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مقدمة البحث:
ٌعرف االقتصاد العالمً العدٌد من المتغٌرات التً قد تنعكس سلبا ً أو إٌجابا ً على أدابه
فمنذ العصور
الوسطى من القرن السادس عشر لم ٌكن للدول أن تتدخل فً التجارة الدولٌة تفرض
قٌوداً علٌها نظراً
لدور الدولة الحارسة آنذاك و التً تسهر فقط على تحقٌق األمن و العدال.

ظلت التجارة الدولٌة دون قٌود حتى ظهرت نظرٌات التجارٌٌن التً أخضعتها للعدٌد من
قٌود الحماٌة و
قد تزاٌدت الحواجز المباشرة بصورة انتقامٌة إلى درجة تكاد أن توصف فٌها بالحرب
التجارٌة خالل
الفترة التً سبقت الحرب العالمٌة الثانٌة إذ كان هناك أكثر من  022نوع من القٌود و
العوابق مما أدى
إلى حدوث انكماش اقتصادي فً أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبً أمام التبادل
التجاري الدولً.
أمام هذا التواضع الغٌر المناسب البد من بذل الجهود فً سبٌل إزالة الحواجز أمام حرٌة
التبادل التجاري ,
تجسد ذلك فً انتقال االتفاقٌات الثنابٌة فً التجارة الخارجٌة إلى اتفاقٌات متعددة
األطراف األمر الذي فتح
المجال أمام التعاون التجاري .
و عقب انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة ،عمدت الدول أن تخطو الخطوة األولى فً سبٌل
تخفٌض القٌود
الجمركٌة المفروضة على تجارتها الخارجٌة ،بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحٌث ظهر
اتجاه بنته * ألو
م أ* إلنشاء منظمة دولٌة تكمل اإلطار المؤسسً الدولًٌ ،هدف إلى تحرٌر النظام العالمً
إلى جانب
FMIوBM.
فظهرت الـ  OMCفً  4991إثر عقد مؤتمر* مراكش* و حازت على عضوٌة العدٌد
من الدول سواء
المتقدمة منها أو النامٌة و التً من بٌنها الجزابر و نلك بغٌة االستفادة من الفرص التً
تقدمها.

المبحث األول :ماهٌة الGATT
المطلب األول  :النشأة و التعرٌف.
النشأة:
لقد أدت المشاكل و الصعوبات التً عرفها اإلقتصاد العالمً و التً زادت حدتها مع
الحرب العالمٌة الثانٌة إلى ضعف نسبة نمو التجارة العالمٌة و بالتالً اإلقتصاد العالمً
ككل و تمثلت أهم هذه المشاكل فً الحواجز و العراقٌل التً كانت تقف فً وجه المبادالت
التجارٌة لذالك وجب البحث عن أسالٌب و طرق للخروج من هذه الوضعٌة الصعبة ،فً
سنة  4914تعهد الحلفاء الذٌن دخلوا الحرب العالمٌة الثانٌة ضد ألمانٌا و دول المحور
بالعمل على وضع نظام عالمً للتجارة ٌقوم أساسا ً على التبادل حر للسلع و الخدمات

لكنه لم ٌتم اإلتفاق على ذلك.
تكررت المحاوالت إلنشاء منظمة تسهر على تنظٌم المبادالت العامة التجارٌة ،إن فكرة
قٌام هذه المنظمة التجارٌة الدولٌة كانت قد طرحت ضمن مداوالت مؤتمر "برٌتون
وودز" الذي أقر قٌام صندوق النقد الدولً  FMIو البنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر
 ،BIRDو قد وقفت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ضد قٌام هذه المنظمة بحجة أنها ٌمكن
أن تنازع الكونغرس األمرٌكً صالحٌاته فً توجٌه التجارة الخارجٌة ،و كبدٌل لهذه
الفكرة ،قامت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة باتخاذ الترتٌبات الالزمة و دعت إلى مؤتمر
دولً فً جنٌف عام  4911للمداولة حول التجارة الدولٌة ،و فً هذا المؤتمر تم
التوقٌع على االتفاقٌة العامة للتعرٌفات و التجارة ،التً اشتملت على المبادئ و األسس و
القواعد التً تحكم النظام التجاري العالمً الجدٌد لمرحلة بعد الحرب .
و طبقا ً لظروف نشأة الـ  GATTفإنه ٌمكن اعتبارها كثمرة تخطٌط الدول الكبرى
الصناعٌة بزعامة الو م أ و نلك بسبب مكانتها حٌث كانت تهٌمن على التجارة الدولٌة .
التعرٌف:
الجات هً األحرف األولى من تسمٌة االتفاقٌة العامة للتعرٌفات و التجارة "General
Agreement on Tariffs",و هً عبارة عن معاهدة دولٌة الهدف منها تنظٌم
عملٌة المبادالت التجارٌة بٌن الدول المتوقعة علٌها.
_من المنظور االقتصادي ٌمكن اعتبار ال  GATTهً اتفاقٌة دولٌة متعددة األطراف
لتبادل المزاٌا التفضٌلٌة بٌن الدول األعضاء الناتجة عن تحرٌر التجارة الدولٌة من القٌود
التعرٌفٌة ( القٌود الجمركة) و
الغٌر التعرٌفٌة ( الكمٌة).
محاولة الدول األعضاء العودة إلى سٌاسات الحرٌة التجارٌة الدولٌة من منطلق أنالتجارة الدولٌة هً محك النمو .
_من المنظور القانونً فهً معاهدة دولٌة تنظم التجارة بٌن الدول األعضاء الذٌن قدر
عددهم ب 02دولة عند التوقٌع عام ، 1947و وصلت إلى  441فً أوابل 4991
عند إنشاء الـ .OMC
المطلب الثانً :المبادئ و األهداف.
المبادئ:
رغم أن هذه االتفاقٌة لٌست منظمة عالمٌة ال من حٌث الجانب الشكلً و القانونً إال هذا
لم ٌمنع هذا وجود مطبوعة من المبادئ التً تسهر على اإلشراف على االلتزام بتطبٌقها،
نذكر منها:
1االلتزام بالتعرٌفة الجمركٌة كوسٌلة وحٌدة للحماٌة.2مبدأ عدم التمٌٌز فً المعاملة.3االلتزام بالتخلً عن الحماٌة ( االستعداد للخضوع فً المفاوضات).4-االلتزام بعدم استخدام سٌاسة اإلغراق.

5االلتزام بتجنب دعم الصادرات.6االلتزام بالمعاملة التجارٌة التفضٌلٌة للدول النامٌة.األهداف:
-1تركز الهدف الربٌسً للـ  GATTمنذ البداٌة حول تحرٌر التجارة العالمٌة من خالل
إزالة الحواجز التعرٌفٌة و غٌر التعرٌفٌة و التفاوض من أجل التخفٌض فً الرسوم
الجمركٌة و إلغاء أخرى من أجل تشجٌع التجارة العالمٌة.
-2العمل على رفع مستوٌات المعٌشة فً الدول األعضاء من خالل عدم التمٌٌز بٌن
الدول األعضاء فً المعاملة فً مجال التجارة و زٌادة اإلنتاج من خالل االستعمال األمثل
للموارد المتاحة و التخصص الكفء لثلث الموارد و بالتالً الوصول إلى مستوى
التوظٌف الكامل.
-3السعً إلى تحقٌق زٌادة تصاعدٌة تامة فً قٌمة الدخل القومً و بالتالً الدخل
الفردي الحقٌقً على مستوى الدول األعضاء.
-4تشجٌع حركة رؤوس األموال دولٌا ً و بالتالً زٌادة االستثمارات المباشرة و الغٌر
مباشرة بما ٌستدعً زٌادة العابد االستثماري بما ٌخدم مصالح الدول األعضاء.
-5انتهاج المفاوضات التجارٌة كوسٌلة لحل المشكالت المتعلقة بالتجارة الدولٌة بٌن
األطراف المتعاقدة.
-6ضمان مناخ دولً مالبم للمنافسة و لتوسٌع التجارة الدولٌة .
المطلب الثالث :الجوالت و الوظابف.
الجوالت:
ٌمكن تقسٌم الفترة من  4911و هو تارٌخ التوصل إلى اإلطار العام التفاقٌة الجات
األصلٌة و حتى التوقٌع على الوثٌقة النهابٌة لجولة أورجواي لعام  4991إلى ثالث
فترات أو مراحل على النحو التالً :
*الفترة األولى ():4914-4911
خالل هذه الفترة تم عقد خمس جوالت للمفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف ،فً إطار
السعً نحو المزٌد من إزالة الحواجز الجمركٌة أمام التجارة الدولٌة ،كان من أهمها:
الجولة األولى :جولة جنٌف :4911شاركت فٌها  02دولة ،و كانت ناجحة مقارنة بالجوالت األربعة التً تلتها ،حٌث تم
اإلتفاق على تخفٌض الرسوم الجمركٌة على عدد كبٌر من السلع الداخلة فً التجارة ،و
تضمنت نتابج المفاوضات 10222تنازل عن الرسوم الجمركٌة تؤثر على قٌمة
42ملٌار  $أو ما ٌقارب  %02من حجم التجارة العالمٌة .
الجولة الثانٌة :جولة آنسً  Annecyفً فرنسا 4919و تعتبر من الناحٌة العلمٌة أول جولة للمفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف فً إطار
اتفاقٌة الجات.
الجولة الثالثة :جولة توركواي فً إنجلترا:4904-4902و قد شاركت فً هذه الجولة 11دولة ،و قد دارت فً نفس اإلطار للجوالت السابقة و

هو السعً لتحقٌق المزٌد من التنازالت فً ضرابب االستٌراد .
الجولة الرابعة :جولة جنٌف  :4901-4901شاركت فٌها  01دولة.الجولة الخامسة :جولة دٌلون  :4994-4992فً جنٌف ،و بلغ عدد الدولالمشاركة فٌها 01دولة.
كما أنه ٌمكن تصنٌف هذه الجوالت الخمس فً مجموعة واحدة ،ذلك ألنها دارت كلها فً
إطار نصوص اإلتفاقٌة األصلٌة ،و تركزت جمٌعا فً تحقٌق المزٌد من التخفٌضات فً
التعرٌفات الجمركٌة بٌن األطراف المتعاقدة فٌما ٌخص التجارة بالسلع.
الفترة الثانٌة: 1972-1989:
تشمل هذه الفترة فً سٌاقها الزمنً جولتٌن من المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف،
و هً تبدأ مع نهاٌة أعمال الجولة الخامسة ،و تستمر حتى نهاٌة الجولة السابعة إلى ما
قبل جولة أورجواي التارٌخٌة.
الجولة السادسة :جولة كنٌدي :4991-4991عقدت هذه الجولة بجنٌف بدعوى من الربٌس األمرٌكً السابق "جون كٌنٌدي" عام
 ،4990فً رسالة عرضها على الكونغرس و التً تقدم على إثرها منح الربٌس
األمرٌكً سلطة إجراء المفاوضات التجارٌة لتوسٌع نطاق التجارة عن طرٌق منحة
صالحٌة خفض التعرٌفات الجمركٌة بمقدار  %02على جمٌع السلع ،و قد أدى هذا
القانون إلى فتح باب المفاوضات بٌن و.م.أ و شركابها التجارٌٌن ،و خصوصا ً المجموعة
األوروبٌة ،و تم االجتماع و عقد الجولة فً ماي  4991فً جنٌف ،و انتهت فً جوان
.4991
فً هذه الجولة ،اجتمع ممثلو 21دولة لمناقشة أمور التعرٌفات الجمركٌة و العمل على
تخفٌضها ,و قد نجح ممثلو تلك الدول فً التوصل إلى حفظ التعرٌفات الجمركٌة على
حجم التجارة الدولٌة تقدر قٌمته فً ذلك الوقت بحوالً 12ملٌار ،$أو ما ٌعادل 0/1
التجارة الدولٌة ،و بالنسبة لمتوسط معدالت انخفاض التعرٌفات الجمركٌة قد اختلف من
دولة إلى أخرى ،مثال ذلك :
برٌطانٌا %22 :من التخفٌض العالمً %22 ،للٌابان %01 ،كندا ،و قد حددت هذه
التخفٌضات فً جدول زمنً ٌبدأ من سنة ،4910-4991و انخفضت التعرٌفات
الجمركٌة على السلع المصنعة بالنسبة ألمرٌكا و أوروبا بنسب تتراوح بٌن ،%42-0
فٌما ٌخص المنتجات الزراعٌة ،كانت شقة الخالف الكبٌر بٌن المجتمعٌن ،لكن االتفاق
على خفض التعرٌفات الجمركٌة بمتوسط  %00على المنتجات المحمٌة.
الجولة السابعة :جولة طوكٌو :4919-4912
لقد شاركت فً هذه الجولة 420دولةو كان الموضوع األساسً الذي تناولته هذه
الجولة هو القٌود الغٌر الجمركٌة ،حٌث لوحظ أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركٌة
بدأت فً االنخفاض على السلع المصنعة ،إال أن القٌود الغٌر جمركٌة بدأت فً التزاٌد،
مما تسبب فً إلغاء بعض المزاٌا التً تحققت من التخفٌض الذي تم فً الرسوم
الجمركٌة ،إلى جانب موضوع القٌود الغٌر الكمٌة ،فإن جولة طوكٌو قد تناولت أٌضا ,
موضوع تخفٌض الرسوم الجمركٌة ،و هو القاسم المشترك فً جمٌع الجوالت فضال عن

مناقشة إطار االتفاقٌات المختلفة مثل :
الدعم و إجراءات الرد على دعم الصادرات.الحواجز الفنٌة على التجارة.اإللزام الحكومً المعوق لالستٌراد.أسلوب تقٌٌم الرسوم الجمركٌة.إجراءات مكافحة اإلغراق.و لقد نجحت جولة طوكٌو فً تحقٌق نتابج لم تحقق من قبل الجوالت السابقة الذكر ،حٌث
أن هذه األخٌرة ركزت على خفض التعرٌفات الجمركٌة من أجل تشجٌع التجارة الدولٌة
بٌن الدول األعضاء ،فً حٌن أن هذه الجولة تطرقت إلى خفض و إزالة القٌود الجمركٌة
و الغٌر جمركٌة المفروضة على التجارة العالمٌة ،أي مناقشة العوابق األخٌرة باإلضافة
إلى مناقشة التعرٌفات الجمركٌة ،و قد استهدفت تحقٌق خفض جمركً متمٌز
(222ملٌار ،)$من حجم التجارة الدولٌة على مدار سبع سنوات ،حٌث تم اإلتفاق على
خفض الرسوم الجمركٌة مما ٌعادل  %22من متوسط التعرٌفات فً بداٌة الدورة على
آالف السلع و المنتوجات الزراعٌة .
و كان من أهم ما خرجت به الدول من قرارات ٌتعلق بتقنٌن استخدام العوابق التجارٌة
تمثلت فٌما ٌلً:
1اإلعانات و الرسوم الموازٌة أو التعوٌضٌة:و تم التوصل إلى أن الدولة التً ترغب أو تتبنى سٌاسات اإلعانات و الرسوم الموازٌة
ٌمكنها أن تفعل ذلك بالنسبة لبعض السلع فً حالة عدم تأثٌرها على التجارة الخارجٌة
للدولة.
2إجراءات ترخٌص االستٌراد :بحٌث وافق أعضاء الجات على تخفٌض إجراءات ترخٌص االستٌراد ،و تعهدت
الحكومات بإدارة تلك الترخٌصات بطرٌقة عادلة و محاٌدة اتجاه أعضاء الجات.
3التقٌٌم الجمركً:فً هذا القرار تم استخدام نظام موحد لتقٌٌم أسعار السلع ألغراض الجمارك ،و ذلك
بهدف منع التقدٌرات المبالغ فٌها التً تقرر فً بعض الدول.
4العوابق الفنٌة:تهدف هذه العوابق إلى تحقٌق بعض المعاٌٌر األمنٌة ،و الصحٌة ،أو البٌبٌة ،و تعتمدها
المعاٌٌر القٌاسٌة الكثٌر من الحكومات لبعض السلع أو المنتجات التً تصدرها إلى
الخارج ،و لذا فاالتفاق قد تم على أساس استخدام معاٌٌر دولٌة بدالً من المعاٌٌر الوطنٌة،
و التً قد تختلف بٌن الدول مما قد ٌسبب فً إعاقة التجارة الدولٌة .
5المشترٌات الحكومٌة:هدف اتفاق جولة طوكٌو هو ضمان تحقٌق منافسة دولٌة قوٌة فً سوق المشترٌات

الحكومٌة ،و قد حدد اإلتفاق القواعد التفصٌلٌة لطرٌقة طرح المنافسات الحكومٌة دولٌا ً.
الفترة الثالثة:4992-4919 :
فً هذه الفترة شهدت أعمال الجولة الثامنة و األخٌرة قبل نشوء منظمة التجارة العالمٌة،
و هً جولة ألورجواي ،و ٌمكن تقسٌمها إلى مرحلتٌن:
أ -جولة أورجواي I4919-4994
تعد جولة األورجواي الجولة الثامنة من جوالت الجات ،إال أنها كانت أكثر الجوالت تعقٌداً
و تأزماً ،و قد تأخرت أربع سنوات حٌث كان من المقرر أن تنطلق فً  4910و لكنها لم
تبدأ إال فً 02سبتمبر  ،4919و تعد هذه الجولة أكثر طموحا ً و أوسع نطاقاً ،من
سابقاتها نظراً المتدادها لقطاعات جدٌدة لم تكن مشمولة فً جوالت المحادثات السابقة،
و قد جاءت هذه الدورة فً ظروف اقتصادٌة حاسمة’ كما أنها سعت لرسم معالم القرن
الواحد و العشرٌن ،و كان الهدف من هذه الجولة تحقٌق بعض األهداف األساسٌة التالٌة :
•تخفٌض القٌود الغٌر جمركٌة.
•تحرٌر تجارة الخدمات باإلضافة إلى التجارة السلعٌة.
•تخفٌض القٌود على الواردات من المنتجات الزراعٌة.
و لقد تم تحدٌد  40مجموعة عمل لكل مهمة من هذه المهمات ،نذكر منها المهمات
اآلتٌة:
1التعرٌفة الجمركٌة .2القٌود الغٌر جمركٌة .3المنتجات االستوابٌة .4المنتجات األولٌة .5المنتوجات و المالبس .6المنتجات الزراعٌة .7اإلجراءات الوقابٌة ضد التزاٌد المفاجا فً الواردات.8اإلعانات و الرسوم الجمركٌة .9حقوق الملكٌة الفكرٌة .10الخدمات.باإلضافة إلى أربع مجموعات عمل أخرى للتعامل مع اتفاقٌة الجات نفسها فٌما ٌتعلق
بإجراءات تسوٌة المنازعات.
و لقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات و الزراعة و الملكٌة الفكرٌة لمناقشات حادة،
خاصة موضوع حماٌة الملكٌة الفكرٌة ،حٌث أن و.م.أ قد نجحت فً إدراج هذا الموضوع
فً المناقشات على مستوى الجات ،و ذلك ألن المتضرر الربٌسً من غٌاب أي تنظٌم
دولً لحقوق الملكٌة الفكرٌة ،و قد قدرت خسابر و.م.أ 12ملٌار $نتٌجة قٌام األجانب
بنسخ برامج الكمبٌوتر أو تقلٌد األدوٌة ،حٌث ٌؤدي ذلك إلى تخفٌض قسمة الرٌع العابد
على أصحاب هذه الحقوق.
و من ناحٌة أخرى ,فإن تخفٌض القٌود على الواردات من المنتجات الزراعٌة كانت غاٌة

فً الصعوبة ،ألن أغلب دول العالم تستخدم العدٌد من السٌاسات و دعم القطاع الزراعً
بها ،سواء كان ذلك فً صورة دعم سعري ،أو دعم للتصدٌر ،أو حصص كمٌة على
الواردات ...األمر الذي تسبب فً تشوه هٌكل أسعار تلك المنتجات ،و لقد كان اإلتحاد
األوروبً من أشد المعارضٌن ألي إلغاء للقٌود على الواردات من المنتجات الزراعٌة ،أو
إلغاء الدعم المقدم للمنتجٌن الزراعٌٌن ،و هكذا انتهت األربع سنوات األولى من جولة
األورجواي 4911-4992دون التوصل إلى اتفاق ٌتعلق بالتجارة الخارجٌة.
ب -جولة أورجواي II4994-4991:
لقد بدأت المفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إلى حل وسط بٌن و.م.أ من ناحٌة و
اإلتحاد األوروبً من ناحٌة أخرى ،حول دعم المنتجات الزراعٌة ،و لقد انتقدت و.م.أ و
ذلك بتأٌٌد من أعضاء الجات بعض البرامج األوروبٌة التً تساند المنتجٌن الزراعٌٌن ،و
فً نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولٌة بصفة عامة و تجارة و.م.أ بصفة خاصة،
و لقد هددت و.م.أ بفرض رسوم جمركٌة قدرها  %022على إٌراداتها من اإلتحاد
األوروبً فً حدود ما قٌمة 222ملٌون $.
و لقد ساعد هذا التهدٌد على استبناف المفاوضات مرة أخرى فً مجال الزراعة ،و لقد
تم اإلتفاق حول نقطة الخالف السابقة ،حٌث تعهد اإلتحاد األوروبً بتخفٌض لدعم البذور
الزراعٌة بنسبة  %21من القٌمة ،و  %04من الكمٌة ،و ذلك خالل 1سنوات.
و فً عام  4992عقد وزراء التجارة لكل من اإلتحاد األوروبً و كذا الٌابان و أمرٌكا
اجتماعا تم االتفاق فٌه على دراسة كل المشاكل المعلقة فً جولة أورجواي  I,و قد تم
بالفعل حل هذه المشكالت لٌتم توقٌع االتفاق النهابً فً مراكش فً المغرب فً أفرٌل
عام .4991
أبرز نتابج جولة أورجواي II:
)1قٌام منظمة التجارة العالمٌة كمؤسسة دولٌة تشرف على تطبٌق اتفاقٌات الجات ،و
تضع األسس للتعاون بٌنها و بٌن صندوق النقد الدولً و البنك الدولً ،بهدف تنسٌق
السٌاسات التجارٌة و المالٌة و اإلقتصادٌة للدول األعضاء.
)2تحسٌن و دعم المنظومة القانونٌة بشأن اإلجراءات المعٌقة للتجارة.
)3المزٌد من التفصٌل و الوضوح و األحكام فً القواعد و اإلجراءات المرتبطة بتحرٌر
التجارة سواء فً االتفاقٌة الربٌسٌة ،أو االتفاقٌات الفرعٌة ،و خصوصا بالنسبة للمشاكل
التً كانت غامضة و مثٌرة التأوٌالت العدٌدة و إساءة االستخدام فً السابق.
)4إٌجاد نظام متكامل لتسوٌة المنازعات التجارٌة ،و إقامة آلٌة (نظام) لمواجهة
السٌاسات التجارٌة للدول األعضاء.
)5تعزٌز خطوات تحرٌر التجارة من خالل المزٌد من تخفٌض الرسوم الجمركٌة و إزالة
الحواجز غٌر الجمركٌة علٌها ،و توسٌع نطاق الجات لٌشتمل تحرٌر السلع الزراعٌة و
المنتوجات و المالبس ،و تجارة الخدمات ،و الجوانب التجارٌة المتعلقة باالستثمار و
حقوق الملكٌة الفكرٌة.
)6التأكٌد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفضٌلٌة للدول النامٌة ،بصفة
عامة و األقل نمواً على وجه الخصوص.

)7ألزمت نتابج جولة أورجواي الدول الصناعٌة المتقدمة بتقدٌم العون المالً و الفنً
إلى الدول النامٌة ،لتمكٌنها من االستجابة للمتطلبات اإلدارٌة و الفنٌة ،بغرض الوفاء
بالتزاماتها إزاء تطبٌق االتفاقٌة الجدٌدة.
)8إعطاء الفرصة للدول النامٌة و األقل نمواً المزٌد من المشاركة فً النظام التجاري
العالمً الجدٌد ،و ذلك من خالل الوزن المتساوي ألصوات األعضاء فً منظمة التجارة
العالمٌة ،بغض النظر عن أوزانهم التجارٌة و اإلقتصادٌة بصورة عامة.
الوظابف:
لقد تم تحدٌد وظابف الغات فً ثالثة ربٌسٌة هً على المنوال التالً:
-1اإلشراف على تنفٌذ المبادئ و القواعد و اإلجراءات التً تضعها اتفاقٌة ال GATT
و التً تتعلق بتنظٌم التجارة الدولٌة بٌن األطراف المتعاقدة.
-2تنظٌـم جوالت المفاوضات التجارٌة متعددة األطراف من أجل إحراز مستوٌات أعلى
لتحرٌر التجارة العالمٌة.
-3العمل على فض المنازعات التً تثور بٌن الدول تجارٌا ً من خالل البحث و النظر فً
القضاٌا التً ٌدفعها طرف متعاقد فً الـ  GATTضد طرف آخر من األطراف المتعاقدة.
األجهزة :
تعد مدٌنة * جنٌف * السوٌسرٌة المقر الدابم للجات و تتكون هذه األخٌرة من األجهزة
التالٌة:
-1مؤتمر األطراف المتعاقدة ٌ :مثل أعلى سلطة فً الـ  GATTو ٌقرر كل ما ٌتعلق
باالتفاقٌات مثل تحدٌد جواالت المفاوضات و قبول انضمام أعضاء جدد و تعدٌل نصوص
االتفاقٌة و قرارات المٌزانٌة و غٌرها ،و تتألف من جمٌع أعضاء المنظمٌن إلى االتفاقٌة
و تتعد اجتماعاته سنوٌا ً بحضور األكثرٌة المطلوبة أما القرارات تتطلب حضور األغلبٌة
البسٌطة أما قبول انضمام األعضاء ٌتطلب  0/2من األطراف الحاضرٌن.
-2مجلس الممثلٌن ٌ :تألف من ممثلٌن من كل عضوٌ ،جتمع  9مرات فً السنة و كلما
دعت الحاجة لحل النزاعات التجارٌة و ٌفصل فً موضوع قبول العضوٌة ،االنسحاب
،انضمام و االستثناءات.
-3السكرتارٌة ٌ :تألف من مدٌر عام  ،مكتب سكرتارٌة  ،عدد من الموظفٌن ٌشرف على
تعٌٌنهم و تحدٌد أعمالهم و مراقبة أدابهم.
-4لجان فنٌة و إدارٌة  :تتشكل حسب الحاجة لبحث الشروط التً ٌجب على الدولة
استعمالها لالنضمام.
المطلب الرابع :إٌجابٌات و سلبٌاتGATT
إٌجابٌاتGATT:
ٌمكن حصرها فٌما ٌلً
ـ انعكاس أثر انتعاش اقتصادٌات الدول الصناعٌة على الدول النامٌة من خالل زٌادة حجم
التبادل الدولً.
ـ زٌادة إمكانٌة ارتفاع صادرات الدول النامٌة.
ـ انتعاش بعض قطاعات اإلنتاج فً الدول النامٌة و خاصة فً النشاط الزراعً و

الصناعً.
ـ زٌادة الكفاءة و اإلنتاجٌة فً الدول النامٌة من خالل تصاعد المنافسة الدولٌة.
سلبٌاتGATT :
تتمثل فً النقاط التالٌة :
ـ اإللغاء التدرٌجً للدعم المقدم للمنتجٌن الزراعٌٌن فً الدول المتقدمة سٌزٌد من أسعار
الواردات الغذابٌة مما ٌؤثر على مٌزان المدفوعات مما ٌؤدي إلى التضخم.
ـ زٌادة البطالة فً الدول النامٌة نتٌجة صعوبة تصدٌرها لمنافسة المنتوجات المستوردة
ذات الجودة العالمٌة و التكلفة األقل من السلع و الصناعات المحلٌة.
ـ انخفاض الرسوم الجمركٌة ٌؤدي إلى عجز أو زٌادة الضرابب مما قد ٌزٌد من تكالٌف
اإلنتاج
إن مضمون نصوص هذه االتفاقٌة لم ٌعطً أي صورة من الصور حتى لمحاولة استٌعاب
األوضاع اإلقتصادٌة المتردٌة للدول النامٌة حٌث جاءت االتفاقٌة وفقا ً لما أرادته الو م أ
بصورة أساسٌة و إلى حد ما الدول الصناعٌة األوروبٌة فً خدمة مصالحها التجارٌة.
و ٌمكن تفسٌر إهمال مصالح و انشغاالت الدول النامٌة بأن القضٌة لٌست فً التمثٌل
العددي ( 42دولة نامٌة و  42دول صناعٌة) و إنما هً قضٌة نفوذ اقتصادي و سٌاسً
 ،حٌث ٌكون هذا النفوذ بمقدار وزن كل دولة أو مجموعة فً النشاط االقتصادي العالمً
و هو نفس المنطق فً مؤسسات * BRETTON . *WOODS
المبحث الثانً  :ماهٌة ال OMCوأجهزتها.
المطلب األول :النشأة و التعرٌف .
ٌأتً إنشاء ال  OMCفً ضوء استكمال النظام االقتصادي العالمً الجدٌد ألركانه
الربٌسٌة حٌث تمثل ال  OMCثالث هذه األركان إلى جانب ال  FMIو  BMو ٌعمل
على إقرار معالم النظام الجدٌد الذي أصبح ٌمٌز بوحدة السوق العالمٌة و ٌخضع إلدارة و
إشراف مؤسسات اقتصادٌة عالمٌة تعمل بصورة متناسقة.
و ٌرجع الفضل فً إنشاء ال  OMCإلى النجاح المبهر الذي حققته األوروقواي و مع
بداٌة عمل الـ ُ OMCحولت اتفاقٌة الـ  GATTالتً كانت تنظمها من مجرد إتفاق متعدد
األطراف تجرى مفاوضات تحرٌر التجارة إلى منظمة عالمٌة ،تطبق االتفاقات الـ 01
التً أقرتها األوروقواي و بالتالً أصبحت تقف على قدم المساواة مع FMIو BMفً
مجال تنظٌم اإلقتصاد العالمً و إدارته للوصول إلى تحقٌق كفاءة أفضل فً األداء
االقتصادي رغبة فً زٌادة الناتج المحلً العالمً و الرفاهٌة اإلقتصادٌة عالمٌا و من هنا
وجب علٌنا التعرف على الـOMC.

تعرٌف الOMC:
ٌ" OMCنشغل "l’Organisation Mondial du Commerceهً

النظام الدولً الوحٌد الذي بالقواعد التً تدٌر التجارة بٌن البلدان ،فً قلب هذا النظام
نجد اتفاقٌات  OMCالتً تتفاوض علٌها البلدان األقوى عالمٌا فً التجارة ،هذه الوثابق
تمثل القواعد القانونٌة األساسٌة للتجارة الدولٌة ،و العقود التً على أساسها ستبنً
الدول سٌاستها التجارٌة داخل الحدود المتفق علٌها ،بهدف مساعدة المنتجٌن للسلع و
الخدمات ,المصدرٌن و المستوردٌن فً ممارسة نشاطاتهم .
و ٌمكن توضٌح أهم االختالفات بٌن  OMC &GATTفً الجدول التالً:
OMC GATT
ٌوجد بها أعضاءمنظمة مبنٌة على قواعد قانونٌة صلبةتهتم بتجارة السلع و الخدمات و الملكٌة الثقافٌةنظام و تسوٌة الخالفات أكثر سرعة و دٌنامٌكٌة ٌ -وجد بها جهات متعاقدةفٌها نص قانونًتهتم بتجارة السلع فقطنظام تسوٌة الخالفات أقل سرعة.Organisation Mondial du commerce, division de l
‘information et des relation avec les média, 2ème
édition, Genève, Suisse 2001,P 14.
و من أهم تعرٌفاتها :
ـ منظمة ذات صفة قانونٌة مستقلة  ،تمثل اإلطار التنظٌمً والمؤسسً الذي ٌحتوي كافة
اتفاقٌات التً أسفرت عنها مفاوضات جولة األوروقواي،وتعمل ضمن منظومة النظام
االقتصادي العالمً على إدارة وإقامة دعابم النظام التجاري الدولً وتقوٌته فً مجال
التجارة.
ـ مؤسسة دولٌة مستقلة من الناحٌتٌن المالٌة و اإلدارٌة و غٌر خاضعة لمنظمة األمم
المتحدة.
ـمنظمة دولٌة تعنى بتنظٌم التجارة بٌن الدول األعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة
األطراف.
و من خالل هذه التعارٌف ٌتضح لنا أن الـ OMCمنظمة دولٌة كغٌرها من المنظمات
الدولٌة األخرى ،لكنها تختلف عن منظمتً الـ  FMIو  BMففً الـ  OMCتتخذ
القرارات بمشاركة كل األعضاء من وزراء أو مسبولٌن عادة ما تصدر القرارات باتفاق
اآلراء.
مبادئ المنظمة:
هناك ثالث مبادئ أساسٌة بنٌت علٌها هذه االتفاقٌة:
المبدأ األول :عدم التمٌٌز بٌن الدول األعضاء:
معناه أن منتجات أي دولة طرف فً الجات ٌجب أن تلقى نفس المعاملة التً تلقاها
منتجات أٌة دولة متعاقدة أخرى ،و ٌضمن هذا المبدأ شرط المعاملة التجارٌة المساوٌة

بٌن الدول األطراف فً الجات ،و ٌمنع لجوء الحواجز التجارٌة بصورة انتقابٌة .
المبدأ الثانً :إزالة كافة القٌود على التجارة
سواءاً كانت تلك القٌود جمركٌة أو غٌر جمركٌة ،مثل الحصص الكمٌة ،و لكن ٌستثنى
من ذلك تجارة السلع الزراعٌة و تجارة الدول التً تعانً من عجز جوهري مستمر فً
مٌزان المدفوعات ،حٌث ٌحق لها فً هذه الحالة فرض القٌود الالزمة على تجارتها.
المبدأ الثالث :اللجوء إلى التفاوض:
وذلك لغرض فض المنازعات التجارٌة الدولٌة بدال من الجالء إلى اإلجراءات االنتقامٌة
التً تتسبب فً تقلٌل حجم التجارة الدولٌة .
المطلب الثانً :األهداف و المهام .
األهداف:
ٌمكن ربط األهداف التً تصبو إلٌها باألسباب التً أدت إلى ظهورها و األسباب تمثلت فً
تفاقم التوتر بٌن التكتالت القتصادٌة الكبرى ،بالتالً فاألهداف هً :
ـ إٌجاد منتدى للمفاوضات التجارٌة و ذلك من خالل جمع الدول األعضاء فً شبه منتدى
للباحثٌن فً األمور التجارٌة و بالتالً تمنحهم فرصة للقاءات الدابمة خاصة و أن
االجتماع الوزاري ٌتم مرة كل سنتٌن.
ـ تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة لجمٌع الدول النامٌة من خالل مراعاة ظروفها اإلقتصادٌة
أثناء اتخاذ و إصدار القرارات باإلضافة على تمكٌنها من االستفادة من المعادلة
التفضٌلٌة.
ـ حل النزاعات بٌن الدول األعضاء و ٌعتبر من أهم أهداف الـ OMCألنه كثٌراً ما كانت
هذه النزاعات عابقا ً أمام التجارة الدولٌة فً عهد اتفاقٌة الـ  GATTو اعتبرت الـ
OMCبمثابة اآللٌة الفعالة ذات القوة الرادعة للقضاء على هذه النزاعات.
ـ البحث عن آلٌة تواصل بٌن الدول األعضاء و ذلك من خالل تسهٌل المعامالت التجارٌة
بٌن الدول األعضاء إلزامها بتطبٌق التشرٌعات التجارٌة و األحكام ذات العالقة بشؤون
التجارة الدولٌة ذلك ألن المنظمة تهدف إلى الشفافٌة فً المعامالت التجارٌة بٌن الدول
األعضاء.
ـ تقوٌة اإلقتصاد العالمً من خالل تحرٌر التجارة من جمٌع القٌود و تسهٌل الوصول إلى
جمٌع األسواق العالمٌة باإلضافة إلى زٌادة الطلب على الموارد اإلقتصادٌة و االستغالل
األمثل لها مما ٌسمح برفع مستوى الدخل القومً الحقٌقً للدول األعضاء.
ـ خلق وضع تنافسً دولً فً التجارة ٌعتمد على الكفاءة اإلقتصادٌة فً تخصص
الموارد.
من خالل هذه األهداف ٌبدو أن إنشاء هذه المنظمة سٌحرر التجارة العالمٌة بشكل كبٌر و
ستتمكن الدول النامٌة من الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة باإلضافة إلى القضاء على
التجاوزات التً كانت تتعرض لها األولى من قبل الثانٌة.
المهام:
كان و سٌظل الهدف الربٌسً للـ  OMCهو الوصول إلى التحرٌر الكامل للتجارة الدولٌة
و بالتالً فإنه للوصول إلى هذه الغاٌة تتولى المنظمة المهام التالٌة :

ـ تسهٌل تنفٌذ و إدارة أعمال االتفاقٌات التجارٌة متعددة األطراف و تقوم باإلشراف على
تنفٌذ االتفاقٌات المنظمة للعالقات التجارٌة بٌن الدول األعضاء.
ـ تنظٌم المفاوضات التً ستجري بٌن الدول األعضاء مستقبال إضافة على األخرى
الرامٌة إلى تحقٌق المزٌد من تحرٌر التجارة الدولٌة.
ـ الفصل فً المنازعات عن طرٌق جهاز تسوٌة النزاعات الذي ٌحدد طبٌعة عمل و
أسلوب تشكٌل لجان التحكٌم و جهاز االستبناف فً إطار الجهاز السابق.
ـ متابعة مراقبة السٌاسات التجارٌة للدول األعضاء عن طرٌق جهاز مراجعة السٌاسات
التجارٌة لهذه الدول و التً تتم وفقا لفترات زمنٌة محددة (  1سنوات للدول النامٌة و
سنتٌن للدول المتقدمة) .
ـ التعاون مع الهٌبات الدولٌة كالـ  FMIو BNبهدف تنسٌق سٌاسات إدارة شؤون
اإلقتصاد العالمً.
المطلب الثالث :األجهزة و مراحل اإلنظمام .
األجهزة:
إن الغرض الربٌسً من إنشاء منظمة التجارة العالمٌة هو وضع تنظٌم قانونً لقطاعات
التجارة الدولٌة المختلفة ،حٌث ٌتواجد بجوار التنظٌم الشامل للتجارة الدولٌة و الذي
تضطلع به األجهزة العامة للمنظمة ،أجهزة أخرى متخصصة ٌقوم كل منها بمباشرة
اختصاصه فً مجال من مجاالت التجارة الدولٌة .و سوف نتعرض من خالل بحث الهٌكل
التنظٌمً للـ  OMCلدراسة األجهزة العامة و األجهزة المتخصصة و نبرز دور كل من
هذه األجهزة.
أوالـ األجهزة العامة :هً تلك المنصوص علٌها فً اتفاقٌة مراكش التً تشمل كال من
المؤتمر الوزاري ،المجلس العام ،األمانة ،جهاز تسوٌة المنازعات¸و أخٌراً آلٌة
استعراض السٌاسة التجارٌة.
1ـ المؤتمر الوزاريٌ :أتً المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارٌة العالمٌة فً مقدمة أجهزة
هذه المنظمة و تتضح أهمٌة هذا الجهاز من خالل التشكٌل و االختصاص.
ـ التشكٌلٌ :تكون المؤتمر الوزاري من ممثلً جمٌع األعضاء و هكذا ٌكون قد تم تطبٌق
مبدأ المساواة و ال ٌقتصر هذا األخٌر على التشكٌل فقط بل ٌتعداه إلى عملٌة التصوٌت
فلكل عضو من أعضاء الـ  OMCفً اجتماعات المؤتمر الوزاري صوت واحد.
ـ االختصاصٌ :رغم أن اجتماعات المؤتمر الوزاري دورٌة فهو ٌعقد مرة على األقل كل
سنتٌن ،فإن المؤتمر الوزاري ٌتمتع بخاصٌة أساسٌة تتمثل فً أن اختصاصه عام و
شامل فهذا الجهاز ٌضطلع بالمهام الربٌسٌة للمنظمة أي بكل ما ٌتصل بأداء وظابف
المنظمة من مسابل و سلطة اتخاذ القرارات وقد حدد مؤتمر مراكش نطاق اختصاصه,
و تشمل تلك المسابل :
ـ منح العضوٌة أي اتخاذ قرار انضمام الدول للـ  OMCو ٌتم ذلك بأغلبٌة ثلثً
األعضاء.
ـ ٌنفرد وحده دون غٌره من أجهزة الـ OMCبمسألة تعدٌل اتفاقٌة أو إعفاء أحد
األعضاء

من تطبٌق االتفاقٌات التجارٌة متعددة األطراف .
ـ أما فٌما ٌخص المشاكل التنظٌمٌة فله الحق فً إنشاء لجان محددة كلجان التجارة و
التنمٌة و قٌود مٌزان المدفوعات و المٌزانٌة و المالٌة و اإلدارة  ...وله أٌضا حق إنشاء
أي لجان إضافٌة ألداء ما ٌراه مناسبا ً.
ـ كما له الحق فً تعٌٌن المدٌر العام الذي ٌرأس أمانة المنظمة و اعتماد األنظمة التً
تحدد سلطاته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل المنصب.
2ـ المجلس العامٌ :عد المجلس العام الجهاز المحوري للـ OMCحٌث ٌتألف من ممثلً
جمٌع الدول األعضاء و الذي ٌضطلع و ٌباشر بمهام المؤتمر الوزاري فً الفترات التً
تفصل بٌن اجتماعاته أي له صفة االستمرارٌة و ٌقصد بذلك قابلٌة الجهاز لالنعقاد فً أي
وقت ٌتم تحدٌده وللمجلس العام اختصاصات متعددة تختلف طبٌعتها فهً :
ـ االختصاص اإلداريٌ :تمثل فً اعتماد األنظمة المالٌة و تقدٌرات المٌزانٌة السنوٌة.
ـ االختصاص الرقابً :لقد منحته الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من إنفاقً مراكش
الحق فً االنعقاد حسبما ٌكون ذلك مناسبا ً لالضطالع بمسؤولٌات جهاز مراجعة السٌاسة
التجارٌة.
ـ االختصاص القضابً :فالمجلس العام ٌنعقد لالضطالع بمسؤولٌات جهاز تسوٌة
المنازعات المشار إلٌها فً وثٌقة التفاهم الخاصة بتسوٌة المنازعات.
كما أن للمجلس العام عالقة مع األجهزة األخرى للمنظمة فهو ٌقوم باإلشراف العام على
المجالس النوعٌة كمجلس التجارة فً السلع و مجلس شؤون التجارة فً الخدمات و
مجلس شؤون جوانب حقوق الملكٌة الفكرٌة ،كما ٌقوم باعتماد قواعد اإلجراءات
للمجلس المذكورة .أما فٌما ٌخص عالقته مع المنظمات الدولٌة فٌملك وحدة الحق فً
وضع ترتٌبات إقامة التعاون مع كل المنظمات الدولٌة الحكومٌة األخرى التً لها
مسؤولٌات تتصل بمسؤولٌات منظمة التجارة العالمٌة.
3ـ األمانةٌ :تم إنشاء األمانة من خالل المؤتمر الوزاري و التً ٌرأسها الموظف اإلداري
أألكبر و الذي ٌطلق علٌه المدٌر العام و ٌحدد المؤتمر الوزاري سلطته و واجباته و
شروط خدمته و فترة شغل منصبه كما ٌسبق الذكر ،و ٌقوم المدٌر العام لألمانة بتعٌٌن
موظفً األمانة وفقا ً للقواعد التً ٌعتمدها المؤتمر الوزاري ،و تتولى األمانة:
ـ مسؤولٌة التحكم فً فرق التحكٌم بوجهة خاصة فً الجوانب القانونٌة و اإلجرابٌة
لألمور المعروضة و تقدٌم الدعم الكتابً و الفنً.
ـ تساعد األعضاء فٌما ٌتصل بتسوٌة المنازعات بناءاً على طلب األعضاء
4ـ جهاز تسوٌة المنازعاتٌ :تولى المجلس العام للـ  OMCمهمة فض النزاعات
التجارٌة بٌن الدول األعضاء ففً حالة حدوث النزاع ٌتم تشكٌل لجنة للتحقٌق فً
الموضوع و اقتراح الحكم المناسب ،و عند صدور الحكم من قبل المجلس العام ال ٌمكن
للطرف المتضرر اتخاذ أي إجراء عقابً بناءا على قرار ذاتً كما أنه ال ٌمكن للعضو
المتهم خرق القواعد و عرقلة حكم هٌبة فض النزاعات.
و فً حالة رفض العضو المتهم تعدٌل تصرفاته التجارٌة تفوض المنظمة إلى الطرف
اآلخر المتضرر توقٌع العقوبة.

و تشٌر بعض اإلحصابٌات أن حاالت تسوٌة المنازعات التً أصدرتها أمانة الـ OMC
منذ إنشابها سنة  4909و حتى شهر ماي سنة  0222بلغ عددها حوالً  022حالة
وكان نصٌب الدول النامٌة أكثر من الربع
5ـ جهاز استعراض السٌاسة التجارٌةٌ :عتبر هذا من أهم أجهزة الـ  OMCإلى جانب
جهاز تسوٌة النزاعات ،و قد أُنشأت لتكرس مبدأ الشفافٌة عن طرٌق المراجعة الدولٌة
للسٌاسات التجارٌة لمختلف الدول األعضاء ،و الهدف من إنشاء هذا الجهاز ٌتمثل فً
القٌام بتقوٌم عام و شامل للعالقة بٌن السٌاسات و الممارسات من ناحٌة و نظام الدولة
من ناحٌة أخرى فالجهاز ٌهدف إلى القٌام بعملٌة التقوٌم من أجل بحث كل من اآلثار
اإلٌجابٌة و اآلثار السلبٌة لسرٌان قواعد النظام الدولً التجاري.
ثانٌاًـ األجهزة المتخصصة:
تنقسم األجهزة المتخصصة فً اتفاقٌة مراكش إلى نوعٌن ،النوع أألول ٌتعلق بقطاع من
القطاعات محل التنظٌم و ٌُسمى بالمجالس و النوع الثانً من هذه األجهزة ٌختص
بمسابل محددة وردت فً اتفاقٌة مراكش أو مالحقها و ٌطلق علٌه اللجان .
1ـ المجالس :لقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من اتفاقٌة مراكش تنص على
إنشاء المجالس الثالثة التالٌة:
ـ مجلس شؤون التجارة فً السلع و الذي ٌشرف على سٌر اتفاقٌات التجارة متعددة
األطراف.
ـ مجلس شؤون التجارة فً الخدمات ٌشرف على سٌر االتفاقٌات العامة للتجارة فً
الخدمات .
ـ مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكٌة الفكرٌة و ٌطلق علٌه مجلس
الفكرٌة ،و ٌقوم هذا المجلس باإلشراف على سٌر اتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة من
حقوق الملكٌة الفكرٌة
2ـ اللجان :هناك أربة لجان تتمثل فً :
ـ لجنة التجارة و البٌبة تهتم بدراسة تأثٌر التجارة على البٌبة.
ـ لجنة التجارة والتنمٌة فهً تركز على االهتمام بدول العالم الثالث وخاصة الدول األقل
نمواً.
ـ لجنة القٌود الخاصة بمٌزان المدفوعات تقدم االستثمارات بالقٌود التً ترد على التجارة
ألهداف ترتبط بمٌزان المدفوعات.
ـ لجنة المٌزانٌة و المالٌة تشرف على المسابل الداخلٌة للمنظمة و الخاصة بالمٌزانٌة،
حٌث إن حصة كل عضو فً المساهمة تكون بالتناسب مع أهمٌة تجارته الخارجٌة ،فقد
باغت حصة الو م أ  %4051من مٌزانٌة الـ  OMCفً حٌن تبلغ مساهمة الدول
اإلسالمٌة  %050من مٌزانٌة المنظمة ،لإلشارة فقد بلغت مساهمات أعضاء المنظمة
حوالً  11ملٌون دوالر فً سنة 0222
مراحل اإلنظمام:

ـ االنضمام:
ألٌة دولة أو إقلٌم جمركً مستقل أن ٌنظم االتفاقٌة بالشروط التً تتفق علٌها بٌنه و بٌن
المنظمة و سٌرى االنضمام إلى الـ  OMCعلى االتفاقٌة التجارٌة األخرى و الملحقة بها
وفقا للقبول الكلً أو عدمه.
وٌتخذ المؤتمر الوزاري قرارات االنضمام و ٌوافق على شروط االنضمام بأغلبٌة ثلثً
أعضاء المنظمة و ٌتطلب االنضمام تقدٌم طلب مرفق بدراسة وافٌة عن األوضاع
اإلقتصادٌة و التجارٌة الوطنٌة مع تقدٌم تعهدات بإللتزام بأحكام اتفاقٌة الـ GATT
جمٌعها و بإللتزام بإجراء تعدٌالت هٌكلٌة على أوضاع الدول اإلقتصادٌة و مطابقة
لقوانٌنها مع االلتزامات المنصوص علٌها فً اتفاقٌات الـ  GATTو فً جمٌع األحوال
الدولة الطالبة لالنضمام أن تثنت فً طلبها فٌما إذا كانت ترغب فً عدم تطبٌق أحكام
االتفاقٌات على أي من الدول األعضاء ألنه ال ٌحق لها ذلك بعد صدور قرار المؤتمر
الوزاري بقبول عضوٌتها
ـ االنسحاب:
ألي عضو أن ٌنسحب من الجات و ٌسري هذا االنسحاب على جمٌع االتفاقٌات متعددة
األطراف و ٌبدأ مفعوله لدى انتهاء فترة  9أشهر من التارٌخ الذي تلقى فٌه المدٌر العام
للمنظمة إخطار كتابً باالنسحاب .
المطلب الرابع :إٌجابٌات و سلبٌاتOMC.
إٌجابٌات ال OMC :
1المنظمة تساهم فً ترقٌة السلم.2الخالفات تعالج بطرٌقة ب ّناءة.3القواعد تجعل الحٌاة سهلة لكل واحد.4تحرٌر المبادالت ٌحقق تكالٌف الحٌاة.5توسع تشكٌلٌة المنتجات و النوعٌات المقترحة.6التجارة تزٌد من الدخل.7التجارة تنعش النمو االقتصادي.8المبادئ األساسٌة للمنظمة تزٌد من الفعالٌة.9المنظمة تساعد الحكومات فً تبنً تصمٌم متزن للسٌاسات التجارٌة.10تعطً أكثر تأكٌد و أكثر شفافٌة للتبادالت التجارٌة.سلبٌات ال OMC :
1المنظمة تملً على الحكومات السٌاسات الواجب إتباعها.2المنظمة تطالً بالتبادل الحر مهما كان الثمن.3المنظمة ال تنشغل إال بالمصالح التجارٌة التً تتصدر التنمٌة.4المصالح التجارٌة فوق حماٌة المحٌط.5المصالح التجارٌة فوق المصالح األمنٌة و الصحة.6-المنظمة تحطم مناصب الشغل و تعمق الفجوة بٌن الدول الفقٌرة و الغنٌة.

7البلدان الصغٌرة لٌسوا أقوٌاء فً المنظمة.8المنظمة عبارة عن مجموعة من الضغوطات القوٌة.9المنظمة غٌر دٌمقراطٌة.البلدان الضعٌفة تواجه قٌود لالنضمام إلى المنظمة.

المبحث الثالث  :الجزابر و الOMC.
لقد أبدت الجزابر صراحة عن نٌتها فً االنضمام للـ من خالل القرار الذي أتخذه مجلس
الوزراء فً شهر فٌفري  4999و ٌأتً طلب انضمامها فً إطار سٌاسة اندماج
اقتصادها تجارتها الخارجٌة مع المبادالت الدولٌة الجارٌة بغٌة االستفادة كبقٌة األعضاء
اآلخرٌن من المزاٌا التجارٌة المالٌة و التكنولوجٌة التً ٌمنحها السوق الدولً ،و كان
البد من القٌام بمختلف اإلجراءات و التحوالت الهٌكلٌة الضرورٌة ،إضافة إلى تغٌٌر
اإلستراتٌجٌات و القوانٌن الجزابرٌة و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمٌة للتجارة
بهدف الوصول إلى اقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمٌة ،و لكن هل ٌمكن
الوصول إلى هذه النتٌجة فً ظل األوضاع اإلقتصادٌة التجارٌة الراهنة؟.
المطلب األول :إجراءات و مراحل االنضمام
إجراءات االنضمام:
ٌتم االنضمام إلى المنظمة عن طرٌق التفاوض مع أعضابها ألن كل انضمام لها
خصوصٌاتها و غالبا ما ٌتم الحصول على عضوٌة هذه المنظمة بعد عدة جوالت بسبب
عدم وجود معٌار محدد لالنضمام و لكون المنظمة امتداد التفاقٌة الغات فإن التعاقد فً
هذه االتفاقٌات هو بمثابة االنضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى الوجود و األعضاء
األصلٌٌن لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدة فً االتفاقٌة ،و للحصول على عضوٌة
الـ ٌomcكون بإتباع اإلجراءات التالٌة :
أ ـ تقدٌم طلب االنضمام :بعدما تم تحوٌل ملف االنضمام من الـ  gattإلى الـ  omcسنة
 4990قامت السلطات المعنٌة بتقدٌم طلب االنضمام فعلٌا ً إلى هذه المنظمة فً سنة
 4999و ذلك من خالل تقدٌم مذكرة إلى سكرتارٌة المنظمة ،حٌث قامت هذه األخٌرة
بتوزٌع المذكرة على كل الدول األعضاء بالمنظمة ،كما تم إعداد فرٌق عمل ٌتكون من
عدة خبراء
ٌترأسه سفٌر األرجنتٌن لدى المنظمة حٌث كلف هذا الفرٌق بمتابعة ملف انضمام الجزابر

إلى المنظمة.
ب ـ تقدٌم مذكرة السٌاسة التجارٌة :لقد قدمت الجزابر مذكرة تشرح فٌها سٌاساتها
التجارٌة بتارٌخ  20جوان  4999و كانت تحتوي هذه المذكرة على:
ـ شرح الخطوط العرٌض للسٌاسة الجزابرٌة اإلقتصادٌة حٌث تم التطرق إلى التطورات
الكبٌرة التً حققت على مستوى التنظٌم االقتصادي و الذي انتقل من سٌاسة التخطٌط
المركزي إلى سٌاسة اقتصاد السوق.
ـ تقدٌم جمٌع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسٌاسة المؤسسات الجزابرٌة و
تنظٌمها و أقرها .إذ تم التطرق إلى تقسٌم الصالحٌات ما بٌن السلطات التنفٌذٌة و
التشرٌعٌة و القضابٌة التً تتمتع بتنظٌم مؤسساتً باإلضافة إلى تقدٌم القوانٌن و
التشرٌعات التً تتحكم فً التجارة الخارجٌة بصفة مباشرة أو غٌر مباشرة ،و وصف
دقٌق لألحكام و اإلجراءات القانونٌة التً تضمن تطبٌقها.
ـ شرح و توضٌح لتجارة السلع من خالل تنظٌم الصادرات و الواردات فً مجال السٌاسة
الصناعٌة أٌن ٌكمن هدف و توجٌهات السلطات العمومٌة فً تقلٌل عوامل الضعف
الحالٌة لهٌاكلنا الصناعٌة ،و فً المجال الزراعً حٌث أن هدفها األساسً هو نمو
اإلنتاج الزراعً والرد على بعض األسبلة المتعلقة باألمن الغذابً.
ـ تقدٌم وشرح النظام التجاري و حقوق الملكٌة الفكرٌة .
مراحل االنضمام:
عدما أودعت الجزابر مذكرة االنضمام و التً تضمنت معلومات عن مختلف جوانب
اإلقتصاد الجزابري و السٌاسة التجارٌة للبالد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء
منظمة الـ  omcو التً سنتطرق إلٌها من خالل ماٌلً :
المرحلة األولى (  4999ـ 1998):
انطلقت أول جولة من المفاوضات بٌن الجزابر والـ  omcسنة  4999مباشرة بعد
تقدٌم مذكرة السٌاسة التجارٌة ،و أثناء المفاوضات المتعددة األطراف تلقت الجزابر
مجموعة من األسبلة من عدة دول و هً :الو م أ  412سؤال ،دول اإلتحاد األوروبً
 401سؤال ،سوٌسرا  22سؤال ،الٌابان  29أسبلة ،أسترالٌا  21أسبلة ،أما اإلجابة
على هذه األسبلة كانت بشكل كتابً و قد كان أول لقاء بٌن الوفد الجزابري و أعضاء الـ
ٌomcومً  49و  41فٌفري سنة  4991حٌث دار النقاش حول المذكرة المقدمة
من طرف الجزابر و كذلك اإلجابة على األسبلة و قد بلغ مجموع األسبلة المطروحة على
الجزابر اكثر من  022سؤال.
المرحلة الثانٌة (  0222ـ ):0220
تم الشروع فً الجولة الثانٌة من المفاوضات بٌن الجزابر و الـ  omcو من خالل
األسبلة التً تلقتها و المالحظات التً قدمت لها عملت الجزابر على تعدٌل سٌاساتها وفقا
للسٌاسات المعمول بها فً المنظمة.
ـ جوان  :0224قدمت الجزابر مذكرة جدٌدة معدلة تضمنت أهم اإلصالحات اإلقتصادٌة

التً قامت بها.
ـ جانفً  :0220تلقت الجزابر مجموعة من األسبلة و كانت تتعلق فً مجملها
بالمنظومة التعرٌفٌة ،و قد قامت الجزابر بالرد على هذه األسبلة.
ـ فٌفري  :0220استأنفت الجزابر مفاوضاتها بوفد ٌتكون من  12خبٌر و أخصابٌٌن
ٌترأسهم وزٌر التجارة و وجهت عدة انتقادات للجزابر بسبب احتواء الملف لحوالً 21
قاعدة تخرق المبادئ القانونٌة المنصوص علٌها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزابر
بتعدٌل الملفات المعنٌة بعد هذه االنتقادات.
ـ أفرٌل  0220ـ ماي : 0220بدأت المفاوضات الثنابٌة بجنٌف و هذه المفاوضات
عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من اإلتحاد األوروبً و الو م أ و كندا والٌابان و
سوٌسرا و خالل هذه اللقاءات وصفت االقتراحات الجزابرٌة بأنها 4ات مصداقٌة و
تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقدٌم بعض المالحظات و أسبلة أخرى
تتعلق بالنظام الجمركً و نظام الجباٌة و الخدمات بصفة عامة .
المرحلة الثالثة(  24أكتوبر ):0220
:لقد انتهت الجزابر من المفاوضات المتعددة األطراف و انتقلت إلى المفاوضات الثنابٌة
حٌث تم التركٌز فً هذه المفاوضات على أهم النقاط التً مازالت عالقة بٌن الطرفٌن مثل
تحرٌر األسعار باإلضافة على تصدٌر و استٌراد بعض المواد مثل النفاٌات المعدنٌة و
بعض المواشً ذات الخصوصٌة المحلٌة و التً ل زال الجزابر تتحفظ على قواعد
المنظمة بشأنها.
المطلب الثانً :مزاٌا و أهداف االنضمام
المزاٌا:
قد منحت للدول النامٌة عند انضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من االمتٌازات هدفها
بالدرجة األولى هو تسهٌل التزام الدول النامٌة بأحكام المنظمة فً إطار تحرٌر التجارة
الدولٌة ،كما تعتبر هذه االمتٌازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامٌة على إعادة هٌكلة
اقتصادٌاتها وتعدٌل تشرٌعاتها التجارٌة حتى تتالءم مع الفكر الجدٌد لتحرٌر التجارة
الدولٌة و بصفة عامة فإن انضمام الجزابر إلى هذه المنظمة قد ٌمنحها عدة مزاٌا :
ـ االستفادة من اإلعفاءات التً تمس عدة قطاعات منها قطاع الفالحة الذي تصل فٌه مدة
اإلعفاء على  42سنوات ،و تدابٌر الصحة التً تمس السلع المستوردة باإلضافة إلى
إجراءات لالستثمار المتصل بالتجارة التً تصل مدة اإلعفاء إلى  20سنوات و 21
سنوات بطلب من البلد المعنً .
ـ ٌمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى  21سنوات .
ـ ٌمكن فرض شرط استعمال نسبة السلع المحلٌة إلنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبٌة
لمدة تصل على  21سنوات ,
و حتى تستفٌد الجزابر من كل هذه المزاٌا علٌها إتباع الخطوات و اإلجراءات التالٌة:
ـ وضع سٌاسة اقتصادٌة و تجارٌة و اعتماد إستراتٌجٌة تنموٌة بعٌدة المدى معتمدة على

القدرات الذاتٌة مع شرط أن ال تكون متعارضة مع شروط االنضمام إلى المنظمة.
ـ تجدٌد الطاقة الفكرٌة البشرٌة التً تتحكم فً اإلدارة الجزابرٌة و تكوٌن المسٌرٌن على
الطرق الحدٌثة للتسٌٌر.
ـ إعطاء الفرص المتكافبة لكل المستثمرٌن الجزابرٌٌن و العمل على القضاء على
المعامالت التمٌٌزٌة .
ـ إعطاء العناٌة أكثر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولٌة و العمل على تنمٌة طاقة
التصدٌر .
ـ تحرٌر اإلدارة الجزابرٌة من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمٌٌز.
ـ وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة باالنضمام بهدف حماٌة القطاعات
اإلقتصادٌة اإلستراتٌجٌة فً المدى المتوسط هذا ٌتوقف على مستوى و قدرة الخبراء
الجزابرٌٌن المفاوضٌن .
ـ االهتمام بالعنصر البشري الذي ٌمثل العنصر األساسً فً العملٌة اإلنتاجٌة .
ـ التركٌز على القطاع الخاص فً تطوٌر المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة و اهتمام
القطاع العام بالقطاعات اإلستراتٌجٌة الكبرى مع االستقاللٌة فً التسٌٌر .
األهداف:
لم تبدي الجزابر نٌتها االنضمام إلى هذه المنظمة إال بعد أن تأكدت أنه ال جدوى من البقاء
على الهامش ،خاصة بعد أن شرعت فً اإلصالحات اإلقتصادٌة و االنتقال إلى اقتصاد
السوق الذي ٌتطلب تحرٌر التجارة الخارجٌة و هو شرط أساسً من شروط االنضمام إلى
الـ  omcفهً تسعى إلى تحقٌق مجموعة من األهداف من جراء انضمامها إلى هذه
المنظمة أهمها :
1ـ إنعاش اإلقتصاد الوطنً :قد ٌترتب على هذا االنضمام ارتفاع حجم و قٌمة المبادالت
التجارٌة خاصة بعد ربط التعرٌفة الجمركٌة عند حد أقصى و حد أدنى و االمتناع عن
استعمال القٌود الكمٌة مما قد ٌنتج عنه زٌادة فً الواردات من الدول األعضاء و بالتالً
ارتفاع المنافسة التً ٌمكن استغاللها كأداة ضغط إلنعاش اإلقتصاد الجزابري إذ ٌصبح
المنتجون المحلٌون مجبرٌن على تحسٌن منتجاتهم من حٌث الجودة و التسٌٌر من أجل
البقاء فً السوق.و من جهة أخرى زٌادة المبادالت التجارٌة قد تسمح باحتكاك المنتجات
المحلٌة باألجنبٌة و بالتالً االستفادة من التكنولوجٌا والتقنٌات المتطورة المستعملة فً
عملٌة اإلنتاج هذا ما ٌساهم فً بث و إنعاش اإلقتصاد الجزابري .
2ـ تحفٌز وتشجٌع االستثماراتٌ ،رتبط تشجٌع االستثمارات و تحفٌزها بنجاح اإلصالحات
اإلقتصادٌة التً انطلقت أواخر لثمانٌنات و فً هذا الصدد فقد قدمت الجزابر عدة مزاٌا
للمستثمرٌن األجانب و المحلٌٌن كالنسا وات بٌنهما فً مجال االمتٌازات و اإلعفاءات
الضرٌبٌة إال أنه لم ٌتم إلى الهدف المنشود و بالتالً إن انضمام الجزابر إلى الـ omcقد
ٌفتح لها المجال وٌمنح لها فرصة اكبر لجلب االستثمارات األجنبٌة المباشرة و ذلك من
خالل استهدافها من االتفاقٌة الخاصة باالستثمارات فً مجال التجارة و التً تعود
باستثمارات فً مجال التجارة و التً تعود باستثمارات مهمة على الجزابر .

3ـ مساٌرة التجارة الدولٌةٌ :تمٌز اإلقتصاد الجزابري بالتبعٌة و ذلك بسسب اعتماده
على قطاع المحروقات الذي ٌغطً أكثر من  %90من الصادرات الجزابرٌة و عدم
مقدرة الجهاز اإلنتاجً على تغطٌة حاجاته من السلع الوسٌطٌة و المعدات اإلنتاجٌة و
عدم قدرته على المنافسة الفتقاره فً قطاعات كثٌرة للتكنولوجٌا الحدٌثة فً التصنٌع و
بالتالً فإن التجارة الخارجٌة تلعب دورا فعال فً اإلقتصاد الوطنً للجوء الجزابر إلى
األسواق العالمٌة و الجهوٌة للحصول على إستلزاماتها من مختلف المواد و السلع
المذكورة فال ٌمكن للجزابر أن تبتعد عن ساحة العالقات اإلقتصادٌة الدولٌة إذا أرادت أن
تساٌر التطورات الحدٌثة.
المطلب الثالث :آثار االنضمام و التكتالت
اآلثار:
ـ فً مجال تجارة السلع فإن الجزابر لن تستفٌد من المزاٌا التً ٌمنحها االنفتاح التجاري
أمام السلع و الخدمات و بحكم محدودٌة و ضعف الصادرات خارج المحروقات التً ال
تزٌد فً أحسن األحوال عن % 451من إجمالً صادرات السلع.
ـ تبقى الجزابر تابعة غذابٌا للخارج .و نظرا الرتفاع أسعار هذه السلع فً ظل النظام
الدولً الجدٌد سوق ٌجعل الجزابر تتكبد خسابر سنوٌة ال تقل عن 222ـ  122ملٌون
دوالر .
ـ أما بالنسبة للسلع الصناعٌة فرغم اإلجراءات المتعلقة بتخفٌض الرسوم و الدعم
والقٌود ولكنها ستشهد نموا تدرٌجٌا و خاصة الفروع و األنشطة أألساسٌة و ذلك راجع
للهٌمنة االحتكارٌة للشركات متعددة الجنسٌات األمر الذي ٌجعلها تتحكم فً أسعار السلع
تحكما احتكارٌا مع غٌاب كفاءة أسواق و حرٌة المنافسة.
التكتالت:
التكتالت اإلقلٌمٌة المتاح و أمام الجزابر لمواجهة تحدٌات االنضمام إلى الـomc:
1ـ إتحاد المغرب العربً :نشأ سنة  4919لٌس له اقتصاد و ال مؤسسات اقتصادٌة كما
أن نسبة تبادل الجزابر تجارٌا مع هذا اإلتحاد ضعٌفة ولكن بالرغم من هذا فإن مقومات
التكامل متوفرة مثال الموارد البشرٌة للجزابر والمغرب ،مصادر الطاقة للجزابر و لٌبٌا،
اإلنتاج الزراعً للجزابر و تونس والمغرب ,الثروة السمكٌة لمورٌتانٌا ،كما أن هذا
اإلتحاد سوف ٌفتح سوق كبٌرة تضم ما ٌزٌد عن  75ملٌون مستهلك.
2ـ التكامل مع البلدان العربٌة :لقد بدأت هذا التكامل سنة  4902بعقد معاهدة الدفاع
المشترك و التعاون االقتصادي و تقرر فعال إنشاء سوق عربٌة مشتركة سنة  4991و
لم ٌتم ذلك على الرغم من وجود مقومات حقٌقٌة للتكامل االقتصادي¸ %00من اإلنتاج
العالمً للنفط ،و ٌخزن ٌ ،%92تربع على  41ملٌون كٌلومتر مربع منها  0ملٌون
صالحة للزراعة ،و ٌضم أكثر من  002ملٌون مستهلك.
و خالل السنوات األخٌرة انضم العدٌد من الدول العربٌة إلى منظمة التجارة العربٌة التً
تقرر استكمالها فً  0242لتخفٌض التعرٌفات الجمركٌة بنسبة %42سنوٌا للوصول
إلى السوق العربٌة المشتركة.

و الجزابر قد فررت إلٌها مع بداٌة  0220بهدف :
ـ توفٌر رؤوس األموال عربٌة خاصة من الدول الخلٌجٌة لتدعٌم المشارٌع التنموٌة بدل
اإلمدادات من المؤسسات المالٌة الغربٌة.
ـ تخفٌض معدالت البطالة فً الجزابر نظرا لحرٌة تنقل الٌد العاملة خاصة إلى البلدان
العربٌة التً تستعٌن بأعداد كبٌرة من العمالة اآلسٌوٌة.
و بالتالً فالتكامل هو اإلستراتٌجٌة المثلى لمواجهة تحدٌات االنضمام إلى الـ  omcو
لكن على الدول العربٌة و الدول النامٌة أن تفكر جدٌا فً إقامة هذه التكتالت اإلقتصادٌة و
تفعٌل ما هو قٌم منها فعال و لٌس له أي نشاط فً العالقات اإلقتصادٌة بدءا ببلدان
المغرب العربً و الدول العربٌة و دول العالم اإلسالمً وذلك من خالل :
ـ تعزٌز إقامة مشارٌع اقتصادٌة مشتركة.
ـ تدعٌم الجهاز المصرفً و المالً و التعاون لتطوٌره.
ـ االهتمام بالعامل البشري من حٌث تكوٌن وتدرٌب و تعزٌز قدراته فً اإلنتاج و التفكٌر
و اإلبداع و توفٌر متطلبات الحٌاة الكرٌمة
الخاتمة :
لقد وضعت الـ  omcومن قبلها الـ  gattأسس و دعابم النظام الجدٌد للتجارة العالمٌة
حٌث استهدفت تحرٌرها من القٌود المفروضة علٌها و تنشٌط التبادل التجاري بٌن
األعضاء ضمن إطار المنافسة و توسٌع التجارة الدولٌة وهذا من خالل مبدأ عدم التمٌٌز
فضال عن تزوٌد السوق التجارٌة الدولٌة بأداة لفض المنازعات و الخالفات التجارٌة التً
قد تثور بٌن الدول األعضاء.
و نظرا للفص العدٌدة التً ٌمكن االستفادة منها فً ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامٌة
على استكمال مسٌرة التنمٌة بمقتضى برامج استقرار و التكٌف الهٌكلً.
لقد بادرة الجزابر باالنضمام إلى هذه المنظمة تحقق االستقرار و األمن المنشودٌن بهدف
إقامة اقتصاد حر و فعال مندمج فً السوق العالمٌة ألجل ذلك هٌبة األرضٌة المالبمة
بإتخاذ اإلجراءات المالبمة كإعادة هٌكلة المؤسسات العمومٌة و تدعٌم برامج الخوصصة
و قد دفعت الجزابر مقابل ذلك ضرٌبة مرتفعة تمثلت فً ارتفاع معدالت البطالة و الفقر و
تدهور مستوٌات المعٌشة للمواطن للمواطنٌن.
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