.الخد
اكػذلؾ تقػديـ تعيػػدات بتحوػيف موػػتايات الحمايػة لحقػػاؽ الممكيػة الفكريػة تجنبػػًا لحػداث تػػاترات بينيػا ابػػيف      

التنػػازصت االتعيػػدات  الػػداؿ األلاػػا  فػػد المنظمػػة بخ ػػاص جاانػػب التجػػارة المت ػػمة بيػػذه الحقػػاؽ  اتػػتـ تمػػؾ
كميا فد اا  درجة التقدـ اصات اد  لمدالة الرا بة فد اصناماـ م  مرالػاة الظػراؼ التػد تمػر بيػا.. اكػذلؾ 
 فد اا  ما توتقر لمييا المفاااات بيف تمؾ الداؿ افريؽ العمؿ المشكؿ مف ابؿ المجمس العاـ بيذا الشيف.

ىػػا  اامػػة تػػاازف بػػيف مقػػدار  فػػادة الػػداؿ األلاػػا  فػػد منظمػػة االغػػرض الػػذ  توػػتيدفو ىػػذه المفاااػػات      
التجػػارة العالميػػة مػػف اناػػماـ الدالػػة الرا بػػة فػػد اصناػػماـ ااوػػتفادة ىػػذه الدالػػة نفوػػيا مػػف التمتػػ  بمبػػدر الدالػػة 

 األالم بالرلاية لند اناماميا  لم ااتمة الداؿ األلاا  فد المنظمة.
اتفػاؽ بيػذا الشػيف بػيف الدالػة طالبػة اصناػماـ افريػؽ العمػؿ المػذكار فينػو بعد ذلؾ  ذا مػا تػـ التا ػؿ  لػم      

را المجمػػس العػػاـ فيمػػا بػػيف اداار انعقػػاد المجمػػس  -يػػتـ لػػرض ىػػذا اصتفػػاؽ اكافػػة اثاتقػػو لمػػم المػػلتمر الػػازار 
  فد (2)لاا لينظر فد مدال  مكانية اصناماـ  فإذا  در ارار مف الملتمر الازار  بي مبية ثمثد األ -الازار 

بد مف  يا ة التنازصت االتعيدات المقدمة مف حكامة الدالة طالبة اصناماـ فد شكؿ جداؿ يرفؽ ببراتاكاؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .436  435د. لبد الااحد محمد الفار  م در وابؽ  ص  -9
ناػماـ األلاػا  الجػدد  اي ػدر بػذلؾ اػرار ااىذه األ مبية ىد نفس األ مبية التد كانػت مشػراطة فػد ليػد ل ػبة األمػـ لمماافقػة لمػم  -2

د.  رالمتحػدة  رنظػبنػا  لمػم تا ػية مجمػس األمػف بالنوػبة لمعاػاية فػد األمػـ مف الجمعية العمامية لمع بة ابي مبية الثمثيف ابيػذه األ مبيػة 
 .237  236  924  ص 9985ر اؿ التنظيـ الدالد  الدار الجامعية  بيرات     براىيـ شمبد
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اصناماـ  ثـ يعرض براتاكاؿ اصناماـ بعػد ذلػؾ لمػم ممثمػد الػداؿ األلاػا  لمتاايػ  لميػو  اتقػدـ بعػد ذلػؾ 
دالػػػة المنظمػػػة باتخػػػاذ  جػػػرا ات الت ػػػديؽ لمػػػم ىػػػذا البراتاكػػػاؿ افقػػػًا لقانانيػػػا الدوػػػتار  را نظاميػػػا حكامػػػة ال
 .(9)الداخمد

  : إجراءات التقديم والقبول ثانياا 
تتاػػػمف اتفاايػػػات  نشػػػا  المنظمػػػات الداليػػػة ابجػػػرا ات الخا ػػػة بالتقػػػديـ اابػػػاؿ العاػػػاية فييػػػا  المنظمػػػة      

ا ػػة فػػد ابػػاؿ العاػػاية   ذ يػػتـ ابػػاؿ دالػػة مػػا فػػد لاػػاية المنظمػػة بالتمػػاد  حػػدال التجػػارة العالميػػة طريقػػة خ
 :  (2)الطريقتيف التيتيف را كمتييما 

تتمقم الدالػة المعنيػة روػاتؿ مػف لجنػة خا ػة لمنظػر فػد طمبػات العاػاية الجديػدة  تكػاف فػد الطريقة األولى : 
نالية الكبػرال  باباػافة  لػم رىػـ الػداؿ ذات العداػات التجاريػة مػ  الػداؿ الرا بػة الغالب مكانة مف الداؿ ال ػ

فػػػد اكتوػػػاب لاػػػاية المنظمػػػة  اتشػػػمؿ الطمبػػػات ااتمػػػة بالوػػػم  االخػػػدمات التػػػد وتشػػػيد تخفياػػػًا فػػػد التعريفػػػة 
 الجمركية.

التعريفػة الجمركيػة تكػاف تقدـ الدالة الرا بػة فػد العاػاية بنفوػيا ااتمػة تشػمؿ تخفياػات فػد الطريقة الثانية : 
 رواوًا لمتفااض.

افد بعض األحياف تتـ الطريقتاف معًا فتتقدـ الدالة المعنية بقاتمة لتخفيض التعريفة الجمركية  افد الاات      
 نفوو تتمقم ااتمة بالتخفياات المطمابة مف المجنة المشكمة لمنظر فد العااية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انظر ماا  منظمة التجارة العالمية بالمغة العربية لمم شبكة اصنترنت -9

                                                   =arab_supervisors   key-http://wtoarab.org/sitecontent.aspx?page 
 .92  99د. وييؿ حويف الفتدا   م در وابؽ  ص   -2
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 المطمب األول
 األحكام العامة آللية تسوية المنازعات التجارية

 : تشكيل جهاز تسوية المنازعات أوالا 
مػف اثيقػة تفػاىـ توػاية المنازلػات لمػم "  نشػا  جيػاز توػاية المنازلػات ليػدير القاالػػد  2/9ن ػت المػادة      

اابجػػرا ات اكػػذلؾ المشػػاارات ارحكػػاـ توػػاية المنازلػػات التػػد جػػا  الػػنص لمييػػا فػػد اصتفااػػات المشػػمالة مػػا لػػـ 
 .(9)يكف ىنالؾ نص آخر فد اتفاؽ مشماؿ " 

 نشػػا  منظمػػة التجػػارة العالميػػة فػػد الفقػػرة الثالثػػة منيػػا لمػػم رف " ينعقػػد كمػػا تػػنص المػػادة الرابعػػة مػػف اتفاايػػة      
المجمػػس العػػاـ حوػػب مػػا يكػػاف ذلػػؾ مناوػػبًا لداػػطدع بموػػلاليات جيػػاز توػػاية المنازلػػات المشػػار  لييػػا فػػد 
 اثيقػػة التفػػػاىـ الخا ػػػة بتوػػاية المنازلػػػات  الجيػػػاز توػػاية المنازلػػػات رف يعػػػيف لنفوػػو رتيوػػػًا ارف ياػػػ  ااالػػػد

  جرا اتو حوبما تقتاد الارارة لمنياض بالمولاليات المذكارة ".
امػػف خػػدؿ الن ػػيف الوػػابقيف يتاػػح رف تشػػكيؿ جيػػاز توػػاية المنازلػػات ص يتاػػمف  نشػػا  جيػػاز خػػاص      

( فػد حالػة ايامػو )ر  المجمػس العػاـبالتواية حيث  ف المجمس العاـ ىا نفوو جياز تواية المنازلات  ير  نػو 
ظيفتو فػد توػاية المنازلػات التجاريػة بػيف الػداؿ األلاػا  فػد المنظمػة فإنػو ينعقػد ب ػفة جيػاز توػاية بداره اا 

كما يعيف المجمس العاـ ب فتو جياز تواية المنازلات رتيوًا لو ارف يا  القاالد اابجرا ات التد   المنازلات
كػػاف اػػراريًا لمقيػػاـ بميامػػو افقػػًا  يراىػػا اػػرارية لمنيػػاض بموػػلالياتو  ايجتمػػ  جيػػاز توػػاية المنازلػػات كممػػا

امػػف خػػدؿ ىػػذا التشػػكيؿ لجيػػاز توػػاية المنازلػػات فػػد منظمػػة التجػػارة   (2)لمفتػػرات الزمنيػػة المحػػددة فػػد التفػػاىـ 
الجيػاز ألنػو كمػا  العالمية توتطي  جمي  الداؿ األلاا  فد المنظمة المشاركة فػد نظػر ر  نػزاع يعػرض لمػم

ىا المجمس العاـ الذ  ىا ذا تمثيؿ لاـ يشمؿ ممثمد جمي  الداؿ األلاا  افد ررينا رف مف يقـا بيذا الدار 
 .(3)ذلؾ امانة ركيدة صحتراـ انزاىة افعالية آلية التواية فد منظمة التجارة العالمية 

الرض فد ىػذا اصجتمػاع راؿ نػزاع   9995فبراير  91ااد كاف راؿ اجتماع لجياز تواية المنازلات فد      
ظمة التجارة العالمية كاف الطرؼ الشاكد فييا ونغافارة االمشكا اده ماليزيػا  فقػد تػـ توػاية النػزاع لػف رماـ من

طريػػؽ المشػػاارات اكػػػاف مااػػاع الشػػػكاال منػػ  ماليزيػػػا مػػف اوػػػتيراد مػػادتد البػػػالد ايثمػػيف االبػػػالد بػػراليف )مػػػف 
 .(4)المشتقات الكيميااية(  ص بعد الح اؿ لمم تراخيص اصوتيراد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .379ف مطير  م در وابؽ  ص   رنظر لبد الممؾ لبد الرحم( مف تفاىـ تواية المنازلات9اـ )فد الممحؽ ر اصتفااات الااردة  -9
 ( مف اتفااية  نشا  منظمة التجارة العالمية.2انظر تفاىـ تواية المنازلات الااردة  فد الممحؽ راـ ) -2
 .468لبد الااحد محمد الفار  م در وابؽ  ص د.  -3
 .248  ص 2113  وكندريةد. لبد المطمب لبد الحميد  الجات اآليات منظمة التجارة العالمية  الدار الجامعية  اب -4
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 واختصاصات جهاز تسوية المنازعات : سمطات ثانياا 
يتمتػػ  جيػػاز توػػاية المنازلػػات بمجمالػػة مػػف الوػػمطات ااصخت ا ػػات لكػػد تمكنػػو مػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ      

د ( مػف التفػاىـ وػمطات ااخت ا ػات الجيػاز االمتمثمػة فػ2المرجاة االميمالة مف  نشاتو  ااد تاػمنت المػادة )
 : (9)التد 

 دارة القاالد اابجرا ات ارحكاـ تواية المنازلات فد اصتفااات المشػمالة  مػا لػـ يكػف ىنػاؾ نػص آخػر فػد  -9
 اتفاؽ مشماؿ يمنعو مف ذلؾ.

 ومطة  نشا  فرؽ التحكيـ. -2
 ومطة  نشا  جياز داتـ صوتتناؼ ارارات لجاف التحكيـ. -3
 .ومطة التماد تقارير جياز اصوتتناؼ -4
 ومطة مراابة تنفيذ القرارات االتا يات. -5
 ومطة الترخيص بتعميؽ التنازصت ا يرىا مف اصلتزامات التد تبـر بماجب اصتفااات المشمالة. -6
 بدغ المجالس االمجاف المخت ة فد منظمة التجارة العالمية بتطػار ر  منازلػات تت ػؿ بيحكػاـ اصتفااػات  -7

 المشمالة المعنية.
د تػػػـ  لطػػػا  اصخت ا ػػػات االوػػػمطات الوػػػالفة الػػػذكر لجيػػػاز توػػػاية المنازلػػػات لتحقيػػػؽ رىػػػداؼ نظػػػاـ ااػػػ     

 ( مف التفاىـ :3التواية فد منظمة التجارة العالمية حوبما جا  فد المادة )
  المحافظػػػة لمػػػم حقػػػاؽ األلاػػػا  االتزاماتيػػػا المترتبػػػة بماجػػػب اتفاايػػػة  نشػػػا  المنظمػػػة ااصتفااػػػات التجاريػػػة

 قة بيا.الممح
 ( مػػف التفػػاىـ افػػؽ القاالػػػد 2تااػػيح األحكػػاـ القاتمػػة فػػد اصتفااػػػات المشػػمالة التػػد ياػػعيا الممحػػؽ راػػػـ )

المعتادة فد تفوير القاناف الدالد العاـ  لممًا بيف التا يات االقرارات التد ي درىا الجياز فد ىػذا الشػيف 
 اص لمييا فد اصتفااات المشمالة.ص تزيد اص تنقص مف حقاؽ االتزامات الداؿ األلاا  المن 

  التواية الفارية لمحاصت التد يرال فييا رحد األلاا  رف  جرا ات  ادرة لف لاا آخػر تاػر بالم ػالح
بماجب اصتفااات المشمالة  ايكػاف راؿ رىػداؼ ىػذه التوػاية   –ب ارة مباشرة را  بر مباشرة –العاتدة لو 

لمتاافػػػؽ مػػػ  اصتفااػػػات المشػػػمالة  فػػػإذا تعػػػذر ذلػػػؾ فيعػػػاد  لػػػم الوػػػحب الفػػػار  لمتػػػدبير المخػػػالؼ را  يػػػر ا
التعػػايض الملاػػت حتػػم تقػػـا الدالػػة المخالفػػة بوػػحب التػػدبير المخػػالؼ  االوػػبيؿ األخيػػر يتمثػػؿ فػػد  مكانيػػة 

 تعميؽ تطبيؽ التنازصت ا يرىا مف اصلتزامات بماجب اصتفااات المشمالة.
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .382  389د.لبد الممؾ لبد الرحمف مطير  م در وابؽ  ص  -9
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 لعامة التي تحكم تسوية المنازعات: القواعد والمبادئ ا ثالثاا 
بشارة  لم رىـ القاالد االمبادئ التد تحكـ لمؿ جيػاز توػاية المنازلػات فػد  طػار منظمػة التجػارة يمكف ا

 : (9)العالمية فد النقاط التالية 
   بالتبػػػػار  ف العقػػػػد شػػػػريعة (2)القػػػػاناف الااجػػػػب التطبيػػػػؽ لمػػػػم النػػػػزاع ىػػػػا رحكػػػػاـ اصتفػػػػاؽ محػػػػؿ النػػػػزاع  -9

رحكػاـ اتفاايػة  نشػا  منظمػة التجػارة العالميػة ااصتفااػات الممحقػة   الكػف لنػد حػداث تعػارض بػيف (3)المتعااديف 
  ايقت ر دار ىيتات التواية اجياز تواية المنازلات لمم تاايح األحكاـ ال ادرة (4)تكاف األالاية لألالم 

 .(5)فد ماااع النزاع افؽ القاالد المعتادة فد تفوير القاناف الدالد العاـ 
وػير ال ػادر مػف المػلتمر الػازار  را المجمػس العػاـ اذلػؾ ال ػادر لػف جيػاز توػاية يجب التفراػة بػيف التف -2

المنازلات ب دد نزاع منظار رمامو   ذ رف التفويرات ال ادرة لف كؿ مف الملتمر الازار  االمجمس العاـ ىػد 
ب ػػدد نػػزاع   بعكػػس التفوػػيرات ال ػػادرة لػػف جيػػاز توػػاية المنازلػػات (6)احػػدىا التفوػػيرات الروػػمية االممزمػػة 

مطراح رمامو   ذ ص تمثؿ تفويرًا روميًا اص تخؿ بحؽ األلاا  فد التماس تفوير رومد ألحكاـ اتفاؽ مشػماؿ 
 .(7)مف خدؿ ارار  ادر لف الملتمر الازار  را المجمس العاـ 

ا ػة لمػم تمػؾ رالاية ابجرا ات االقاالد الخا ة را اباافية بتواية المنازلات الػااردة فػد اصتفااػات الخ -3
 .(8)ابجرا ات االقاالد الخا ة بتواية المنازلات الااردة فد التفاىـ لند التعارض 

جرا ات تواية المنازلات المن اص لمييا فد التفاىـ  ابالتالد يجب لمم  -4 التزاـ الداؿ األلاا  بقاالد اا 
را انتقامية ارف الطريؽ الاحيد لمرد لمػم  جرا ات فردية  رلاا  منظمة التجارة العالمية اصمتناع لف القياـ بي 

 .(9)ر  انتياؾ لدلتزامات الااردة فد اصتفااات المشمالة ىا المجا   لم جياز تواية المنازلات 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ص 2112الكايػػت      لجنػػة التػػيليؼ االتعريػػب االنشػػر الطبعػػة األالػػم  د. خالػػد وػػعد ز مػػاؿ حممػػد  مثمػػث ايػػادة اصات ػػاد العػػالمد  -9

425. 
  راتابمػا الطبعػة األالػم  دراوػات االبحػاث د. خالد محمد الجمعة  آلية تواية المنازلات فد منظمة التجارة العالمية  مركز ابمػارات لم -2

 .21  ص 2119
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 7/2رنظر المادة  -3
 مف اتفااية  نشا  منظمة التجارة العالمية. 96/3رنظر المادة  -4
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/2رنظر المادة  -5
 عالمية.مف اتفااية  نشا  منظمة التجارة ال 9/2رنظر المادة  -6
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/9رنظر المادة  -7
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 9/2رنظر المادة  -8
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/9رنظر المادة  -9
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  كمػػا يجػػب اصلتػػزاـ بػػالفترات (9)يجػػب التوػػاية الفاريػػة لمػػا يقػػدـ  لػػم جيػػاز توػػاية المنازلػػات مػػف شػػكاا   -5
 .(2)دة لكؿ  جرا  مف  جرا ات التواية الزمنية المحد

اصلتزاـ بالجانب األخداد فد التواية  حيث يجػب لمػم األلاػا  لػدـ اصلتجػا   لػم التقااػد رمػاـ جيػاز  -6
 .(3)تواية المنازلات  ص بعد التفكير فد جداال ىذه الاويمة 

ألحكػػاـ المتعمقػػة بالتشػػاار اتوػػاية يجػػب رف تتاافػػؽ جميػػ  حمػػاؿ الموػػاتؿ التػػد تطػػرح روػػميًا اوػػتنادًا  لػػم ا -7
المنازلػػات فػػد اصتفااػػات المشػػمالة  بمػػا فييػػا اػػرارات التحكػػيـ مػػ  تمػػؾ اصتفااػػات  ايجػػب رف ص تمغػػم را تعطػػؿ 

 .(4)الم الح العاتدة أل  لاا بماجب تمؾ اصتفااات را تعيؽ تحقيؽ ىدؼ مف رىدافيا 
جػػاف ذات ال ػػمة بييػػة حمػػاؿ يػػتـ التا ػػؿ  لييػػا باتفػػاؽ يجػػب  خطػػار جيػػاز توػػاية المنازلػػات االمجػػالس االم -8

الطرفيف بشاف رية رمار تطرح روميًا اوتنادًا  لم رحكاـ التشاار اتواية المنازلات  ايحؽ أل  لاػا  ثػارة ريػة 
 .(5)نقطة تت ؿ بيذه الحماؿ فد ىذه المجالس االمجاف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/2رنظر المادة  -9
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/3رنظر المادة  -2
 نازلات.مف تفاىـ تواية الم 3/7رنظر المادة  -3
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/5رنظر المادة  -4
 مف تفاىـ تواية المنازلات. 3/5رنظر المادة  -5
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 المطمب الثاني 
 الوسائل السممية لتسوية المنازعات

فػػػد  طػػػار الطػػػاب  األخداػػػد لتوػػػاية المنازلػػػات ااػػػعت مػػػذكرة التفػػػاىـ ثػػػدث مراحػػػؿ ت ػػػالدية لتوػػػاية      
بالمشاارات ) المرحمة األالم (  فإذا لـ توفر المشاارات لػف التا ػؿ  لػم توػاية اديػة لمنػزاع  المنازلات  اتبدر

جاز لمطرؼ الشاكد طمب تشكيؿ فريؽ تحكيـ ) المرحمة الثانية (  ااػد رجػازت القاالػد ألطػراؼ النػزاع اوػتتناؼ 
 .(9) تقارير فريؽ التحكيـ رماـ جياز اصوتتناؼ الداتـ ) المرحمة الثالثة (

 : المشاورات المرحمة األولى
 : (2)ن ت المادة الرابعة مف القاالد والفة الذكر لمم رنو      

"  ذا اغػدـ طمػػب المشػػاارات لمػػًد باتفػػاؽ مشػػماؿ  يجػػب لمػػم العاػػا الػػذ  يقػػدـ  ليػػو الطمػػب  مػػا لػػـ يجػػر  اتفػػاؽ 
ارف يػػدخؿ بحوػػف فػػد  ريػػاـ مػػف تػػاريه توػػممو 91متبػػادؿ لمػػم لكػػس ذلػػؾ  رف يجيػػب لمػػم الطمػػب فػػد  اػػاف 

ذا لػػـ  31مشػػاارات اػػمف فتػػرة ص تتجػػااز  يامػػًا بعػػد توػػمـ الطمػػب  بيػػدؼ التا ػػؿ  لػػم حػػؿ مػػرض  لمطػػرفيف  اا 
 31ريػاـ مػف توػمـ الطمػب  را لػـ يػدخؿ فػد مشػاارات اػمف فتػرة ص تتجػااز  91يروؿ العاا ردًا فػد  اػاف 

نتقؿ مباشرًة  لم طمب  نشا  فريؽ لحوػـ النػزاع " يامًا بعد تومـ الطمب  حؽ لمعاا الذ  طمب المشاارات رف ي
 (.3)الفقرة 
ات ال مة بطمبو المشاارات  اتقدـ المم العاا الطالب لممشاارات رف يخطر الجياز االمجالس االمجاف ذ     

ر ػطمبات لقد المشاارات كتابًة اتدرج األوباب الدالية لمطمب بما فييا تحديد ابجرا ات المعترض لمييا م  ذك
 (.4لمشكاال )الفقرة  األواس القاناند

ايجػػب لمػػم األلاػػا  رف يوػػعاا خػػدؿ وػػير المفاااػػات  لػػم توػػاية مغراػػية لمنػػزاع  ابػػؿ المجػػا   لػػم ر       
 (. 5 جرا  آخر )الفقرة 

 (.6اتكاف المفاااات ورية  اينبغد رص تخؿ بحقاؽ ر  لاا مف رية  جرا ات صحقة )الفقرة      
ذا رخفقت      المشاارات فد تواية نزاع ما فد  ااف وتيف يامػًا بعػد تػاريه توػمـ طمػب  جػرا  المشػاارات   اا 

 جاز لمطرؼ الشاكد رف يطمب  نشا  فريؽ لحوـ النزاع.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ة حوػػاـ الػػديف ال ػػغير   نفػػاذ الممكػػة الفكريػػة اآليػػة توػػاية المنازلػػات التابعػػة لمنظمػػة التجػػارة العالميػػة  بحػػث مقػػدـ فػػد نػػداة الايبػػا الاطنيػػ -9
ة  ة )الايبػػا( بالتعػػااف مػػ  ازارة ال ػػنالة االتجػػار المتخ  ػػة لمقاػػاة االمػػدليف العػػاميف االمحػػاميف تنظميػػا المنظمػػة العالميػػة لمممكيػػة الفكريػػ

 . 25  ص2114المنامة  البحريف  
الوػػيد حوػػف البػػدراا   توػػاية المنازلػػات فػػد  طػػار منظمػػة التجػػارة العالميػػة  بحػػث مقػػدـ فػػد نػػداة الايبػػا الاطنيػػة المتخ  ػػة لمقاػػاة  -2

  2114لفكريػة )الايبػا( بالتعػااف مػ  ازارة ال ػنالة االتجػارة   ػنعا   الػيمف  االمدليف العاميف االمحاميف تنظميا المنظمة العالمية لمممكيػة ا
 .6  5ص 
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ايجاز لمطرؼ الشاكد رف يطمب تشكيؿ الفريؽ ابؿ انقاا  الوتيف يامًا  ذا ما التبػر الطرفػاف المتشػااراف      
 (.7معًا  ف المشاارات اد رخفقت فد تواية النزاع )الفقرة 

  فػػػد الحػػػاصت الموػػػتعجمة  بمػػػا فييػػػا تمػػػؾ المتعمقػػػة بالوػػػم  وػػػريعة التمػػػؼ  رف يػػػدخماا فػػػد ايجػػػاز لأللاػػػا     
ذا رخفقػت المشػاارات فػد حػؿ النػزاع  مشاارات فد  ااف ما ص يزيد لػف لشػرة ريػاـ مػف تػاريه توػمـ الطمػب  اا 

 (.8 خدؿ لشريف يامًا بعد تومـ الطمب  جاز لمطرؼ الشاكد رف يطمب  نشا  فريؽ تحكيـ )الفقرة
ىػػػذا ارجػػػازت المػػػادة الخاموػػػة مػػػف القاالػػػد وػػػالفة الػػػذكر  لجػػػا  األطػػػراؼ  لػػػم الموػػػالد الحميػػػدة االتافيػػػؽ      

 االاواطة  كإجرا ات تتخذ طاليًا  ذا اافؽ طرفا النزاع.
 : المجوء إلى التحكيم  المرحمة الثانية

ف خػػدؿ المشػػاارات الثناتيػػة حيػػث يجػػاز ايػػيتد التحكػػيـ بعػػد رف يكػػاف طرفػػا النػػزاع اػػد اخفقػػا فػػد توػػايتو مػػ     
لمطرؼ الشاكد فد ىذه الحالة رف يمجا  لم جياز توػاية المنازلػات ايطمػب كتابػة تشػكيؿ لجنػة تحكػيـ لمػم رف 

 : (9)يتامف ىذا الطمب لدة رمار منيا 
 المحااصت التد بذلت لتواية النزاع لف طريؽ المشاارات. -9
 االتد تعتبر وببًا لماااع النزاع.التدابير را ابجرا ات المتخذة  -2
 ماجز لألواس القاناند الذ  تقاـ لمية الشكاال بشرط رف يكاف الممخص كافيًا لعرض المشكمة باااح. -3
فػد حالػػة مػا  ذا كػػاف الشػػاكد ير ػب فػػد تشػػكيؿ لجنػة تحكػػيـ باخت ا ػػات مغػايرة لدخت ا ػػات المعتػػادة  -4

رحػػة ابمجػػرد تمقػػد الطمػػب يمتػػـز جيػػاز توػػاية المنازلػػات بتشػػكيؿ فيتعػػيف رف يبػػيف فػػد طمبػػو اصخت ا ػػات المقت
لجنة التحكيـ فد مالد ص يتجااز اصجتماع التالد لدجتماع الذ  ايد فيو ىذا الطمػب فػد جػداؿ ابلمػاؿ اذلػؾ 

 ما لـ يقرر الجياز بتاافؽ الرا  لدـ تشكيؿ المجنة.
ؼ لمػػم ذلػػؾ  اتقػػـا األمانػػة العامػػة لمجيػػاز بترشػػيح رشػػخاص  ذا اتفػػؽ ابطػػرا 5را  3اتتشػػكؿ المجنػػة مػػف      

روػما  األشػػخاص المػراد تعييػػنيـ فػد المجنػػة المػم طرفػػد النػزاع لػػدـ اصلتػراض لمػػم ىػذا الترشػػيح  ص ألوػػباب 
مغمحة اجاىرية افد حالة لدـ التا ؿ  لم اتفاؽ بشاف لجنة التحكيـ يقاـ المدير العاـ بتشكيؿ المجنة بنا  لمم 

فيف ابعػػد التشػػاار مػػ  رتػػيس الجيػػاز ارتػػيس المجمػػس را المجنػػة ذات ال ػػمة اذلػػؾ افقػػًا لمقاالػػد طمػػب مػػف الطػػر 
اابجػػػرا ات الخا ػػػة اباػػػافية ذات ال ػػػمة باصتفػػػاؽ المشػػػماؿ را اصتفااػػػات المشػػػمالة المطراحػػػة فػػػد النػػػزاع  

 91مالػد ص يتجػااز  ايتعيف لمم رتػيس الجيػاز رف يخطػر األلاػا  بمجنػة التحكػيـ المشػكمة بيػذه الطريقػة فػد
رياـ بعد تومـ الرتيس الطمب اص يجاز رف تتشكؿ لجنة التحكيـ مف مااطند الداؿ ابطراؼ فد النػزاع المثػار را 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د. محمػػد شػػااد الوػػيد  دار منظمػػة التجػػارة العالميػػة فػػد حػػؿ المنازلػػات التجاريػػة الداليػػة  مركػػز الدراوػػات ااألبحػػاث القانانيػػة  القػػاىرة   -9
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 مف مااطند دالة متدخمة فد النزاع.

رًا بػيف دالػة ناميػة ارخػرال متقدمػة فيجػب رف يكػاف رحػد رلاػا  افم حالة ما  ذا كػاف النػزاع المثػار مح ػا      
لجنة التحكيـ لمم األاؿ مف البمداف النامية  ذا طمبت الدالة النامية ذلؾ  افم حالة ما  ذا طمبت ركثر مف دالػة 

حػث تشكيؿ لجنة تحكيـ لتواية النزاع ذ  ماااع ااحد بتعدد تمؾ الداؿ فينة يمكف  نشا  لجنة تحكػيـ ااحػدة لب
 .(9)ىذه الشكااال المتعددة رخذًا فد نظر اصلتبار حقاؽ كافة الداؿ األلاا  المعنية 

 االستئناف:  المرحمة الثالثة
رنشي جياز تواية المنازلات جيازًا داتمًا لدوػتتناؼ  اينظػر جيػاز اصوػتتناؼ  فػد القاػايا الموػتينفة مػف      

 ص ثدثة منيـ لكؿ ااية مػف القاػايا  ايعمػؿ رلاػا  فرؽ التحكيـ  ايتكاف الجياز مف وبعة رشخاص يخ
 (.9فقرة  97ة جياز اصوتتناؼ بالتنااب فيما بينيـ  )الماد

ايتػػيلؼ جيػػاز اصوػػتتناؼ مػػف رشػػخاص مشػػياد ليػػـ بالمكانػػة الرفيعػػة  ابػػالخبرة الراوػػخة فػػد مجػػاؿ القػػاناف      
    رص يكانػػاا تػػابعيف أليػػة حكامػػة مػػف الحكامػػات  االتجػػارة الداليػػة امااػػاع اصتفااػػات المشػػمالة لمامػػًا  ايجػػب 

 (.3فقرة  97)المادة 

ايقت ر اصوتتناؼ لمم المواتؿ القانانية الااردة فػد تقريػر الفريػؽ المػم التفوػيرات القانانيػة التػد تا ػؿ      
 (.6فقرة  97 لييا  )المادة 

يػػا رطػػراؼ النػػزاع داف شػػراط مػػا لػػـ يقػػرر ايعتمػػد جيػػاز توػػاية المنازلػػات تقػػارير جيػػاز اصوػػتتناؼ اتقبم     
جياز تواية المنازلات بتاافؽ الرا  لدـ التمػاد تقريػر جيػاز اصوػتتناؼ فػد  اػاف ثدثػيف يامػًا بعػد تعميمػو 

 (.94فقرة  97لمم األلاا   )المادة 

ذا اجد فريؽ مػا را جيػاز اصوػتتناؼ رف  جػرا ًا مػا يتعػارض مػ  اتفػاؽ متعػدد األطػراؼ فإنػ      و يا ػم بػيف اا 
يعدؿ العاا المعند ابجرا  بما يتاافؽ م  اصتفاؽ الحػالد  المفريػؽ را جيػاز اصوػتتناؼ رف يقتػرح  اػافة  لػم 

 (.9فقرة  99تا ياتو   الوبؿ التد يوتطي  العاا المعند بماجبيا تنفيذ التا يات  )المادة 

  فػػػد اصجتمػػػاع الػػػذ  يعقػػػده الجيػػػاز فػػػد اينبغػػػد لمػػػم العاػػػا المعنػػػد رف يغعمػػػـ جيػػػاز توػػػاية المنازلػػػات      
 اػػاف ثدثػػيف يامػػا بعػػد تػػاريه التمػػاد تقريػػر الفريػػؽ را جيػػاز اصوػػتتناؼ بناايػػاه فيمػػا يت ػػؿ بتنفيػػذ تا ػػيات 
ذا تعذر لمميػًا اصمتثػاؿ فػارًا لمتا ػيات االقػرارات  تتػاح لمعاػا المعنػد فتػرة  اارارات جياز تواية المنازلات  اا 

 .(2) (3فقرة  29يفعؿ ذلؾ  )المادة  الاات لكدمعقالة مف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 48د. محمد شااد الويد  م در وابؽ  ص  -9
 .29  28ف ال غير  م در وابؽ  ص حواـ الدي -2
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 المطمب الثالث
 تقييم دور منظمة التجارة العالمية في تسوية المنازعات التجارية

 : مزايا نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية  أوالا 
 : (9)الد يتوـ نظاـ التواية فد منظمة التجارة العالمية بمزايا لديدة يمكف  براز رىميا فد الت     

 الشمول والتمقائية :  -9
فد امتػداد نظػاـ توػاية المنازلػات فػد منظمػة التجػارة العالميػة  لػم كػؿ اصتفااػات التجاريػة  الشمولايتمثؿ      

التد تـ التا ؿ  لييا فد جالة رارجػاا   حيػث يغطػد اصتفااػات التجاريػة متعػددة األطػراؼ ااصتفااػات التجاريػة 
 افة  لم اتفااية  نشا  منظمة التجارة العالمية احتم رحكاـ تفاىـ تواية المنازلات نفوو.لديدة األطراؼ بابا

فػػد نظػػاـ التوػػاية التػػد تشػػرؼ لميػػو منظمػػة التجػػارة العالميػػة فتتمثػػؿ فػػد تمقاتيػػة  التمقائيددةرمػػا مػػف حيػػث      
فػد جميػ  مراحػؿ التوػاية ابجرا ات حيث توير فد طريقيا المرواـ ليا خطاة ارا  رخرال امرحمػة تمػا األخػرال 

 داف رف يتااؼ ىذا الوير بناً  لمم  رادة رحد األطراؼ المتنازلة فد ظؿ آلية ااحدة يديرىا جياز ااحد.
 : السرعة والدقة في تحديد المواعيد -2

اىػذه الوػػرلة االداػػة تحققػػت بفاػػؿ اجػػاد جػػداؿ زمنػػد محػػدد اااػػح يقػػـا لمػػم روػػاس تحديػػد مف ػػؿ لكػػؿ      
ت  جرا ات تواية المنازلات مشفالًا با ؼ اااح ادايػؽ لكػؿ خطػاة  بػدً  مػف التقػدـ بطمػب خطاة مف خطاا

 لقد المشاارات احتم اصوتتناؼ.
 اإللزامية :  -3

افد ىػذا ابطػار راػاـ التفػاىـ حظػرًا اانانيػًا  حيػث رلػـز جميػ  الػداؿ األلاػا  فػد منظمػة التجػارة العالميػة      
 جػرا ات انتقاميػة را لقابيػة مػف جانػب ااحػد لحػؿ المنازلػات التجاريػة فيمػا بينيػا  باصمتناع لف المجا   لم ر  

جرا ات تفاىـ تواية المنازلات.  اوتكاف الطريقة الاحيدة المفتاحة رماـ ر  بمد ىد اصلتجا   لم ااالد اا 
 إنشاء آلية واحدة ودائمة : -4

توػػػاية مػػػا يثػػػار بيػػػنيـ مػػػف منازلػػػات فػػػد كػػػؿ بمعنػػػم  يجػػػاد نظػػػاـ ماحػػػد يوػػػمح لأللاػػػا  بػػػالمجا   ليػػػو ل     
المجػػاصت التػػد تاػػميا اصتفااػػات المشػػمالة  ايقػػاـ بػػإدارة ىػػذا النظػػاـ جيػػاز ااحػػد ىػػا المجمػػس العػػاـ لمنظمػػة 

بالتباره جيػاز توػاية  –التجارة العالمية  الذ  يقاـ بدار جياز تواية المنازلات  ايجب  خطار المجمس العاـ 
 لمتخ  ة االمجاف الخا ة بكؿ ما يت ؿ بتواية المنازلات ما بيف الداؿ األلاا .االمجالس ا –المنازلات

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .438مطير  م در وابؽ  ص ؾ لبد الرحمف لبد المم د. -9
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 الحق في االستئناف :  -5
يعتبػػر الحػػؽ فػػد اصوػػتتناؼ احػػد رىػػـ التجديػػدات فػػد نظػػاـ توػػاية المنازلػػات التجاريػػة الداليػػة  اىػػا مػػف       
فػػد  لتجديػػدات اليامػػة التػػد رتػػم بيػػا تفػػاىـ توػػاية المنازلػػات  لػػم جانػػب رشػػيا  رخػػرال جديػػدة كالتمقاتيػػة الكبػػرالا

تبػػػاع المػػػني  الوػػػمبد لتاافػػػؽ الرا   اجػػػا ت األشػػػيا  الجديػػػدة لمااكبػػػة الموػػػتجدات لمػػػم الوػػػاحة  ابجػػػرا ات اا 
 التجارية الدالية التد تشابكت لدااتيا اازدادت تعقيداتيا.

 إتباع المنهج السمبي لتوافق اآلراء : -6
ااة فػػد  جػػرا ات توػػاية المنازلػػات ىػػا كػػاف مػػف رىػػـ األوػػباب التػػد مكنػػت مػػف  يجػػاد تمقاتيػػة  يػػر موػػب      

  حيػث كػاف بإمكػاف احػد 9947العداؿ لف المني  اصيجابد لتاافؽ الرا  االذ  كاف معماًص بو فد نظاـ جات 
 األلاا  رف يعطؿ وير  جرا ات مويرة التواية بمجرد اصلتراض فد حاؿ طرح تا ية را ارار لمت ايت.

 توصيات : الرقابة عمى تنفيذ القرارات وال -7
  ااد ليد التفػاىـ بيػذه (9) تـ  ارار فرض الراابة لمم تنفيذ القرارات االتا يات ال ادرة لف فرؽ التحكيـ     

الميمة الكبرال  لم جياز توػاية المنازلػات  الػـ ينشػي  لػػيذه الميمػة ىيتػػة رخػرال ريػًا كػاف اوػميا امػا كػاف لميػػو 
ف تيخيرات ص دالد ليا فد تنفيذ القرارات االتا يات ىد مف رىـ م 9947جات  الػاا  فد نظػػاـ التواية فػد

األوػػباب التػػد دفعػػت  لػػم اتخػػاذ  جػػرا ات ت ػػحيحية ل ػػالح الطػػرؼ الشػػاكد فػػد المنازلػػات التػػد تعػػرض لمػػم 
 فرؽ التحكيـ اجياز اصوتتناؼ.

 االتجاه التوسعي والتصاعدي في التدابير االنتقامية : -8
المنازلػػات لمػػم جػػزا ات اتػػدابير انتقاميػػة تتخػػذ اػػد الطػػرؼ المخػػالؼ فػػد حالػػة لػػدـ اشػػتمؿ تفػػاىـ توػػاية      

امتثالػػػو لقػػػرارات اتا ػػػيات فػػػرؽ التحكػػػيـ را جيػػػاز اصوػػػتتناؼ اتاوػػػ  التفػػػاىـ فػػػد ىػػػذه ابجػػػرا ات بشػػػكؿ  يػػػر 
 . 9947موباؽ مقارنة بما كاف لميو الاا  فد ظؿ جات 

 الاير( : إتاحة الفرصة لمطرف الثالث لمتدخل )تدخل -9
ايعتبر  تاحة الفر ة لمطرؼ الثالث لمتدخؿ فػد النػزاع مػف الموػاتؿ اليامػة االجاىريػة التػد تاػمنيا تفػاىـ      

تواية المنازلات  حيث جا ت المادة العاشرة مف اثيقة التفاىـ رف أل  دالة لاا فػد منظمػة التجػارة العالميػة 
رط رف تكػػاف اػػد رخطػػرت جيػػاز توػػاية المنازلػػات بيػػذه ليػػا م ػػمحة جاىريػػة يمكػػف رف تتػػيثر بيػػا  التػػدخؿ  شػػ

 الم محة.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المعاممة الخاصة بالدول النامية :  -11
تامف نظاـ تواية المنازلػات فػد منظمػة التجػارة العالميػة معاممػة خا ػة بالػداؿ الناميػة  حيػث رجػاز ليػا      

ر  ذا ما كانت شاكية فد نزاع تجار  رف تختار ما بيف تطبيؽ مػا تاػمنتو اثيقػة التفػاىـ فػد ىػذا النػزاع را تختػا
  االذ  بماجبػو يحػؽ 9966ابريؿ ونة  95بتاريه  9947األحكاـ المقابمة الااردة فد القرار ال ادر لف جات 

جػرا  التحكػيـ حػاؿ المجػا   ليػو فػد  لمداؿ النامية رف تطمب مف مدير لاـ المنظمة بذؿ موػاليو لتوػاية النػزاع اا 
 فترة زمنية ا يرة.

 منظمة التجارة العالمية :  الجانب األخالقي في نظام التسوية في -11
يتمثؿ ذلؾ فػد ما يفػراو التفػاىػػـ مػػف ااجػب ردبػد لمػم الػػداؿ األلاػا  فػػد مرالػػاة  الجػػداال االم ػمحة      

المشػػاركات خطػػاة رواوػػية ااػػرارية ص يمكػػف تخطييػػا العاتػػػدة لػػػيـ ابػػػؿ المجػػا   لػػم التحكيػػػـ  كمػػػا  نيػػػا جعمػػػت 
 .(9) ص لند فشؿ المشااراتد يتـ المجا   لم التحكيـ  فيد شرط مف شراط التواية ف

  : عيوب نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ثانياا 
بالر ـ مف ما يتمت  بو ىذا النظاـ مف خ اتص امميزات فد تعزيز دار منظمة التجارة العالمية فد تقاية      

 : (2)ت لمم ما جا  باثيقة التفاىـ  اىد كالتد النظاـ التجار    ص  نو تاجد بعض المدحظا
فد ما يتعمؽ بمجاف التحكيـ التد تطمب الدالة الشاكية مف جيػاز توػاية المنازلػات تشػكيميا المالحظة األولى : 

لنظر النزاع  فيذه الفرؽ لػيس ليػا وػمطة   ػدار رحكػاـ نياتيػة فػد المنازلػات المعرااػة رماميػا  الكنيػا تنتيػد 
 ير بالنتات  التد تا مت  لييا فد تمؾ النزالات.بكتابة تقر 

تتعمػػؽ بػػالطعف باصوػػتتناؼ فػػد اػػرارات فػػرؽ التحكػػيـ  حيػػث يقت ػػر لمػػم مػػا تاػػمنتو تمػػؾ  المالحظددة الثانيددة :
التقارير مف جاانب اانانية رما المواتؿ المتعمقة بالااات  فيػد ليوػت مجػاص لمطعػف فييػا  اىػذا مػا اػد يػلد   لػم 

ف اراتو  صف المنازلات التجارية  البًا ما تختمط فييا المواتؿ بحيث ي عب التفراة بيف ما ىا جدؿ ص طاتؿ م
 ااناند اما ىا خاص بالااات .

 ف الجزا ات المقررة فد التفاىـ المتمثمة فد تعميؽ التنازصت مف جانب الطرؼ الشػاكد اػد  المالحظة الثالثة :
روػاس تمييػز   ص تحقػؽ التػاازف اىػد  يػر مجديػة ا يػر فعالػة اص الطرؼ المخالؼ )المشكا اده لادًة( لمػم 

 تحقؽ العدالة  اخا ة فيما بيف الداؿ النامية االداؿ المتقدمة.
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 .439د.لبد الممؾ لبد الرحمف مطير  م در وابؽ  ص  -9
 .493  492د. لبد الااحد محمد الفار  م در وابؽ  ص  -2

 النتائج :
 بعد دراوة تف يمية امنابطة ليذا البحث تا مت  لم النتات  التية :     

 ف منظمة التجارة العالمية ىد المنظمة الاحيدة المخت ة بالقاانيف الداليػة المعنيػة مػا بػيف األمػـ  كمػا  نيػا  -9
 تعد بمثابة المحكمة التجارية العميا لمم موتاال اصات اد العالمد.

ػػػؿ فػػػد ايػػػاـ منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة  ص وػػػيما رف الجػػػات  ف تطػػػا  -2 ر العػػػالـ اازدىػػػاره فػػػد مجػػػاؿ التجػػػارة لجة
 والدت منظمة التجارة العالمية لمم  نشا  نظاـ اا  واىـ فد نما  ير موباؽ فد مجاؿ التجارة العالمية.

حػػًا   اػػافًة  لػػم رنيػػا ترمػػد  لػػم جػػا ت اتفاايػػة منظمػػة التجػػارة العالميػػة لتاػػ  بيتػػة داليػػة تجاريػػة ركثػػر انفتا -3
 تحقيؽ التعااف االتبادؿ التجار  بيف الداؿ.



مف خدؿ منظمة التجارة العالمية اوتطالت الداؿ األلاا  مف النياض بم الحيا التجاريػة ااصات ػادية  -4
 الفعالة فد المفاااات التجارية متعددة األطراؼ.مف خدؿ مشاركتيا 

ات الذ  روفرت لنو جالػة رارجػاا  يعػد بمثابػة تقايػة كبػرال لمنظػاـ التجػار  متعػدد  ف تفاىـ تواية المنازل -5
األطراؼ الامًد رتيويًا لنجاح ىذا النظاـ مف الناحية النظرية  حيث يوػتطي  ر  بمػد لاػا فػد منظمػة التجػارة 

القانانيػة التػػد رخػػذىا لمػػم العالميػة مػػف خػػدؿ ىػذا التفػػاىـ رف يغمػػـز ر  لاػػا آخػر بتنفيػػذ اصلتزامػػات االتعيػػدات 
 نفوو بانامامو  لم اتفااية منظمة التجارة العالمية.

 التوصيات :
 مف خدؿ رريد كباحث ااناند راترح بعض التا يات التالية :     

  يجاد نظاـ اا  يامف المعاممة العادلة االمواااة لجمي  داؿ األلاا  فد منظمة التجارة العالمية. -9
لطا  حرية لمتجارة الدالية. رف يتـ  لغا  -2  التعريفة الجمركية لتحقيؽ اا 
القاػػػا  لمػػػم وياوػػػة اب ػػػراؽ بالتبارىػػػا لمػػػًد  يػػػر مشػػػراع كانيػػػا تػػػلد   لػػػم  يقػػػاع الاػػػرر لكثيػػػر مػػػف  -3

 الشركات التجارية.
طرفػًا  لدوػتعانة بيػـ فػد المنازلػات التجاريػة التػد تكػاف الػداؿ الناميػةارارة  لػداد كػاادر اخبػرات اطنيػة  -4

 فييا رماـ جياز تواية المنازلات بمنظمة التجارة العالمية.
البحث لف  جرا ات اااتية فد الظػراؼ اصوػتثناتية احػاصت الطػاارئ االمجػا   لييػا  ص وػيما لنػدما تااجػو  -5

الوػم  را الداؿ تدفقًا مفاجتًا ااخمًا مف الااردات لوم  معينة لمػم نحػا يمحػؽ اػررًا بػالمنتجيف المحميػيف ليػذه 
ااػؼ الػداؿ لػف مػا وػبؽ رف تعيػدت بػو مػف التزامػات لمػم ييدد باااع مثػؿ ىػذا الاػرر  امػف ىػذه ابجػرا ات 

 ىذه الوم  جزتيًا رـ كميًا.
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