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تعلموا العلم فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ودراسته " 

  تسبيح، والبحث عنه جهاد، 

  "وتعليمه من ال يعلمه صدقة، وبذله إلى أهله قربة

  حابي الجليل معاذ بن جبل رضي اهللا عنهالص      
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  شكر وتقدير

  

   بن حمو "       قبل كل شيء أطلب من اهللا تعالى أن يرحم أستاذي 

  .ويسكنه فسيح جنانه" عبد اهللا

      أتقدم بفائق التقدير والشكر إلى المولى القدير عز وجل الذي وفقني 

  .إلنجاز هذا العمل المتواضع

تقدير إلى الذي زادني الشرف بتأطيره لي األستاذ     كلمة شكر و  

تشوار جياللي والذي لم يبخل علي بمساعدته، توجيهاته وكذا نصائحه 

  .القيمة التي كانت في الصميم

  كلمة شكر، واحترام وتقدير إلى الذي ال أنسى مساعدته، توجيهاته     

  .ونصائحه القيمة لي ما حييت والدي العزيز

فوتني أن أتقدم بجزيل الشكر، فائق االحترام والتقدير إلى  كما ال ي     

  .كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد
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  اإلهداء    

  

قرة .... ينبوع المحبة، العطاء والحنان المتدفق : إلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا

  .عيني والدايا أدامهما اهللا منارا فوق رؤوسنا جميعا

ئي حبيب، ى الذين تقاسموا معي الرحم والحب والحنان والحزن واأللم، أشقاإل

  .شير، حسام الدين، شقيقاتي أسماء وسارة وتسنيمب

  .إلى جميع أفراد عائلتي

قلفاط كنزة، زرهوني نبيلة، شيخ زكرياء حيمي محمد : إلى جميع زمالئي  

  .وأخص بالذكر صديقتي العزيزة خالدي مجيدة

  .ية الحقوق خاصة األستاذ تشوار جيالليإلى أساتذة كل
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  المختصراتأهم قائمة 

  

  االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية :الجات

  . الطبعةبدون سنة: ط.س.د

 .صفحة: ص
 

Listes des principales abréviations 
 
ASEAN : Association of southeat Asian Nations 
CNUCED : Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement. 
FMI: Fond Monétaire International 
GATS: General Agreement on Trade in Services 
GATT: General Agrement on Tariffs and Trade 
Ibid: même auteur et même titre  
in : dans 
MEPC : Mécanisme d’examen des politiques commerciales 
MFN : Most Favored Nation clause 
n° : numéro 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
OECO Organisation des Etats des caraïbes orientales 
OEPC : Organe d’examen des politiques commerciales 
OIT : Organisation internationale du travail 
OMC : organisation mondiale du commerce. 
op.cit : option citée. 
ORD : Organe de règlement des différends 
p: page 
pp: pages 
TPRM : Trade policy review mechanism 
UE: Union européenne  
WTO : World Trade Organization 
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   مـقـدمـة
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تتسم بالتعاون على يسعى اإلنسان منذ القدم إىل البحث عن وجود طرق وأساليب وآليات،         

 كيانه بصفة عامة ونشاطاته التجارية بصفة 1ظ على استقرارافتنمية التطور االقتصادي ويف احل
ق هذه الطر. خاصة، وجتعله يقوم بالتقييم والتقومي واملراقبة والتحليل وإعادة النظر هلذه النشاطات

ختص باألسرة لتصبح فيما بعد وطنية، وجهوية، ليات مرت مبراحل عديدة، إذ كانت اآلواألساليب و
  . وإقليمية، وأخريا عاملية

 بسبب ارتفاع املبادالت 2، بدأ االقتصاد يتخذ مفهوم أخر، أي يتعومل21ويف بداية القرن          
 هذا التطور أدى إىل ظهور ظواهر أساسية تتمثل يف .االقتصادية العاملية، وكذا ازدهار التجارة العاملية

هذه األخرية أي املبادالت، منها ما له جمال عمل عاملي، إذ أن بعض املواد . 3تعزيز وحترير املبادالت
وغريت بعض . كما أصبح رأمسال متحرك واألسواق املالية شاملة. تسوق يف مجيع أحناء العامل

ويف نفس السياق، جتارة اخلدمات أصبحت .  خفض تكاليفهاملؤسسات موقعها اإلنتاجي من أجل
 أن هذه احلركة ال ختص املؤسسات الكربى أو ما يطلق عليها ،أضف إىل ذلك. أيضا عاملية

  .        باملؤسسات املتعددة اجلنسيات فحسب، بل مشلت أيضا حىت املؤسسات الصغرية واملتوسطة
الدول املصنعة أو املتقدمة بصفة عامة، ورجال األعمال هذه السرعة يف املعامالت، أدت ب         

، أو البحث عن 4 جديدة خارجية لترويج إنتاجهابصفة خاصة، وباستمرار عن البحث على أسواق
. موارد طبيعية الستغالهلا، وإما للحفاظ على مناصب شغل مواطنها وإما احلفاظ على امللكية الفكرية

  .ي الداخليوبالتايل احلفاظ على أمنهم القوم
ة أو يف طريق النمو أو النامية، والعتبارات خاصة ا، مل تبق يف موقف أما الدول املتخلف         

  . متفرج، بل حتاول قدر استطاعتها التفاوض مع الدول املهيمنة اقتصاديا، وذلك خدمة ملصاحلها العامة

                                                 

،  اجلزء الثالث، دار الوفاء للطباعة "القضية الفلسطينية"د مسعود، أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ، الطريق إىل بيت املقدس  مجال عبد اهلادي حمم-  1
  .97والنشر والتوزيع، مصر،  ص 

2 - Laurent CARRUE, Didier COLLET et Claude Ruiz, La mondialisation, Editions Bréal, 2006, p. 242. 
  .53، ص 2003ايد، العوملة الضغوط اخلارجية، ترمجة رياض األبرش، مكتبة العبيكان، السعودية،  بول كريكرب-3

  .44، ص 2004 النظام العريب والعوملة، مؤسسة عبد احلميد شرمان، األردن، ،الل أبو غزالة ط-  4
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ة دول، إجياد حال وسطا أو البحث  جيعل من كلتا الدولتني أو عد        هذا التضارب يف املصاحل
حتت إشراف كثل إقليمية أو قارية أو منظمات عاملية، لوضع ترسانة من القوانني تكون أداة حلماية 

  .الدول املهيمنة والدول املهيمن عليها
 حتتاج من آن إىل آخر إىل تقييم، وخاصة منها املتعلقة    لكن هذه القوانني يف حد ذاا     
 وذلك من أجل شفافية أكثر ومحاية ارفع وحتويل السيولة يف التجارية لدولة أو عدة دول،ياسات بالس

  .واجز اجلمركية أو ختفيضهاأسرع ممكن، وإزالة احل
        هذا التقييم، مر مبراحل عديدة، حنتاج إىل ذكره ولو باختصار لتبيان التقدم الذي وصل إليه يف 

ليت تكلفت بإجنازه واآلليات املستعملة هلذا الغرض وتقنينها لتصبح هذا اال، وكذا مع ذكر اجلهات ا
 .  ملزمة لكل دولة وقعت على مضموا

العالقات االقتصادية ما بني السوق والدولة كانت دائما حمل كثري من املناقشات ومن مث، فإن         
ية مثال أسست هدفها يف الفكر االقتصادي والقانوين، إذ ظهرت عدة مدارس، فاملدرسة التجار

5"كولبار"االقتصادي والقانوين على قوة الدولة، إذ 
)Colbert( منع تصدير حبوب اململكة الربيطانية 

كما فرض هذا املذهب التجاريني قيود على التجارة بغية . 6من أجل إضعاف القوة احليوية لألعداء
  . الدولة أنداكاحلصول على أكرب كمية من املعدن النفيس العتباره مقياس قوة 

 على نظرية ، أسسوا نظامهمملذهب التجارينيالنقيض  7لكن أصحاب املذهب الكالسيكي        
  .   8التبادل بني دولتنيإمكانية  ريفس تفيها حماوال 1817عام " ريكاردو"التكاليف النسبية اليت قدمها 

وأيدت .  احلرية االقتصادية فترة رواج وتدعيم ملذهب1873 إىل 1842        وتعترب الفترة من 
السياسة االقتصادية يف تلك املرحلة مبدأ حرية التبادل التجاري سواء يف الداخل أو يف اخلارج، حيث 

                                                 

5 - Jean-Baptiste COLBERT (29 août 1619, Reims - 6 septembre 1683 (à 64 ans), Paris) fut contrôleur général des 
finances de France de 1665 à 1683 et Secrétaire d'État de la Maison du Roi et Secrétaire d'État de la Marine de 1669 
à 1683. Il entra au service du roi de France Louis XIV, à la mort de son protecteur Mazarin. En concurrence avec 
Fouquet, il poussa le roi à disgracier son rival. Inspirateur et promoteur d'une politique économique 
interventionniste, le colbertisme, selon laquelle il convient de favoriser activement le développement du commerce 
et de l'industrie en France par la création de fabriques étatiques (dont lui même et les membres de sa clientèle sont 
indirectement les premiers bénéficiaires). 
6 - Jacques FONTANEL, Evaluation des politiques publiques, Office des Publications Universitaires, France 2005, 
p. 5. 

  )Adam Smith (هب الكالسيكي أدام مسيتذذا امل مفكر ه-  7
  .23، ص 2007 حممود يونس، اقتصاديات دولية، دار اجلامعية، مصر، -  8
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اعتنق الكثريون مذهب آدم مسيث اخلاص بترك النشاط االقتصادي لألفراد يديروا طبقا ملصاحلهم 
  .الشخصية

سيم الدويل لإلنتاج هو املبدأ األساسي يف العالقات  أن التق،        فاعترب أنصار هذا املذهب
إذ متتعت هاتان الدولتان . االقتصادية بني الدول، حيث سادت هذه اآلراء يف كل من إجنلترا وفرنسا

بالتفوق الصناعي، وكانت التجارة اخلارجية مبا أتاحته من اتساع أسواق تصريف املنتجات الصناعية 
ماا من املستعمرات اليت ختصصت يف ظل هذه الظروف يف إنتاج وكذلك إمداد الصناعة مبستلز

  .املنتجات الزراعية واملواد األولية باعتبارها سند لنمو الصناعة
        وقد نتج عن حرية التجارة هذه أن استغلت الدول املتخلفة يف جمال التصنيع لصاحل الدول 

األمريكية اديون يف كل من الواليات املتحدة  االقتص آنذاك، إجنلترا وفرنسا، لذلك نادىاملتقدمة
وأملانيا بضرورة محاية منتجات الصناعة الوطنية من غزو السلع اإلجنليزية والفرنسية، وانتهى األمر 

 وحىت قيام 1873بانتهاج الدول األوروبية الواحدة تلو األخرى لسياسة احلماية التجارية بدءا من عام 
 لزيادة حاجة احلكومات األوروبية إىل مزيد من األموال لتمويل سياساا احلرب العاملية األوىل، وذلك

  .االستعمارية والتوسعية مث لتمويل السباق حنو التسلح حتضريا للحرب
، توسع عمل الدولة بفضل الفكر الكيرتي 1929بعد األزمة االقتصادية لسنة و        

)keynésienne( ،أين ثالثة ختص التسيري االقتصادي والثالثة ، الذي أرتكز على ستة خطوط رئيسية
هذه األخرية توسع فيها هذا الفكر بوضع ثالثة مبادئ . األخرية خاصة بالسياسات االقتصادية

  : للسياسة االقتصادية
 أن العمالة ليس هي عامال وحيدا ومتجانسا من بني العوامل اإلنتاج إذ ينبغي تقسيمها إىل عدة -1

  .9أنواع من املهارات
  .الدرجة األوىل السياسات التجارية  ضرورة وجود سياسات مستقرة ختص ب-2
  .    تدعيم مسألة العمالة اهلادفة إىل مكافحة التضخم-3

                                                 

-2006 طالب دليلة، املنظمة العاملية للتجارة وانعكاساا على التجارة اخلارجية اجلزائرية، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، - 9

  .16، ص 2007
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 تبىن يف 10الكونغرس األمريكي       هذا الصراع ما بني خمتلف املدارس التجارية سالفة الذكر، دفع 
، الذي أدى إىل ارتفاع الرسوم )Smoot-Hawley( 11"أمسوت هاوالي"، قانون 1930 جوان من عام

  .  مواد االسترياد20000إىل رقم قياسي مرتفع على أكثر من 
فقيام الدولة احلديثة اهتمت باختاذ سياسات جتارية متكن من زيادة ثروة الدولة وقوا وذلك         

 على اقتصاديات دول ولقد كان لتطبيق آراء التجاريني آثارا موجبة. حتت تأثري املذهب التجاري
أوروبا الغربية وباخلصوص إجنلترا وفرنسا، حيث تقدمت صناعاما ومل تعد خائفة من املنافسة 

 .اخلارجية
        أضف إىل ذلك، فإن التجارة العاملية تأثرت بتغيريات عميقة يف مخسني سنة األخرية، حيث 

آسيا اجلنوبية الشرقية، وظهور التحالفات شهد العامل الصعود القوي لبعض الدول مثل اليابان ودول 
 على التجارة العاملية يف أوروبا والواليات األمريكية وظهور بعض طرتوالتجمعات اجلهوية اليت سي

 مما أدى إىل بروز إرادة ،املنافسني يف ميادين حمدودة من التجارة مثل دولة املكسيك، اهلند والربازيل
عاملية من خالل املفاوضات اليت أنتجت االتفاقية العامة للتجارة سياسة واضحة يف تنظيم التجارة ال

 .  12 مث املنظمة العاملية للتجارة)GATT(والتعريفة اجلمركية 
 تقوم فهي العاملي، حركة االقتصاد يف أساسيا دورا للتجارة العاملية املنظمة  تلعب،        وبالتايل

 من للعديد السياسات االقتصادية ومتابعة برسم ملي،العا البنكو النقد الدويل صندوق مع بالتعاون
 املساعدة طلب أو عند لالنضمام، طلبها أثناء عليها تفرضها اليت خالل الشروط من األعضاء، الدول
 إىل إصالح الدول من كثري يف الشروط هذه أدت وقد .البنك العاملي أو الدويل النقد صندوق من

  .13وحقيقية يةواقع أسس على وبنائها اقتصادياا

                                                 

ويعترب اهليئة التشريعية يف النظام السياسي ويتألف من جملسني   هو املؤسسة الدستورية األوىل يف الواليات املتحدة األمريكيةالكونغرس األمريكي -  10
غرس الرئيس يشارك الكون و.يقوم بسن القوانني اليت يكون موضوعها الضرائب كما أنه. جملس النواب األمريكي وجملس الشيوخ األمريكي: مها

للكونغرس . بإنشاء ومناقشة وتصويت القواننيكذلك يقوم  و.األمريكي يف تعيني كبار املوظفني والقضاة ومن حق الكونغرس االعتراض على التعيينات
  .صالحيات تعديل الدستور

11 - La loi Hawley-Smoot (en anglais Hawley-Smoot Tariff ou Smoot-Hawley Tariff Act), promulguée aux États-Unis 
le 17 juin 1930, a augmenté les droits de douane à l'importation de plus de 20 000 types de biens. De nombreux 
pays, par mesure de rétorsion, ont également augmenté leurs taxes à l'importation, et les échanges mondiaux ont 
fortement diminué, ce qui a probablement contribué à aggraver la Grande Dépression. 

  .11، ص 2010 نوري مونري، السياسات االقتصادية يف ظل العوملة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -  12
ملدرسة العليا للتجارة متناوي حممد، جامعة الشلف، جملة األهداف والعراقيل، ا:  ناصر دادي عدون، انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة -  13

  .65ص ، 03، عدد 2004الباحث، 
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هذا اإلصالح للسياسات التجارية، ناتج عن آلية تعد أحد مظاهر األجهزة املستحدثة اليت           
  .واي للتجارة العامليةجأمثرت عنها مفاوضات أورو

، كانت اجتماعات األطراف املتعاقدة متثل نوعا من االستقرار العام 1947ففي ظل اتفاقية           
غري أن هذه االجتماعات مل يكن هلا إطار تنظيمي حمدد حيكمها . رية للدول األعضاءللسياسات التجا

  .14وحيدد اهلدف منها وأسلوب ممارستها
أثناء و .1947فكرة إنشاء آلية تقييم السياسات التجارية يف ظل اجلات لسنة ظهرت           

 اإلعالن الوزاري يف يها إذ أشار إلصدى هذه الفكرة،من جديد مفاوضات جولة أورجواي تردد 
التوصل إىل تفاهم وترتيبات من شأا تقوية الرقابة اليت تتوالها االتفاقية كما أنه، مت . 198615سبتمرب 

مل النظام مبا ميكنها من متابعة السياسات واملمارسات التجارية لألطراف املتعاقدة وانعكاساا على ع
1947 تفاوضية خاصة بعمل نظام اجلات  وشكلت لذلك جمموعة.التجاري متعدد األطراف

16 .  
 فإن هذه اآللية بعدما كانت مؤقتة يف ظل نظام اجلات، أصبحت هذه اآللية ،وعليه          

 التفاقيات مراكش 3املستحدثة ضمن أجهزة املنظمة العاملية للتجارة، لذا مت النص عليها يف امللحق 
  .تجارية بإنشاء آلية الستعراض السياسات ال1994لعام 

      آلية تقييم السياسات التجارية أن موضوعالسرد املوجز سالف الذكر، يوضح بوبالتايل، فإن           
، وباألخص األمن القوي الداخلي، األمر الذي  بسبب عالقته مع مجيع النشاط األخرى،حساسمهم و

  .أدى ببعض الدول التريث لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
 وتأثريه الكبري على ،فرع خاص للقانونتكمن أمهية هذا املوضوع لتطوره السريع يف           

.  على هذه املستويات، وكذا بسبب تقنيته وتعقيدهالسياسة املتبعة وحول ،القوانني الوطنية واجلهوية
    . 17قانون منظمة العاملية للتجارة يف بعض األحيان غري مفهوملذا يبقى 

                                                 

، ص 2009، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، )نظامها القانوين ودورها يف تطبيق اتفاقات التجارة العاملية( جابر فهمي عمران، منظمة التجارة العاملية - 14
293 .  

  ".اجلات"لسيت اخلاص بنظام من إعالن بونتاد ي) E( البند -  15
عبد امللك عبد الرمحن مطهر، االتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية التجارة الدولية، دار املتب القانونية، دار شتات  -  16

  .489،ص )ط.س.د(للنشر والربجميات، مصر، 
17 - Mohamed Tayeb MEDJAHED, Cours d’initiation au droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, Editions 
Houma, Algérie, 2011, p. 9. 
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اهتمت بدراسة األمريكية  إىل ذلك، أن الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة أضف        
إذ خصصت أكثر من مائة أستاذ يف القانون، لتدريس أكثر من ألفني ون املنظمة العاملية للتجارة، قان

  . مةفهما صحيحا واالستفادة من اآلليات اليت أنشأا املنظ، وذلك من أجل فهمه 18طالب يف احلقوق
ومن بني هذه اآلليات، آلية تقييم السياسات التجارية اليت هلا أمهية كبرية يف التقدير والتقييم         

احترام باجلماعي وبصفة منتظمة جلميع أنواع السياسات والنشاطات التجارية لألعضاء لكي يسامهوا 
 .   19فالقواعد وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيات املتعددة األطرا

وجعله  الدول النامية لنهوض باقتصادلتعزيز مبدأ الشفافية  يتمثل يفدورا هام  كما أا تلعب         
   . لسياسة التحرر االقتصاديايف مصاف الدول املتقدمة منذ انتهاجه

أما فيما خيص الدولة اجلزائرية، فاإلصالحات االقتصادية والقانونية املنتهجة خالل هذه          
إعطاء ديناميكية للمجهدات املبدولة يف إطار االنتعاش إىل السنوات األخرية، دف بالدرجة األوىل 

 .  20االقتصادي واآلفاق لسياسة جتارية مبنية على الشراكة مع األجانب
 متت املفوضات على ، إذ1987وعليه، سبق للجزائر وأن طلبت االنضمام إيل اجلات سنة          

أين ، 2003يف شهر ماي لفريق العمل االجتماع اخلامس انعقد  .نائي ومتعددة األطراف الثاملستويني
  .21وخاصة يف جمال محاية امللكية الفكرية وإصالح قطاع الطاقة دااوطلب من اجلزائر تكثيف جمه

دول آلية مهمتها تقييم السياسات التجارية للإذن مما سبق ذكره، فللمنظمة العاملية للتجارة          

: بطرح عدة تساؤالت، أمهها إشكالية واليت من خالهلا نقوم مإىل وجودنا أمابنا األعضاء، مما يؤدي 

ما هي ماهية هذه اآللية؟ والدور اليت تلعبه لتحرير التجارة العاملية؟ ما هي اآللية املستعملة لتقييم 

دف من هذا التقييم؟ هل هذا التقييم السياسات التجارية؟ ما هي األجهزة اليت تقوم ذا التقييم؟ ما اهل

دول غري أعضاء يف املنظمة العاملية كذلك هل التقييم ميس خيدم كل األطراف أم أطراف معينة؟ 

  للتجارة؟

 
                                                 

18 - Mohamed Tayeb MEDJAHED, op.cit., p. 9. 
19 - Paragraphe i de la partie A, objectif de l’annexe 3- Mécanisme d’examen des politiques commerciales. 
20 - Mohamed Tayeb MEDJAHED, Le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de 
défense commerciale, Editions Houma, Algérie, 2008, p. 9. 
21 - Osmane BEKENNICHE, L’Algérie, le GATT et l’OMC, Office des Publications Universitaires, Algérie, 2006, 
pp. 117 et 120. 
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إىل هذا املوضوع يف  سنتطرقلبحث وأمهيته واشكالياته،         يف ضوء التحديد السابق لنطاق ا

  :فصلني على النحو األيت
  .نظمة العاملية للتجارةالقة السياسات التجارية باملع: الفصل األول
  لتقييم الفعلي للدول األعضاءا: الفصل الثاين
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  الفصل األول

     عالقة السياسات التجارية 

  املنظمة العاملية للتجارة ب
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ها قاعدة أو من         كما هو معروف، أن لكل نشاط عالقة أساسية أو ثانوية مع غريه، يتخذ 
ومن . للوصول إىل أهدافهاملستعملة نشاطه والوسائل تنفيذ فاهيمه وجمال مل احملددةعامل من عوامله 
عالقة السياسة التجارية واليت حتدد من خالهلا املنظمة العاملية هي اليت هي أساسية وبني هذه العالقات 
      . ةالسهولة واالستقرار يف املعامالت التجاريللتجارة، الطلب، 

، )املبحث األول(حتديد ماهية السياسات التجارية ينبغي توضيح هذه املسألة، ومن أجل          
  ).املبحث الثاين(والتعرض إىل ماهية آلية تقييم السياسات التجارية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة 

 

  املبحث األول

  للتجارة  وآليات املنظمة العاملية ماهية السياسات التجارية 

  

، وذلك  إىل يومنا هذاتطورا سريعا منذ بداية استعماله" السياسات التجارية "مفهومشهد          
  .من جهة وعالقاته مع خمتلف النشاطات األخرى من جهة أخرىراجع لعدة عوامل 

اسا ، يرجع أسيف جمال حتديد مفاهيمهواسع فالعوامل اليت ساعدت على إعطاءه االهتمام ال         
   .دولةكل للنظام السياسي واإليديولوجي املتبع من طرف 

سنعرض يف هذا املبحث تعريف السياسة التجارية وإعطاء حملة وجيزة عن تطورها لذا،          
  . التارخيي وأنواعها وأهدافها ووسائلها

  
   املطلب األول

  السياسات التجارية و تطورهاماهية 
  

تعريف السياسة التجارية من الناحية اللغوية والناحية  ،بتتضمن دراسة هذا املطل       
  .االصطالحية
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   الفرع األول
  تعريف السياسات التجارية

  
شامل دقيق وتعريف للوصول إىل  ،بشدة لوضع أسس وطرقكل العلوم اإلنسانية تتنافس        

تقدمة كالواليات املتحدة  فهمها يف الدول املكننامي ،أسباب هذه احلالة. وكامل للسياسات التجارية
تبقى ون التعاريف متشاة وكثرية فإالسؤال حول السببية، ، وهي متعددة إذا طرحنا األمريكية وأملانيا

    .22غري كافية
وتقدمي النقد الذي   بأكملهرده سميكن لذا، فإن البحث يف هذا اال توسع بأعجوبة، إذ ال       
  . لكل تعريفوجه

تعريف السياسة التجارية من الناحية اللغوية وكذلك من ناحية بتحديد اكتفينا وبالتايل،        
  :االصطالح وذلك من خالل ما يلي

  
  تعريف السياسة لغة واصطالحا:    أوال

 .        للسياسة عدة تعاريف سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية االصطالحية
  السياسة لغة  - أ
فيقال . معىن الرياسة، والسوس هو أيضا الطبع واخللق والسجيةأصل السياسة من السوس        

، إذا قام عليها وراضها وأدا، ومنه تسمية املعتين بشؤون اخليل "ساس الدواب يسوسها سياسة"
  .23"سايسا
كتويل الرياسة والقيادة وتدبري األمور والقيام  "ين متفرقة يف اللغة،ا وتطلق على مع      

  . 25القيام باألمر مبا يصلحه، واملقصود باألمر هنا هو أمر الناس، وكذا 24"بإصالحها

                                                 

22 - Alfred GROSSER, L’Explication politique, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, France,  
1972, p. 7. 

  .31، ص )ط.س.د( مسيح عاطف الزبن، السياسة والسياسة الدولية، الطبعة الثالثة، الشركة العاملية للكتاب، لبنان، -  23
، السياسة التجارية اخلارجية يف النظام االقتصادي اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،  طارق يوسف حسن جابر-  24

  .40 و39، ص 2011
  ,19، ص 1975دار العلم للماليني، لبنان،   حسن صعب، علم السياسة، الطبعة الثانية،- 25
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      :، فمردها إىل الكلمات اليونانية"politique"كلمة السياسة بالعربية تقابلها بالفرنسية كلمة       
" é polis" و" é polieteia"و ، "Ta politica" ،م والنظاوالسيادة الدستور  أو 26وتعين الدولة أو املدينة

 .27 األشياء السياسية، واألشياء املدنيةأو ،السياسي واجلمهورية واملواطنة
                                                          السياسة اصطالحا  - ب

انية أو       السياسة يف معناها العام، يتصل بالدولة والسلطة، ويطلق عليها ذا املعىن األحكام السلط
، ويشمل هذا النوع عند فقهاء القانون تدبري أمور الدولة الداخلية وهي اخل...ية، السياسة احلكوم

تتناول إدارة شؤون البالد وتنظيم حكومتها، وكذا أمور الدولة اخلارجية أو الدولية وهو يبحث يف 
 عن تباين العالئق املتصلة بني الدول واملصاحل املتضاربة واملتباينة بينهم وغايتها دفع املشاكل الناشئة

  . 28الغايات املختلفة
والسياسة اخلاصة،   االستعمال إىل السياسة املدنيةتطور املعىن االصطالحي لكلمة سياسة يفو      

 .اخل...لتجارية، السياسة النقدية، السياسة او والسياسة االقتصادية السياسة العامة
  
  تعريف التجارة: ثانيا

   .  بتعريفها لغة واصطالحاإن للتجارة عدة تعاريف لذلك سنقوم  
  التجارة يف اللغة -   أ
  .29"مصدر دال على املهنة"التجارة من التجارة مبعىن باع واشترى وهي يف األصل       
  التجارة اصطالحا -  ب
  .التجارة يف االصطالح تقليب املال، أي بالبيع والشراء لغرض الربح      

التنظيمـات  جمموعـة   : "أابة عدة تعريفات، فمن عرفها            مما سبق ذكره فإن للسياسة التجاري     
 وعرفها آخرون بأـا     .30"  من أجل تنظيم قطاع التجارة اخلارجية       الدولة تخذهااإلجراءات اليت ت  و
، وتكون هذه الوجهة إما حرية أم       "اختيار لوجهة معينة وحمددة من طرف الدولة لعالقتها مع اخلارج         "

                                                 

  .19، ص  السابقحسن صعب،  املرجع - 26
  . 20س املرجع، ص  حسن صعب، نف- 27
  .41 طارق يوسف حسن جابر، املرجع السابق، ص -  28
  .89، ص )ط.سٍ.د( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة األوىل، دار صادر، لبنان، اجلزء الرابع، -  29

  . 153، ص 2007عبد الرمحن يسري أمحد، إميان حممد زكي، االقتصاديات الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - 30
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جتارا اخلارجية بقصد حتقيق      جمموعة الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة يف       : "وعرفت أيضا بأا  . محاية
  .  31"أهداف معينة

السياسة التجارية الدولية هي جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها "بل ذهب آخرون إىل القول بأن         
 الوطنية إىل أقصى الدولة يف نطاق عالقتها التجارية الدولية بغرض حتقيق أهداف معينة كتحقيق التنمية

زيادة على حتقيق أهداف فرعية أخرى تتمثل أساسا يف االكتفاء الذايت، وحتقيق مناصب شغل . ممكن
  . 32"وكذلك حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات بني الصادرات والواردات

ني ا وسيلة إىل جانب وسائل أخرى كاإلجراءات املالية والنقدية تستع"وتعرف أيضا بأا         
التنمية الوطنية، تثبيت سعر الصرف وإقرار التوازن يف ميزان : الدولة لتحقيق أهداف معينة أمهها

  . اخل... ،33املدفوعات
املوقف الذي تتخذه الدولة للتغلب على اختالل املبادالت "كما أن السياسة التجارية هي         

  .34"شخاص تابعني لدول أخرىنتيجة العالقات االقتصادية بني أشخاص تابعني هلا وأ
        إذا، فالسياسة التجارية الدولية هي جمموعة من الوسائل أو اإلجراءات اليت تبتغي الدولة مـن               

  .35ورائها حتقيق غايات متعلقة بوضعها االقتصادي والتجاري الداخلي واخلارجي
 .ليت تضعها موضع التطبيقبإصدار تشريعات و اختاذ القرارات و اإلجراءات ا تعرب عن ذلكو        

برنامج حكومي خمطط حتدد فيه جمموعة من : "      كما ميكن تعريف السياسة التجارية بأا
األدوات أو األساليب اليت ميكن أن تؤثر على التجارة اخلارجية خالل فترة معينة، بالشكل الذي 

و يتعذر الوصول إليها طبقا يضمن حتقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة، يصعب أ
  .  36"آللية السوق احلرة

جتدر اإلشارة إىل أن كل متتبع للسياسات التجارية اخلارجية ألية دولة جيد أا تنقسم من         و
 :حيث نطاق تطبيقها إىل ثالثة أنواع رئيسية تتمثل فيما يلي

  
                                                 

   .70 ، ص2007  رضا عبد السالم، العالقات االقتصادية الدولية بني النظرية و التطبيق، املكتبة العربية للنشر والتوزيع، مصر، -  31
  .34و 33، ص 1999 نعيمي بنوري وغراس عبد احلكيم، التجارة الدولية، دروس يف األعمال الدويل، اجلزء األول، - 32
  .34وغراس عبد احلكيم، نفس املرجع، ص  نعيمي بنوري - 33
  .177، ص ) ط.س.د( حسني وجدي حممود، العالقات االقتصادية الدولية، دار اجلامعات املصرية، مصر، -  34
  .34املرجع، ص نفس نعيمي بنوري وغراس عبد احلكيم،  - 35
  .12، ص 2000 عبد الباسط وفا، سياسة التجارة اخلارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، -  36
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 : سياسات التجارة اخلارجية القومية أي الوطنية -1
  .ثل هذه األخرية فيما تتخذه الدولة مبفردها من سياسات للتأثري على جتارا اخلارجيةتتم      

 
 : سياسات التجارة اخلارجية اإلقليمية -2

السياسات اليت تتخذها جمموعة من الدول لتحقيق مصاحل جتارية واقتصادية مشتركة  يقصد ا       
ائية، التكتالت االقتصادية اإلقليمية كمناطق مثال السياسات اليت تتخذ يف إطار االتفاقيات الثن

 . اخل...التجارة احلرة واالحتادات اجلمركية، وكذلك االحتادات االقتصادية 
 
 : سياسات التجارة اخلارجية الدولية -3

يف إطار حملي  هي عبارة عن سياسات ال تتخذها الدولةالسياسات التجارية اخلارجية الدولية،        

 التجاري للمجتمع ا تتخذها الدولة يف إطار منظومة عاملية من أجل تنظيم التبادلإمنأو إقليمي، و

لتجارة اليت دف إىل حترير التجارة العاملية لأشهرها على اإلطالق اتفاقيات منظمة الدويل عموما، و

  .      37العاملية من خمتلف القيود اليت تعيقها على اختالف أنواعها

  

  الفرع الثاين 

  لتارخيي للسياسات التجاريةالتطور ا

  

        من أجل حتديد املفهوم االصطالحي آللية تقييم السياسات التجارية، فمن الضروري أيضا 
  .  إعطاء حملة تارخيية وجيزة عن السياسات التجارية قبل وبعد نشأة منظمة العاملية للتجارة

 
 
 

                                                 

، أطروحة دكتوراه يف - حالة جمتمع صيدال– صادق بوشنافة، اآلثار احملتملة النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدوية -  37
  .75، ص 2007-2006العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  :"اجلات"السياسات التجارية قبل ظهور : أوال
يطلق "فرض قيود  تدخل الدولة يف املبادالت التجارية هي قدمية ومعاملة عادية، وذلك ب         إن

ومن أشهر . ، لتحقيق منافع خاصة38"عليها اسم السياسات التجارية أو سياسات التجارة اخلارجية
ديد تعترب أداة فعالة لتح"اليت  39هذه القيود يف وقتنا احلاضر الضرائب اجلمركية أو الرسوم اجلمركية
، أي تدخل الدولة من أجل 40أو احلد من املنافسة األجنبية وأداة توجيه للنشاط التجاري للدولة

احلصول على فوائد من خالل ممارسة نشاط غري مباشر على أسعار املواد واخلدمات مع احملافظة على 
  . حرية االختيار للمستهلكني

 ،كية واملعروفة بالقيود الكمية على االستريادكما أنه توجد جمموعة من قيود أخرى غري مجر         
  .  وتتمثل يف حتديد الدولة حدا أقصى ملا يسمح بدخوله من السلعة املستوردة إىل داخل حدودها

ومن أجل شرح هذه القيود، فمن األرجح تقدمي نبذة وجيزة عن األفكار االقتصادية اليت          
جل الوثائق اليت تعكس األفكار االقتصادية للمفكرين  كانت سائدة يف الفترات القدمية، رغم أن

إذ اكتشف . القرون القدمية موجودة مبعثرة يف النصوص الدينية، والقوانني أو يف التعاليم األخالقية
 . 42 نظام مفصل خاص بالنشاط االقتصادي41"محو رايب"علماء اآلثار يف قانون 

لنظام غري قادر حلل الرتاعات اليت ظهرت بسبب  أصبح هذا ا،وبتطور النشاط االقتصادي         
ومن أجل تقليص االضطرابات، حاول رجال القانون، ورجال السياسة والفالسفة، . توسع اتمع

  . 43إنشاء قواعد تنظم العالقات االقتصادية أو االجتماعية ومؤسسات الدولة
 احلسن إلدارة األمالك العائلية أسس بوضوح مفاهيمه االقتصادية على التسيري" أرسطو"أما          

أو اخلاصة، ألن الربح املتحصل عليه من طرف املالك أو الدولة، ينكر بأن التجارة وضعت من أجل 
  .    يف تلك احلقبة من الزمن44الربح

                                                 

  .143، ص 2007ف وهشام حممد عمارة، مبادئ االقتصاد الدويل، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، إميان عطية ناص - 38
  .  ويطلق أيضا على الرسوم اجلمركية يف بعض املراجع باحلقوق اجلمركية- 39

40 - Raymond BARRE, Economie politique, 5e édition, Presses Universitaires de France, Tome Second, 1965, p.787. 
 282، ملك كلداين وأشهر بالقوانني محو رايب، وهو سادس ملوك بابل األوىل، فشريعة محو رايب حتتوي على  قبل عيسى1750-1792  محو رايب- 41

  . وتتطم عدة مواضيع من بينها أحكام التجارة.مادة، 
42- George SOULE, Qu’est-ce que l’économie politique ? Les presses du Régional service Center, Philippines, 1983, 
p.7. 
43 - George SOULE, op.cit., p. 8. 
44 - Jacques SAVARY, Phéliémon-Louis SAVARY, Le parfait négociant, ou Instruction générale pour ce qui 
regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers, Volume 2, Editions Nouvelle, France, 1713, 
p. 159. 
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العالقات ضبطت بعد حتطيم اإلمرباطورية الرومانية وإنشاء النظام اإلقطاعي يف أوروبا، و         
فظهرت مفاهيم، نذكر من .  يف تلك املرحلة من تاريخ البشرية45حسب تركيبة اتمعاالقتصادية 

  :بينها على سبيل املثال
، وقام "أريسطو"فهوم  الذي أخد مب)Saint Thomas d’Aquin ("سانت طوماس أكني" مفاهيم -

     .47والعدالة التعويضية التكافئية، 46العدالة التوزيعية :بتقسيم العدالة إىل نصفني
 فإن جل املذاهب االقتصادية يف العصر القدمي حمددة بالتحوالت اليت تغري تركيبة ،         وبالتايل

: كما أن هذه املذاهب تسعى إىل حتقيق بعض األهداف االجتماعية. اتمع، واملهددة للنظام املطبق
  . 48لسفلىإما للدفاع عن مصاحل بعض الطبقات أو بالعكس للدفاع عن مطالب الطبقات ا

، قد انفصل متاما عن الفكر القدمي، وأدخل مفاهيم )18القرن (أما الفكر االقتصادي املعاصر          
  .49علمية وطرق جديدة، إذ أا أبدلت بنظام لطبقة ذات امتياز أو لطبقة ملفهوم العقد بالتراضي احلر

التجارية من أجل فرض القيود ، ظهرت تدابري جديدة للسياسات 19لكن ابتداء من القرن          
دافيد "هذا مل مينع بعض الكتاب الكالسيكيني وعلى رأسهم و. الكمية على املبادالت الدولية

 من استعراض إجيابيات التبادل احلر وما ستجنيه هذه السياسة للدول David Ricardo(50(" ريكاردو
إذ وقعت . بعد التجارة عن اجلمودألن حسب رأي هذا املفكر أن التبادل احلر ي. من نتائج معتربة

اهلدف من  )Zollverein( مجعية مجركية 1833سلسلة من االتفاقات اجلمركية أدت إىل إنشاء سنة 
  .51وجودها هو تشجيع التبادل احلر ما بني الدول األعضاء يف اجلمعية

 
  

                                                 

45 - George SOULE, op.cit, pp. 10- 11. 
حسب هذه العدالة التوزيعية، الدخل البد من أن حيدد بشروط الربح .  تستعمل العدالة التوزيعية يف توزيع منتوج اإلقطاع أو لكتلة اقتصادية - 46

    . وعرفيا
حسب هذه العدالة التعويضية أو التكافئية، مصطلح املبادلة، واألمثان البد من أن . تكافئية، املتعلقة بتبادل األموال واخلدماتالعدالة التعويضية أو ال - 47

 .تدفع بالتساوي إىل الطرفني
48 - George SOULE, op.cit., p. 14. 
49 - George SOULE, op.cit., p. 15. 

 1817 األخري لديه عدة مراجع من بينه كتابه مبادئ االقتصاد السياسي الذي نشره يف عام إن هذا) David Ricardo" (دافيد ريكاردو "-  50
  . قدم فيه قانون النفقات النسبيةو

51 - Michel RAINELLI, L’Organisation mondiale du commerce, 6e édition, Editions la Découverte, France, 2002,    
p. 9. 
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اية من جديد واليت ، سجلت عودة احلم1913 إىل 1880وبالتحديد ما بني ، 19       ويف اية القرن 
وسبب هذا الرجوع راجع لعدة أسباب من بينها . مست كل الدول ماعدا بريطانيا وهولندا والدمنرك

-1873التأثر مبذاهب أصحاب احلمائية وكذا العوامل االقتصادية احملضة واليت هلا عالقة بأزمة "

1879"52   .  
 فتيارات أخرى توقفت ا على التبادل احلر،مبدئي) ricardienne" (الريكاردية"أسست النظرية        

مثال نشر سنة ) Frédéric List" (فريديريك ليست"عن اإلحلاح بإجيابيات احلمائية، فالكاتب األملاين 
حيث قال " النظام الوطين لالقتصاد السياسي"أو يعرف ب " النظام االقتصادي الوطين" كتاب 1841
تاج كافة السلع وان كانت أقل جودة أو أعلى نفقة من إن مصلحة أملانيا تقتضي قيامها بإن: " 

ن على إاملنتجات األجنبية، فإذا كانت املنافسة احلرة من قبل الدول األجنبية حتول بني أملانيا والنجاح ف
  .  53"أملانيا أن تعيد هذه املنافسة

للجوء للحماية مل يدافع عن رفض شامل للتبادل احلر، بل أشار بأن ا" فريديريك ليست"إن        
  . ضرورية ملدة معينة لبعض الدول من أجل الوصول إىل ركبة الصناعة العاملية

العنصر األول أن التقرير حول املصانع واملنجز من : اقتبسه من عنصرينمت " ليست"حتليل وأن        
ن يقدم  لس الشيوخ، أين استطاع أ1791 سنة )Alexander Hamilton(" ملتونهاأليسكندر "طرف 

 أما العنصر الثاين يتعلق. مريكايف أ) الصناعة الناشئة أو الوليدة(فكرة عن محاية االقتصاد الناشئ 
  .  54بالنجاح الذي حققته احلماية األمريكية واألملانية خالل احلصار القاري

  . حلمائيةقد غرس بذور محاية الصناعة الوليدة كمربر لسياسة ا" ليست"  ميكن القول أن        وعليه،
مبادئ علم :"  نشر كتاب حتت عنوان)Henry Carey(" هانري كاري"      أما الكاتب األمريكي  

  . ، أين دافع بشدة عن احلمائية وأوصى بتوسيعها على مجيع القطاعات1858سنة " االجتماع
ري أخرى خاصة لكن األزمات االقتصادية غري املتوقعة، دفعت بالرأي العام للمطالبة بأخذ تداب       

  .   باحلمائية، وبالتايل فإن الدول الكربى يف هذه الفترة جلأت إىل وضع حواجز مجركية

                                                 

52 - Michel RAINELLI, op.cit., p.10. 
  .212، 211، ص 1999 أمحد مجال الدين موسى، العالقات االقتصادية الدولية و نظريات التنمية، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، مصر، -  53

54 - Michel RAINELLI, Ibid, p. 11. 
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النكماش الدول حول نفسها وذلك راجع " يف األصل سبب 55كانت احلرب العاملية األوىل        
  . للقيود املفروضة على الواردات وخاصة للحصول على العملة األجنبية لشراء األسلحة

هلذا السبب، فالرجوع إىل السلم بإاء احلرب العاملية األوىل، ال يؤدي وال يعين يف األصل         
، إذ أا 1929 تضاعفت بانطالق أزمة 56"إلغاء احلواجز اجلمركية، بل بالعكس هذه احلركة

)Versailles ("فرساي"استطاعت تغيري خريطة أوروبا جراء التحوالت املنبثقة من اتفاق 
 وذلك ،57

بإنشاء دول جديدة يف أوروبا الوسطى مما دفع ذه األخرية إىل اللجوء لعملية احلماية من املنافسة 
   . األجنبية اليت استطاعت ديد اإلنتاج الوطين غري املنظم

        فضال عن ذلك، غياب الدول األوروبية من التجارة العاملية خالل األربع سنوات األوىل، 
ز منتجني جدد كأستراليا واألرجنتني اللذان سبق هلما وأن مارسا احلماية ابتداء من ساعد على برو

هذه احلركة إىل الدول األوروبية الرئيسية وظهرت "توسعت يف السنوات العشرين، و  .1919سنة 
 . 58فوضى يف العملة الدولية

59"ويله-رسم امسوت"األمريكية الواليات املتحدة "تبنت ، 1930        ففي جوان 
) tarif Smoot-

Hawley( هوفر"وقعه الرئيس األمريكي  الذي") Hoover(  رغم اعتراض أكثر 1930يف شهر جوان ،
إىل املؤدي ، 60من ألف اقتصادي أمريكي وكذا من ممثل الدول األجنبية الذين اختذوا تدابري انتقامية

روبية واألخص من أملانيا حنو والصادرات األو. ارتفاع الرسوم اجلمركية على جل املواد الصناعية
  . 61، خصص هلا تدابري سامهت يف زيادة االخنفاض األمريكيةالواليات املتحدة

السياسة التجارية األمريكية، ب ةهيشبكانت         أما السياسة التجارية الفرنسية يف هذه املرحلة 
  . لكنها تبنت احلماية باستعمال القيود الكمية

                                                 

  .1919  إىل1914 احلرب العاملية األوىل من سنة -  55
56 - Michel RAINELLI, op.cit, p. 12. 

  . مع أملانيا28/06/1919 بتاريخ" فرساي" وقع اتفاق -  57
58 - Michel RAINELLI, Ibid, p. 12. 
59 -  La loi Hawley-Smoot (en anglais Hawley-Smoot Tariff ou Smoot-Hawley Tariff Act), promulguée aux États-
Unis le 17 juin 1930, a augmenté les droits de douane à l'importation de plus de 20 000 types de biens. De nombreux 
pays, par mesure de rétorsion, ont également augmenté leurs taxes à l'importation, et les échanges mondiaux ont 
fortement diminué, ce qui a probablement contribué à aggraver la Grande Dépression. La loi a été votée par un 
Congrès des États-Unis très protectionniste, malgré les avertissements de nombreux économistes américains. 
60 -  Gérard-Mary HENRY, 100 questions sur la mondialisation, Edition Studyrama, 2003, p. 108. 
61 - Michel RAINELLI, Ibid, p. 13. 
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 فقامت ،بأخطار احلمائيةاألمريكية ، اعترفت الواليات املتحدة 1934نة         وأخريا، ففي س
هذا القانون أعطى . "بتخفيض احلواجز التجارية بتبين قانون متعلق باالتفاقات التجارية املشتركة

 احلق يف التفاوض مباشرة لتخفيض الرسوم من جهة وإخراج السياسة )Roosevelt(" روزفلت"للرئيس 
عترك السياسة وعدم استعمال احلمائية ملصاحل شخصية مثل التصديق على قانون من التجارية من م

  .62"طرف جملس الشيوخ األمريكي
 أن املبادالت العاملية يف هذه املرحلة كانت أيضا متذبذبة بتدهور النظام ،أضف إىل ذلك         

  .   النقدي العاملي
-1914(الثانية احلرب العاملية  األوىل ويةرب العاملاملمتدة ما بني احلوبالتايل، فإن الفترة        

  :، متيزت بظهور شكليني من السياسات التجارية)1939
  
  :  التدخل غري املباشر على الصادرات والواردات-1

أن الدول تدخلت يف أسعار املواد  التدخل غري املباشر على الصادرات والواردات،يقصد          
واهلدف العام واملنتظر من هذا التدبري هو ختفيض وتقليص الواردات . درةاملستوردة واملواد املص
  .  63وتطوير الصادرات

  
        . القيود الكمية على املبادالت التجارية-2

، ظهرت تقنيات جديدة يف ميدان املبادالت التجارية، إذ أن التدابري 1931ابتداء من سنة          
ومن بني هذه . حت غري كافية ملكافحة اخنفاض أسعار الزراعةالكالسيكية للرسوم اجلمركية أصب

  .64 )...احلصة التعريفة، احلصة أحادية اجلانب،اخل(التوزيع باحلصص التقنيات اجلديدة 
 
 
 
 

                                                 

62 - Gérard-Marie HENRY, A quoi sert l’Organisation mondiale du commerce ?, Jeunes éditions Studyrama, 2001, 
p. 62. 
63 - Raymond BARRE, Economie politique, 5e édition, Presses Universitaires de France, France, Tome Second, 
1965, p. 787. 
64 - Raymond BARRE, op.cit, p. 794. 
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  االجتاهات احلديثة للسياسات التجارية بعد إنشاء اجلات: ثانيا
فرض رسوم مجركية على الواردات  لدول العامل حرية تامة يف ت كان1947      قبل حلول عام     

وقد شهدت الثالثينات من القرن السابق تسابق رهيب بني الدول على فرض الرسوم اجلمركية حبجة 
 هذه األمور عادة ما كانت تواجه مببدأ املعاملة ، إال أنه يف نفس الوقت،زيادة فرص العمالة والدخل

فاض حجم التبادل التجاري واخنفاض الكفاءة  مما أسفر عن اخن،باملثل من جانب الشركاء التجاريني
  .  مل حيدث حتسن يف مستويات الدخول أو التوظفكما أنه. داخل الدول

ولذلك مع اية احلرب العاملية الثانية بدأت الدول تبذل جهودا لتخفيض الرسوم اجلمركية           
  . 65دولية وذلك بدخول الدول يف تكتالت جتارية إقليمية أو ،على الواردات

من أهم واليت تعترب االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة ومن بني هذه التكتالت،           
 وقد أخذت الواليات .اإلجنازات يف جمال التجارة اخلارجية يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية

ها الرسوم اجلمركية، فقد حتولت مواقف لتخفيض "اجلات"املبادرة يف الدعوة إلنشاء األمريكية املتحدة 
من قادمة  باإلضافة إىل املنافسة الشرسة ال.اوذلك بسبب تزايد العجز يف ميزان جتار ،جتاه احلماية

 وخوف األمريكيني من عدم قدرة الصناعات األمريكية على التنافس ،الصناعات اليابانية واألوروبية
  .66يف السوق احلرة

اء هذه املؤسسة ضمن إطار إنشاء جمموعة من املؤسسات بعد احلرب العاملية ويعترب إنش          
 دولة يف أكتوبر 23الثانية دف دعم السلم والرخاء االقتصادي، وقد وقعت هذه االتفاقية من جانب 

، حيث دف االتفاقية كما يشري ميثاقها الرمسي عن 1948وبدأ سرياا يف أول يناير عام  1947عام 
إحداث زيادة يف مستويات املعيشة عن طريق ختفيض يف الرسوم اجلمركية وغريها من العوائق ضرورة 
  .التجارية

إن االتفاقية تنص على أنه ال جيوز ألي عضو القيام بإجراء زيادة يف التعريفة اجلمركية من           
ة ما بزيادة التعريفة  مما حيول دون اندالع حروب التعريفات اجلمركية، عندما تبدأ دول،طرفه فقط

اجلمركية ألي سبب ما تبدأ املعاملة باملثل من جانب الدول األخرى وتبدأ حرب التعريفات 
  . اجلمركية

                                                 

  .196، ص املرجع السابق  وهشام حممد عمارة، إميان عطية ناصف-  65
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ووفقا لنظام العمل يف االتفاقية جتمع الدول األعضاء يف االتفاقية دوريا إلجراء مفاوضات         
 .67األطراف املختلفةبشأن التخفيضات الثنائية يف الرسوم اجلمركية ملصلحة 

فمند إنشاء االتفاقية عقدت مثانية جوالت للمفاوضات يف كل جولة يتم االتفاق بني الدول         
من أجل التخفيضات اجلمركية، ومن هنا فقد اكتملت ثالث جوالت من املفاوضات و املتمثلة يف 

 األوىل قد مت االتفاق ، ففي اجلولة1994 وجولة أورجواي 1979 ، جولة طوكيو1967جولة كيندي 
، حيث اتفق على تنفيذ هذا 1973  عما كان عليه يف %35 على خفض الرسوم اجلمركية بنسبة

كانت الرسوم اجلمركية يصل " 1982 "سنوات، فعند اكتمال تطبيق هذه االتفاقية  5التخفيض مدة 
ئق جتارية غري مجركية على املنتجات الصناعية، إال أن هذا مل مينع من وجود عوا %10 إىل أقل من

  .كانت متثل عقبة يف طريق التجارة و باألخص املنتجات الزراعية
خبصوص ختفيضات جديدة فيما خيص فيها         أما بالنسبة للجولة الثانية فهي األخرى مت التفاوض 

 االحتاد األورويبو  األمريكية لكل من الواليات املتحدة %30  وذلك حبوايل،الرسوم اجلمركية
 على التجارة ة فقد مت وضع إطار من أجل ختفيف العوائق املقيد، باإلضافة إىل ذلك.واليابان

 وذلك مع ظهور ،اخلارجية، إال أن الدول بدأت يف تنفيذ سياسات محائية قوية لتجارا اخلارجية
ت التقليدية ة لكثري من الصناعاالسبب راجع إىل تدهور امليزة التنافسيوأن ، 1981الركود العاملي يف 

  .   كذلك حدوث تغيريات يف شروط التجارة الدوليةو
 حيث مت ،%40فقد مت ختفيض الرسوم اجلمركية حبوايل ) جولة أوروجواي(        أما اجلولة األخرية 

جلميع األطراف حقوق والتزامات متبادلة مبقتضاها إنشاء املنظمة العاملية للتجارة حمل اجلات، فيكون 
  .68و متساوية

، جعل من الدول تبين نوع معني من وأخريا، التطور الذي عرفته السياسات التجارية        
السياسات التجارية الذي خيدم أهدافها، مستعملة للوصول إىل ذلك وسائل يؤدي إىل إصالح تلك 

   . وهذا، ما سنتطرق إليه يف الفرع املوايل. السياسات
  

                                                 

  .197، ص  السابق إميان عطية ناصف ، هشام حممد عمارة،  املرجع-  67
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  الفرع الثالث 

  ة، أهدافها ووسائلها وإصالحهاأنواع السياسات التجاري

  
تتميز كل دولة بنظام سياسي جتاري تضع فيه األهداف الواجب حتقيقها، وكذا الوسائل         

املستعملة لتحقيق األهداف ومعرفة قوة السياسة التجارية املنتهجة والقيام بإصالح الثغرات اليت تعطل 
  .   التنمية االقتصادية

خالل هذا الفرع كل من أنواع السياسات التجارية، أهدافها ووسائلها سنتناول وعليه،         
  .وكذلك إصالحها

  
  .أنواع السياسات التجارية: أوال

  : بينهماالتمييز هناك نوعان من السياسات التجارية، فمن الضروري        
  

  .  سياسة حترير التجارة-أ   
قائمة على ترك التجارة حرة دون تدخل أو قيد، السياسة ال"ة احلرة يسياسة التجارال ب        يقصد

حلر للسلع واخلدمات من خالل وضع القوانني والتشريعات اليت حتظر وضع القيود أمام التدخل ا
االستثمارات عرب احلدود الوطنية سواء كان التدفق يف صورة صادرات أو واردات دخول أو خروج و

  .69"لرؤوس األموال
ملدرسة الطبيعية هم أول من نادوا بتحرير التجارة، إذ نتذكر الكلمة ن رواد امن هنا فإ        

مسيث "، تأكد هذا املبدأ على يد رواد املدرسة الكالسيكية "دعه يعمل دعه مير"املشهورة 
 جاء النقديني حاملني لواء احلرية ، وخالل الستينيات والسبعينيات على أثر فشل الدولة."وريكاردو

ذلك العامل الذي تسريه قوانني طبيعية خالدة ، "آدم مسيث"وذلك بالعودة إىل عامل  االقتصادية املطلقة
    .70"وتتحكم يف أموره يد خفية سحرية تنسق بني كل شيء وتوفر اهلرمونية الكاملة للنظام

                                                 

  .73 رضا عبد السالم، املرجع السابق، ص -  69
  .74 رضا عبد السالم، نفس املرجع، ص -  70
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 إن الفكر التقليدي آمن حبرية التجارة سواء على املستوى احمللي أو الدويل كأساس ،    ومن هنا    
  . السوق، هذا الوضع أكدته ودعمته االجتاهات الليربالية املعاصرةلعمل 

  
  ". السياسات احلمائية"  سياسة تقييد التجارة -ب

إن نظريات احلماية ظهرت يف الوقت نفسه اليت ظهرت فيه نفس نظريات حرية التجارة         
اية مكاسبهم القومية، ومن هنا الدولية، فقد ناد أصحاب النظام الرأمسايل بنظريات احلرية من أجل مح

و احلال بالنسبة ن منو هذا النظام قد نتج ازدهار يف االقتصاد القومي للدول الذي طبقته كما هفإ
 هذا االزدهار الذي عرفته بعض الدول كان على حساب دول أخرى مل تكن قد .للدول األوروبية

 الالتينية، هذه األخرية عندما شعرت تطورت بعد، مثل الدول املتخلفة يف إفريقيا، آسيا وأمريكا
  .بوطأة االستغالل رأت ضرورة محاية اقتصادها القومي من غزو السلع األكرب محاية

تلك السياسة اليت تنطبق " ن سياسة تقييد التجارة أي السياسات احلمائية  يقصد ا إفعليه،         و
ية الصناعة والسوق الوطنية من املنافسة وتنفذ من خالل سن التشريعات والقواعد اهلادفة إىل محا

  .     71"األجنبية
يدية قد تتم يف شكل فرض ضرائب مجركية من أجل احلد من دخول السلع ي  إن السياسات التق      
 ،ذلك من خالل ما يعرف بنظام احلصص حيث ترتفع أسعارها، أو عملية تقنني دخوهلا و ،األجنبية

  .دولية من أجل حتديد حجم وأنواع السلع اليت يسمح بدخوهلاأو القيام بعقد االتفاقيات ال
  
  . ووسائلهاالتجاريةات السياسأهداف : ثانيا

  :         إن للسياسة التجارية أهداف ووسائل تتمثل فيما يلي
  . أهداف السياسات التجارية - أ

 حتقيق موارد إن للسياسات التجارية أهداف متعددة، و لعل أكثر األهداف انتشارا هي           
للخزينة العامة، حتقيق توازن ميزان املدفوعات، محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية، ومحاية 

محاية الصناعة الناشئة، وإعادة توزيع الدخل القومي، ومحاية القتصاد القومي من خطر اإلغراق وا

                                                 

  .80، ص  السابق رضا عبد السالم، املرجع-  71
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قتصادية، اجتماعية اهداف  هناك أ، إضافة إىل ذلك.االقتصاد القومي من التقلبات اخلارجية
   .وإستراتيجية

، توازن ميزان املـدفوعات    و موارد اخلزينة العامة للدولة   حتقيق   تتمثل يف األهداف االقتصادية   ف        
 . اخل...،ةمن املنافسة األجنبياإلنتاج احمللي ومحاية 
 الفئـات االجتماعيـة   اية مصاحل بعض    مح، تتمثل يف    اإلستراتيجية و األهداف االجتماعية أما          
احملافظة على األمن يف الدولة من الناحيـة االقتـصادية و الغذائيـة و              ي و إعادة توزيع الدخل القوم   و

توفري حد أدىن من اإلنتاج احلريب لكي حيقق اتمع درجـة مـن األمـن ميكـن         ، وأخريا   العسكرية
 و املعـادن    ادر الطاقة كـالبترول   لعمل على توفري احلد األدىن من اإلنتاج من مص        او ،االطمئنان إليها 

  .72املختلفة، وذلك عن طريق استرياده من اخلارج مقابل تصدير سلع حملية
  
  .ةالتجاريات وسائل السياس -ب

ـ  وتتخذ   ، تستعمل الدولة وسائل خمتلفة    ، التجارية اتمن أجل حتقيق أهداف السياس             سياسة ال
  : التجارة اخلارجية نوعني من الوسائل

اخلواص يف ميدان التـصدير أو       اليت تسعى إىل جعل مبادرة املتعاملني     : سائل املشجعة واحملفزة    لو ا  -1
  .واإلعانات) التعريفة اجلمركية ( الضرائب   إجيابية أو سلبية ، وهي تتمثل يفاالسترياد

  
 .اد بعض السلعريستالوسائل املقيدة اليت تؤدي إىل اإللزام ، احلد أو املنع مثل منع  ا-2
منعزلـة عـن     ، وهي ليست  االقتصادالسياسة التجارية هي وسيلة خارجية وهلا أثارها على               ف 

الطاحمة إىل حتقيق نفـس     ) االستثمارسياسة   السياسة النقدية، السياسة الضريبية،   ( السياسات الداخلية   

  .  شاملة تسعى الدولة إىل حتقيقهااقتصاديةسياسة   فهي جزء منوبالتايل، األهداف
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  .إصالح السياسات التجارية -ج
وحيثما "إن العديد من البلدان النامية شرعت يف تنفيذ برامج إلصالح السياسات التجارية           

  . 73"نفذت هذه الربامج، فقد جنحت بصفة عامة من خالل ارتفاع مؤشرات التجارة واإلنتاج الكلي
دول من خالل حترير التجارة حتسني فرص ومن أجل التعرف إىل أي مدى تستطيع هذه ال          
ما توصلت إليه دراسة لستة وثالثني إصالحا من إصالحات التجارة يف تسعة "نه من خالل إالنجاح، ف

هذه . 74 إن مخسة عشر فقط من اإلصالحات استمرت بكاملها،1984-1945عشر بلدا ناميا بني 
حيث قامت بالتقليل من القيود الكمية اإلصالحات يف الثمانينات اقترنت بقروض البنك الدويل، 

  .كذا مدى تباينهاوكذلك مستوى التعريفة اجلمركية و
إن هذه اإلصالحات دف إىل إقامة اقتصاد حملي أكثر قدرة على املنافسة، فاألمر قد           

ا، يتطلب تعويض االخنفاض يف إيرادات اجلمارك، ويتم ذلك عن طريق حتسني إدارة الضرائب و مشوهل
  .وعلى املستوى السياسي لقبول هذه اإلصالحات فيجب توفري البيئة السياسية املناسبة

ولكن البد من التأكيد على حقيقة أن الدول النامية هي األكثر تضررا من حترير التجارة، "         
  .75"لذلك البد وأن يبدأ التحرير بزيادة الصادرات قبل حترير االسترياد

نه البد أن يتم يف البداية االهتمام بالوسائل اليت تؤدي من أجل حترير التجارة، فإف ،عليهو           
ن االقتصاد رفع القيود على الواردات، وإال فإ تأيت خطوة ، مث بعد ذلك،إىل عملية زيادة الصادرات

سيتعرض حتما لرتيف من العمالت األجنبية مقابل الواردات، مث يتم تدهور الصناعات املنافسة 
 مما ينعكس سلبيا على معدالت النمو وتوزيع ، ويتم تزايد العجز يف ميزان املدفوعات،للواردات

  .  76الدخل القومي
  
  
  

                                                 

  .40ص . 2009/ 2008 حممد صفوت قابل، منظمة التجارة العاملية وحترير التجارة الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -  73
  .40ملرجع ، ص ا حممد صفوت قابل، نفس -  74
  .41  حممد صفوت قابل، نفس املرجع ، ص-  75
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  الفرع الرابع 
  السياسات التجارية اجلزائرية

  
  :زت باخلصوص بثالث مراحل تتمثل فيما يلي       إن السياسة التجارية اجلزائرية متَي

  
 1969-1962  جلزائرمرحلة الرقابة على ا: أوال

ورثت اجلزائر عقب االستقالل نظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فرنسا يف املبادالت التجارية        
 ومن .تماد مجلة من القوانني واملراسيم، ومن هنا فقد أدى مبتخذي القرار إىل اع77مع العامل اخلارجي

تجارة اخلارجية معتمدة يف ذلك على مبدأ خالل هذه املراسيم والقوانني حاولت اجلزائر تنظيم ال
  قامت الدولة بإتباع جمموعة من اإلجراءات - مبدأ الرقابة–الرقابة، ومن أجل حتقيق هذا املبدأ 

  :78 نظام احلصص والتجمعات املهيمنة للشراء على الصرف والرسوم اجلمركية وكالرقابة
مالية كبح الواردات الك ويه الوارداتإعادة توجن اهلدف من هذا اإلجراء هو  فإعليه،و       

محاية اإلنتاج الوطين وحتسني امليزان التجاري يف ظل احتياطات صرف واحلفاظ على العملة الصعبة، و
            .79قليلة

، تأكد بأن اجلزائر تنتهج سياسة االحتكار، إلعطائها لبعض الشركات الوطنية 1967سنة يف و       
  .81بواسطة قانون، وذلك 80عض املواد كالشركة الوطنية للمعادنسلطة احتكار استرياد ب

  
  1989  -1970احتكار الدولة للتجارة اخلارجية : ثانيا

قرار مت إ، إذ 82 أخرىازدادت حدة هذا االحتكار مع متديده إىل نشاطات       يف هذه الفترة 
 83ف املؤسسات العموميةاحتكار التجارة اخلارجية من طرجمموعة من اإلجراءات، نذكر من بينها 
  . 84كل واحدة حسب املنتوج املتخصص فيه

                                                 

 .31، ص 2006، 04، عدد 1970-2002) ( صاحل تومي، عيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر  -  77
  .32، ص ي، عيسى شقبقب، نفس املرجع توم صاحل-  78
  .32   صاحل تومي،  عيسى شقبقب، نفس املرجع ، ص-  79
  .60، ص املر جع السابق نعيمي بنوري وغراس عبد احلكيم، -  80
  .1967 ماي 05املؤرخ يف  37 قانون رقم -  81
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وجتدر اإلشارة إىل أن اهلدف من هذا االحتكار هو التحكم يف التدفقات التجارية وكذلك        
  .القتصادي واالجتماعيإدماجها يف إطار التخطيط املركزي لكل من النمو ا

 فقامت ركيبة السلعية لكل من الصادرات والواردات       أما بالنسبة لتطور امليزان التجاري والت
  .  واالسترياد85بسن قوانني تتضمن شروط تتعلق بالتصدير

  
 .مرحلة حترير التجارة اخلارجية: ثالثا

كذلك الزيادة يف عبء املديونية ، و1986 عرفتها اجلزائر يف سنة        بعد األزمة البترولية اليت
إىل إصالح قطاع التجارة اخلارجية، بإلغاء كل  عمدت لدولية،املنظمات اكذا ضغط  واخلارجية،

األحكام التنظيمية ختول مؤسسات الدولة ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو 
  . 86احتكار تسويق منتوجات أو خدمات

سا يف جمال أن اجلزائر ورثت عقب استقالهلا نظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فرناخلالصة        و
املبادالت التجارية، إال أن اجلزائر فقد عمدت خالل مسريا التنموية إىل فرض الرقابة على التجارة 

  .اخلارجية، وبعد ذلك قامت اجلزائر بتحرير جتارا اخلارجية
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                          

  .60، ص  السابق نعيمي بنوري وغراس عبد احلكيم، املرجع-  82
 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة اخلارجية، العدد 1978  فرباير سنة11 املوافق 1398ريع األول عام  3  مؤرخ يف02-78 ، قانون رقم2 املادة -  83
7.  

  .32 صاحل تومي،  عيسى شقبقب، املرجع السابق، ص -  84
  .14 يتضمن حترير جتارة التصدير، العدد 1974 يناير سنة 30 املوافق 1394 حمرم عام 6 مؤرخ يف 11-74 أمر -  85
 يتضمن إلغاء مجيع األحكام التنظيمية اليت 1988 أكتوبر سنة 18 املوافق 1409 ربيع األول عام 7 مؤرخ يف 201-88، مرسوم 1 املادة -  86

  .42ادي أو احتكار للتجارة، العدد ختول للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتص
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   املطلب الثاين
   مبادئها ووظائفهااملنظمة العاملية للتجارةآليات 

  
 جمموعة من التطورات اليت آلت يف النهاية إىل إنشاء ،1947 منذ عام اتفاقية اجلاتشهدت       

)Genève(" جنيف"جولة   بدءا من مفاوضات87املنظمة العاملية للتجارة
 -1947 سنة 88

)Annecy(" أنسي"،جولة أو دورة 1948
)Torquay(" توركاي"، جولة 1950-1949 سنة 89

90 
)Genève(" جنيف"،جولة 1951- 1950سنة 

)Dillon(" ديلون"،جولة 1956 سنة 91
-1960 سنة 92

، جولة 94)1979-1973(، جولة أو دورة طوكيو )1967- 1964( 93جولة أو دورة كيندي، 1961
   .95)1994-1986(واي جأو دورة أورو

ن اتفاقية مراكش املنشئة للمنظمة العاملية للتجارة دخلت حيز التنفيذ يف أول إ       وأخريا، ف
 :ادة األوىل من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية على أنهحيث نصت امل.م1995يناير 

، ومن مث فان املنظمة "تنشأ مبقتضى هذا منظمة التجارة العاملية املشار إليها فيما بعد باسم املنظمة"
  .96العاملية للتجارة هي عبارة عن إطار قانوين ومؤسسي لنظام التجارة متعدد األطراف

                                                 

  .112، ص بقاملرجع السا صادق بوشنافة، -  87
 بند من بنود التعريفات 45000 دولة إذ كانت هناك مفاوضات مجركية حيث مت ختفيض حوايل 23 عدد الدول املشاركة يف هذه اجلولة - 88

  .اجلمركية
  .كية بند من بنود التعريفات اجلمر5000 دولة حيث قامت هذه اجلولة بتخفيض التعريفة اجلمركية حبوايل 13 عدد الدول املشاركة -  89
  . تنازل تعريفي8700 دولة حيث عملت هذه اجلولة على تقدمي تنازالت تقدر حبوايل 38 عدد الدول املشاركة -  90
  . مليار دوالر2.5 دولة حيث قامت هي األخرى بتخفيضات يف التعريفات اجلمركية مقدارها 33 شاركت يف هذه اجلولة -91
تنازل تعريفي بقيمة 4400 اتفاق التعريفة مع دول اموعة االقتصادية األوربية و انتهت بإقرار  دولة مت يف هذه اجلولة عملية تنسيق26 شاركت -92

  .  مليار دوالر4.9سلع تقدر ب
 مليار 40 دولة شاركت يف هذه اجلولة إذ تطرقت إىل التعريفات واإلجراءات املضادة لإلغراق وقدرت التعريفات اجلمركية املنخفضة مبقدار 53 -  93
     .دوالر

 مليار دوالر، أيضا املعاملة التفضيلية 155 دولة ، قامت هذه اجلولة بتخفيض التعريفات اجلمركية فقدرت حبوايل 99 يف هذه اجلولة شاركت -  94
ذلك التجارة يف للدول النامية، عقد اتفاقات قانونية من أجل حتديد آثار التدابري التعريفية، و اتفاقيات خاصة بلحوم األبقار، منتجات األلبان، وك

  .الطائرات املدنية
 دولة حيث مت إدخال جتارة اخلدمات، امللكية الفكرية، أيضا املعاملة اخلاصة للدول النامية، منع اإلغراق، و اختتمت 103شاركت يف هذه اجلولة -  95

  . اجلولة بالتوقيع على إنشاء املنظمة العاملية للتجارة
 www.wikipedia.org: موقع األنترنت-  96
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يف املنظمة العاملية  سنحاول يف هذا املطلب دراسة كل من آلية اختاذ القرارات ، تقدممما            
 إىل هذه اآلليات البد أن مبادئ املنظمة ووظائفها، ولكن قبل التطرقآليات االنضمام،  للتجارة،
 ألن من بني هذه األجهزة ما يقوم بآلية تقييم السياسات ، إىل اهليكل التنظيمي للمنظمةنتعرض

  . وذلك من خالل الفروع التاليةالتجارية 
  

  الفرع األول  
   اهليكل التنظيمي للمنظمة

 
إن أي منظمة دولية بصفة عامة تشرف على مباشرة اختصاصاا ووظائفها جمموعة             

متكاملة من األجهزة، إن هذه األخرية يف الغالب ال خترج عما اتفق عليه فقهاء القانون الدويل، 
ك جرت عليه املمارسة املعتادة يف التنظيم الدويل، هذه األجهزة عادة تتركز يف ثالثة أجهزة وكذل

  :رئيسية حيث تتمثل فيما يلي
  

 تكون العضوية يف هذا اجلهاز متاحة جلميع أعضاء املنظمة، هذا اجلهاز يكون : جهاز عام-1
ار جمموعة من التوصيات أو خمتص بالنظر يف كافة املسائل اليت تناط به، وكذلك القيام بإصد

  .القرارات
 

 إن هذا اجلهاز يكون إما حمدود العضوية أو متثل فيه سائر الدول األعضاء، :جهاز تنفيذي -2
وخيتص هذا اجلهاز باختاذ اإلجراءات الالزمة مبا يتفق مع ميثاق وأهداف املنظمة وهذا من أجل 

  .تنفيذ توصياا أو قراراا
 

 ويتكون من جمموعة من "األمانة العامة"يطلق على هذا اجلهاز عادة اصطالح  :جهاز إداري -3    
 .98" يرأسهم أمني عام97املوظفني الدوليني

                                                 

 أبريل 11 يعرف املوظف الدويل حسب ما أسنده فقه القانون الدويل إىل  الرأي االستشاري الذي قامت بإصداره حمكمة العدل الدولية يف  - 97
 كل من يعمل لدى املنظمة بأجر أو بدونه،بصفة دائمة أو مؤقتة ويكون مكلفا بواسطة أحد أجهزة املنظمة مبباشرة أو املساعدة يف: "  بأنه1949

  . 41، ص 1995-1994عصام زنايت، القضاء الدويل اإلداري، دار النهضة العربية، ."مباشرة إحدى وظائفها
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 إن هذا اجلهاز خيتص بإدارة أمور املنظمة، وكذلك معاجلة القضايا اليومية للمنظمة، وأيضا          
  .رتيب اجلداول اخلاصة بأعمال اجلهازينتز العام وكذلك اجلهاز التنفيذي واإلعداد الجتماعات اجلها

 بل تتشكل ،جتدر اإلشارة إىل أن املنظمات الدولية ال تقتصر بالضرورة على هذه األجهزة و         
يف القيام مبهام ذات جبانبها أجهزة وجلان ثانوية تقوم خبدمة غاياا، وتتخصص هذه األجهزة واللجان 

ن أجله املنظمات الدولية، وذا حيق للمنظمات الدولية تكون على صلة مبا تأسست منوع خاص و
 يرد النص ملأن تقوم بإنشاء ما تراه الزما من فروع ثانوية سواء خول هذا احلق مبوجب ميثاق أو 

  .عليها صراحة
شذت عن القاعدة العامة يف "ملنظمة العاملية للتجارة بأا يتضح لنا عند التطبيق على ا          

  .99. "سائد للمنظمات الدولية عندما أنشأت جهازين يضطلعان باختصاصات الس العامالتكوين ال
فيمثل كل من الس العام واملؤمتر الوزاري كافة األعضاء على قدم املساواة دون أي متييز           

ترة ما بني أدوار كما أنه يف ف. من الناحية النظرية سواء بني الدول املتقدمة و الدول النامية واألقل منوا
  . االنعقاد قد يؤدي أحدمها مهام اآلخر

من هنا ال جيب االقتصار عند دراسة أجهزة املنظمة العاملية للتجارة على تلك املنصوص           
عليها يف اتفاقية مراكش، بل التطرق كذلك إىل تلك الواردة يف االتفاقات الدولية التجارية متعددة 

  . 100األطراف
  
I - هزة العامةاألج.  

تتمثل يف املؤمتر الوزاري، الس العام، األمانة، جهاز تسوية املنازعات، وآلية استعراض           
  .السياسات التجارية كل هذه األجهزة نصت عليها اتفاقية مراكش

  
  
  

                                                                                                                                                          

  . 408 ص  ،2007  حممد عبيد حممد حممود، منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية، دار الكتب القانونية، مصر، -  98
  . 409، ص نفس املرجع، حممد عبيد حممد حممود.-  99

  .38 -37ص ، 2006، ، مصرمصطفى سالمة، منظمة التجارة العاملية، النظام الدويل للتجارة الدولية، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة -  100
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 .املؤمتر الوزاري-أ
ملية للتجارة كما يعترب  يعترب أعلى سلطة يف املنظمة العا       أو ما يعرف بالس الوزاري حيث

الشق األول من جهازها العام ، إذ تطرقت اتفاقية مراكش بالنسبة هلذا اجلهاز يف مقدمة أجهزة 
املنظمة العاملية للتجارة، حيث تكفلت جمموعة من النصوص ببيان تشكيله و فروعه و اختصاصاته 

  .و كذلك طريقة التصويت فيه
  
  تشكيل املؤمتر الوزاري وفروعه -1

، وميثله وزراء التجارة واالقتصاد 101املنظمة ءن ممثلي مجيع أعضاؤمتر الوزاري ميتكون امل           
وجيتمع املؤمتر الوزاري مرة كل سنتني على األقل، إال أن االتفاقية مل توضح  يف الدول األعضاء،

بدو يف حقيقة األمر مواعيد االجتماع أو مدته أو عدد وفود الدول الذين يسمح هلم بتمثيل دوهلم، وي
  .أن هذه العملية تترك لالئحة الداخلية للمؤمتر

 يف 1996من شهر ديسمرب عام 13-9وقد انعقد املؤمتر الوزاري األول خالل الفترة"           
 يف مدينة 1998 من شهر مايو عام 20- 18سنغافورة، أما املؤمتر الثاين للمنظمة انعقد خالل الفترة 

يف مدينة 1999 نوفمرب عام 30 خالل الفترة ا املؤمتر الوزاري الثالث فقد انعقدجنيف بسويسرا،أم
 2001 من شهر نوفمرب عام 14- 9سياتل األمريكية، أما املؤمتر الوزاري الرابع فقد انعقد خالل الفترة 

 2003  سبتمرب عام14- 11يف مدينة الدوحة بقطر، أما املؤمتر الوزاري اخلامس فقد انعقد خالل الفترة 
 ديسمرب 18- 13يف مدينة كانكون باملكسيك، أما املؤمتر الوزاري السادس فقد انعقد خالل الفترة 

  . 102" يف مدينة هونج كونج بالصني2005عام 
  حسب نص املادة الرابعة فقرة السابعة جلان، واليت تتمثل يف كما أن الس الوزاري ينشئ            

  . وجلنة للميزانية واملالية واإلدارة، وجلنة لقيود ميزان املدفوعات،تنميةجلنة للتجارة وال           
  
  
  

                                                 

  ". األعضاءينشأ مؤمتر وزاري يتألف من ممثلي مجيع:" "  تنص الفقرة األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية مراكش على أنه-  101
الغرض والتحديات "   إمساعيل عبد ايد احمليشي، اجلماهريية العربية الليبية ومنظمة التجارة العربية ،التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية -  102

  .64  ،ص2007أمام الدول العربية املنعقد يف مسقط سلطنة عمان، منشورات املنظمة العربية اإلدارية ،
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  . اختصاصات املؤمتر الوزاري-3 
إن اتفاقية مراكش للمنظمة العاملية للتجارة وسعت من دائرة اختصاصات املؤمتر الوزاري من         

  :  ني هذه االختصاصات ما يليأجل اإلحاطة مبجمل مهام وأهداف املنظمة العاملية للتجارة، من ب
 يتخذ املؤمتر الوزاري قرارات االنضمام ويوافق على شروط اتفاق  االنضمام ، بأغلبية ثلثي -        

 . 103أعضاء املنظمة
 جيوز للمؤمتر الوزاري يف ظروف استثنائية أن يقرر اإلعفاء من التزام مفروض على أحد -        

و أي من اتفاقات التجارة متعددة األطراف شرط أن يكون مثل هذا األعضاء مبوجب هذا االتفاق، أ
  .104القرار قد اختذ بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء ما مل يرد خالف ذلك

 للمؤمتر الوزاري سلطة عدم تطبيق االتفاقيات التجارية متعددة األطراف بني أعضاء -        
 . 105معنيني

ر العام ويعتمد األنظمة اليت حتدد سلطات املدير العام وواجباته و  يعني املؤمتر الوزاري املدي-        
 . 106شروط خدمته وفترة شغل املنصب

من هنا ميكن القول أن املؤمتر الوزاري يقوم بالصالحيات الرئيسية للمنظمة ويتخذ مجيع          
  . 107الترتيبات الضرورية لذلك

  
  .التصويت يف املؤمتر الوزاري-4

صل يف املنظمة العاملية للتجارة يف نظام التصويت أن تستمر يف اختاذ القرارات بتوافق إن األ         
ومىت تعذر التوصل إىل قرار بتوافق اآلراء، يتخذ القرار يف املسائل املعروضة بالتصويت، ما مل  اآلراء،

 . 108و لكل عضو يف اجتماعات املؤمتر الوزاري ولس العام صوت واحد. يرد خالف ذلك
  
 

                                                 

  .  من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية2 فقرة 12ادة  امل-103
  . من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية3فقرة  9املادة  -104
  . من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية13 املادة -105

  .ة من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملي2 فقرة 6  املادة-  106
  .37، ص2010  حمفوظ  لعشب، املنظمة العاملية للتجارة، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، -  107
  . إلنشاء منظمة العاملية للتجارة من اتفاقية مراكش9املادة -  108
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  .الس العام-ب 
إن الس العام يعترب احملرك احلقيقي للمنظمة، ألنه يقوم جبميع األنشطة اليومية املتعلقة "         

 من املادة الرابعة من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة 2نصت فقرة قد ، و109"باملنظمة العاملية للتجارة 
  ".  من ممثلي مجيع األعضاءينشأ جملس عام يتألف:" التجارة العاملية على أنه 

حيث يأيت الس العام يف املرتبة التالية ، ومن مث ال فرق يف عضويته بني الكيانات الكربى أو          
 فعضويته تعتمد على مبدأ املساواة التامة بني أعضائه وميثلون فيه مجيعا مثل املؤمتر ،الصغرى
  . 110الوزاري

 ممثلي مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية  والذين يلتقون   فيتكون الس العام من        
مره كل شهرين لتصريف أعمال املنظمة، ويشمل بصفة عامة السفراء ورؤساء الوفود يف جنيف 
ولكنه يشمل أحيانا مسؤولني مرسلني من عواصم الدول األعضاء، وينعقد عدة مرات يف العام يف 

  .املقر جبنيف
 فانه جيتمع يف أي وقت مالئم يف الفترة ما بني مؤمترين وزاريني حبيث ،اإلضافة إىل ذلكب         

يصبح يف تلك الفترة ميارس صالحيات واسعة ضمن حدود ما رمسته االتفاقية وحيدد نظامه الداخلي 
  . 111ويصادق عليه

  . 112"صل بني اجتماعاتهحيل حمل الس الوزاري يف الفترات اليت تف" كما أن الس العام          
 أمانة عامةله  وانعقاده، مقام املؤمتر الوزاري يف فترات عدم يقوم الس العامأي           
  . وله أربعة نواب عام، ومدير،)سكرتارية(
   
   . اختصاصات الس العام-1
ما يكون ذلك ن الس العام جيتمع حسبإ ف، من اتفاقية مراكش2 فقرة 4حسب نص املادة           

هنا فان الس العام يف مقدوره أن يواجه القضايا املستجدة على ساحة التجارة الدولية،  مناسبا، ومن
                                                 

، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ) GATS( رانيا حممود عبد العزيز عمارة، حترير التجارة الدولية وفقا التفاقية اجلات يف جمال اخلدمات -  109
  .60، ص 2008

  . 416 حممد عبيد حممد حممود، املرجع السابق، ص -110
  .37حمفوظ لعشب، املرجع السابق، ص  -  111
ص  ،2002رة،  عاطف السيد، اجلات والعامل الثالث، دراسة تقوميية للجات وإستراتيجية املواجهة،الطبعة األوىل،،جمموعة النيل العربية، القاه- 112

33.  



  بالمنظمة العالمية للتجارة         عالقة السياسات التجارية                           الفصل األول

 39

وهذه ميزة تنظيمية حتسب ملنظمة التجارة العاملية بامتالكها " دون أن ينتظر النعقاد اجتماع وزاري، 
  . 113"صاصاتاجلهاز التنفيذي دائم التواجد، واسع العضوية، متعدد االخت

جممل نشاطات منظمة العاملية للتجارة ميارسها الس العام، فيباشر هذا أن وجتدر اإلشارة إىل         
  ".114اختصاصات متعددة ختتلف طبيعتها فهي إما إدارية أو رقابية أو قضائية" األخري
  :فيختص الس العام حسب ما نصت عليه اتفاقية مراكش على ما يلي        

عقد الس العام  حسبما يكون ذلك مناسبا لالضطالع مبسؤوليات جهاز تسوية املنازعات  ين-
    .فيعد هذا االختصاص قضائي . 115املشار إليها يف وثيقة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات

 ينعقد الس العام حسبما يكون ذلك مناسبا لالضطالع مبسؤوليات جهاز مراجعة السياسة -
  .ويعترب هذا االختصاص رقايب. 116ملشار إليها يف آلية مراجعة السياسة التجاريةالتجارية ا

        ومن مث إىل جانب األعمال العادية اليت يقوم ا الس العام فهو جيتمع على هيئتني وهي كما 
  .سبق ذكره هيئة كجهاز حلسم املنازعات التجارية وكذلك جهة لتقييم السياسات التجارية

جيتمع يف الوقت املناسب من أجل إعفائه من الوظائف " وجتدر اإلشارة إىل أن الس العام         
اخلاصة بتسوية الرتاعات واملعرب عنها سابقا لتأخذ استقالليتها وتعني رئيسها وحتدد نظامها 

  . 117الداخلي
اصة بفحص جيتمع الس العام يف وقت مالئم من أجل إعفائه من الوظائف اخل" أيضا         

  . 118السياسة التجارية اليت ميكن للجنتها أن حتدد نظامها الداخلي وتعني رئيسها
جملس لشؤون التجارة يف :  إن الس العام يقوم باإلشراف العام على االس النوعية واليت تتمثل يف-

من حقوق السلع، وجملس لشؤون التجارة يف اخلدمات، وجملس لشؤون اجلوانب املتصلة بالتجارة 
  . 119امللكية الفكرية

                                                 

  . 416، ص  السابقاملرجع حممد عبيد حممد حممود، -  113
  .41مصطفى سالمة، املرجع السابق ص  -  114
  . من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية3 املادة الرابعة فقرة -  115
  .  من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية4 املادة الرابعة فقرة -  116
  .38فوظ لعشب، املرجع السابق، ص حم -  117
  . 38، ص حمفوظ لعشب، نفس املرجع -  118
  .  من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية5املادة الرابعة فقرة -  119
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 إن الس العام يشرف على جلان التجارة والتنمية، وقيود ميزان املدفوعات، وامليزانية واملالية -
  120.واإلدارة املنشئة من قبل املؤمتر الوزاري، ويسند إليها ما يراه من مهام

مات الدولية احلكومية األخرى اليت  يتخذ الس العام الترتيبات املناسبة إلقامة تعاون فعال مع املنظ-
  .هلا مسؤوليات تتصل مبسؤولية املنظمة

 من اتفاقية مراكش يف اعتماد األنظمة 3 فقرة 7يتمثل االختصاص اإلداري طبقا للمادة و         
  .املالية و تقديرات امليزانية السنوية

  
  .    فروع الس العام-2

تفاقية مراكش فانه تنشأ عدة جمالس كأجهزة متخصصة منبثقة حسب نص املادة الرابعة من ا         
جملس لتجارة السلع، جملس اخلدمات، جملس امللكية الفكرية، : عن الس العام، واليت تتمثل فيما يلي

  .والذي سنتطرق إليها بالتفصيل يف األجهزة املتخصصة
جلنة التجارة والبيئة : أخريني تابعتني له مهاجتدر اإلشارة أيضا إىل أن الس العام أنشأ جلنتني         و

  .وجلنة االتفاقيات اإلقليمية
  
  نظام التصويت يف الس العام -3

إن نظام التصويت يف الس العام ال خيتلف عما هو معمول به يف املؤمتر الوزاري، فلكل          
فعندما ال واة جلميع األعضاء، عضو يف الس العام صوت واحد، و يعترب حق مكفول على قدم املسا

أما . يعترض أحد األعضاء رمسيا على القرار قبل إصداره، فيتم اختاذ قرارات الس العام بتوافق اآلراء
  . يف حالة التعذر فال مناص من اللجوء إىل عملية التصويت

ألعضاء احلاضرين ما مل إن الس العام يصدر قراره يف املسألة املعروضة عليه بأغلبية أصوات ا         
يرد خالف ذلك يف هذه االتفاقية أي اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة العاملية للتجارة أو يف اتفاق 

  . 121التجارة متعددة األطراف

                                                 

  .  من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية7 املادة الرابعة فقرة-120
  .  إلنشاء منظمة التجارة العاملية  من اتفاقية مراكش1 املادة التاسعة فقرة -121
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إن الس العام يتخذ قراره باعتماد تفسريات التفاقية مراكش يف إطار االختصاصات اليت            
  . 122ة أرباع األعضاء وذلك بأغلبية ثالث،ختول له

  
  .األمانة -3
إن املنظمة العاملية للتجارة كشأن املنظمات الدولية األخرى هلا أمانة عامة أو ما يعرف            

اجلهة املعينة بإدارة أعمال ومهام املنظمة العاملية للتجارة ويقع مقرها يف بالسكرتارية، حيث تعترب 
تنشأ أمانة للمنظمة يرأسها : " من اتفاقية مراكش على أنه1فقد نصت املادة السادسة فقرة  .جنيف

مدير عام، يعني املؤمتر الوزاري املدير العام، و يعتمد األنظمة، اليت حتدد سلطات املدير العام وواجباته 
  . 123"و شروط خدمته و فترة شغل املنصب

 إذ يتم انتخابه هلذا املنصب فاملدير العام يعترب أعلى سلطة، فمدة عهدته هي أربع سنوات،           

  .من قبل الدول األعضاء على أساس تنافسي من بني املرشحني هلذا املنصب

 من اتفاقية مراكش يعينهم 3أما بالنسبة ملوظفي األمانة العامة فحسب املادة السادسة فقرة            
  .دها املؤمتر الوزارياملدير العام و حيدد واجبام و شروط خدمتهم، وفقا للقواعد اليت يعتم

، أي أن املدير 124فموظفو األمانة العامة يتمتعون باالستقالل عن الدول اليت ينتمون إليها           

  . العام والعاملني معه خيضعون فقط ألحكام املنظمة العاملية للتجارة حيث هلم طابع دويل حمض

نهم كوادر متخصصة تساعد مجيع األقسام  موظفا م630ويقدر عدد العاملني فيها حبوايل "           
واللجان يف عملها، لديها طاقم من االقتصاديني واإلحصائيني الذين يقومون بالدراسات والتحليل 

   ".125حول التجارة والسياسات التجارية
 فال جيب أن نقتصر على ما أوردته املادة ،ومن أجل أن نبني اختصاصات األمانة العامة           
 من اتفاقية مراكش، واليت تتمثل يف املهام اإلداري للمدير العام وجهاز األمانة اليت تتصل السابعة

                                                 

  .      إلنشاء منظمة التجارة العاملية من اتفاقية مراكش 2 املادة التاسعة فقرة -  122
  . إلنشاء منظمة التجارة العاملية  من اتفاقية مراكش2 و1 املادة السادسة فقرة  -  123
  .30، ص 2006  خليل حسني، كتاب السياسات العامة، دار املنهل اللبناين، بريوت،-  124
  . 17، ص 2009، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمل املؤمترات، اجلمهورية اليمنية، املؤسسي ملنظمة العاملية للتجارةمتام الغول، اإلطار -  125
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بتقديرات امليزانية السنوية للمنظمة وكذلك بياناا املالية، بل جيب أن ننظر إىل مجيع االتفاقات 
  .قانونيةفنية، و: امللحقة باتفاقية مراكش، ومن هنا فقد تضمنت اختصاصات األمانة من وجهتني

 املتعلق بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم 2        فحسب املادة السابعة والعشرون من امللحق  
 . 126تسوية املنازعات، حيث جاءت معنوية مبسؤوليات األمانة إذ تضمنت جوانب من اختصاصاا

ين عمله على جمموعة باإلضافة إىل ذلك فان جهاز استعراض السياسة  التجارية هو اآلخر يب         
تقرير تعده األمانة على مسؤوليتها استنادا إىل املعلومات املتاحة هلا وتلك اليت : " من التقارير منها

يقدمها العضو املعين أو األعضاء املعنيني، وتلتمس األمانة توضيحات من العضو املعين أو األعضاء 
  . ما سنتطرق إليه بالتفصيل يف هذه املذكرةوهذا." املعنيني بشأن سياساا وممارساا التجارية

  :ن األمانة العامة تقوم بتنفيذ املهام واالختصاصات التاليةإ ف،وهكذا         
 تقدمي كل من املساعدة اإلدارية وكذلك التقنية ألقسام أجهزة املنظمة العاملية للتجارة ، وذلك أثناء -

  .ت أو اليت سيتم التوصل إليهاالعمليات التفاوضية وتطبيق االتفاقيات اليت مت
  . تقوم األمانة العامة بتقدمي املساعدة التقنية للبلدان النامية وباألخص البلدان األقل منوا- 
عمل حتليالت للسياسات التجارية من قبل اقتصادي منظمة التجارة العاملية  قياس األداء التجاري و-

  . 127وخربائها اإلحصائيني
نيني بتقدمي االستشارات القانونية يف املنازعات التجارية املعروضة باألخص يف كل  قيام اخلرباء القانو-

  .من جمال الترمجة وجمال سوابق اجلات األوىل
  .  تقدم األمانة العامة إىل الكيانات الراغبة يف االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة املشورة والنصح-

ت املدير العام تقدمي التقرير السنوي إىل جلنة املوازنة واملالية          ويف األخري، يدخل ضمن صالحيا
 وكذا مشروع امليزانية لتفحصهما وتقدم توصياا املتعلقة باملوضوع إىل الس العام الذي ،واإلدارة

  . 128هو صاحب الصالحية يف املصادقة عليه

                                                 

  :حيث نصت على أن  من  املتعلق بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعات،2 تنص املادة السابعة والعشرون من امللحق -  126
   تتوىل األمانة مسؤولية مساعدة فرق التحكيم بوجه خاص يف اجلوانب القانونية والتارخيية واإلجراءات لألمور املعروضة، و تقدمي الدعم الكتايب -1" 

  .و الفين
نالك حاجة أيضا إىل تقدمي مشورة ومساعدة  تساعد األمانة األعضاء فيما يتصل بتسوية املنازعات بناء على طلب األعضاء، إال أنه قد تكون ه- 2

وهلذه الغاية، تتيح األمانة خبريا قانونيا مؤهال من قسم التعاون الفين يف منظمة التجارة . إضافيتني يف جمال تسوية املنازعات لألعضاء من البلدان النامية
  ".العاملية ألي عضو من البلدان النامية بطريقة تضمن استمرار حياد األمانة

  .424حممد عبيد حممد حممود، املرجع السابق، ص  -  127
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  . جهاز تسوية املنازعات-4
ليس جديدا على املنظمة العاملية للتجارة، فقد كان هذا اجلهاز إن نظام تسوية املنازعات             

موجودا يف اتفاقية اجلات، ولكن بعد إنشاء املنظمة العاملية للتجارة أصبح هذا النظام أكثر شفافية 
  .ومشولية

من أبرز ما جاءت به جولة أوروجواي إحداث نظام شبه متكامل لتسوية الرتاعات             و
  .129جارية، يف إطار منظمة التجارة العامليةالدولية الت

 مت وضع تفاهم حول تسوية املنازعات بني الدول األعضاء يف املنظمة مت ،ففي هذه اجلولة            
فيه حتديد ااالت اليت يغطيها هذا النظام وإدارته وأحكامه العامة، واملشاورات اليت تتم بني األعضاء 

  . 130 هليئة تسوية املنازعاتحلل اإلشكال قبل رفع األمر
 من مذكرة التفاهم على إنشاء جهاز تسوية 2 فقرة 2ومن هنا فقد نصت املادة             

  . 131املنازعات
هذا اجلهاز هو السلطة الوحيدة يف منظمة التجارة العاملية الذي يتوىل إنشاء فرق حتكيم             

             .  132تقوم بتسوية املنازعات
باإلضافة إىل ذلك فانه حيدد كيفية تشكيل أعضاء هيئة احملكمني وكذلك اختصاصام             

وشروط مرجعية عملهم وكذلك اإلجراءات اليت يتخذوا والقرارات اليت تصدر عنهم، وأيضا 
                                                                                                                                                          

  .40، ص السابق حمفوظ لعشب، املرجع  -  128
، 26، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد  حتكمية أم احكام ؟"  ياسر احلويش، تسوية الرتاعات يف النظام الدويل التجاري -  129

  .13، ص 2010العدد الثاين ، دمشق، 
  .26 متام الغول ، املرجع السابق، ص -  130
   ينشأ جهاز تسوية املنازعات، مبوجب هذا التفاهم، :" من مذكرة التفاهم على إنشاء جهاز تسوية املنازعات على أنه2 تنص املادة الثانية فقرة -  131

يات املشمولة، ما مل يكن هناك نص آخر يف اتفاق مشمول ليدير القواعد و اإلجراءات وكذلك املشاورات وأحكام تسوية املنازعات الواردة يف االتفاق
لذلك ويتمتع اجلهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم واعتماد تقارير جهاز االستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازالت 

ازعات الناشئة استنادا إىل اتفاق هو اتفاق جتاري عديد األطراف، فان كلمة وغريها من االلتزامات اليت تربم مبوجب االتفاقات املشمولة، وفيما خيص املن
كما ترد فيه تشري فقط إىل تلك األعضاء اليت هي أطراف يف االتفاقية عديدة األطراف، فانه ال حيق إال لألعضاء األطراف يف ذلك االتفاق " عضو"

  .يما يتعلق ذه املنازعاتاملشاركة يف القرارات أو اإلجراءات اليت يتخذها اجلهاز ف
    يقوم جهاز تسوية املنازعات بإعالم االس و اللجان املختصة يف منظمة التجارة العاملية بتطور أي منازعات تتصل بأحكام االتفاقات املشمولة 

  .املعنية
  .هذا التفاهم    جيتمع اجلهاز كلما دعت الضرورة للقيام مبهامه ضمن الفترات الزمنية املنصوص عليها يف 

  ."    يتخذ اجلهاز قراراته بتوافق اآلراء، يف احلاالت اليت تقتضي أحكام و إجراءات هذا التفاهم اختاذ قرار فيها
  . 37، ص 2005دار هومه، ،    مروك نصر الدين، تسوية املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية، الطبعة األوىل ،-  132
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 إمكانية االعتراض على هذه القرارات و عملية استئنافها لدى هيئة االستئناف لتسوية املنازعات حيث
  .القرار الصادر عنها ائيا وأيضا ملزما

هذا النظام من أهم خصائصه أنه وضع إطارا زمنيا من أجل معاجلة املنازعات اليت كانت          
تطول يف اجلات، حيث حددت املدة اآلن بتسعة شهور هذا من تاريخ تشكيل هيئة احملكمني إىل غاية 

ماده من هيئة تسوية املنازعات، أو مدة اثنا عشر شهرا إذا واعت) هيئة احملكمني(صدور قرار هذه اهليئة
 من اتفاقية تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات 20متت عملية استئناف قرار هيئة احملكمني طبقا للمادة 

  .133اليت حتكم تسوية املنازعات
أسها رئيس يعينه أن جهاز تسوية املنازعات يف املنظمة العاملية للتجارة يروجتدر اإلشارة إىل         

  :الس العام، إذ ينظر يف مسائل متعددة من بينها
 يقوم هذا اجلهاز بالتصدي لكافة املنازعات الدولية التجارية وهذا بعد موافقة األطراف املعنية -أ

  .باختصاصه، وعلى ضوء ذلك فان فريق التحكيم لتسوية املنازعات يتشكل من املستشارين واحمللفني
  . تسوية املنازعات حلول اجيابية ألي خالف يرضي مجيع األطراف يوفر جهاز-ب
  . يشرف على تطبيق القواعد الالزمة من أجل حل املنازعات وكذلك تقرير العقوبات الالزمة-ج
 .توفري احلق من أجل استئناف قرارات هيئة املستشارين -د
    
  : آلية أو جهاز استعراض السياسات التجارية-5

ز استعراض السياسات التجارية يقوم بتنفيذ القواعد واإلجراءات اليت يقوم بتحديدها إن جها         
الس العام ، حيث تتعلق بالسياسات و كذلك املمارسة التجارية و تأثريها على سريان قواعد النظام 

  .التجاري الدويل، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذه املذكرة
  
  

                                                 

  : ية تفاهم بشأن القواعد و اإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعات على ما يلي من اتفاق20 تنص املادة -  133
  . اإلطار الزمين لقرارات جهاز تسوية املنازعات-"   

 كقاعدة       الفترة املمتدة من إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية املنازعات و حىت نظر هذا اجلهاز يف تقرير الفريق أو االستئناف من أجل اعتماده هني
.  شهرا يف حالة استئناف التقرير، ما مل تتفق أطراف الرتاع على عكس ذلك12عامة، تسعة أشهر على األكثر يف حال عدم استئناف تقرير الفريق و 

 ، فان مدة 17 من املادة 5 أو الفقرة 12 من املادة 9ويف حالة متديد الفترة املخصصة لتقدمي التقرير من جانب الفريق أو جهاز االستئناف عمال بالفقرة 
  ".    التمديد تضاف إىل الفترات املذكورة آنفا
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. األجهزة املتخصصة-ب  
  .االس، و اللجان: سم األجهزة املتخصصة يف اتفاقية مراكش إىل نوعني       تنق

  
I  -الس  ا. 

 :متارس االس اختصاصها حسب اال الذي يتبعها، و هذه االس تتمثل فيما يلي       
  
  .جملس لشؤون التجارة يف السلع -1   

 تنفيذ مجيع االتفاقيات اليت تشمل  على سريامويشرف هذا الس بتفويض من الس الع       
 وان كان معظم تلك االتفاقيات حتتوي على .ألف-1 متعددة األطراف الواردة يف امللحق التجارة

 كما تكون عضوية ،ما اليت ختضع ملوافقة الس العإجراءاتهجهات متابعة خاصة، ويضع الس 
 أجهزة فرعية عند إنشاءب الضرورة وله حق الس مفتوحة ملمثلي مجيع األعضاء وجيتمع الس حس

  . 134، و تضع هذه األجهزة الفرعية أنظمتها الداخلية مبوافقة الس العاماحلاجة
جلان للوصول إىل :        ومن بني اللجان الفرعية اليت تشكلت من جملس شؤون التجارة يف السلع 

مارسات ضد اإلغراق، جلنة اإلجراءات األسواق، جلان التدابري الصحة والصحة النباتية، جلنة امل
الوقائية، جلنة مراقبة املنسوجات، اللجنة الزراعية، جلان لتقدير القيمة اجلمركية، جلان إلجراءات 
الدعم والرسوم التعويضية، جلان لتراخيص االسترياد، جلان إلجراءات االستثمار املرتبطة بالتجارة، 

  . عامة للمؤسسات التجارية اخلاصةباإلضافة إىل ذلك فانه قد عينت أطراف 
  
  . التجارة يف اخلدمات لشؤونجملس -2
 -م تنفيذ االتفاقيات العامة للتجارة يف اخلدمات ايتابع هذا الس بتفويض من الس الع       

:  ، ويشرف هذا الس على عدة جمموعات من بينها-ب من اتفاقية منظمة التجارة العاملية1ملحق

                                                 

  . إلنشاء املنظمة العاملية للنجارة من اتفاقية مراكش6املادة الرابعة فقرة  -  134
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فوضات حول االتصاالت، وجلنة جتارة اخلدمات املصرفية، كما عينت أطراف عامة يف جمموعة امل
  .135"اجلاتس"اخلدمات املؤقتة ولالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات

  
  . لشؤون اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكريةجملس -3

 -  اتفاقية امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  تنفيذام الس بتفويض من الس العا ويتابع هذ       
 املتبعة من قبل السني اإلجراءات ويعتمد أيضاً نفس -ج من اتفاقية منظمة التجارة العاملية1ملحق 
، ويهتم جملس حقوق امللكية الفكرية ببحث القضايا املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية اليت تكون اآلخرين

  .هلا عالقة بالتجارة
    إن هذه االس تتصرف وفق السلوكات املرتبة  من قبل الس العام واليت تتضمنها االتفاقيات    

  .اخلاصة بكل ميدان
 يوجد جملس التجارة السلعية، وجملس التجارة يف اخلدمات، وجملس ويف األخري ميكن القول أنه       

ون عضوية هذه االس مفتوحة أمام وتك. وتعمل هذه االس حتت إشراف الس العام. التريبس
  .136ممثلي كل الدول األعضاء

  
II-اللجان .  

       كما سبق ذكره هناك جلان متفرعة عن الس العام، اللجان التابعة لس التجارة يف السلع، 
:  كما أن هناك جلان تتشكل مبعرفة املؤمتر الوزاري وهي137.وجلان تابعة لس التجارة يف اخلدمات

، جلنة امليزانية واإلدارة 140، جلنة القيود املفروضة139، جلنة التجارة والبيئة138نة التجارة والتنميةجل
   .141واملالية

                                                 

ة األوىل، املكتب العريب يف رفع كفاءة أداء اخلدمات املصرفية، الطبع) اجلاتس(  سامي أمحد مراد، دور اتفاقية حترير جتارة اخلدمات الدولية -  135
  . 12 ، ص2005للمعارف، 

  اجرياث الل داس، منظمة التجارة العاملية دليل لإلطار العام للتجارة الدولية، تعريب رضا عبد السالم ومراجعة آالسيد أمحد عبد اخلالق، دار -  136
  . 464 و463، ص 2008املريخ للنشر، السعودية، 

 .20، ص2005اآلليات والقواعد العامة واالتفاقيات، املعهد العريب للتخطيط، الكوبت، : لعامليةحسان خضر، منظمة التجارة ا 137- 
، ف وهذا لفائدة الدول األقل تقدما يف إطار وظائف جلنة التجارة والتنمية فإا تفحص دوريا األحكام اخلاصة لالتفاقية التجارية املتعددة األطرا- 138

  . العام والذي بشأا يتخذ اإلجراءات املالئمةوتقوم بعرض تقريرها على الس
  .جلنة التجارة والبيئة تم هذه اللجنة بدراسة تأثري التجارة على البيئة -  139
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        إن هذه اللجان تضطلع باملهام اليت وكلت هلا مبقتضى اتفاقية مراكش، وأيضا اتفاقيات التجارة 
العام، كما أن هلذا األخري أن يقوم متعددة األطراف، وكذلك بأية مهام إضافية يكلفها ا الس 

بتعزيزها بالعديد من اللجان األخرى من أجل حتقيق أهداف املنظمة، و تكون العضوية كما سبق 
جلنة :" جمموعات العمل اليت قامت بالتشكيل مؤخرابني اللجان وذكره مفتوحة جلميع األعضاء، ومن 

جلنة التفاقيات التجارة اإلقليمية، وجمموعة منوا، ودان األقل التجارة والبيئة، وكذلك جلنة فرعية للبل
عمل لإلضافات، وجمموعة عمل لدراسة العالقة بني التجارة واالستثمار، وجمموعة عمل لبحث 

  . 142التفاعل بني التجارة وسياسة املنافسة، وجمموعة عمل إلجراءات الشفافية يف املشتريات احلكومية
صادقة على النظام الداخلي للجان احملددة يف الفقرة السابعة من املادة واجلدير بالذكر أنه يتم امل        

 .      إلنشاء املنظمة العاملية للتجارةالرابعة املنصوص عليها يف اتفاقية مراكش
 

  الفرع الثاين 
   املنظمة العاملية للتجارة آليات

  
لية اختاذ القرارات، كما أن للمنظمة         من بني آليات املنظمة العاملية للتجارة آليات االنضمام وآ

ظل جمموعة من املبادئ اليت ال ختتلف كثريا عن تلك املبادئ اليت سار عليها النظام التجاري الدويل يف 
هذه املبادئ جيب مراعاا وااللتزام ا من قبل الدول  ،143التجارةاالتفاقية العامة للتعريفات و

  .تجارة تسعى إىل حتقيق جمموعة من الوظائفاألعضاء، كما أن املنظمة العاملية لل
  .وعليه سنتعرض إىل كل من آليات املنظمة، مبادئها ووظائفها

   
  
  

                                                                                                                                                          

بالقيود اليت ترد على التجارة "جلنة القيود املفروضة تتقيد بتطبيق أهداف خاصة بكل ما يتعلق مبيزان املدفوعات أيضا تقوم بتقدمي االستشارات  - 140
  . ألهداف ذات عالقة بتوازن ميزان املدفوعات

  .  إن هدف هذه اللجنة هو اإلشراف على املسائل الداخلية للمنظمة العاملية للتجارة-  141
  . 413 حممد عبيد حممد حممود، املرجع السابق، ص -  142
  .49، ص رجع السابق طالب دليلة، امل-  143



  بالمنظمة العالمية للتجارة         عالقة السياسات التجارية                           الفصل األول

 48

  .آليات االنضمام: أوال
إن عملية االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية يقصد ا التأكد من أن الدول األعضاء            

ت التجارية اليت متارسها مجيع الدول األعضاء اجلديدة تتبىن وتواظب على تطبيق نفس السياسا
  . 144األخرى، واليت تتميز بالشفافية والعدالة وإمكانية معرفتها مقدما

لتجارة أن تثبت أن العاملية لنظمة املوجيب على البلدان اليت تقوم بالسعي إىل االنضمام إىل            
قة عن املنظمة قبل أن يسمح هلا االنضمام إىل هذه ممارستها التجارية تتوافق مع مجيع االتفاقيات املنبث

ومن هنا يعد االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة عملية طويلة وكذلك . 145املنظومة التجارية العاملية
  .تعد حافلة بالتفاصيل الدقيقة

م اجلمركية فهذا نظمة العاملية للتجارة ال تتطلب إلغاء مجيع الرسواملباإلضافة إىل ذلك، فان            
 يتم من خالل التفاوض بني الدولة صاحبة الطلب ،نظمةاملغري صحيح، فشروط االنضمام إىل عضوية 

من جهة و الدول األعضاء من جهة أخرى، وهذا من خالل سلسلة من جوالت التفاوض الثنائية 
لبات انضمام وكذلك متعددة األطراف، إن  هذه املفاوضات تفسر شروط معينة من أجل حتديد متط

 .الدولة املعنية إىل املنظمة
 
  :صفة املراقب -أ

نظمة العاملية للتجارة تعد مبثابة عملية تفاوضية تتم املإن عملية احلصول على العضوية يف            
بني احلكومة طالبة االنضمام والدول األعضاء يف املنظمة، إن هذه العملية تبدأ عادة بإعطاء صفة 

  . ملتقدم إىل عضوية املنظمةاملراقب إىل ا
 وكذلك ، ومتطلباا،هذا الترتيب يسمح لألعضاء اجلدد التعرف على ممارسات املنظمة           

فتبدأ الدول اليت هلا صفة املراقب استعدادا . أيضا عملية االنضمامكيفية تقييم السياسات التجارية، و
  .ليب عملها مع أا غري ملزمة بذلكلعملية االنضمام عادة بتغيري قوانينها وكذلك أسا

  
  

                                                 

، الطبعة األوىل، دار "رها السلبية و االجيابية على أعمالنا احلالية و املستقبلية بالدول اخلليجية والعربيةآثا" مسري اللقماين، منظمة التجارة العاملية  -  144
  .56،ص 2003احلامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 

  .56، ص نفس املرجعمسري اللقماين،  145
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  :عملية تقصي احلقائق -ب
إن عملية العضوية يف املنظمة العاملية للتجارة تبدأ عادة عندما تقوم الدولة الراغبة إىل           

. االنضمام بتقدمي طلب إىل املدير العام تطلب فيه بصفة رمسية االنضمام إىل منظمة العاملية للتجارة
وبعد موافقة الس العام على النظر يف الطلب، . طلب إىل مجيع الدول األعضاء يف املنظمةويرسل ال

يتم تشكيل فريق عمل مهمته البدء بعملية التقييم، ويدعى مجيع أعضاء املنظمة إىل املشاركة يف فريق 
لبة العمل، إال أن الفريق يتشكل عادة من الدول األعضاء ذات املصاحل األكرب مع الدول طا

  . 146العضوية
إن عملية تقصي احلقائق الرمسية تبدأ فور تشكيل فريق عمل، وعلى الدول اليت تطلب           

العضوية أن تقوم بتوفري وصف مفصل للفريق جلميع جوانب سياسة التجارة اخلارجية اليت تقوم 
 بالتجارة للبضائع بتبنيها، ويشمل هذا هياكل التعريفة اجلمركية والتعليمات واللوائح املتعلقة

إضافة إىل تلك احلماية اليت تقوم هذه الدولة بتوفريها حلقوق امللكية الفكرية، كما . 147واخلدمات
يشمل القوانني واألنظمة املتعلقة بالنقد األجنيب وكذلك االتفاقيات القائمة سواء ثنائية أو إقليمية، 

االقتصادية، ويعترب هذا بالنسبة لطاليب وكذلك معلومات لذلك البلد تكون أوسع بالنسبة للمؤشرات 
  .االنضمام للمنظمة بداية عملية شاملة يتم القيام ا

إن أعضاء فريق العمل يقومون بتقييم البيانات اليت تقوم بتقدميها الدولة اليت تطلب العضوية،           
 قوانني هذا األخري وهذا من أجل أن يتمكنوا من تقرير ما إذا كانت سياسات البلد املعين وكذلك

تتوافق مع اتفاقيات منظمة العاملية للتجارة، بعد ذلك يقوم أعضاء فريق العمل بالنسبة للدولة طالبة 
العضوية بتقدمي أسئلة وكذلك مالحظات مكتوبة، أيضا بالنسبة لطاليب االنضمام تتوفر لديهم مساعدة 

 ما تقدم دول أعضاء منفردة املساعدة طوال فنية تقوم بتقدميها األمانة العامة للمنظمة ويف الغالب
فمرحلة مجع املعلومات تستمر إىل حني اقتناع أعضاء فريق العمل بأم قد توصلوا . عملية االنضمام

هذه العملية . بالنسبة للدولة طالبة العضوية إىل فهم كامل وكذلك صادق لنظام جتارا اخلارجية
  .مرحلة التفاوضعموما تستمر إىل ما بعد البدء بعملية 
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 :السياسات التجارية اجلديدة اليت حتددها املفاوضات -ج
عند اكتمال البيانات اخلاصة بالسياسات التجارية احلقيقية للدولة طالبة العضوية لدى فريق            

نظمة العاملية العمل، فيبدأ التفاوض بني الدول املعنية وأعضاء فريق العمل حول شروط االنضمام إىل امل
للتجارة، إن هذه املرحلة تشمل عدة جوالت من املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف حول جداول 

  . 148التعريفة اجلمركية والقيود غري اجلمركية وحرية وصول البضائع واخلدمات إىل السوق
طلب شروط النضمام هذه املفاوضات اليت جتري جنبا إىل جنب مع عملية تقصي احلقائق تت           

  .دةالدولة املعنية إىل املنظمة وهذه الشروط تكون حمد
  
   :استشارات القطاع اخلاص-د

من املهم أن يكون للقطاع اخلاص دور يف املفاوضات وأن يديل بدلوه يف عملية اختاذ            
  . 149القرارات املتعلقة بالسياسة التجارية

ملعنية مع القطاع اخلاص يف احلاالت املزدوجة من أجل حتديد من هنا تتشاور احلكومة ا           
األهداف، وكذلك استراتيجيات البلد املعين فيما يتعلق سواء بإزالة أو ختفيض العوائق اجلمركية وغري 
اجلمركية اليت تقوم بإعاقة التجارة يف صناعة حمددة أو قطاع بعينه، وجتدر اإلشارة إىل أن القطاع 

عموما معروف بأنه هو أول من يعاين من العوائق غري اجلمركية وكذلك القيود اليت الصناعي اخلاص 
تفرض على السوق، وأن هذا القطاع باستطاعته تزويد طاقم التفاوض احلكومي مبعلومات هامة 

  .تكون متعلقة بشىت القطاعات الصناعية
  
  االنضمام، عملية معقدة ويف بعض األحيان مطولة -ه

ملية احلصول على عضوية يف املنظمة العاملية للتجارة قد تكون طويلة خاصة بالنسبة إن ع           
للدول النامية والدول األقل منوا، حيث جيب على هذه األخرية القيام بتغيريات كبرية يف قوانينها 
مة وكذلك أنظمتها وسياساا االقتصادية الداخلية حىت تكون متوافقة مع كل من مبادئ وقواعد املنظ

  . العاملية للتجارة
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إن املنظمة العاملية للتجارة ال تقوم بفرض أية قيود أو مواعيد أخرية من أجل اجناز            
املفاوضات، وإن عملية احلصول على العضوية يف ضوء املفاوضات اليت تقوم ا الدول األعضاء يف 

مام جيب عليها أن تفي بأية قضايا جديدة قد املنظمة العاملية للتجارة قد تطول، إذا الدولة طالبة االنض
  . 150تفرزها االتفاقيات اجلديدة

  
  :املصادقة النهائية -و

عندما يتم االنتهاء من عملية تقصي احلقائق واملفاوضات، يقوم فريق العمل بإرسال إىل            
وكول االنضمام إىل الس العام مسودة تقرير فريق العمل، هذه املسودة تكون مقرونة مبسودة بروت

  . عضوية املنظمة
إن مسودة الربوتوكول تشمل االتفاقيات الثنائية اجلمركية وغري اجلمركية اليت مت االتفاق            
وعندها ستنطبق مجيع . تعلقة حبرية الوصول إىل السوقوكذلك بالنسبة لالتفاقيات امل  عليها،

  . لى مجيع الدول األعضاء يف املنظمةااللتزامات الثنائية أوتوماتيكيا وبالتساوي ع
وعلى املؤمتر الوزاري للمجلس العام للمنظمة أن يقر بأغلبية ثلثي األعضاء هذا الربتوكول            

  . 151الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثالثني يوما على مصادقة حكومة الدولة املعنية عليه
 حيث متنح مبوجبها ، العاملية للتجارة شخصية اعتبارية ميكن القول أن للمنظمة،ويف األخري           

 وكذلك أهلية قانونية من أجل مباشرة مهامها، كما ،للدول األعضاء ما يلزم من امتيازات وحصانات
متنح أيضا ملوظفي املنظمة وممثلي الدول األعضاء من أجل أن تكفل استقاللية ممارستهم لوظائفهم اليت 

  .متيازات واحلصاناتتتصل باملنظمة كافة اال
  
  آلية اختاذ القرارات يف املنظمة: ثانيا

إن اآللية املتبعة يف املنظمة العاملية للتجارة الختاذ القرارات، هي نظام اإلمجاع أي توافق            
الذي كان سائدا يف عهد اجلات، و يعرف اإلمجاع بأنه احلالة اليت يكون العضو فيها حاضرا اآلراء 

  .152 سيتم فيه اختاذ قرار، وأثناء عرض القرار ال يعترض رمسيا عليهيف اجتماع
                                                 

  .59اين، املرجع السابق، ص مسري اللقم -  150
  .124املرجع السابق، ص صادق بوشنافة،  -  151
  .22 متام الغول، املرجع السابق، ص -  152



  بالمنظمة العالمية للتجارة         عالقة السياسات التجارية                           الفصل األول

 52

.   ففي حالة عدم الوصول إىل قرار بتوافق اآلراء يتم التصويت عليه بغالبية أصوات احلضور         
ففي املنظمة لكل عضو صوت واحد دون األخذ باالعتبار حجم جتارته اخلارجية وهذا حسب املادة 

  .قية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة العاملية من اتفا1 فقرة 9
  :واجلدير بالذكر أن آللية اختاذ القرارات يف املنظمة مشاكل ميكن تلخيصها كاآليت           

ليس هلا سفراء لدى املنظمة العاملية للتجارة، هذا على   إن الكثري من الدول النامية واألقل منوا -1
ء يف جنيف معتمدون لدى املنظمة العاملية للتجارة، عكس الدول املتطورة حيث لديهم سفرا

 .ويقوم مبساندم إطار متخصص يف جنيف ويف عواصم بالدهم
ونظرا ملا سبق، فان الكثري من األمور املتعلقة باملنظمة يصعب على الدول النامية واألقل منوا        

ا، خصوصا وإن كثريا من االجتماعات األعضاء يف املنظمة متابعتها واملسامهة يف النقاش الدائر حوهل
، فهناك بعض األمور 153تتم بشكل مواز، أي أن أكثر من اجتماع متخصص يكون يف نفس الوقت

املفاوضات التحضري للمؤمتر الوزاري، :اليت جيب على البعثات يف جنيف متابعتها، من بني هذه األمور
عملية ن العمل أو املفاوضات الثنائية، مع الدول اليت هي يف طور االنضمام على كل من مستوى جلا

 .تسوية املنازعات بني دول أعضاء املنظمة ذوي العالقة
إن املشاركة الفعالة يف بعض النشاطات تكون شبه مستحيلة بالنسبة للعديد من الدول النامية  -2

 وكذلك الدول األقل منوا، ومن هنا حبكم الواقع فان الكثري من األعضاء مستبعدون من اختاذ
 .القرارات، وبالتايل فان القرارات باإلمجاع تعكس رأي من حيضرون فقط هذه االجتماعات

 إن معظم االجتماعات واملفاوضات يقوم بقيادا والسيطرة عليها ممثلو الدول الكبرية  -3
واملتطورة، والذين ميارسون يف كثري من األحوال ضغوطا سياسية على الدول النامية وكذلك 

 .وا وهذا من أجل التأثري على مراكزها التفاوضيةالدول األقل من
 بالنسبة ملشاركة الدول العربية سواء الدول النامية أو الدول األقل منوا أو التأثري يف صنع القرار  -4

يف املنظمة العاملية للتجارة مبا خيدم مصاحلها فيعد أمر شبه غائب، ويعود السبب يف ذلك إىل 
املنظمة يف أعضاء بعثاا يف جنيف، وكذلك ضعف التنسيق ضعف األشخاص املختصني بأمور 
 .يف البعثات العربية بني املختصني
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 كل من األحكام  فإن آلية اختاذ القرارات يف املنظمة العاملية للتجارة تعكس ضعفا يف،إذا            
ارات من طرف وأيضا الشفافية مما يؤدي حتما استبعاد املشاركة يف اختاذ القروكذلك اإلجراءات 
  .الكثري من األعضاء

ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أنه البد من مراجعة الكثري من األحكام واإلجراءات اليت             
إال أا  ، النامية وكذلك للدول األقل منواحيث تبدي امتيازا للدول تتعلق باملعاملة اخلاصة والتفضيلية

  . حسن نوايا الدول األعضاء األخرى من أجل احلصول عليهايف معظمها غري ملزمة، فهي تعتمد على
ن مثل هذا الواقع غري مقبول مبجمله من منظمة دولية إذ أن هذه األخرية تعترب  فإ،ومن مث            
، فقراراا خصوصا تقوم بالتأثري يف العامل على حياة ائمة على كل من األحكام والقواعدنفسها ق

وذلك ليس صعبا ألن املشاكل واملصاعب اليت . آللية البد من إعادة النظر فيهاهذه ا. ماليني الناس
تواجه الدول النامية واألقل منوا على وجه اخلصوص معروفة، وإذا توفرت القوى الضاغطة فيمكن 

   .إحداث التغيري االجيايب
  

   ثالفرع الثال
  مبادئ املنظمة العاملية للتجارة ووظائفها

  

والوظائف خالل قرابة نصف قرن تقريبا أرست جمموعة من املبادئ  1947 "اجلات" إن              
والقواعد الدولية بالنسبة للتجارة يف السلع بني األطراف املتعاقدة، كما أن إنشاء املنظمة العاملية 
للتجارة هي األخرى ثبتت هذه القواعد وكذلك املبادئ حيث طبقتها على جماالت جديدة يف 

  .ثل اخلدمات وأيضا اجلوانب التجارية للملكية الفكريةالتجارة م
  

  مبادئ املنظمة العاملية للتجارة: أوال
، حيث أصبحت املبادئ 1994 "جبات" هي األساس ملا يعرف 1947 "اجلات"إن مبادئ               

  : األساسية للنظام التجاري متعدد األطراف، ومن أهم هذه املبادئ هي
  

  تجارة بدون متييز يف املعاملةال :املبدأ األول
 :من أجل حتقيق ذلك فانه يتم عن طريق    
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  :شرط الدولة األكثر رعاية •
قبلها عضاء املنظمة العاملية للتجارة ومعىن ذلك املساواة يف املعاملة بني مجيع دول أ             

عطاء امتياز لدولة ،حيث أنه لو قامت دولة بإ1947األطراف اليت كانت متعاقدة يف اجلات لسنة 
أخرى تكون عضو يف املنظمة، مثال ختفيض التعريفة اجلمركية على بعض السلع، هذا التخفيض يصبح 
حقا مكتسبا بالنسبة جلميع الدول األعضاء حىت ولو مل تتم عملية التفاوض عليه، فأي ميزة حتصل 

  . رعايةعليها دولة من دولة أخرى تكون حق للجميع مبوجب مبدأ الدولة األكثر
، كما أنه قد 1 للسلع يف نص املادة1994 لسنة "اجلات"كل هذا منصوص عليه يف اتفاقية              

 وكذلك اتفاقية امللكية الفكرية يف 2 إىل كل من اتفاقية اخلدمات يف نص املادة MFNمت إدخال مبدأ 
  .4نص املادة 

اليت تنتمي إىل إقليم اقتصادي معني والدول إال أن هذا املبدأ يستثىن من ذلك الدول              
األعضاء يف االحتادات اجلمركية ومناطق التجارة احلرة وما متنحه لبعضها بعضا من تفضيالت ال 
ختضع ملبدأ الدولة األوىل بالرعاية، واحلماية اليت تفرضها الدول النامية على صناعاا الناشئة، 

  .  154ول الصناعية والدول اليت كانت مستعمرات هلاوالعالقات التجارية التفضيلية بني الد
  

 :شرط املعاملة الوطنية  •
إن هذا املبدأ مينع التمييز يف املعاملة بني البضائع احمللية ومثيالا من البضائع املستوردة، أو              

فكرية التمييز بني اخلدمات أو موردي اخلدمات احملليني واألجانب أو مالكي حقوق امللكية ال
 155.األجانب واحملليني

فبالنسبة للبضائع اليت مت استريادها فما دخلت حدود بلد ما ومت دفع ما يستحق من              
الرسوم اجلمركية، تعترب يف هذه احلالة وكأا سلعة منتجة وطنيا، ويف هذه احلالة ال يتم فرض أي 

 يطبق مثلها على السلعة اليت يتم إنتاجها رسوم إضافية كما أا  ال ختضع ألية إجراءات أخرى ال
  .  1994 من اتفاقية اجلات لسنة 3هذا ما تطرقت إليه املادة لشبيهة أيضا بالسلعة املستوردة واا ووطني

                                                 

ململكة العربية انعكاساا على األنشطة التجارية با وWTO  فهد العيتاين، هاين العمري، مذكرة مقدمة اتفاقيات منظمة التجارة العاملية -  154
  .  29، ص 2008السعودية، الطبعة الثانية،  مسار إدارة أعمال دولية، 
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، )جاتس(  من اتفاقية اخلدمات 17       أما بالنسبة للخدمات فقد مت توضيحها يف نص املادة    
كون هناك امتياز لبعض اخلدمات احمللية وهذا من حيث املعاملة وجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن أن ي

  .الوطنية إذا نص عليه يف جداول التزامات اخلدمات
  

 الشفافية :املبدأ الثاين
يقصد بالشفافية وضوح ومعرفة القوانني والتعليمات واإلجراءات اجلمركية وغري اجلمركية           

اسات التجارية للبلد العضو، وأية تغيريات ميكن أن تطرأ ذات الصلة بالتجارة، وكذلك وضوح السي
  . 156عليها

اليت تفتقر (ويقصد ذا املبدأ أيضا االعتماد على التعريفة اجلمركية وليس على القيود الكمية           
  . 157أي أن تكون التعريفة حمددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية) إىل الشفافية

 الدول اليت يتحتم عليها محاية الصناعة الوطنية، أو عالج العجز يف ميزان عليه، فإنو          
املدفوعات ينبغي عليها أن تلجأ لسياسة األسعار والتعريفة اجلمركية واالبتعاد عن القيود الكمية مثل 

حتديد حجم حصص االسترياد، والسبب يف ذلك يرجع إىل أنه يف ظل قيود األسعار ميكن بسهولة 
  .  احلماية أو الدعم الذي مينح للمنتج احمللي

  .إن مبدأ الشفافية يتم حتقيقه عن طريق ما يعرف بآلية تقييم السياسات التجارية          
عن أية تغيريات يف القوانني واإلجراءات فيما خيص أيضا من أدوات الشفافية مبدأ اإلخطار           

  .وق امللكية الفكريةكل من السلع واخلدمات وحق
  

    التأكيد على النفاذ إىل األسواق و زيادة إمكانياته :املبدأ الثالث
 تقوم بتخفيض التعريفة اجلمركية بنسب يتم ،عند انضمام دولة إىل املنظمة العاملية للتجارة          

داول حيث تثبت عند مستويات حمددة ويتم وضعها يف جداول تعرف باسم ج التفاوض عليها،
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، حبوث و أوراق عمل للمؤمتر العريب الثالث حول التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية يف ) اإلجراءات، املفاوضات-االنضمام( جولة الدوحة 
، املنظمة 2008شق، اجلمهورية العربية السورية يف مارس ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة، الغرض و التحديات أمام الدول العربية املنعقد يف دم

  . 7العربية للتنمية اإلدارية ، مجهورية مصر العربية، ص 
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 ، فإن هذه الدولة تقوم بفتح أسواقها خلدمات بعض املوردين األجانب، باإلضافة إىل ذلك.التنازالت
، هذه اجلداول تلحق بربوتوكول ول تعرف باسم االلتزامات احملددةحيث توضع هي األخرى يف جدا

لكمية أو رفع االنضمام حيث تكون جزءا منه وال تقوم الدول األعضاء باللجوء الستعمال القيود ا
التعريفة على املستوردات إال يف حاالت استثنائية كصعوبات يف ميزان املدفوعات أو يف حالة زيادة 
الكميات املستوردة اليت دد الصناعة احمللية أو يف حالة ثبوت أن البضائع املستوردة مدعومة يف بلد 

 إىل حني حل املشكلة اليت دعت هذه العملية تفرض لفترة حمددة .158املصدر، أو يف حالة اإلغراق
  . الضرورة اللجوء إليها

كما ينبغي عليها إزالة العوائق غري اجلمركية من وجه حترير التجارة ومثال ذلك اإلجراءات          
اإلدارية على احلدود، وأيضا استعمال املقاييس واملواصفات كطريقة من أجل إعاقة التجارة، أو 

  .ون غري مربرة على كل من البضائع واخلدمات املستوردةالتراخيص والرسوم اليت تك
  

  الشمولية :املبدأ الرابع
إن الشمولية تعين القبول جبميع االتفاقيات والقرارات والتفامهات املنطلقة عن جولة           

  .159األورجواي عند االنضمام إىل املنظمة
  

  مبدأ املفاوضات التجارية :  املبدأ اخلامس
ن هذا املبدأ يعين اعتبار املنظمة العاملية للتجارة إطار تفاوضي املناسب من أجل تنفيذ إ          

  .  األحكام أو تسوية املنازعات
  

  مبدأ املعاملة التجارية التفضيلية : املبدأ السادس
 من ذلكيقوم هذا املبدأ على منح الدول النامية عالقات جتارية تفضيلية مع الدول املتقدمة، و          

  .أجل دعم خطط الدول النامية يف التنمية االقتصادية و كذلك زيادة حصيلتها من العمالت األجنبية
  

                                                 

  .22ص   متام الغول، املرجع السابق،-  158
  .22املرجع، ص نفس متام الغول،  -  159
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  مبدأ التبادلية: املبدأ السابع
 .لدولية أو ختفيضها          إن هذا املبدأ يقضي بضرورة قيام الدول األعضاء بتحرير قيود التجارة ا

 على أساس التبادلية، يعين ذلك أن كل عملية ختفيف يف ففي إطار مفاوضات متعددة األطراف تقوم
احلواجز اجلمركية أو غري اجلمركية لدولة ما، ال بد أن يقابله ختفيف معادل يف القيمة من اجلانب 
اآلخر من أجل أن تتعادل الفوائد اليت حتصل عليها كل دولة وما تصل إليه املفاوضات يف هذا الصدد، 

  .  160ول، وال جيوز بعده إجراء أي تعديل جديد إال مبفاوضات جديدةحيث يصبح ملزما لكل الد
  
 وظائف املنظمة: ثانيا
إن املنظمة العاملية للتجارة دف إىل رفع مستويات املعيشة و حتقيق التوظيف الكامل ملوارد           

رة الدولية بسهولة دول العامل ومنو اإلنتاج وزيادة حركة التجارة الدولية واملعاونة على تدفق التجا
وحبرية وحبيادية، وبذل اجلهود حنو تعظيم مشاركة الدول النامية واألقل منوا يف التجارة الدولية بصورة 

      161.أفضل
ومن هنا فإن اتفاقية مراكش نصت على املهام الذي تسعى إليه املنظمة العاملية للتجارة يف          

  :، إذ تتمثل فيما يلي3نص املادة 
  .شراف على تنفيذ و إدارة االتفاقيات املنظمة للعالقات التجارية بني الدول األعضاءاإل-أ
 توفري منتدى أو حمفل للمزيد من املفاوضات بني الدول األعضاء يف املنظمة حول األمور اليت -ب

  162.تغطيها االتفاقيات، إضافة إىل القضايا اجلديدة
وق النقد الدويل والبنك العاملي، دف تنسيق إدارة  التعاون مع اهليئات الدولية األخرى كصند-ج

  .شؤون االقتصاد العاملي
  . تسوية اخلالفات واملنازعات الناشئة بني البلدان األعضاء من جهاز تسوية املنازعات-د

 متابعة أو مراقبة السياسات التجارية اخلارجية للدول األعضاء، اليت جيب أن تتم وفقا للفترات -ه 
دد، دف معرفة أية تغريات تتم يف هذا املضمار مبا يضمن اتفاقها مع القواعد والضوابط الزمنية احمل

                                                 

  .7 حممد خالد املهايين، املرجع السابق، ص -  160
ظمة التجارة العاملية و أثرها على الدول النامية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية اإلدارة واالقتصاد، حممد ناجي حسن خليفة، اتفاقية من - 161

  .    4 ص) ط.س.د(
  . 6 ص،)د،س،ط(  أمحد الكواز، النظام اجلديد للتجارة العاملية، جسر التنمية،-162
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وااللتزامات املتفق عليها، وتعميم املعلومات يف هذا الشأن على مجيع الدول األعضاء ضمانا ملبدأ 
 .   163الشفافية وإتاحة الفرص للدول األعضاء للتفاوض يف صدد السياسات التجارية

 بعد إاء 1995 أعماهلا اعتبارا من أول يناير عام ،لتجارةالعاملية لوتقرر أن تبدأ منظمة           
  . 164اإلجراءات الدستورية يف الدول اليت قامت بالتوقيع عليها

إن املنظمة العاملية للتجارة تقوم باإلشراف على كل ما خيص مكونات التبادل التجاري           
  :العاملي و املتمثلة يف

 .التجارة يف السلع -
 .التجارة يف اخلدمات -
 .حقوق امللكية الفكرية -
 .مقاييس االستثمار املتعلقة بالتجارة -

ويف األخري بعد أن تعرضنا لتعريف كل من السياسات التجارية وتطورها التارخيي، وكذلك           
رق إىل ماهية آلية تقييم ، سنتط ووظائفهاكل من هيكل املنظمة العاملية للتجارة وآلياا ومبادئها

  .وذلك يف املبحث الثاين السياسات التجارية،
  

  املبحث الثاين
   ماهية آلية تقييم السياسات التجارية

  
يف من مظاهر املساواة القانونية فيما بني دول أعضاء املنظمة العاملية للتجارة املساواة            

ت بالتوافق، احلق يف طلب تعديل اتفاقية مراكش ، اختاذ القراراالتصويت أي صوت واحد لكل دولة
واالتفاقات األخرى، حق االنسحاب، ومراقبة وتقييم السياسة التجارية للدول، وهذا الذي يهمنا يف 

                                                 

ص  ،2003دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان، ،  ،طبعة األوىلة والدول النامية، الخليل السحمراين، منظمة التجارة العاملي -  163
102.  

عالقتها بقطاع النقل يف  وGATSعبد القادر فتحي الشني، االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات .د. عداد فريق من خرباء املنظمة، إشراف - 164
  . 53، ص )د،س،ط ( ،393ة، حبوث ودراسات، مجهورية مصر العربية، العدد الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلداري
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 3 دراستنا، من هنا يف إطار مباشرة استعراض السياسات التجارية لوظائفه املنصوص عليه يف امللحق

  .165بتقدمي تقرير مفصل عن سياستها التجاريةمن اتفاقية مراكش، تتعهد كل دولة 
إن انضمام الدول إىل املنظمة العاملية للتجارة يوفر الفرصة جلميع األعضاء من أجل مما تقدم ف          

االستفادة من الفرص التجارية املتاحة ضمن نظام جتاري متعدد األطراف يكون متمتع بسياسات 
ية السياسات اخلاصة بأعضاء املنظمة العاملية للتجارة وكذلك وإجراءات شفافة، ومن أجل تعزيز شفاف

  . إفساح اال جلميع الدول األعضاء من أجل االطالع على هذه السياسات وكذلك مناقشتها
 أثناء املؤمتر الوزاري الذي عقد يف 1988 فقد عمدت اجلات منذ ،ولتحقيق هذه الشفافية          

       .ة عرفت باسم تقييم السياسات التجاريةمونتريال إىل تبين آلية جديد
وجاءت املنظمة العاملية للتجارة هي األخرى لتعزز هذه اآللية حيث تعترب من بني أحد            

من اتفاقية مراكش، إذ نصت املادة الثالثة فقرة  3 الوظائف األساسية للمنظمة كما هو مبني يف امللحق
  ". من هذه االتفاقية3ة مراجعة السياسة التجارية الواردة يف امللحق تدير املنظمة آلي:  "  على أنه4

وتطبيقا لذلك فإن منظمة العاملية للتجارة أجرت مخس عشرة تقييم للسياسات اليت أنشئت            
: االحتاد األوريب واليابان، وللمرة الثانية لكل من : تقييمات للمرة الثالثة لكل من:  منها1989يف عام 

  . 166غرب والسويد وتايالند، وللمرة األوىل للعديد من الدول الناميةامل
 أن نطاق التقييم اتسع ليشمل كل من اخلدمات وامللكية الفكرية ،واجلدير باملالحظة           

وكذلك السياسات األخرى اليت تغطيها اتفاقيات جولة أورجواي، هذه التقييمات  أوضحت الطبيعة 
لدول املتقدمة بالنسبة إىل السلع املصنعة، وامليل للحمائية يف القطاعات احلساسة املنفتحة لسياسات ا

أما بالنسبة للدول النامية واالقتصادية املتحولة فعلى صعيد حترير  ،167كالزراعة واملالبس واملنسوجات
  .     التجارة ، ورفع كفاءة االقتصاد و التخصيص، وحترير نظم االستثمار فقد حققت تقدما

                                                 

  ,22ص  مصطفى سالمة، املرجع السابق، -  165
 ص ،2007، الطبعة األوىل، دار املؤلف للنشر والطباعة والتوزيع، لبنان، "من النشأة وحىت اليوم" منظمة التجارة العامليةطالل حممد نور عطار،  -  166
167.  
  .167، ص مد نور عطار، نفس املرجعالل حمط -  167
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استقرار التجارة ظمة العاملية للتجارة يف تنمية وومن مث من أجل معرفة الدور الذي تلعبه املن           
الدولية من خالل قيامها ذه الوظيفة سوف نقسم هذا املبحث إىل تعريف آلية تقييم السياسات 

  . 168التجارية وكذا اجلهاز املختص بآلية التقييم
  

  املطلب األول 
   تقييم السياسات التجاريةالتعريف بآلية

 
إن آلية تقييم السياسات التجارية للدول األعضاء كانت يف بال املهتمني بتحرير التجارة            

الدولية، فهذه اآللية كانت تردد يف ظل اجلات، لكن بعد إنشاء املنظمة العاملية للتجارة تبنت آلية 
من أحد املظاهر املستحدثة اليت أمثرت عنها جولة تقييم السياسات التجارية، إذ هذه األخرية تعد 

أورجواي، فآلية تقييم السياسات التجارية تعد من أهم الوظائف األساسية اخلمس للمنظمة العاملية 
  .  للتجارة

د أن نتحدث عن ظهور هذه الب ،اهلدف منها قبل التطرق إىل تعريف هذه اآللية و،وعليه           

  . وذلك من خالل الفروع التاليةكيفية منوها الفكرة و

  

  الفرع األول 
  ظهور الفكرة و منوها

  
      إن فكرة تقييم أو استعراض السياسات التجارية الدولية يرجع ظهورها إىل ما قبل      

 بسبب زيادة 1947 "اجلات"مفاوضات جولة أورجواي، فهذه الفكرة كانت تردد كثريا يف ظل 
ولية، وكذلك ظهور مشاكل جديدة، ومن أجل مواجهتها تتطلب املشاكل يف حقل التجارة الد

التكتالت االقتصادية اإلقليمية وأثرها على : ضرورة إجياد حلول حامسة، ومن بني هذه املشاكل مثال
الدول غري األعضاء يف هذه التكتالت، اختالل أسعار املواد األولية مقارنة مع السلع الصناعية، اختالل 

ة للدول النامية نتيجة لعدم ثبات دخوهلا، انتشار أساليب احلماية، اختالل توزيع املوازين التجاري
                                                 

  .481عبد املالك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق، ص  -  168
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مما نتج عن ذلك اختالل مزمن يف ...عائدات التجارة الدولية لصاحل الدول املتقدمة بشكل كبري
د أو موازين جتارة الدول النامية نتيجة إلخفاقها يف زيادة صادراا إىل أسواق الدول املتقدمة بنسبة تزي

  . 169إىل غري ذلك من املشاكل املتعددة اليت واجهت التجارة الدولية... على األقل تعادل و إرادا
ومن هنا من أجل ختفيف هذه املشاكل ظل البحث قائما يف ظل اتفاقية اجلات من أجل           

رباء من أجل  فتم تشكيل جلنة من اخل1958التوصل إىل وسيلة فعالة، ومن أجل ذلك صدر قرار سنة 
  . دراسة املشاكل الدولية اليت تواجهها التجارة الدولية، وكذلك تقدمي تقرير واضح عنها

،  haberlerهذه اللجنة قد تشكلت من أربعة من كبار رجال االقتصاد  وهذا برئاسة هابرلر          
إن ": تضمن ما يلي ف1958  يف أكتوبر سنة"هابرلر"تقرير فهذه اللجنة قد قدمت تقريرها حتت اسم 

التوسع يف التجارة الدولية يتطلب برنامج عمل مستمر يستهدف حل املشكالت اليت تعوق التجارة 
وبالطبع فان ... الدولية، إدخال مواضيع جديدة يف املفاوضات كتقييد ميزانية املدفوعات، الزراعة 

  . 170"هذا الربنامج كان يتطلب وجود آلية مستمرة تعمل على تطبيقه
من أهم املبادرات اليت تتسم بتطور السياسة التجارية الدولية ، و1947ففي ظل اجلات لسنة           

إطارا لتكون ، 1967إنشاء جلنة تتمثل يف جلنة املفاوضات التجارية اخلاصة بالدول النامية سنة 
 "اجلات" قام ،ىل ذلك إضافة إ.جلمركية بني الدول النامية ذااللمفاوضات اخلاصة باملزايا التجارية وا

  .1964ء مركز التجارة الدولية سنة  إنشا،تنشيط صادراامن أجل ساعدة الدول النامية مب
    مما تقدم ميكن القول أن فكرة إنشاء آلية تقييم أو استعراض السياسات التجارية كانت يف ظل     

ء مفاوضات جولة أورجواي تردد  يف بال املهتمني بتحرير التجارة الدولية، فأثنا1947اجلات لسنة 
إعالن بونتاد  والذي يتمثل يف 1986صدى هذه الفكرة، حيث أشار اإلعالن الوزاري يف سبتمرب 

، وكذلك املوضوع األول من املوضوعات الثالثة 1947 اخلاصة بعمل نظام اجلاتEيف البند يلسيت 
ىل وثائق تفاهم وترتيبات من شأا الذي تطرق إليها البند، إىل أن املفاوضات ستهدف إىل التوصل إ

تقوية الرقابة اليت تتوالها االتفاقية مبا ميكنها من متابعة السياسات و املمارسات التجارية لألطراف 

                                                 

  .485عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق ص  -  169
170 - KOLOKYTHA Angeliki,  Le mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC) de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), Mémoire de Master, recherche droit international public, Université Jean Moulin 
Lyon 3, Faculté de Droit, 2008-2009, p. 22.  
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انعكاساا على عمل النظام التجاري متعدد األطراف، وشكلت لذلك جمموعة تفاوضية املتعاقدة و
  .1947171خاصة بعمل نظام اجلات 

ويف األخري وافق جملس اجلات على البدء فورا بصفة مؤقتة و هذا على سبيل التجربة              
، 1989 يوليو 19 بالعمل بآلية تقييم السياسة التجارية حىت يتم التوقيع على جولة أورجواي هذا يف

يمات هذه اآللية قد طبقت بالنسبة للسياسة التجارية املتعلقة بالتجارة يف السلع، ومن بني هذه التقي
، 1992، وعام 1990كندا يف عام ) 1989 لعام 1947قرار جملس اجلات ( اليت متت تطبيقا هلذه اآللية 

  . 1992172، الربازيل يف عام 1992مصر يف عام 
أما بالنسبة لتجارة اخلدمات و حقوق امللكية الفكرية فلم يكونا على حيز الوجود يف              

  . 173ذلك الوقت
فقرة الرابعة من اتفاقية مراكش إلنشاء املنظمة  3 األخري هذه اآللية نصت عليها املادة ويف             

تدير املنظمة آلية مراجعة السياسة التجارية الواردة يف : " العاملية للتجارة حيث نصت على ما يلي
لكية الفكرية، ، وقد مت تطبيقها يف كافة ااالت سلع، خدمات وحقوق امل" من هذه االتفاقية3امللحق 

  . وللتعرف على هذه اآللية أكثر سنحاول أن نبني املقصود ذه اآللية 
  

  الفرع الثاين 

 املقصود بآلية تقييم السياسة التجارية
  

 إىل بيان 3إن اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للتجارة تطرقت كما سبق ذكره يف امللحق              

  . للدول األعضاء يف املنظمة حتت عنوان آلية تقييم السياسة التجاريةأحكام تقييم السياسة التجارية

 حيث يرى بدى مالحظة قيمة حول هذه التسمية،من هنا فان الدكتور أمحد جامع قد أ             

 سواء الوطنية أو -أن إعطاء اسم آلية بدال من اتفاق ال يتفق و حسن السياسة التشريعية "سيادته 

                                                 

  .489عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق، ص  -  171
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. "تلف التسميات اليت تعطى لقوانني أو التفاقيات تتعلق كلها مبوضوع كبري واحد أن خت–الدولية 

أن لو كانت التسمية هنا اتفاق تقييم السياسة التجارية فان ذلك يوجد نوع من "ويرى سيادته 

التناسق والتناغم احملبب لعقل والنظر وللمنطق و للكتابة وللشرح و للطالب، وذلك فيما يتعلق بشيء 

ويبدو أن واضعي أحكام هذا " فيقول ،ويضيف أيضا. "اتفاقات التجارة العاملية:  كبري امسهواحد

مخس فقط، مع أن آخر شيء ميكن أن وا تسمية اتفاق على ثالث صفحات والتقييم، قد استكثر

ويف الوقت ذاته ... تقاس به قيمة جمموعة من األحكام القانونية، هي مساحة الصفحات اليت تضمنتها

، على )1(صون هلا ملحقا كامال من مالحق اتفاقية املنظمة يقف على قدم املساواة مع امللحق خيص

  . "كافة اتفاقات ااالت الثالثة للتجارة متعددة األطراف: جاللة قدر حمتوياته

  :لتجارةالعاملية لويقصد بتقييم السياسة التجارية للدول األعضاء يف منظمة          

األعضاء يف كافة ااالت ن جمموع سياسات وممارسات العضو يف جتارته مع باقي أن يكو         

... حقوق امللكية الفكرية حمل رقابة الس العاممتعددة األطراف، سلع و اخلدمات و للتجارة الثالثة

  . 174جمتمعا يف هيئة جهاز تقييم السياسة التجارية 

ذه اآللية أن تكون أساسا النفاد التزامات حمدودة  أنه ليس مقصودا ،ففي حقيقة األمر         
مبوجب االتفاقات أو أساسا إلجراءات تسوية املنازعات أو لفرض تعهدات بسياسات جديدة على 

 وظيفة آلية إن من مث فانه ال يسقط ممارسة الرقابة، فطبقا للبند ألف الفقرة الثانية ف.175األعضاء
 املمارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري املتعدد االستعراض هي دراسة آثار السياسات و

  .176األطراف أي ممارسة الرقابة
وتندرج هذه الوظيفة يف املنظمات الدولية يف نطاق مباشرة اختصاص الرقابة، يشمل هذا          

ل لتطابق بني سلوك الدومن جهة يتم تقدير مدى ا: االختصاص املناقشة واليت حتقق أغراضا ثالثة
األهداف املتفق عليها، من جهة أخرى عن طريق املناقشة ميكن استيضاح مواقف كل دولة املعنية و

                                                 

  .483عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق، ص  -  174
  . التفاقية مراكش3 البند ألف من امللحق رقم  -  175
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وهذا على ضوء املعلومات الواردة إىل اجلهاز املختص، ويف األخري متلك كل دولة أن تربر سلوكها 
  . وتشرحه للدول األعضاء، كما هلا احلق أن تدافع عنه عند إجراء املناقشة

وعليه، تؤدي املناقشة دورا هاما يف كفالة احترام القواعد الدولية التجارية، حىت ال تظل          
النصوص جمرد قصاصات ورق، فتضفى عليها احلياة بتداول الدول األعضاء الوضع الراهن للمسألة 
ية حمل البحث، من هنا يعد فحص سياسات الدول األعضاء أحد دعائم نظام الرقابة يف املنظمة العامل

  .  177للتجارة 
إذ يعترب تقييم السياسات التجارية من أهم الوظائف األساسية اخلمس للمنظمة العاملية للتجارة          

 من االتفاقية، ففي هذا التقييم يتم فحص السياسات التجارية للدول 4املنصوص عليها يف املادة 

ى فترات فاصلة يتم من خالهلا مراقبة التطورات األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة، هذا التقييم يتم عل

 بند ألف من آلية استعراض السياسة 2الفقرة ( اليت قد يكون هلا أثر على النظام التجاري العاملي

  :، يتم إعداد هذا التقييم بواسطة وثيقتني مها)التجارية

  .تتمثل يف بيان سياسي حلكومة العضو اخلاضع للتقييم: الوثيقة األوىل

تتمثل يف تقرير تفصيلي تقوم بإعداده األمانة العامة للمنظمة العاملية للتجارة وهذا : يقة الثانيةالوث

  .بشكل مستقل

 يتم مناقشة هاتني الوثيقتني بواسطة الس العام بصفته جهاز مراقبة السياسة ،بعد ذلك         

  .العامليةالتجارية، فتتم هذه املناقشة من قبل كافة أعضاء منظمة التجارة 

  : حتقيق هدف مزدوج إذ يتمثل فيما يليا،تقييم يقصد من ورائهالإن عملية          

معرفة العضو إىل أي مدى يتقيد بالتزاماته وتعهداته، وكذا االلتزام باألحكام القانونية املنصوص : أوال

مللحقة، كاالتفاقات لتجارة وكذلك االتفاقات التجارية االعاملية لعليها يف اتفاقية إنشاء منظمة 

التجارية متعددة األطراف واالتفاقات التجارية عديدة األطراف، بالنسبة لالتفاقيات عديدة األطراف، 

واليت ينص عليها امللحق الرابع من اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للتجارة مع بدء نفاذ اتفاقية منظمة 

بع اتفاقيات، إال أنه مل يعد موجودا منها إال اتفاقيتني كانت تظم أر 1995التجارة العاملية يف أول يناير 
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اتفاق املشتريات ق التجارة يف الطائرات املدنية و إذ تتمثل يف اتفا،1997اعتبارا من أول يناير 

  . 178احلكومية، أما بالنسبة لالنضمام إىل هذه االتفاقات فهو اختياري بالنسبة للدول األعضاء

ت واملمارسات التجارية للعضو جيب حتقيق أكرب قدر ممكن من الشفافية مع فيما يتعلق بالسياسا: ثانيا

، وكذلك إتاحة الفرصة للعضو من أجل االت املتعلقة بتلك االتفاقاتباقي األعضاء يف كافة ا

توضيح ما حيتاج إليه من توضيح من جوانب هذه السياسات و املمارسات مما يؤدي إىل املساعدة 

  . السياسات إىل تفهم أكرب هلذه املمارسات وب باقي األعضاءعلى التوصل من جان

  

  الفرع الثالث

  اهلدف من إنشاء آلية تقييم السياسات التجارية 

  

إن اهلدف من إنشاء هذه اآللية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة ليس البحث عن مسألة            

ت التجارية الدولية متعددة األطراف وسياسات وجود أوجه التطابق أو االختالف فيما بني االتفاقيا

الدول األعضاء، إمنا القيام بتقومي عام وشامل للعالقات بني السياسات واملمارسات من ناحية النظام 

  . من اتفاقية مراكش3الدولة التجاري هذا ما تطرقت إليه الفقرة ألف من امللحق 

بحث كل من اآلثار الام بعملية تقومي من أجل  يهدف اجلهاز إىل القي،ومن ناحية أخرى           

هكذا ليس املقصود كما "و. قواعد النظام الدويل التجاريسواء كانت اجيابية أو سلبية لسريان 

تضيف الفقرة ألف اعتبار آلية تقييم السياسة التجاريةً أساسا إلنفاذ التزامات حمددة مبوجب االتفاقات 

   .179"ت أو لغرض تعهدات بسياسات جديدة على األعضاءأو أساسا إلجراءات تسوية املنازعا

نظمة  مت إسناد هذه املهمة إىل الس العام للم،ومن أجل حتقيق هذا اهلدف كما سبق ذكره           

ينعقد الس العام حبسب :"  من اتفاقية مراكش على ما يلي4  فقرة4، إذ نصت املادة العاملية للتجارة

                                                 

  .484ص ،ن مطهر، املرجع السابقعبد امللك عبد الرمح -  178
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 تقييم السياسة التجارة املشار إليها يف آلية تقييمالضطالع مبسؤوليات جهاز ما يكون ذاك مناسبا ل

 السياسة التجارية أن يعني لنفسه رئيسا وأن يضع قواعد إجراءاته السياسة التجارية ، وجلهاز تقييم

  ً  .180حسبما تقضي الضرورة للنهوض باملسؤوليات اآلنفة الذكر

شاركون يف جولة أوروجواي التفاوضية اتفقوا على أن تسعى ومن هنا ميكن القول أن امل           

  . 181:آلية تقييم السياسة التجارية الجناز أهداف عديدة تتمثل فيما يلي

 إن اهلدف األساسي أو الغاية من آلية تقييم السياسة التجارية هو اإلسهام يف زيادة التزام بالقواعد -1

  .182.و الضوابط و التعهدات

 وذلك عن طريق زيادة شفافية السياسات ،ظام التجاري املتعدد األطراف تسهيل عمل الن-2

  . من جهة أخرى ، وفهمها فهما صحيحا من جهةواملمارسات التجارية لألعضاء

ومجاعيني لكامل  إذ تعد آلية تقييم السياسة التجارية وسيلة لتحقيق فهم و تقدير منتظمني           

رية ملختلف األعضاء وآثارها على سري عمل النظام التجاري نطاق السياسات واملمارسات التجا

املتعدد األطراف،ولكن مع ذلك فليس املقصود ذه اآللية أن تكون أساسا لنفاذ التزامات حمددة 

مبوجب االتفاقات أو أساسا إلجراءات تسوية املنازعات أو لغرض تعهدات بسياسات جديدة على 

  .183األعضاء

ات التجارية اخلاصة و احلكومية على مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعامالا  حتسني قدرات القطاع-3

  .184التجارية

  

  

                                                 

  .155طالل حممد نور عطار، املرجع السابق، ص  -  180
  .506  حممد عبيد حممد حممود، املرجع السابق، ص -  181
  .453ص  ،2001 اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية،  و منظمة التجارة العاملية، مكتبة و مطبعة94 مسري حممد عبد العزيز، التجارة العاملية بني جات -  182
  .491عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق، ص  -  183
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 مداومة التقييم متعدد األطراف  لتأثريات القرارات و التدخالت السياسية على قواعد النظام -4

  .185الدويل وآلياته 

جارية تراعى فيه االحتياجات كما أن التقييم الذي جيرى مبوجب آلية تقييم السياسات الت          

االقتصادية والتنموية للعضو املعين وكذلك أهدافه وسياسته، إضافة إىل ذلك بيئته اخلارجية، بقدر ما 

  .تتصل هذه العوامل بالتقييم

 فإن وظيفة آلية تقييم السياسات التجارية هي دراسة آثار السياسات و املمارسات ،مع هذا          

  .186 على النظام التجاري املتعدد األطرافالتجارية لعضو ما

 املنشئة آللية تقييم 3كما أن مبدأ هذه اآللية نصت عليه اتفاقية مراكش يف امللحق رقم           

السياسة التجارية على مبدأ الشفافية احمللية كمنهاج أو طريق إلمكانية االطالع دف فحص النظام 

  . الدويل التجاري ككل

ً يعترف األعضاء باألمهية الراسخة :نهإسالف الذكر فتضى الفقرة باء من امللحق فبمق          

للشفافية احمللية يف اختاذ القرارات احلكومية يف األمور املتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة 

  .187القتصاديات األعضاء أو للنظام التجاري متعدد األطرافً 

ن األمر ال يقف على جمرد االعتراف من جانب الدول على أمهية كما جتدر اإلشارة إىل أ          

مبدأ الشفافية، بل التزمت الدول بأن تعمل علىً  تشجيع و تعزيز هذه الشفافية يف نظمها، وتقر بأن 

 وأن يأخذ يف االعتبار النظم القانونية و السياسية كون على أساس طوعيية البد أن تهذه الشفافية احملل

  . األعضاءلكل عضو من 

وعليه، فهناك اعتراف من جانب الدول أعضاء املنظمة العاملية للتجارة من أجل التخلي عن           

أية مظاهر تعوق أعمال الشفافية، ومعززا ما تقدم باختاذ اإلجراءات القانونية الداخلية لتطبيقها يف 

                                                 

  .507حممد عبيد حممد حممود، نفس املرجع، ص  -  185
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ر ضروري إلمكانية ممارسة  يعد النشر واملعرفة أم،من مثو. 188إطار األوضاع اخلاصة بكل دولة

  .وظيفة استعراض السياسة التجارية

 ميكن القول أن آلية تقييم السياسات التجارية يقوم ا جهاز معني دف القيام ،ويف األخري          

بتقومي عام وشامل للعالقات بني السياسات واملمارسات من ناحية والنظام الدويل التجاري من ناحية 

  .189أخرى

 
  ب الثايناملطل

   اجلهاز املختص بآلية تقييم السياسة التجارية
  

 هو جهاز استعراض السياسة ،إن اجلهاز املختص بآلية تقييم السياسات التجارية          
، مث إىل اختصاصاته )الفرع األول(يف هذا املطلب إىل تشكيل هذا اجلهاز  ،لذلك سنتعرضالتجارية
التطرق إىل الفاصل ما بني آلية التقييم وآلية تسوية املنازعات ،ويف األخري )الفرع الثاين(وأسسه 

   ) .الفرع الثالث(
  

  الفرع األول
  )OEPC190( تشكيل جهاز تقييم السياسات التجارية 

  
      إن تأسيس جهاز استعراض السياسات التجارية، يعد أحد مظاهر األجهزة املستحدثة اليت     

 فإنه .رة العاملية، كما يعد آخر جهاز يف املنظمة العاملية للتجارةأمثرت عنها مفاوضات أورجواي للتجا
 كانت اجتماعات األطراف املتعاقدة متثل نوعا من االستعراض العام للسياسة 1947"جات"يف ظل 

                                                 

منظمة التجارة العاملية اإلغراق، احلماية، االستثمار، التكتالت "مصطفى سالمة، قواعد اجلات االتفاق العام للتعريفات اجلمركية و التجارية  -  188
  .62، ص 1998 ت والنشر و التوزيع، بريوت،اإلقليمية، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسا

  .54 وعالقتها بقطاع النقل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص  GATSلعامة للتجارة يف اخلدمات االتفاقية ا-  189

190 - Organe d’examen des politiques commerciales.  
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    التجارية للدول األعضاء، غري أن هذه االجتماعات مل يكن هناك من إطار تنظيمي حمدد حيكمها،
  . 191ً أسلوب ممارستهاحيدد اهلدف منها وو

 على إنشاء آلية لتقييم ،1994اتفاقية مراكش لعام  من 3ا أدى إىل التنصيص يف امللحق مم          
السياسات التجارية، ففي هذا اإلطار فقد أنشأت املنظمة جهازا دائما لتقييم السياسة التجارية بعد أن 

ت له أمهية سواء بالنسبة إىل اهلدف من ، وأن هذا اجلهاز أصبح1995192كانت آلية مؤقتة يف عام 
  .املبدأ الذي حيكم عمله، وأسس مباشرته الختصاصاتهوتأسيسه، 

السياسات هذه فعملية تقييم السياسات التجارية يتوالها الس العام بصفته هيئة تقييم           
ينعقد " :العاملية على ما يلي من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة 4التجارية، إذ تنص املادة الرابعة فقرة 

 لالضطالع مبسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية - حسبما يكون ذلك مناسبا–الس العام 
املشار إليها يف آلية مراجعة السياسة التجارية، وجلهاز مراجعة السياسة التجارية، أن يعني لنفسه 

  ."للنهوض باملسؤوليات املذكورةرئيسا، وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة 
لتجارة بصفته جهاز تقييم السياسة العاملية لن الس العام ملنظمة إمن خالل هذا النص، ف          

جهاز تقييم السياسة (التجارية يقوم بتطبيق هذه اآللية، كما يقوم أيضا باكتسابه هذه الصفة 
ابلة للتجديد، إذ يعني هذا الرئيس من بني ممثلي الدول بتعيني رئيسا له ملدة سنة واحدة غري ق) التجارية

ويتحدد برنامج املراجعة للعام "  وهذا يف بداية أول اجتماع للهيئة من كل عام،،األعضاء يف املنظمة
الكامل يف منتصف السنة السابقة ويساعد اهليئة يف مهامها قسم تقييم السياسات التجارية يف 

  . 193"موظفا آخرين11 اقتصاديا يساندهم 16به السكرتارية وله مدير ويعمل 
كما أن للمجلس العام أن يضع القواعد واإلجراءات اليت يراها ضرورية للنهوض           

باملسؤوليات اليت سوف يقوم ا يف جمال تقييم السياسة التجارية حسبما تضمنته وثيقة آلية تقييم 
  . 194السياسة التجارية

 .  اجلهاز اختصاصات وأسس من أجل مباشرة تقييم السياسات التجاريةوأخريا، هلذا           
 

                                                 

  .61، ص املرجع السابقمصطفى سالمة ،  -  191
  .236ص ، 2005، سياتل وحىت الدوحة، دار اجلامعية، مصراجلات وآليات منظمة التجارة العاملية من أوروجواي لعبد املطلب عبد احلميد،  -  192
  .30 متام الغول، املرجع السابق، ص -  193

194 -Mécanisme d’examen des politiques commerciales ; Annexe 3, p. 139. 
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  الفرع الثاين
  اختصاصات وأسس مباشرة جهاز تقييم السياسات التجارية 

 
إن جهاز تقييم السياسات التجارية يقوم بتقييم السياسات التجارية للدول األعضاء يف            

  . اختصاصات معينة واليت سنتطرق إليها يف هذا املطلباملنظمة العاملية للتجارة، فلهذا اجلهاز
   

  اختصاصات جهاز تقييم السياسات التجارية: أوال
من ملحق آلية استعراض ) أ/ جيم( نظمة العاملية للتجارة أنشأت جهاز مبقتضى الفقرة املإن            

ق ذكره استعراض السياسات هاز تقييم السياسات التجارية كما سبهذا اجلالسياسة التجارية، فمهمة 
لمجلس العام للمنظمة أن ينعقد حسبما يكون ذلك مناسبا من لالتجارية للدول األعضاء، كما حيق 

 من اتفاقية مراكش، من هنا 4 فقرة 4أجل االضطالع مبسؤوليات اجلهاز وهذا ما أشارت إليه املادة 
  :ن اختصاصات اجلهاز تتحدد فيما يليإف

ملمارسات التجارية للعضو اليت جيري تقييمها وفق آلية االستعراض مبا ال  مناقشة السياسات وا -1
املتفق عليها رة ألف من ملحق آلية االستعراض وخيرج عن إطار الغايات الواردة يف الفق

 . 195بواسطة أعضاء املنظمة
 لكل سنة من السنوات يتم وضع خطة أساسية لسري املراجعات بالتشاور مع األعضاء املعينني  -2

  196. وكذلك اإلحاطة ا علما،باشرة، ويتم كذلك مناقشة تقاريرهم بشأن املستجداتم
 إن عمل آلية استعراض السياسات التجارية يتم تقييمها بعد فترة ال تزيد عن مخس سنوات  -3

من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية، ويتم تقدمي نتائج التقييم إىل املؤمتر الوزاري، 
 . 197احلق يف إجراء تقييمات الحقة على فترات يتم حتديدها من قبلهالذي له 

 إعداد عرض شامل لتطورات البيئة التجارية الدولية ذات التأثري على نظام التجارة املتعدد  -4
  . 198األطراف

                                                 

 .3من امللحق  3/  الفقرة جيم -  195
  .3 من امللحق 4/  الفقرة جيم -  196
  .3من امللحق " واو"الفقرة  -  197
  .509 املرجع السابق، ص ،حممد عبيد حممد حممود -  198
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  أسس مباشرة اجلهاز الختصاصاته: ثانيا

 من خالل الدول ذاا،أو من إن حتريك إجراءات استعراض السياسات التجارية يكون إما           

  .خالل أمانة املنظمة العاملية للتجارة

  

   الدول-أ

من ) أ (5جيب على الدول تقدمي تقرير كامل للجهاز، وهو ما نصت عليه الفقرة جيم            

عدة تفصيالت تتعلق بكل من ) 2(كما حدد امللحق يف الفقرة جيم . من اتفاقية مراكش3امللحق رقم 

  .199كيانات التجارية، ومواعيد الفحص بالنسبة هلاالدول،ال

  

   األمانة-ب

تعد أمانة املنظمة العاملية للتجارة تقرير على مسؤوليتها وهذا استنادا إىل املعلومات املتاحة            

هلا وكذلك تلك املعلومات اليت يقدمها العضو املعين أو األعضاء املعنيني، وتلتمس األمانة من العضو 

   200.ين أو األعضاء املعنيني توضيحات بشأن سياساا و ممارستها التجاريةاملع

كما أن امللحق يشري إىل قيام اجلهاز بوضع منوذج ملا جيب أن يتضمنه التقرير حمل الفحص            

 منح أمهية خاصة ملا يتعلق بكل من مسائل ميزان املدفوعات ، إضافة إىل ذلك.201من مشتمالت

  .      3202ت طبقا للفقرة هاء من امللحق وجتارة اخلدما

                                                 

  .54مصطفى سالمة، املرجع السابق، ص  -  199
  .3ب من امللحق / 5/  الفقرة جيم -  200
  .3الفقرة دال من امللحق  -  201
  .55 ص نفس املرجع،مصطفى سالمة،  -  202
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ولإلشارة أن املنظمة العاملية للتجارة، هلا جهاز آخر مهامه تسوية املنازعات، لذا فمن              

الضروري، إعطاء نبذة وجيزة عن الفاصل ما بني آلية تقييم السياسات التجارية وآلية تسوية 

  .املنازعات

  

  الفرع الثالث
  . آلية تقييم السياسات التجارية و آلية تسوية املنازعاتالفاصل ما بني

  

ن نظام تسوية املنازعات وآلية تقييم السياسات التجارية مها آليتني على حدة، إذ أن إ             
  . لكل واحدة أهدافها اخلاصة، ومهامها ونتائجها

فإنه يشبه حمكمة .  نزاعفتسوية املنازعات هو نظام شبه قضائي يبدأ مبجرد ظهور             
  .  التحكيم، وخمتص حلل الرتاعات املتعلقة مبخالفة قواعد منظمة العاملية للتجارة

كما أن الدبلوماسية تتدخل .يوقع عقوبات مجاعيةأضف إىل ذلك، إن هذا النظام ال              

ية آلية تقييم هذا التدخل الدبلوماسي قلل من أمه. دائما يف أي وقت حلل أي نزاع بالتراضي

  .  السياسات التجارية وذلك باألخص يف دوام واستمرار الرتاعات

، ألعضاءلأما فيما خيص آلية تقييم السياسات التجارية فهي تضمن الشفافية واالنضباط              
  . كما أا تقوم بتقدير سلوك كل األعضاء بالنسبة اللتزامام

من . اقبة والتقارير الدورية هي نظام معروف يف القانون الدويلفضال عن ذلك، فاملر             
الناحية املادية، آلية تقييم السياسات التجارية تستطيع أيضا أن متنع من حدوث مستقبال نزاعات، 

  . وكذا تساعد على تسهيل السري احلسن للنظام التجاري متعدد األطراف
سات التجارية هي نظام دائم ملنظمة العاملية للتجارة تسري زيادة عن ذلك، آلية تقييم السيا             

حسب املواعيد القصرية واحملددة مسبقا، وحتترم الدوريات من أجل القيام ده التقييمات، هذا ال 
 .      203جنده يف نظام تسوية املنازعات اليت تعمل سوى عند احلاجة أو الضرورة

                                                 

203 -  KOLOKYTHA Angeliki, op.cit., p. 44.  
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ودمها أدى إىل فعالية واحترام قواعد منظمة العاملية على أي حال، فإن اآلليتني وج           
إذ تعترب آلية . للتجارة،وبالتايل فإن اآلليتني تكمال بعضهما البعض، وذلك حسب إمكانياا اخلاصة
            .تقييم السياسات التجارية صفارة إنذار لكل الدول لتجنب أي نزاع حمتمل مستقبال

آلية تقييم السياسات التجارية تعترب مترينا للشفافية والفهم الذي لقول أن  ميكن ا،ويف األخري           
  .لتجارة الواسعةالعاملية لتبىن عليه املبادئ االقتصادية وكذلك أهداف منظمة 

  :ن تقييم السياسات التجارية إ فعليه،و           
 .لتجارةالعاملية لمنظمة ليس املقصود منها تقييم مستوى التزام األعضاء بالقواعد احملددة يف  -
 .ال ميكن آللية تقييم السياسات التجارية أن تستخدم كأساس إلجراءات تسوية الرتاعات -
  .  204"إن هذه اآللية ال تفرض على األعضاء اخلاضعني للتقييم االلتزام بسياسة جديدة -
ة العاملية للتجارة،  بعدما تعرضنا إىل كل من تعريف السياسات التجارية واملنظم،ويف األخري         

وكذلك ماهية آلية تقييم السياسات التجارية مبا يف ذلك اجلهاز املختص بآلية التقييم، سنحاول أن 
نبني يف الفصل الثاين اإلجراءات املتبعة من أجل تقييم هذه السياسات، وبعض الدول اليت مت تقييم 

     .ليةسياساا التجارية، واملشاكل والعوائق اليت تواجه هذه اآل

                                                 

 .4 ص،www.tagi.com ، شركة أبو غزالة للترمجة والتوزيع والنشر،"مراجعة السياسات التجارية" عاملية  معهد التدريب، منظمة التجارة ال-  204
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  الفصل الثاين

  التقييم الفعلي للدول األعضاء
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االستفادة من أجل  يتيح الفرصة جلميع األعضاء ،إن انضمام الدول إىل املنظمة العاملية للتجارة         

  .يتمتع بسياسات وإجراءات شفافة، من الفرص التجارية املتاحة ضمن نظام جتاري متعدد األطراف
األعضاء من   جلميعومن أجل تعزيز شفافية هذه السياسات اخلاصة باألعضاء وإفساح اال         

 إىل تبين هذه اآللية، وجاء ،1988 منذ عام ،"اجلات"أجل االطالع عليها ومناقشتها، فقد عمدت 
  .للتجارة من أجل تعزيزهاإنشاء املنظمة العاملية 

ظمة العاملية للتجارة لتقييم السياسات التجارية بإتباع جمموعة ومن هنا خيضع مجيع أعضاء املن         
  .ت املدة الزمنية بني مراجعة  وأخرى لبعض الدولفمن اإلجراءات، وإن اختل

 تقييم، كانت 252 جر 16/12/2008وحىت  1995ذ إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف عام فمن         
يث مشلت مصر، املغرب والبحرين مت التقييم مرتني لكل بلد،  تقييم، ح12حصة البالد العربية منها 

 متت عملية ،عمان وكذلك األردنواإلمارات العربية املتحدة، وجيبويت، وقطر، وتونس، لأما بالنسبة 
  . 205 لكل بلدالتقييم مرة

وائد  ميكن أن نتساءل عن اإلجراءات املتبعة من أجل تقييم السياسات التجارية، الف،وعليه         
املستنتجة من تقييم هذه السياسات، الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة وتاريخ تقييم سياسام 

   .التجارية، وأيضا تقدير دور املنظمة العاملية للتجارة يف تقييم السياسات التجارية؟
 آلية تقييم السياسات  ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل اإلجراءات املتبعة يف،ويف ضوء ما سبق         

  ).املبحث الثاين(، تليه تقييم السياسات التجارية للدول األعضاء )املبحث األول( التجارية 
  

  

  

  

  

                                                 

   .30متام الغول، املرجع السابق، ص  -  205
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  املبحث األول 
  اإلجراءات املتبعة يف آلية تقييم السياسات التجارية

  
تجارية، وتتم          إن إجراءات تقييم السياسات التجارية تتم من قبل جهاز استعراض السياسات ال

  .بصفة دورية وذلك حسب نصيب البلد العضو يف املنظمة العاملية للتجارة
أو األعضاء  املعين  العضواه يقدم التجارية للدول على التقرير اليتؤسس تقييم السياساتوي         

ير م بتقاراملعنيني بالتقييم، حيث يتعني على كل عضو حتقيقا ألكرب درجة ممكنة من الشفافية، أن يتقد
 وتكون هذه التقارير حسب منوذج معتمد من املنظمة، وكذلك .تتضمن وصفا للسياسات التجارية

تقرير تعده املنظمة على مسؤوليتها بناء على املعلومات املتوفرة لديها، مع إرسال التقرير إىل املؤمتر 
  .  206الوزاري من أجل اإلحاطة به

وإجراءات استعراض  كل من مبدأ الشفافيةعلى التوايل ث اول يف هذا املبحتن سنوعليه،         
  ).املطلب الثاين(آلية تقييم السياسات التجارية ممارسة ، و)املطلب األول(السياسات التجارية 

  
  املطلب األول

   مبدأ الشفافية وإجراءات االستعراض
  

ة على مبدأ هام وهو مبدأ نظمة العاملية للتجارة من أجل تقييم سياستها التجاريامل         تعتمد 
 ومن هنا تعمل على تقييم التشريعات ، وهذا من أجل حتقيق آلية التواصل بني دول األعضاء،الشفافية

  .  الوطنية واللوائح وذلك بإتباعها جمموعة من اإلجراءات، وهذا ما سنتناوله يف هذا املطلب
  
  
  
  

                                                 

 .http//www.wto.org املوقع -  206
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  الفرع األول 
  مبدأ الشفافية

  
ميكن التنبؤ ا، ويكون ريفة اجلمركية حبيث تكون شفافة وفية يقوم على التع          إن مبدأ الشفا

نشر مجيع القوانني واألنظمة لضمان حصول األعضاء على معرفة ، وهذا يف نطاق التجارة يف السلع
  .207كاملة ذه النظم واللوائح هذا يف نطاق التجارة يف اخلدمات

ن أيضا عن طريق ما يعرف بآلية تقييم السياسات التجارية اليت فمبدأ الشفافية يتم حتقيقه اآل          
ختضع هلا الدول األعضاء يف املنظمة، فيتم االطالع ألي بلد عضو يف املنظمة العاملية للتجارة بشكل 

دت يف دوري على السياسات التجارية من أجل التعرف على مدى انسجامها مع التزاماته اليت ور
 واىل جانب ذلك تتم دراسة تأثري هذه السياسات على اقتصاديات .طرافاالتفاقيات متعددة األ

  .الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة
أن وقبل التطرق إىل إجراءات التقييم البد أن نبني أن هناك آلية تواصل بني الدول األعضاء،           
  .وطنية واللوائحشفافية حملية، وأخريا سنتحدث عن تقييم التشريعات الهناك 

  
  إجياد آلية تواصل بني الدول األعضاء: أوال

إن الشفافية تلعب دورا مهما خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية يف           
 تنادي "اجلات"، أصبحت 1994مالت التجارية بني الدول، لذلك فابتداء من سنة عملية تسهيل املعا

 املكونة 209، واعتربا عنصر من العناصر  األساسية208اجلديدةاقات املعدلة أو بالشفافية يف مجيع االتف
      .ألي اتفاق 

األعضاء اآلخرين إخطار كل عضو ب على تلتجارة فرضالعاملية لنظمة املكما أن           
   .210على شؤون التجارة الدوليةاملأثرة   وخاصة منهابالتشريعات التجارية واألنظمة واألحكام

                                                 

  . 5، ص 2009االقتصادية اخلارجية، ، دائرة العالقات WTO العراق ومنظمة التجارة العاملية، قسم -  207
208 - Franck VIOLET, « la norme technique une entrave au commerce international », in OSMAN Filali, 
L’organisation mondiale du commerce : vers un droit mondial du commerce, actes et débats, Lyon, 2 mars 2001, 
Editions Emile BRUYANT, Belgique, 2001, p. 208.  
209 - Doa Abdel MOTAAL, L’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, in OSMAN Filali, Ibid, 
p. 230. 

  .72حممد صفوت قابل، املرجع السابق، ص  -  210
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 تلعب يف اال بشكل دوري دورا مهما، ،كما أن االتفاقية اخلاصة بتقييم السياسات التجارية        
فهي تتيح للدول األعضاء فرصة االطالع على النظام التجاري لكل دولة على حدة، وكذلك مناقشة 

 .  اقيات املنظمةإبراز النواحي اليت قد تتعارض مع االلتزامات واليت تقوم بفرضها اتفمع مجيع جوانبه 
باإلضافة إىل أن وجود تشريعات قانونية ثابتة وعادلة ضرورية من أجل قيام مشاريع جتارية         

 . إذ تقوم املنظمة بتأمني ذلك،211ضخمة عرب احلدود، فيتطلب االستثمار العاملي الثبات واالستقرار
الل إلزام الدول األعضاء بقواعد فمثال حتاول املنظمة إجياد سقف للتعريفة اجلمركية، وهذا من خ

 . هذه األخرية تكون معروفة للجميع،معينة
  
  الشفافية احمللية: ثانيا

إن نشر املعلومات الوافية عن السياسات التجارية احمللية، أو تسهيل االطالع على التنظيمات         
لتجاريني وراغيب التمويل واللوائح التجارية الداخلية، يتيح مستويات عالية من املعرفة للشركاء ا

 مع الطرف املعين أو اإلحجام واالستثمار تعينهم على اختاذ قرارام باإلقدام على التعامل التجاري
ن تأثريا مباشرا بالسلب أو اإلجياب سيكون من نصيب النظام التجاري إ ف، ويف كلتا احلالتني.عنه

  . 212الدويل متعدد األطراف
فة بوضع عراقيل يف وجه ارة املؤكدة من جراء كبت أو كتمان املعرمن أجل تفادي اخلسو        
آلية  فيما خيص 3 من امللحق )باء(فقد أكد أعضاء املنظمة العاملية للتجارة يف الفقرة  ،الشفافية

استعراض السياسات التجارية، باألمهية الراسخة للشفافية احمللية يف اختاذ القرارات احلكومية، سواء 
 األعضاء أو للنظام التجاري املتعدد األطراف، وهذا يف األمور املتعلقة بالسياسات تصادياتالقبالنسبة 

التجارية، وتتفق كذلك يف نظمها على تشجيع وتعزيز هذه الشفافية، كما تقر بأن يؤخذ بعني 
لية البد االعتبار النظم القانونية والسياسية لكل عضو من األعضاء، وتقر أيضا بأن تنفيذ الشفافية احمل

  .أن يكون على أساس اختياري
  

                                                 

211 - Divight H.PERKINS, Steven RADELET et David L.LINDAUER, Economie et développement, 3e édition, 
Editions De Boeck Université, Belgique, 2008, p. 493. et Organisation de Coopération et de Développement 
économiques, Cadre d’action pour l’investissement, Panorama des bonnes pratiques, Editions OCDE, France, 2006, 
p. 268.   

  . 507حممد عبيد حممد حممود، املرجع السابق، ص -  212
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  دور آلية تقييم السياسات التجارية يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد : ثالثا
 السياسات التجارية تنبئ بتزايد دور منظمة التجارة العاملية يف النظام تقييمإن آلية           

ياسات التجارية للدول األعضاء، تكفل حق مراجعة السو،  من جهة213االقتصادي العاملي اجلديد
 أحكام اتفاقيات أوروجواي من خالل تقدمي وإتاحة الفرصة متابعة التزامها مبقتضى مبادئ ووكذلك

خول مع بعضهم لدلتعميم هذه املراجعات لكافة األعضاء اهلدف من كل ذلك هو  .من جهة أخرى
واحترام القواعد ات، مفاوضات من أجل حتقيق التجانس يف السياسالبعض يف مشاورات و

وكذلك ضمان ، 214وااللتزامات احملددة أو املنصوص عليها يف االتفاقيات التجارية املتعددة األطراف
املصاحل املتبادلة عمال مببدأ الشفافية الذي يقضي بأن الرسوم اجلمركية تعترب شكل احلماية الوحيد 

  . 215وطنية من املنافسة األجنبيةلتجارة حلماية الصناعة الالعاملية لالذي تسمح به منظمة 
القيود الكمية ومثال ذلك حظر االسترداد، تقييد الكميات إلجراءات وكما أنه متنع ا          
كما أن االتفاقية يف إطار مبدأ الشفافية  بني دول األعضاء  .توردة هذا فيما يعرف بنظام احلصصاملس

اإلعفاء اجلمركي الكامل أو خفض شرائح "تنص على تبادل التنازالت اجلمركية، وتشمل كذلك 
  .  216التعريفة اجلمركية أو تثبيت هذه الشرائح عند حد أقصى ال جيوز زيادته

 السياسات التجارية على تقييمالذي تم به آلية طبق مبدأ الشفافية  ي،باإلضافة إىل ذلك          
على كل عضو أن ينشر مجيع "  :لي على ما يGATSجتارة اخلدمات، إذ نصت اتفاقية جتارة اخلدمات 

اإلجراءات ذات الصلة وذات التطبيقات العامة اليت تتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية أو تؤثر على تنفيذها 
وينبغي أيضا نشر مجيع  وذلك دون إبطاء ويف موعد ال يتجاوز بدء سريان هذه اإلجراءات،

ملؤثرة فيها واليت يكون العضو قد وقع عليها االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات أو ا
  . 217"وعموما ينبغي أن تكون املعلومات متاحة بأي طريقة أخرى

على كل عضو أن حيظر جملس التجارة :"  على أنهGATS اتفاقية جتارة اخلدمات نصكما ت          
يهية إدارية جديدة أو يف اخلدمات دون إبطاء وسنويا على األقل بأية قوانني أو أنظمة أو مبادئ توج

                                                 

  .237عبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص  -  213
214 - Etienne FARVAQUE, Gael LAGADEC, Intégration économique européenne, problèmes et analyses, Editions 
De Bœck Université, Belgique, 2002, p. 83.  

  .237ب عبد احلميد، نفس املرجع، ص عبد املطل -  215
  .237املرجع، ص نفس عبد املطلب عبد احلميد،  -  216
  .238عبد املطلب عبد احلميد، نفس املرجع، ص  -   217
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بأي تعديالت على املوجود منها تؤثر تأثريا كبريا على التجارة يف اخلدمات اليت تشملها االلتزامات 
احملددة مبوجب هذه االتفاقية، بل على كل عضو أن يستجيب دون إبطاء ألي طلب من أي عضو 

ها أو االتفاقات الدولية اليت يوقعها آخر ملعلومات حمددة بشأن اإلجراءات ذات التطبيق العام اليت اختذ
 وينبغي على الدول األعضاء عموما، إنشاء نقاط استفسار يف غضون سنتني من بدء إنشاء .األعضاء

  . 218منظمة التجارة العاملية مع إعطاء بعض املرونة للدول النامية
ية للتجارة تتوىل القيام اآلليات املختلفة للمنظمة العاملهذه  ا تقدم يالحظ أن مبقتضىومم           

تسهل املفاوضات التجارية مستقبال وذلك "إذ بالدور الرئيسي يف إدارة السياسات التجارية الدولية، 
تؤثر يف توجيهاا وكذلك يف مستقبلها كما أا .  اقتصادية حقيقة219"من أجل الوصول إىل ليربالية

، ق النقد الدويل وأيضا البنك الدولينيتلك املمنوحة لكل من صندولوهذا بصورة تفوق صالحيتها 
يث ال تسفر عضوية الدول يف هاتني املنظمتني عن أي التزام تلقائي بسياسات حمددة بينما يعين ح

آلياا هدافها وأحكام مجيع اتفاقياا واالنضمام ملنظمة التجارة العاملية االلتزام تلقائيا بكافة مبادئها وأ
أن يكون ألي عضو احلق يف التحفظ على أي من أحكام هذه دون استثناء أو شروط، ودون 

 . 220االتفاقيات دون احلصول على موافقة سائر أعضاء املنظمة
  

  تقييم التشريعات الوطنية واللوائح : رابعا
نطوي على مراجعة التشريعات وي، 221إن تقييم السياسات التجارية يهدف إىل فهم تأثريها            

اإلجراءات اليت تنظمها يف السلع أو اخلدمات على حد السواء، وهذا يعين امتداد الوطنية واللوائح و
  . 222لتجارة على التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتجارةالعاملية لوالية منظمة 

إن عملية متابعة السياسات التجارية للدول األعضاء يف هذا الصدد تعكس أحد املهام             
لتجارة اليت جاءت من ضمن اتفاقية إنشائها يف مراكش باملغرب، وبالصورة ملية لالعاالرئيسية ملنظمة 

نظمة املاليت تضمن اتفاق هذه السياسات مع القواعد والضوابط وااللتزامات املتفق عليها يف إطار 
                                                 

  .238، ص  السابقاملرجععبد املطلب عبد احلميد،  -  218
219 - Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Commerce des services, questions et enjeux 
des négociations, Editions OCDE, 2001, France, p. 106. 

  .238، ص املرجعنفس عبد املطلب عبد احلميد،  -  220
221 - Jean-christophe BOUNGOU BAZIKA et Abdellah BENSEGHIR NACIN, Repenser les économies africaines 
pour le développement, Editions CODESRIA, 2010, p. 182.   

  .239، ص د املطلب عبد احلميد، نفس املرجععب -  222
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ومن هنا حسبما يكون ذلك مناسبا يتم انعقاد الس العام وذلك من أجل . 223لتجارةالعاملية ل
 على مسؤوليات جهاز تقييم السياسات التجارية الذي يقوم بتطبيق آلية تقييم تلك االضطالع
  .السياسات

ففي هذه احلالة يثار تساؤل هام جدا وهذا يف جمال آلية تقييم السياسات التجارية للدول           
ات التجارية من أجل التأثري على السياسلتجارة العاملية لنظمة املقدرة معرفة ما هي األعضاء حول 
ميكن التطرق يف هذا اال ولإلجابة على هذا السؤال ، للدول النامية أو الدول املتقدمةسواء بالنسبة 

  :إىل بعض املالحظات اهلامة
 هناك عدة إمكانيات تراعيها آلية تقييم السياسات التجارية من أجل محاية الصناعات احمللية  -1

تمادا على التعريفات اجلمركية، إمنا أيضا من خالل ما من الواردات احمللية، وهذا ليس فقط اع
يز ألي دولة من دول أعضاء املنظمة العاملية جت  فهذه األخرية.ئيةيعرف باإلجراءات الوقا

، وهذا من أجل الوقاية من تدفق الواردات بكميات 224للتجارة باختاذ إجراءات محائية
رر جسيم باملنتجني احملليني للمنتج متضخمة من أي منتج، أيضا وفق شروط دد بإيقاع ض
 .نفسه أو للمنتجات املثيلة اليت تتنافس مع هذا املنتج مباشرة

إن هذه اإلجراءات الوقائية بالنسبة للدولة العضو املتضررة كليا أو جزئيا  تتمثل  يف تعليق        
التعريفات  ا يف جمال خفض تاليت قام سحب التنازالت أو التعديل منها، التزامات أو
  . 225اجلمركية

  
إن آلية تقييم السياسات التجارية يراعى عند التعامل معها على أنه جيب على كل دولة عضو  -2

أن تتخذ اإلجراءات الضرورية من أجل محاية األخالق العامة أو محاية الصحة العامة أو حياة 
ية أو للحفاظ على املوارد اإلنسان واحليوان والنبات أو حلماية التراث الوطين أو اآلثار التارخي

 القابلة للتضرب أو اختاذ إجراءات للحد من صادرات سلع حملية معينة من أجل 226الطبيعية

                                                 

  .239، ص  السابقعبد املطلب عبد احلميد، املرجع -  223
224 - Conseil de l’Europe, assemblée parlementaire, session ordinaire de 1999, quatrième partie, 20-24 septembre 
1999, volume VI, documents 8458-8497, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1999, p.111. 

  .240، ص املطلب عبد احلميد، نفس املرجععبد  -  225
226 - Organisation Mondiale du Commerce, Comprendre l’OMC, Editions OMC, Suisse, 2008, p. 31. 
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تأمني الكميات الضرورية منها للصناعة احمللية أو تطبيق إجراءات للحصول على سلع ذات 
  . 227العرض احملدود وتوزيعها

ما يراه من إجراءات وهذا من أجل محاية األمن  على كل عضو أن يتخذ ،إضافة إىل ذلك         
القومي وخصوصا اإلجراءات اخلاصة حبجب بيانات معينة، أو عدم إذاعتها ملساسها باألمن أو فرض 
قيود تتعلق باملواد القابلة لالنشطار أو بالتجارة يف السالح والذخرية واملعدات العسكرية أو غري ذلك 

  . 228 احلرب أو الطوارئمن القيود اليت قد تقتضيها ظروف
 تراعى أيضا يف آلية تقييم السياسات التجارية االستثناءات املعروفة ملادة ،باإلضافة إىل ذلك         
هذه املادة جتيز إعفاء أي دولة عضو من التزام معني موافقة ثلثي األعضاء وبشرط أن يزيد  .اإلعفاءات

متع به الواليات املتحدة األمريكية من بعض عدد املوافقني على النصف، ومن أمثلة ذلك ما تت
  . 229اإلعفاءات يف جمال السياسات الزراعية

 كما هو ، تواجه آلية تقييم السياسات التجارية دائما من قبل الدول املتقدمة ضغوطا مستمرة -3
ن صناع إ ف،، ففي تلك الدول230ملحوظ يف صناعة األدوية من طرف الدول النامية

ق عليهم القول اخلاص أم عندما يتحدثون فهم أصحاب مبادئ السياسات التجارية يصد
 . 231وعندما يعملون فهم أصحاب مصاحل

تسعى إىل حترير التجارة، ومن أجل املزيد من التحرير تضغط مبقدار ما تتطابق فهذه الدول          
دول عندما جتد أن ن هذه ال فإ،باإلضافة إىل ذلك. ة الوطنية مع مبادئ حرية التجارةمصاحلها التجاري

 وكذلك من أجل محاية .فإا تقوم بعملية تقييد التجارة ،هذه املبادئ ستلحق مبصاحلها الضرر
الصناعة الوطنية، ففي هذه احلالة فانه يتم حترير التجارة الدولية لدى هذه الدول وفق املصلحة مبقدار 

  .حمسوب

                                                 

  .240ص .  السابقاملرجع. عبد املطلب عبد احلميد -  227
  .240، ص نفس املرجع. املطلب عبد احلميدعبد  -  228

229 - Marc BENITAH, Fondements juridiques du traitement des subventions dans les systèmes GATT et OMC, 
Librairie DROZ, Suisse et France, 1998, pp. 105-106. 
230 - Jean Marie CROUZATIER, Droit international de la santé, Editions des archives contemporaines, France, 2009, 
p. 47. 

  .241عبد املطلب عبد احلميد، نفس املرجع، ص -  231
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أن الدول الصناعية املتقدمة تتخذ جند ة الشهرية من بني األمثليف هذا السياق، نشري إىل أن و         
  . 232دف محاية مصاحلها التجارية القوميةما اتفق على تسميته باإلجراءات الرمادية 

 وهذا من أجل تقييد .هذا املصطلح يطلق على جمموعة من األساليب والترتيبات التجارية         
 .ة صادراا إىل األسواق اخلارجية أو من أجل زيادالواردات من الدول األخرى إىل أسواقها احمللية

وقد أطلق هذا االسم على ذلك النوع من الترتيبات اليت تقع ما بني املنطقة البيضاء اليت حتتوي على 
 كما أا ال تقع متاما يف املنطقة السوداء اليت تشمل .اتفاقيات منظمة التجارة العامليةاملسموحات يف 

ضى تلك االتفاقيات، وإمنا هي تقع يف منطقة بني املنطقتني يتداخل فيها األبيض على املمنوعات مبقت
 إجراءات احلد ،، ومن بني األمثلة على هذه اإلجراءات233 ولذلك مسيت باملنطقة الرمادية،مع األسود

    . 234الطوعي للصادرات وإجراءات التوسع الطوعي يف االسترياد وترتيبات التقييد الطوعي للتجارة
فمثال تتفنن اليابان يف فرض القيود على املنتجات األجنبية اليت تدخل أسواقها أو اليت متنعها           

 فمثال ذلك قد تتطلب القيود الفنية املوضوعية املتشددة من جانب اليابان على أصال من الدخول،
 واحدة  اإلفراج عن سيارة وهذا من أجل،السيارات اليت تستورد مدة تصل إىل ثالث أشهر

 فإن نظام املشتريات احلكومية مصاغ بطريقة جتعله مقصورا على ، باإلضافة إىل ذلك.مستوردة
  . 235الشركات اليابانية

 إن آلية تقييم السياسات التجارية تواجه كذلك قانون التجارة األمريكي الذي صدر يف عام  -4
 خيول هذا .ملعروفة وتعديالته ا301ىل القسم  والذي تطرق إ1988  واملعدل يف عام1974

القسم لإلدارة األمريكية من أجل فرض عقوبات  ضد صادرات الدول األخرى من طرف 
واحد واليت قد تتخذ إجراءات جتارية أو غري جتارية يعتربها املشرع األمريكي ضارة مبصاحله 

ضها مببادئ  وال شأن لبع،لتجارةالعاملية لأو غري عادلة طبقا ملعايري مل ترد يف اتفاقيات منظمة 
 . حرية التجارة

عدم تطبيقها نظاما مقبولة  عدم احترام الدول حقوق اإلنسان، أو: هذه املعايري من أمهها         
الستخدام العمالة مبا خيفض األجور، ويقلل من فرص بيع الصادرات األمريكية، أو تطبيقها إجراءات 

                                                 

  .241عبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص  -  232
233 - Gérard Marie HENRY, A quoi sert l’Organisation mondiale du commerce ?, Editions Studyrama, 2001, p. 97. 

  .242عبد املطلب عبد احلميد، نفس املرجع، ص  -  234
  .242عبد املطلب عبد احلميد، نفس املرجع، ص  -  235
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يب يف االستثمارات األمريكية فيها، أي متنع جتارية غري منصفة، أو اختاذها إجراءات تؤثر بشكل سل
دخول هذه االستثمارات أو تقيد بعض تصرفاا، أو تطبيقها قوانني حترم الواليات املتحدة األمريكية 

 .من احلماية الكاملة والفعالة حلقوق امللكية الفكرية اليت متلكها
ظاما للعقوبات التجارية يوازي كل من ن الواليات املتحدة األمريكية قد أقامت نإفعليه، و          

 فبموجب القانون .لتجارةلعاملية لنظمة ااملجارية يف نظام فض املنازعات وكذلك تقييم السياسات الت
ن وزير التجارة األمريكي يعد قائمة سوداء الدول اليت تقوم بعرقلة الصادرات إ ف، املعدل301

ارية األمريكية من جانب، وهي مسألة تثري عالمة وتتخذ جتاهها نظام العقوبات التج ،236األمريكية
استفهام كبرية حول آلية تقييم السياسات حيث أن الواليات املتحدة األمريكية تطالب الدول األخرى 

لتجارة ويف نفس الوقت متارس فعليا نظاما صارما للعقوبات التجارية العاملية لااللتزام باتفاقات منظمة 
    .237اه إىل حترير التجارة العامليةفكيف يستقيم ذلك مع االجت

ن الواليات املتحدة األمريكية تستخدم بشكل ديدي يف كثري من باإلضافة إىل ذلك، فإ          
 ،لتجارةالعاملية ل ولكنها يف األصل تلتزم بقواعد منظمة ، وتعديالته سالف الذكر301احلاالت القانون 

 كما أا .هذه املنظمةملنازعات التجارية وهذا يف ظل وكذلك مع األطراف األخرى بإجراءات فض ا
 وتعديالته إال إذا تطلبت الضرورة 301ال تلجأ إىل أخذ مباشرة حقها بيدها كما يتطرق إليه قانون 

 . ذلك
  

 أي بالنسبة ، إن الدول املتقدمة الزالت متارس سياسات الدعم بالنسبة للسلع الزراعية -5
، اليابان وكذلك 238س هذه الدول الواليات املتحدة األمريكيةللمنتجني الزراعيني، وعلى رأ

 ويعترب هذا الدعم استثناء، رغم أن الدول املتقدمة التزمت بتخفيضه إال أنه .االحتاد األوريب
 .239بقية مرتفعا

                                                 

236 - Alain VEZINA, Godzilla MD : Une métaphore du Japon d’après guerre, Editions L’Harmattan, 2009, p. 67. 
  .243عبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص -  237

238 - Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Examen des politiques céréalières 1991-
1992, Edition FAO, Italie 1992, p.28. 
239 - TRAN THI Thuyduong, Aspects juridiques de la participation des Etats de l’ASEAN à l’OMC, Editions 
L’Harmattan, France, 2008, p. 127. 
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 من  إن الدول النامية ال زالت تعاين من استمرار إغالق أسواقها أمام الكثري من صادراا -6
ن ذلك يعترب حتدي آخر تواجهه آلية تقييم إ وبالتايل ف.عية املتقدمةطرف الدول الصنا
 . 240السياسات التجارية

هذه التحليالت السابقة يبدو أا تشري إىل أن آلية تقييم السياسات التجارية ستواجه           
إىل ذلك مشكالت عديدة، وكذلك القضايا اليت يبدو أا لفترة ليست قصرية ستظل قائمة، باإلضافة 

فإا حتتاج إىل املزيد من اجلهد، كذلك إىل املفاوضات الشاقة وهذا من أجل الوصول إىل أوضاع 
 كما أنه تتم آلية تقييم السياسات التجارية للدول دون أن . يف جمال حترير التجارة العامليةأفضل خاصة

تتاح الفرصة للدول لشرح سياساا يترتب على هذا التقييم آثار قانونية، فهو تقييم عام غري ملزم وفيه 
، وتتاح فيها الفرصة 241التجارية والسياسات املالية والنقدية واإلنتاجية اليت تؤثر على التجارة الدولية

 ويف ضوء ذلك يعد تقريرا عن .ح األسئلة على الدول حمل التقييمأيضا إلبداء املالحظات وطر
لى أي من املصادر اليت تراها وليس فقط من خالل السياسات التجارية للدول حمل التقييم تعتمد ع

  .            البيانات اليت تقدمها الدولة
وبعد تطرقتا إىل مبدأ الشفافية والدور الذي تلعبه يف تقييم السياسات التجارية، سنحاول            

  .أن نبني إجراءات تقييم هذه السياسات
  

  الفرع الثاين 
  التجاريةإجراءات استعراض السياسات 

  
إجراءات  إذ تتمثل يف إن استعراض السياسات التجارية تتم وفق جمموعة من اإلجراءات،           

التقييم وتقدمي التقارير، العالقة مع أحكام ميزان املدفوعات وتقييم اآللية، الغرض الشامل للتطورات 
    .يف البيئة التجارية الدولية

  
  

                                                 

  .244عبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص  -  240
  .244 عبد املطلب عبد احلميد، نفس املرجع، ص -  241
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  . التقاريرإجراءات التقييم و تقدمي: أوال 
  :وهيإن تقييم السياسات التجارية تقوم بإتباع جمموعة من اإلجراءات،           
  . إجراءات التقييم -1
  :إن هذه اإلجراءات تتمثل يف          

 .إن مهمة هذا اجلهاز هو استعراض السياسات التجارية -
لالستعراض تجارية الإن مجيع أعضاء املنظمة العاملية للتجارة ختضع سياسام وممارسام  -

الدوري، باإلضافة إىل ذلك فان مدى تأثري األعضاء املختلفني على عمل نظام التجارة الدويل 
املتعدد األطراف هو العامل احملدد يف حتديد التكرار الدوري هلذه االستعراضات، ويكون ذلك 

 .من خالل تقدير حصتها من التجارة العاملية وهذا يف فترة منوذجية قريبة
ومن املفهوم أن استعراض الكيانات اليت هلا سياسة خارجية مشتركة تغطي أكثر من عضو            

واحد ستشمل مجيع مكونات السياسة اليت تؤثر على التجارة مبا فيها السياسات واملمارسات اخلاصة 
  . 243 بصفاا الفردية242ملختلف الدول األعضاء

ممارساته ات لعضو ما على سياساته ول إدخال تغيري       وعلى سبيل االستثناء، جيوز يف حا
التجارية واليت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على شركائه التجاريني، فيطلب جهاز استعراض 

  .السياسة التجارية من العضو املعين تقدمي موعد استعراضه التايل وهذا بعد التشاور
ت يف اجتماعات جهاز استعراض السياسة حتكم املناقشا" ألف"إن األهداف احملددة يف الفقرة  -

التجارية، هذه املناقشات تركز على السياسات واملمارسات التجارية للعضو اليت جيري 
 .تقييمها وفق آلية االستعراض

إن جهاز استعراض السياسات التجارية يضع خطة أساسية وهذا من أجل سري االستعراضات،  -
ن املستجدات وكذلك اإلحاطة ا علما، كما أن وله احلق يف أن يناقش تقارير األعضاء ع

اجلهاز يضع برناجما لالستعراضات بالتشاور مع األعضاء املعينني مباشرة لكل سنة من 
ولرئيس جهاز تقييم السياسات التجارية أن خيتار مناقشني من أجل تقدمي مواضيع . السنوات

                                                 

  .454 مسري حممد عبد العزيز، املرجع السابق، ص -  242
  .493 ص ،عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق -  243
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و املستعرض أو األعضاء النقاش بصفتهم الشخصية يف اجلهاز وهذا بالتشاور مع العض
 .املستعرضني

 :إن جهاز استعراض السياسات التجارية يبىن عمله على الوثائق التالية  -
تقرير كامل ومفصل مقدم من العضو املستعرض أو األعضاء املستعرضني أو التكتالت  - أ

 التجارية حمل تقييم جلهاز تقييم السياسات التجارية، يتضمن اإلجراءات الالزمة حىت تكون
منسجمة مع النظام التجاري متعدد األطرف، كما يتضمن أيضا وصف السياسات 
 هواملمارسات التجارية املتبعة من العضو املعين أو األعضاء املعنيني استنادا إىل منوذج متفق علي

 وتقدم ،يقرره اجلهاز، وترفق به إحصائيات حديثة تبني التطورات التجارية للطرف املراجع
تجارة العاملية املساعدة الفنية لألعضاء من البلدان النامية واألقل منوا بصدد إعداد أمانة منظمة ال

  . 244تقريرها
ذ هذه األخرية شكل بيانات  يقدم األعضاء اخلاضعون للتقييم تقارير، حيث تأخ،ومن هنا          
 التجارية من إن هذه البيانات ترمي إىل إبراز األهداف واالجتاهات الرئيسية للسياساتسياسية، 

  .منظور مستقبلي
املشاكل  حتتوي على عرض دقيق لالجتاهات وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه البيانات قد          

 30  إىل10وتتألف البيانات منطيا من شاكل املتعلقة باألسواق اخلارجية، احلديثة، مبا يف ذلك امل
  .  صفحة
ييم حيدد يف اية املطاف الشكل والطول الفعليني ن العضو اخلاضع للتقإ ف،ويف األخري          
 .245للبيان
على مسؤوليتها وهذا استنادا إىل  اإن األمانة العامة للمنظمة العاملية للتجارة تعد تقرير  - ب

 وكذلك تلتمس .أو األعضاء املعنينياملعلومات املتاحة هلا عن تلك اليت يقدمها العضو املعين 
ا التجارية من العضو املعين أو األعضاء املعنينياألمانة توضيحات بشأن سياساا وممارسا .

كما أا تشري للمشاكل املوجودة يف عملية اإلصالح القانوين وأيضا كذلك يف التقدم 

                                                 

  .3ة دال من امللحق  و الفقر5/ الفقرة جيم -  244
 http/www.wto.org موقع منظمة العاملية للتجارة  -  245
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، وهذا ما قامت به منظمة العاملية للتجارة من خالل تقييم 246امللحوظ يف مواد قانون امللكية
  .247لصنيالسياسات التجارية ل

مفصل بشكل واسع يف  قسم تقييم السياسات التجارية، بتحضري تقريريقوم و           
 كما يقوم بتغطية السياسات التجارية وممارستها، ومؤسسات اختاذ القرار ذات سكرتارية املنظمة،

  . 248الصلة، وحالة االقتصاد الكلي للبلد املعين
غة معينة، إذ تتضمن هذه الصيغة فأغلب تقارير األمانة يتم إعدادها باعتماد صي           

  :مالحظات تلخيصية، كما تتضمن أربعة فصول تتمثل يف
تقوم بتغطية املعامل األساسية لالقتصاد باإلضافة إىل األمناط التجارية يف :  البيئة االقتصادية -1

قة بالتجارة لنظام البضائع واخلدمات، كذلك تطور االستثمار األجنيب واجلوانب املتعل
من أجل احلفاظ على ) جهاز تقييم السياسات التجارية(جهاز ضبط  جنيب، عنالصرف األ

 .املتعلقة بالقضايا السالفة الذكر 249املصاحل املشتركة
 اجلوانب املؤسسية يف صياغة السياسة التجارية واالستثمارية، مبا يف ذلك املشاركة يف  -2

 . 250ت التجاريةالتشاوراواالتفاقيات متعددة األطراف واإلقليمية والرتاعات 
السياسات واملمارسات التجارية حسب اإلجراءات واليت تقوم بتغطية كافة أنواع  -3

اإلجراءات، حيث تقوم مباشرة بالتأثري على الصادرات والواردات، وكذلك جتارة اخلدمات 
 .واإلنتاج وجتارة البضائع

ك، التعدين، الزراعة، علم الغابات، املسام: السياسات واملمارسات حسب القطاع مثال -4
  .251الصناعة واخلدمات

 إىل أن معدي التقرير ميكنهم زيارة البلد املعين من أجل إجراء مقابالت ،وجتدر اإلشارة           
واستفسار عن تفاصيل عديدة، وعند إجراء تقييم السياسات التجارية لبلد ما يتم اختيار ممثلني من 

                                                 

246 - BIN Li, Entre droit humain et droit du commerce, La protection de la propriété en Chine, Tome 2, Editions 
L’Harmattan, 2011, France, pp. 180-181. 
247 - OMC, Examen des politiques commerciales, Rapport de la République Populaire de Chine, 
WT/TPR/S161/Rev.1, 26 juin 2006. 

  .30 متام الغول، املرجع السابق، ص -  248
249 - Philippe HUGON et Charles –Albert MICHALET, Les nouvelles régulations de l’économie mondiale, Editions 
KARTHALA, France, 2005, p. 221. 

  .7منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، املرجع السابق، ص  -  250
  .7منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسة التجارية، نفس املرجع، ص -  251
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مبوافقة الدول املعنية، إلدارة احلوار والنقاش أثناء الدول األعضاء يف املنظمة بصفتهما الشخصية و
  . 252املراجعة
إن جلسات تقييم السياسات التجارية ختتم مبالحظات ائية من رئيس اهليئة حول كل ما          

 واإلجابة عليها وهي تقريبا عبارة عن ، وكذلك األسئلة من األعضاء،دار من استعراض للتقارير
  .ملخص لوقائع اجللسة

  .     إن هذه الوثائق الثالث تصبح ما يعرف بتقرير تقييم السياسات التجارية          
 ينشر فورا بعد انتهاء إجراءات االستعراض تقرير العضو حمل االستعراض وتقرير أمانة  -

املنظمة، إضافة إىل ذلك حمضر اجتماع جهاز التقييم، وهذا عقب انتهاء املراجعة مباشرة أي 
 .  جيزة من االنتهاء من عملية التقييمبعد فترة و

 . 253ترسل هذه الوثائق إىل املؤمتر الوزاري لإلحاطة والعلم مبا جاء فيها -
وال يقرن جهاز التقييم تقريره املرفوع إىل الس الوزاري بتوصيات معينة، وال يقوم بإصدار  -

 . 254 بل إن عمله يقتصر على عرض املعلومات حبيادية وجترد،أي حكم
 

 تقدمي التقارير -2
كل عضو يقدم إىل جهاز استعراض السياسة التجارية تقارير منتظمة، وهذا من أجل               

  .حتقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية
وصف السياسات واملمارسات التجارية اليت يتبعها العضو املعين " إن هذا التقرير يتضمن               

  . 255"نادا إىل منوذج متفق عليه يقرره اجلهازأو األعضاء املعنيني، است
فمبدئيا هذا النموذج يستند إىل منوذج اخلطوط العريضة لتقارير البلدان الذي وضع                

 بعد تعديله حسب االقتضاء هذا من أجل توسيع نطاق 1989  يوليو19مبوجب القرار املؤرخ يف 
االتفاقات التجارية  1 تجارية اليت تشملها يف امللحقالتقارير، إذ تشمل مجيع جوانب السياسات ال

                                                 

  .30 متام الغول، املرجع السابق، ص -  252
  .494، 493عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق، ص  -  253
  .511د حممد حممود، املرجع السابق، ص حممد عبي -  254
  .455مسري حممد عبد العزيز، املرجع السابق، ص  -  255



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 90

، وجيوز للجهاز يف  حالة تطبيقهااملتعددة األطراف، وكذلك االتفاقات التجارية عديدة األطراف يف
  .ضوء التجربة تنقيح النموذج

ة على كما أن أعضاء املنظمة العاملية للتجارة يقدمون تقارير موجزة حينما تطرأ تغيريات هام         
  .سياساا التجارية و يتم ذلك بني االستعراضات

و تراعى على وجه اخلصوص . وتقدم معلومات إحصائية سنوية حديثة وفق النموذج املعتمد          
  .256الصعوبات اليت تواجهها األعضاء من البلدان األقل منوا يف إعداد تقاريرها

طلبها من األعضاء من البلدان النامية، وخاصة لألعضاء وتوفر األمانة املساعدة الفنية ملن ي          
 كما ينبغي لألمانة تنسيق املعلومات الواردة يف التقارير وهذا إىل أبعد حد .257من البلدان األقل منوا

ممكن، إضافة إىل اإلخطارات املقدمة مبوجب أحكام االتفاقات التجارية املتعددة األطراف واالتفاقات 
  .طراف عند تطبيقهاالتجارية عديدة األ

  
  العالقة مع أحكام ميزان املدفوعات و تقييم اآللية: ثانيا

إن أعضاء املنظمة العاملية للتجارة يعترفون باحلاجة إىل ختفيف األعباء على احلكومات اليت           
 ملشاورات كاملة، وكذلك 1994 "اتاجل"ختضع أيضا مبوجب أحكام ميزان املدفوعات يف اتفاقية 

  .التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدماتل
 ،ومن أجل هذه الغاية فان رئيس جلنة قيود ميزان املدفوعات يقوم بوضع ترتيبات إدارية          

وهذا من أجل التنسيق بني التتابع الطبيعي الستعراضات السياسة التجارية واجلدول الزمين 
  .  شهرا12 عراض السياسة التجارية ألكثر من دون تأجيل است،للمشاورات بشأن ميزان املدفوعات

كما أن جهاز استعراض السياسة التجارية جيري تقييمه لعمل آلية استعراض السياسات           
التجارية يف فترة ال يزيد عن مخس سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية أول يناير 

1995258 .  

                                                 

  .456بد العزيز، املرجع السابق، ص  مسري حممد ع-  256
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ج التقييم تقدم إىل املؤمتر الوزاري، كما أن للجهاز الحقا أن جيري ن نتائإ ف،ومن مث            
 ت يقوم بتحديدها اجلهاز، أو بناءتقييمات آللية استعراض السياسة التجارية بصورة دورية وعلى فترا

  . على طلب املؤمتر الوزاري
  
  العرض الشامل للتطورات يف البيئة التجارية الدولية: ثالثا 

هاز استعراض السياسة التجارية يقوم أيضا بإعداد عرض شامل لتطورات البيئة إن ج            
هذا العرض يكون مصحوبا من .  واليت هلا تأثري على نظام التجارة املتعددة األطراف،التجارية الدولية

ل  وكذلك إبراز مسائ،املدير العام بتقرير سنوي يدرج به األنشطة الرئيسية للمنظمة العاملية للتجارة
  .السياسات املهمة اليت تؤثر على النظام التجاري

وأخريا، فمن الضروري تقدمي تعليق ولو وجيز يتعلق مبا سرد حول مسألة الشفافية             
  . واإلجراءات املتبعة الستعراض السياسات التجارية

 التجارية من أجل  آلية تقييم السياسات، تعتمد عليهفالشفافية هي مبدأ أساسي وجوهري            
إىل الدخول احلصول على املعلومات و حىت يتسىن لكل راغب ،نشر القوانني املتعلقة بالتجارة الدولية

  . أسواق الغري
 اليت متنع الدول املتقدمة على اهليمنة على كما أا، دف إىل وضع اتفاق لتوحيد القوانني           

  .الدول املتخلفة أو الدول النامية
      

  الفرع الثالث
  تكرار تقييم السياسات التجارية للدول أعضاء املنظمة العاملية للتجارة

  
إن تقييم السياسات التجارية للدول األعضاء يتكرر وذلك حسب الدول، حيث جيرى             

  .تقييم دوري للسياسات التجارية
ة لألعضاء، إرشادات ملراجعة  سنتحدث عن دورات التقييم، دورات املراجعومن مث،            

  .   ناجحة، االختالفات يف دورات التقييم
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 دورات التقييم : أوال
 النظام إن تكرار تقييم السياسات التجارية لعضو معني يكون مرتبط حبجم تأثريه يف            

ة للبضائع ة سواء بالنسب كما يتم حتديد حصة العضو يف التجارة العاملي.التجاري املتعدد األطراف
ن فترة التقييم الدوري خيتلف حسب قوة الكيانات االقتصادية والبلدان األعضاء إ فليه،ع و.واخلدمات

  .259يف املنظمة وحجم مشاركتها يف التجارة العاملية
لتجارة خيضعون لتقييم سياسام التجارية العاملية لوعلى هذا األساس، فإن أعضاء منظمة           

  :ضمن ثالث دورات خمتلفة واليت تتمثل فيما يليمبوجب واحدة من 
 .كل عامني بالنسبة ألكرب املنشآت التجارية -
 حيث تستعرض مرة كل أربع سنوات وهذا حسب ترتيب 16ختضع الكيانات اليت تليها وهي  -

 . 260حجم نصيبها يف التجارة العاملية
ية مرة كل ستة سنوات،  بالنسبة لألعضاء األخرى يتم استعراض سياساا التجار،يف األخري -

  .مع جواز حتديد فترة أطول بالنسبة لألعضاء اليت تعترب من بني البلدان األقل منوا
 يأيت التفاوت يف املدد الزمنية احملددة لكل جمموعة من الدول وفقا لطبيعة الظروف من مث            

ا لطبيعة اقتصاديات الدول االقتصادية، وكذا مدى استقرارها وأيضا معدالت تطورها، وكذلك نظر
النامية و األقل منوا غري املستقرة، وهذا يف ظل ما تشهده من تطورات وتعديالت عديدة ومتعاقبة تتاح 

 حىت ،فترة زمنية أطول للتقييم إلتاحة الفرصة الستقرار السياسات اجلديدة اليت تطبقها هذه الدول
 .  261ميكن تقييمها بشكل موضوعي

 
  قييم لألعضاءدورات الت: ثانيا

بالنسبة لتكرار التقييم فيكون على أساس التدفقات التجارية أي مرتبة حسب الترتيب             
  :التنازيل للتجارة و املتمثلة يف

، الواليات املتحدة، اليابان )االحتاد األورويب( تتمثل يف اتمعات األوروبية :دورة كل عامني -
 .و كندا
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تمثلة كما سبق ذكره يف البلدان الستة عشر ذات أقل حصة يف وامل: دورة كل أربع أعوام -
 تتكون اموعة من هونج كونج، الصني، كوريا، 2000التجارة العاملية مثال ابتداء من سنة 

سنغافورة، املكسيك، سويسرا، ماليزيا، أستراليا، تايالند، الربازيل، اندونيسيا، النرويج،  
 .لفلبنياهلند، تركيا، مشال إفريقيا، و ا

 واملتمثلة يف معظم ،كل ستة سنوات بالنسبة لكافة األعضاء اآلخرين يف املنظمة العاملية للتجارة -
 .االقتصاديات النامية واالنتقالية، وميكن متديد الفترة أطول بالنسبة للبلدان األقل منوا

  
  إرشادات لتقييمات ناجحة: ثالثا

  :وضع جدول املراجعات الثانية والالحقة تتضمن ما يليإن املبادئ اليت تستخدم من أجل             
  . تقييم و مراجعات توضع اعتبارا من تاريخ اجتماع التقييم السابق-   

 .يتم تطبيق دورة التقييمات مبرونة عامة لغاية ستة أشهر -
 . 262ألكرب أربع منشآت جتارية، كل تقييم ثاين يكون ذات صفة مؤقتة -
  
   التقييماالختالفات يف دورات:رابعا
إن االختالفات يف جتارة تدفقات البضائع و اخلدمات قد تؤدي إىل تغيري تصنيف األعضاء،             

  .وبالتايل تغيري دورات تقييمام مثال ذلك التغريات يف أسعار البضاعة
دان اليت إن هذا األمر ال يؤثر عمليا على دورة التقييم لعضو معني، إال أنه بالنسبة للبل            

شغلت رتبة أقل بالنسبة لتقييم السياسات التجارية أي اليت جترى عملية التقييم كل أربع سنوات، قد 
باإلضافة إىل ذلك فان  انضمام كل من الصني وروسيا قد يؤثر على وضع األعضاء . تتغري يف املستقبل

  . 263القائمني يف كافة دورات التقييم الثالث
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  املطلب الثاين
  ارسة آلية تقييم السياسات التجارية مم

  
تعمل املنظمة العاملية للتجارة كمنتدى للتقييم الدوري للسياسات التجارية للدول             

لى جمموعة من اخلطوات األعضاء، ومن هنا فإن عملية مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية تعتمد ع
ة هيئات مراقبة، حيث جتتمع هذه األخرية من أجل تقييم ا أن للمنظمة العاملية للتجاركم. واإلجراءات

أن هلذه اآللية فوائد عديدة سواء بالنسبة و .إذ تعتمد على جمموعة من البياناتالسياسات التجارية، 
  .   لنظام التجارة متعدد األطراف، أو بالنسبة لألعضاء اخلاضعني للتقييم

، )الفرع األول(جعة آلية تقييم السياسات التجارية ومن هنا سنتناول كل من عملية مرا            
  ).الفرع الثالث( ، فوائد تقييم السياسات التجارية )الفرع الثاين( هيئات املراقبة 

  
  الفرع األول

   عملية مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية
  

ة، حيث يتم االتفاق  تتألف من خطوات متعدد،إن مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية            
و ما هو مهم بشكل خاص التاريخ املتفق عليه . على توقيتها بني كل من األمانة والبلد اخلاضع للتقييم

نه حيدد إىل حد كبري وقت القيام باخلطوات األخرى، إ ف، باإلضافة إىل ذلك.264الجتماع املراجعة
كذلك قواعد اإلجراء اليت مت االتفاق  و،بالنظر إىل الوقت املطلوب من أجل إكمال املهام املتنوعة

  . عليها من طرف أعضاء املنظمة العاملية للتجارة
  :اإلجراءات وفق التسلسل التايل ميكن حتديد كل من اخلطوات ووعليه،            

 .مقارنة املعلومات -
 .زيارة العاصمة -
 .التحضري النهائي للوثائق -
 .راجعةاملتنظيم وعقد اجتماع  -
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 .نشر الوثائق -
 

  :  مقارنة املعلومات -1
 إن  وفقا للبنية املخطط هلا التقرير،إن األمانة تقوم بتحضري استبيان قطري مفصل تتم صياغته         

هذا التقرير يتم إرساله إىل السلطات الوطنية اخلاصة للعضو اخلاضع للتقييم، ويتاح هلذه السلطات مدة 
 مبا يف ذلك املطبوعات احلكومية وأيضا البيانات أربعة أسابيع من أجل حتضري اإلجابات وتقدميها ،

  .الرمسية األخرى متعلقة بقضايا رئيسية
 وذلك قبل زيارة ،باإلضافة إىل ذلك، فانه بالنسبة لبعض التقارير يتم إرسال استبيان ثاين         

 .العاصمة كمتابعة إلجابات احلكومة على االستبيان األول
  

  :    زيارة العاصمة -2
إن فريق من األمانة يقوم بزيارة البلد اخلاضع للتقييم، حيث تستمر هذه الزيارة من أسبوع          

 وكذلك الوكاالت املعنية ،إىل عشرة أيام من أجل إجراء مناقشات مع كل من الوزراء احلكومية
  .األخرى

ياسات إن هذا الفريق يتألف بشكل عام من اثنني أو ثالث أعضاء من قسم تقييم الس         
  .التجارية

  .    ويف العادة جتري هذه املناقشات على أساس االستبيان أو االستبيانات اليت مت إرساهلا مسبقا         
  .265وعلى حنو تباديل، قد تشكل مسودة متهيدية لتقرير األمانة أساسا تستند إليه املناقشات         

ييم يتشاور فريق األمانة مع مشاريع خاصة ومعاهد يف الغالب خالل زيارة البلد اخلاضع للتق      و   
 ).اخل...غرف أصحاب املصانع، غرف التجارة (حبث وليس فقط مع وكالت حكومية 

 
  : حتضري الوثائق -3
إن األمانة تقوم بصياغة تقريرها و تقدم تدرجييا كافة الفصول من أجل التحقق منها، إضافة          

  .يل اجناز هذا األمر قبل زيارة البلد املعين بالتقييمإىل ذلك فانه ميكن على حنو تباد
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وتتاح فترة أسبوعني للسلطات الوطنية من أجل التحقق من مسودات األمانة وتقدم          
 وكذلك بيان سياسة احلكومة من أجل القيام ،املالحظات حوهلا، كما أنه يتم إرسال تقرير األمانة

  .ى للمنظمة العاملية للتجارة قبل أربعة أسابيع من نشرهابترمجتها إىل اللغات الرمسية األخر
يتم توزيعها  األمانة و بيان سياسة احلكومة، و يتم إعادة صياغة تقرير كل من،ويف األخري         

  . بأربعة أسابيع قبل عقد اجتماع التقييم
نحاول أن تبني اهليئات بعد أن تعرضنا إىل عملية مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية، س         

  .املختصة باملراقبة وتقييم السياسات التجارية للدول األعضاء يف الفرع الثاين
  

  الفرع الثاين 
  هيئات املراقبة

  
للمنظمة العاملية للتجارة هيئات مراقبة، حيث تتكون هذه األخرية من جمموعة من املناقشني          

اجلزائر، إثيوبيا، أذربيجان، : من بني هذه الدول ولة مراقبة د31واملراقبني، ويبلغ عدد املراقبني 
 الباهاما، البسنة واهلرسك،توجنا، يوغسالفيا، الرأس ،أفغانستان، أنذورا، أوزبكستان، أوكرانيا

األخضر، بيالروسيا، ساموا، ساوتومي وبري نسييب، السودان،سيشيل، صربيا واجلبل األسود، 
  .نام، فاتيكان، لبنان، ليبيا، اليمنطاجيكسان، العراق، غينيا، فيت

األمم املتحدة، مؤمتر األمم :  منظمات8أما بالنسبة للمنظمات املراقبة يف الس العام هي          
املتحدة للتجارة والتنمية، صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، منظمة األغذية والزراعة، املنظمات 

 .266لتعاون والتنمية االقتصادية، مركز التجارة الدويلالعاملية للملكية الفكرية، منظمة ا
ن هيئة تقييم السياسات التجارية يف املنظمة العاملية للتجارة هي عبارة عن الس إ ف،ومن هنا         
  .العام

  
  
 

                                                 

  .ar.wikipedia.org/wiki موقع منظمة التجارة العاملية -  266
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  هيئة تقييم السياسات التجارية: أوال
 هذه .سات التجارية للدول األعضاءالسياتقوم هيئة تقييم السياسات التجارية بتنفيذ تقييمات          

اهليئة هي بشكل رمسي عبارة عن الس العام، وهي مفتوحة أمام كافة أعضاء املنظمة العاملية 
 ملدة عام من بني ممثلي األعضاء، 267للتجارة، وتنتخب اهليئة يف االجتماع األول يف السنة رئيسا هلا

 .  268عام يف منتصف السنة التقوميية السابقةوتعتمد برنامج التقييمات، واليت ستقوم ا لكل 
 
  املناقشون واملراقبون -1

ن تلقاء  يتم اختيار مناقشان من بني األعضاء للعمل م،يف هيئة تقييم السياسات التجارية         
ية ليس كممثلني حلكومام من أجل النقاش حول السياسات التجارأنفسهم وعلى مسؤوليتهم، و

 ويقوم املناقشان مبساعدة من األمانة بوضع خمطط للنقاط الرئيسية اليت لية التقييم،للدولة اخلاضعة آل
يعتزمون إثارا يف اجتماع التقييم، وتوزيع تلك املخططات على األعضاء قبل أسبوع واحد على 

  .  269األقل من ذلك االجتماع
ل صندوق النقد الدويل، البنك ن املنظمات احلكومية حتضر كمراقبني مثإ ف،باإلضافة إىل ذلك         

 .الدويل، منظمة التعاون واالقتصاد والتنمية وكذلك مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  
  التوثيق و طرح األسئلة -2

مبوجب التوثيق اخلاضع لتقييم السياسات التجارية ينبغي أن يتم توزيع تقرير كل من األمانة          
ومة وذلك باللغات الثالثة الرمسية املعتمدة يف املنظمة العاملية للتجارة، إذ يتم العامة وبيان سياسة احلك

  .هذا التوزيع على األقل قبل أربعة أسابيع من اجتماع املراجعة
وأيضا بالنسبة لألعضاء فإنه من األحسن تقدمي أسئلة خطية للعضو اخلاضع للتقييم قبل          

 .270حة الوقت إلعداد اإلجاباتأسبوع واحد على األقل من أجل إتا
  

                                                 

267 - Bob Kieffer, L’Organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit international public, Editions 
Larcier, Belgique, 2008, p. 110. 

  Bob Kieffer, op.cit, p. 110 و. 11، ص 10 منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، املرجع السابق، ص-  268
  .11سات التجارية، نفس املرجع، ص  منظمة التجارة العاملية، مراجعة السيا-  269
  . 11 ص ،املرجع نفس  منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، --  270
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  اجتماع هيئة تقييم السياسات التجارية: ثانيا
جتتمع هيئة تقييم السياسات التجارية من أجل تقييم السياسة التجارية للعضو اخلاضع لعملية          
 : إذ تعتمد هذه اهليئة على الوثائق التالية،التقييم

  
  البيان املبدئي للعضو املعين  -1

إن االجتماع األول يبدأ ببيان مبدئي يقدمه مسؤول معني من العضو اخلاضع للتقييم مثال          
  .وزير التجارة

وينبغي أن يقدم عرضا للسياسات، مشريا دقيقة 15إن هذا البيان املبدئي جيب أن حيدد بفترة          
   .271إىل أية تطورات جديدة طرأت منذ االنتهاء من وثائق األمانة واحلكومة

  
  بيانات املناقشون-2

إن بيان السياسة للعضو اخلاضع للتقييم يتبعه بيانات يقدمها كال املناقشان، ينبغي أن ال          
 . دقيقة15يتجاوز كل منها فترة 

  
  بيانات أخرى و خمطط لألفكار الرئيسية-3

  .ن قبل احلضور يتبع البيانات اليت يقدمها املناقشان إبداء املالحظات م،من مث         
     ويف اية اجللسة األوىل، يتم صياغة خمطط لألفكار الرئيسية من قبل الرئيس واملناقشان واألمانة 
بالتشاور مع العضو املعين، باإلضافة إىل سؤال املشاركني تنظيم بيانام وفقا لتلك األفكار 

 .  272الرئيسية
  
  
  
  

                                                 

  .  11 ص السابق، املرجع ة، مراجعة السياسات التجارية، منظمة التجارة العاملي-  271
  .12 منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، نفس املرجع، ص -  272
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    اإلجابات من قبل العضو املعين -4
  يف اجللسة الثانية يستند النقاش مبا يف ذلك اإلجابات اليت يقدمها العضو اخلاضع لتقييم        

السياسات التجارية، على األفكار الرئيسية اليت يتم حتديدها يف اية اجللسة األوىل و ذلك من أجل 
  .توفري نقاشا أكثر تنظيميا

 ينبغي أن تكون شاملة ،لعضو اخلاضع للتقييمباإلضافة إىل ذلك فان اإلجابات اليت يقدمها ا         
  .      وفقا لألفكار اليت مت حتديدها مسبقا،ومنظمة
 يتم كتابة توزيع اإلجابات اليت قدمها العضو اخلاضع لتقييم السياسة التجارية حيث ،وأيضا         

  .أمكن ذلك، ويف حالة عدم تقدمي اإلجابات خالل االجتماع، جيب توزيع إجابات خطية تكميلية
  
   املناقشات و النتيجة   -5

قبل املناقشان وأعضاء عقب تقدمي اإلجابات حول كل فكرة، يتم إتاحة الوقت للنقاش من          
  .هيئة تقييم السياسات التجارية

وتنتهي عملية التقييم الرمسية باملالحظات اخلتامية للرئيس اليت يقدمها على مسؤوليته          
 .  273اخلاصة

 
   املتابعة و املطبوعات-6

  :تتمثل يف كل من         
  مؤمتر صحفي -

ياسة التجارية يتحدث الرئيس وتساعده األمانة إىل مباشرة بعد اجتماع هيئة تقييم الس         
 ،باإلضافة إىل ذلك. الصحافة، وميكن أيضا للعضو اخلاضع للتقييم أن يقدم بياناته الصحفية اخلاصة به

تنشر على امية للرئيس تعمم على اجلمهور، ون املالحظات التلخيصية لألمانة واملالحظات اخلتإف
  .عاملية للتجارةاالنترنت على موقع املنظمة ال

  
 

                                                 

  .12  منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، املرجع السابق ص-  273



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 100

  حمضر االجتماع  -
  .إن األمانة تعمل على إعداد حمضر اجتماع اهليئة الذي تعقده إلجراء تقييم السياسة التجارية         
بعد ذلك توزع األمانة احملضر على املشاركني للتحقق منه، و يصبح جزء من الوثيقة النهائية          

  .يةاملطبوعة لتقييم السياسات التجار
 
  معلومات تكميلية -

بالنسبة لإلجابات اليت يقدمها العضو اخلاضع لتقييم السياسات التجارية من املمكن تكميلها          
  .مىت كان ذلك ضروريا، مع كتابتها خالل شهر واحد

ا إن هذه املعلومات التكميلية يتم توزيعها على كافة أعضاء املنظمة العاملية للتجارة بوصفه         
  .274وثيقة لتقييم السياسات التجارية، لكن ال يتم تضمينها يف حمضر االجتماع

 
  املطبوعات      -

تقرير األمانة املستخدمني الجتماع تقييم شرة رفع احلظر عن بيان السياسة ويتم مبا         
ع صباح السياسات التجارية عند انتهاء احلظر الصحفي ذو العالقة، وعادة ما يكون ذلك يف اجتما

  .اليوم التايل
ويتم الحقا نشر كافة الوثائق يف أسرع وقت ممكن عقب اجتماع التقييم، إذ تتوفر مجيع          

  .  275)فرنسية، اجنليزية و اسبانية( التقارير بلغات املنظمة العاملية للتجارة 
هلذه األخرية لالستفادة فاإلجراءات املتبعة لتقييم السياسات التجارية للدول األعضاء، مسحت          

  .من إعادة النظر يف سياساا التجارية، هذا ما سنحاول تبيانه يف الفرع الثالث
   
  
  

                                                 

  .13  ص، منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، املرجع السابق-  274
 http/www.wto.org موقع منظمة العاملية للتجارة -  275
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  الفرع الثالث 
  فوائد تقييم السياسات التجارية

  
إن آلية تقييم السياسات التجارية تعترب املنتدى الوحيد يف منظمة العاملية للتجارة، إذ ختضع           

  .السياسات التجارية للمناقشة من قبل كافة األعضاءكافة جوانب 
إن هذه اآللية متثل تقييم موضوعي ومستقل باإلضافة إىل التدقيق اخلارجي ألوضاع أعضاء           

 آلية تقييم السياسات التجارية توفر منتدى ميكن لتجارة التجارية واالقتصادية، كما أنالعاملية لظمة من
اسات، والسعي للحصول على املعلومات، والتعبري عن املخاوف على غري فيه شرح ومناقشة السي

  . 276أساس ااة ودون تبعات قانونية
 :ومن هنا هلذه اآللية فوائد عديدة ميكن إجيازها فيما يلي          

  
  الفوائد لنظام التجارة متعدد األطراف: أوال
 وكذلك ،املسامهة يف زيادة الشفافية يف السياساتلقد قامت آلية تقييم السياسات التجارية ب          

سلطت يف كثري من األحيان األضواء على و. لتجارةلالعاملية ة ألعضاء منظمة املمارسات التجاري
  .نظمة واليت حىت اآلن ال تكون قد حظيت بعناية كافيةاملجوانب التزامات 

جارية ركزت بشكل فعال يف النظام  إىل أن آلية تقييم السياسات الت،وجتدر اإلشارة          
لتجارة على مجيع األطراف الرئيسيني، باإلضافة إىل تسليط الضوء على لالعاملية لمنظمة لالتجاري 

  .   االجتاهات األكثر أمهية
 
 فوائد األعضاء اخلاضعني للتقييم: ثانيا
 للسياسات التجارية لدى إن آلية تقييم السياسات التجارية تقوم بتشجيع التقييم الداخلي          

  .األعضاء خاصة البلدان النامية

                                                 

  .4جع السابق، ص  منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، املر-  276
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إن عملية التقييم تدعم الوكاالت احمللية اليت تعمل على تعزيز حترير التجارة وكذلك تقوم           
 تقوم مبساعدة خمتلف األعضاء من أجل حتسني وضع عضويتهم ، وبالتايل.بدعم اإلصالحات التجارية

  .تجارةللالعاملية نظمة امليف 
 
  فوائد أخرى: ثالثا
 تقييم أكدت على وجود روابط متداخلة 80إن عمليات التقييم اليت نفذت واليت تزيد عن          

بني التجارة واإلصالح االقتصادي الداخلي، وكذلك بني آثار اإلجراءات احلمائية بني القطاعات 
  .األطرافوحترير التجارة، وكذلك مدلوالا بالنسبة للنظام املتعدد 

العالقة بني : كما أن هذه التقييمات أدت بالعديد منها إىل إبراز أمهية القضايا اجلديدة مثال          
  . 277التجارة وسياسة املنافسة وكذلك األثر التجاري لإلجراءات االستثمارية

لتجارية لدول بعدما أن تعرضنا إىل كل من إجراءات التقييم وفوائد آلية تقييم السياسات ا          
األعضاء، سنحاول أن نتعرف على بعض الدول اليت قامت املنظمة بتقييم سياساا التجارية يف 

 .املبحث الثاين
  

  املبحث الثاين
  تقييم السياسات التجارية للدول األعضاء

  
 إن املنظمة العاملية للتجارة تعمل كمنتدى للتقييم الدوري للسياسيات التجارية للدول         

األعضاء من أجل إتاحة شفافية أكرب وفهم أمشل هلذه السياسات، فمدة التقييم ختتلف من دول إىل 
  .أخرى

قبل التطرق إىل آلية تقييم السياسات التجارية، البد أن نتطرق إىل معرفة الدول األعضاء يف          ف
املطلب  (يم السياسات التجاريةاملنظمة العاملية للتجارة، وأيضا السنة اليت قامت فيها املنظمة بتقي

  . )املطلب الثاين(، كما أننا نتعرض إىل تقييم السياسات التجارية لبعض الدول العربية )األول

                                                 

  .4 منظمة التجارة العاملية، مراجعة السياسات التجارية، املرجع السابق، ص -  277
   



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 103

تقدير دور املنظمة العاملية للتجارة يف تقييم التقييم اجلمركي وأضف إىل ذلك، القيام ببيان           
  .)ثالثاملطلب ال (السياسات التجارية للدول األعضاء

  
  املطلب األول 

  الدول األعضاء وآلية التقييم
  

تقضي القواعد العامة يف القانون الدويل العام أن تتكون املنظمة الدولية من جمموعة من           
 وهلذا فإن املنظمة الدولية .أهدافها ومحاية مصاحلها املشتركةالدول جتعل من املنظمة وسيلة لتحقيق 

وتنشأ املنظمة نتيجة توافق إرادة الدول يف .  الدول بل أا منفذة إلراداليست سلطة فوق إرادة
  .278موضوعات مشتركة حمددة

وبالتايل، فإن املنظمة العاملية للتجارة، تضم غالبية دول العامل، وأن عدم انضمام دولة يعين           
ة، وهلذا فإا ملزمة باالنضمام أا سوف حتاصر جتاريا وتصبح غري قادرة على ممارسة التجارة الدولي

  .من الناحية العملية
نظمة العاملية للتجارة تعمل جاهدة من أجل حتقيق الشفافية، وذلك املأضف إىل ذلك فإن           

  . عن طريق تقييم السياسات التجارية للدول األعضاء
  

  الفرع األول
  يم سياسامالدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و تاريخ تقي

  
 دولة، حيث أن هذه الدول خضعت مجيعها آللية 153           إن املنظمة العاملية للتجارة تظم حاليا
 أخرى وذلك حسب م هذه السياسات خيتلف من دولة إىلتقييم السياسات التجارية، إال أن عدد تقيي

  .الكيان التجاري

                                                 

  .85، ص 2009 سهيل حسن الفتالوي، منظمة التجارة العاملية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -  278
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 يبني ،279الثاينء يف املنظمة الوارد يف امللحق اخلاص بالدول األعضادول اجل خاللومن             
  .الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة، تاريخ انضمامهم، وتاريخ تقييم سياسام التجارية

من خالل هذا اجلدول يتبني لنا أن عدد تقييم السياسات التجارية خيتلف من دولة إىل             
الواليات املتحدة األمريكية، : ى يتم التقييم كل سنتني وهم حالياأخرى، بالنسبة لدول األربعة الكرب
  .اليابان، كندا، واالحتاد األورويب

، 1995 : تقييم السياسات التجارية يف السنوات التاليةمثال بالنسبة لالحتاد األورويب فقد مت            

1997،2000 ،2002،2004،2007،2009،2011.  
نة ملثال ميكن عرض بعض نتائج تقييم السياسات التجارية لالحتاد األورويب لسفعلى سبيل ا            
  :  استمر على تأكيد التزامه من خالل ما يلي، حيث أن هذا األخري،2007
 العضوية الفعالية ضمن املنظمة العاملية للتجارة، حيث أبدت الدول األعضاء األخرى يف  -1

ويب يف التعاون الفين واملزايا اليت يقدمها االحتاد للدول املنظمة امتناا ملسامهة االحتاد األور
النامية، باإلضافة إىل اهتمام بعض الدول األعضاء بالشبكة الشاملة من االتفاقات التجارية 
التفضيلية اليت أسسها االحتاد األورويب وقراره بإطالق مفاوضات جديدة من املمكن أن تؤدي 

، مع العلم أن االحتاد األورويب قد نصح بأمهية أن يكون إىل تطوير النظام وتسهيل التجارة
 .تقييم سياسته التجارية متكاملة مع النظام التجاري متعدد األطراف

 . أبدت الدول األعضاء إعجاا بنظام االحتاد األورويب للتحرير التجاري للسلع غري الزراعية -2
تقييم السياسات التجارية عكس الدور  إن املشاركة الكبرية والفعالة للدول األعضاء يف إعداد  -3

 .األساسي لالحتاد األورويب يف النظام التجاري متعدد األطراف
    من هنا فقد أبدى األعضاء االمتنان خلطوات االحتاد األورويب جلهة إصالح أسواقه وحتريرها، 

  .   280وضرورة اعتماد خطوات خالل الفترة القادمة تستهدف السلع الزراعية
سبة للدول األعضاء اليت هلا نصيب من التجارة العاملية فيتم تقييم السياسات التجارية أما بالن -

، 2006( الصني ،)2011، 2007، 1998،2002 (أستراليا: كل أربع سنوات ومن بني هذه الدول

                                                 

   .02  امللحق رقم-  279
ة التجارة العاملية، املسودة النهائية، مشروع تطوير السياسات التجارية و التحضري لالنضمام  اد دمشقية، جعفر أصالن، التقرير السنوي ملنظم-  280

  .6، ص 2008إىل منظمة التجارة العاملية، املرحلة األوىل، وزارة االقتصاد و التجارة، سوريا، 
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 ،)2011، 2007، 2002، 1998(اهلند  ،)2008، 2004، 2000، 1996(، سويسرا )2008،2010
  .اخل...)2012، 2007، 2003، 1998 (وتركيا

 أثىن أعضاء املنظمة العاملية للتجارة 2007 فمثال بالنسبة لتقييم السياسات التجارية لتركيا لسنة         
ارتفاع ناتج معدل النمو لناتج : على أداء االقتصاد املتميز لتركيا خالل السنوات املاضية مثال ذلك

  .اخل...خلي واخلارجياحمللي اإلمجايل، اخنفاض يف عبء الدين الدا
كما رحب األعضاء بتبين تركيا نظام التجارة احلرة فيما يتعلق بالسلع غري الزراعية،          

وبالربنامج الواسع إلعادة هيكلة الزراعة، مع اإلشارة إىل أن هناك إمجاع من الدول األعضاء على أن 
ة اجلمركية والتحرير البسيط للمنتجات الترتيبات التجارية لتركيا تؤدي إىل مستوى عايل من احلماي

  .281الزراعية
أما األعضاء الباقون كما سبق ذكره فيتم تقييم السياسات التجارية كل ستة سنوات، ومن  -

  .  نيجريا، املغرب، مصر: بني هذه الدول
  .ة ميكن أن متنح للدول األقل منوا فترة أطول من أجل تقييم سياسام التجاري،ويف األخري          

  
  الفرع الثاين 
  ول الناميةدتقييم السياسات التجارية لل

  
 أو أقل منوا، 282إن أكثر من ثالثة أرباع أعضاء املنظمة العاملية للتجارة هي دول نامية          

كما تتضمن فترات مساح . وتتضمن اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة بنودا خاصة ؤالء األعضاء
يات والتعهدات وتدابري لزيادة الفرص التجارية هلذه الدول وبنودا تتطلب من أطول لتطبيق االتفاق

مجيع الدول األعضاء يف املنظمة محاية املصاحل التجارية للبلدان النامية، ومساعدة هذه الدول يف بناء 
  .283البنية التحتية الالزمة ألعمال املنظمة، والتعامل مع الرتاعات وتطبيق املعايري الفنية

                                                 

  . 7اد دمشقية، جعفر أصالن، املرجع السابق، ص -  281
لدان العامل الفقري، وقد أطلق على هذه الدول يف املاضي اسم الدول املتخلفة، ولكن أكثر االقتصاديني يفضلون  يطلق اسم الدول النامية على ب- 282

  . اآلن اسم الدول النامية بدل الدول املتخلفة
283 - Davis ROCA, Le démantèlement des entraves aux commerces mondial et intercommunautaire, Tome 2, 
Editions L’Harmattan, France, 2007, p. 88. 
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من امللحق ) د(و) ج(تنص الفقرتان ومن هنا بالنسبة لتقييم السياسات التجارية هلذه الدول،          
 من اتفاقية مراكش على إجراءات حمددة لتقييم السياسات التجارية بالنسبة للبلدان األقل منوا حيث 3

  :تتضمن ما يلي
 .284جيوز حتديد فترة أطول لألعضاء األقل منوا أي أكثر من ست سنوات -
 .285ضرورة األخذ يف احلسبان املشاكل اليت تواجهها البلدان األقل منوا يف إعداد تقاريرها -
تقدمي املساعدة الفنية أو التعاون الفين لألعضاء من البلدان النامية خاصة البلدان األقل منوا عند  -

  .286طلب ذلك، إذ تقوم األمانة بتوقري هذه املساعدة الفنية
ية تقييم السياسات التجارية بالنسبة للدول النامية أمهية كبرية، حيث شهد ومن هنا، فآلل         

  .مرارا األعضاء الذين خضعوا لعملية التقييم أمهية يف تطور سياسام التجارية
 إىل أن عملية التحضري لتقييم السياسات التجارية واملشاركة فيها ميكن أن ،وجتدر اإلشارة         

سبة للبلدان النامية الصغرية اليت ال تتمتع بتجربة عملية كافية يف التعامل مع يكون أمرا شاقا بالن
  .مداوالت جولة األوروجواي

وقد تقوم األمانة العامة للمنظمة العاملية للتجارة مبساعدة البلد املعين يف أي مرحلة مناسبة          
  . التحضري النهائي للتقييمطوال عملية التقييم، ابتداء من إكمال االستبيان املبدئي وحىت

لك، فقد مت توفري املساعدة يف املاضي لبلدان خضعت لتقييم السياسات التجارية ذإضافة إىل          
  .  287من قبل قسم تقييم السياسة التجارية و قسم التدريب والتعاون الفين

مرة واحدة على (التجارية عملية تقييم السياسات  خضع ل2002  حبلول اية العام،ويف األخري         
اثنان وستون بلدا مبا يف ذلك أحد عشر بلدا من البلدان ) األقل مبوجب آلية تقييم السياسة التجارية

  .األقل منوا
إن هذه التقييمات تغطي معظم البلدان النامية الكربى، إضافة إىل عدد من البلدان الصغرية          

  .اليت تطوعت ألن ختضع للتقييم

                                                 

  . من اتفاقية مراكش3من امللحق ) 2( الفقرة ج -  284
  . من اتفاقية مراكش3 الفقرة د من امللحق -  285
  . من اتفاقية مراكش3 الفقرة د من امللحق -  286
د ثالث دورات سنويا خاصة بالسياسات التجارية يف  بعثة تعاون فين إىل الدول النامية سنويا، كما تعق100 تنظم املنظمة العاملية للتجارة حوايل -  287

  .  جنيف للمسؤولني احلكوميني
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وقد ارتفعت نسبة تغطية هذه اآللية للبلدان اإلفريقية اليت تعترب عضو يف املنظمة العاملية             
  . 1997للتجارة بشكل ملحوظ مقارنة بنسبتها يف عام 

 خضع اثنان وأربعون بلدا لتقييم السياسات التجارية من بني ستة 2000أيضا يف اية عام             
  .288وثالثني بلدا إفريقي

فتقييم السياسات التجارية للدول األعضاء، بني لنا أن أهم املوضوعات اليت أخذت حيزا             
كبريا من التقييمات املستمرة هي اجلانب اجلمركي، األمر الذي دفعنا إىل التطرق إىل هذا اجلانب مع 

 .    التجاريةإبراز الدور اهلام الذي لعبته املنظمة العاملية للتجارة للتقييم السياسات
  

  املطلب الثاين 
  عض الدول العربيةبتقييم السياسات التجارية ل
  

 قد مت تقييم سياساا ها        إن معظم الدول العربية قد انضمت إىل املنظمة العاملية للتجارة، و أغلب
  . ت التجاريةبواسطة اآللية املعتمدة لدى املنظمة العاملية للتجارة واملتمثلة يف آلية تقييم السياسا

  
  الفرع األول

   اخلاضعة لعملية التقييم بعض الدول العربية
  

قييم سياساا التجارية املغرب من بني الدول العربية اليت قامت املنظمة العاملية للتجارة بت        
  .اخل...صر، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة وم

ان مصر من بني الدول اليت انضمت إىل املنظمة العاملية للتجارة يف سنة فعلى سبيل املثال ف        
 باملوافقة على انضمام 1995  لسنة72، حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 1995

ائج لتجارة واالتفاقات اليت مشلتها الوثيقة اخلتامية املتضمنة نتاملنظمة العاملية لمجهورية مصر العربية إىل 

                                                 

  . 10  مراجعة السياسات التجارية، املرجع السابق، ص-  288
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جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف، وجداول تعهدات مجهورية مصر العربية يف 
  . 15/4/1994289ريخ جمايل جتارة السلع واخلدمات واملوقعة يف مراكش بتا

كما قام وزير . 16/4/1995ن جملس الشعب وافق على هذا القرار يف إ ف،باإلضافة إىل ذلك          
صري اإلعالن بأن مجهورية مصر العربية قد أصبحت عضوا أصليا وكامال اعتبارا من االقتصاد امل

بعد مرور ثالثني يوما على إيداع وثائق " يف املنظمة العاملية للتجارة، حيث مت ذلك 30/6/1995
الوثيقة اخلتامية الشاملة لالتفاقات اليت بية على اتفاقية إنشاء املنظمة وتصديق مجهورية مصر العر

   290".متخضت عنها جولة أوروجواي
، فهذه 291"عضوا فعاال تفي بالتزاماا جتاه منظمة التجارة العاملية" ن مصر تظل ومن مث فإ          

  . 2005 و 1999األخرية قامت بتقييم السياسات التجارية ملصر سنة  
  . 2012لتجارية يف  مت تقييم سياساا ا، فقد       أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية   
ن اململكة العربية السعودية تتبوأ مركزا متقدما بني دول العامل من حيث حجم إ فعليه،و         

        .292االقتصاد، حيث تتمتع اململكة بأكرب من ربع خمزون االحتياطي العاملي من البترول والغاز الطبيعي
ري مواردها من أجل تنويع مصادر الدخل، إذ ن اململكة قامت بتسخإ ف،باإلضافة إىل ذلك          

متكنت من إقامة كيان اقتصادي قوي عرب العديد من املشروعات االقتصادية الكربى، فأصبحت من 
  . التحويلية وكذلك املواد الغذائيةمن السلع األساسية والكيماوية وبني الدول اليت تقوم بتصدير العديد 

السعودية بذلت جهدا كبريا منذ سنوات من أجل االنضمام إىل كما أن اململكة العربية           
املنظمة العاملية للتجارة، حيث استغرقت ما يقارب عشرة أعوام و هو الوقت اليت استغرقته مدة 
املفاوضات منذ تاريخ قيام املنظمة العاملية للتجارة وحىت تاريخ انضمام اململكة العربية السعودية 

، وبالتحديد يف املؤمتر الوزاري السادس للمنظمة العاملية للتجارة والذي 2005ديسمرب 11 يف والذي مت
 .     2005293 ديسمرب 18-13عقد يف هونج كونج خالل الفترة 

                                                 

  . 1995 يونيو15 تابع يف 24اجلريدة الرمسية العدد  -  289
  .       35، ص  السابقعاطف السيد، املرجع  -  290
  .4، ص 2005 يونيو 28ير مقدم من مجهورية مصر العربية يف نطاق منظمة التجارة العاملية،  مراجعة السياسات التجارية، تقر-  291
  .147 مسري اللقماين، املرجع السابق، ص -  292
اجلمعة  علي بن عيد احلصيين، انضمام السعودية ملنظمة التجارة العاملية أشبه ما يكون بالتحام مركبتني فضائيتني، جريدة الرياض، الصادرة يف يوم -  293

 .www ، صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية،13794، العدد 2006 مارس 31 املوافق ل 1427 ربيع األول 2
Alriyadh.com. .  
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فكانت اململكة الدولة اخلليجية الوحيدة اليت ال حتظى بعضوية املنظمة، فقد بدأت اململكة           
تقدمت بطلب الدخول يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و مساعيها لالنضمام إىل املنظمة حينما 

  .التجارة أي اجلات
وجتدر اإلشارة إىل أن دول اخلليج اخلمس انضمت إىل املنظمة العاملية للتجارة، وكان آخرها           

  . 2000 يف املنظمة يف سنة 139سلطنة عمان اليت أصبحت العضو 
 عضوية املنظمة وسيلة من أجل تنويع مواردها االقتصادية اليت يهيمن إن اململكة ترى يف           

 قد أشارت دراسة قام بإعدادها مركز االستثمار بالغرفة التجارية ،ويف هذا السياق. عليها النفط
 إىل أن انضمام اململكة إىل ،الصناعية بالرياض حول مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة اخلارجية

لتجارة وفق شروط متوازنة سوف يدعم القدرات التصديرية للمنتجات الوطنية يف املية لالعنظمة امل
، إذ أنه اقترحت يف هذا الصدد إنشاء مركز وطين يتخصص يف شؤون املنظمة 294األسواق العاملية

العاملية للتجارة، وهذا من أجل دعم متخذي القرار بالبيانات والدراسات، وكذلك األحباث الالزمة 
  .      جل إدارة عالقات اململكة باملنظمة بأفضل األساليب و الوسائل املمكنةمن أ

، فقد قامت هذه األخرية لمملكة العربية السعوديةأما بالنسبة لتقييم السياسات التجارية ل           
 تقييماالجتماع التحضريي األول إلعداد تقرير  عقدبمبشاركة ممثلي اجلهات احلكومية املعنية 

لتجارة والتزامات اململكة بذلك العاملية لوقواعد منظمة  سياسات التجارية بناًء على سياساتال
  .باعتبارها عضواً باملنظمة

 وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون ،قال الدكتور حممد الكثريي فقد ،يف هذا الصددو           
 مسؤويل منظمة التجارة ملدة يومني حيثاالجتماع أعقبه لقاٌء ثان حبضور ثالثة من  إن ''،الفنية

ملمثلي اجلهات  اشتمل اللقاء يف يومه األول على ورشة عمل ملدة ثالث ساعات قدمها خرباء املنظمة
اليوم الثاين لقاء مسؤويل املنظمة  احلكومية تبعه اجتماع مع وكالء وزارة التجارة والصناعة،فيما شهد

ومعايل مدير عام هيئة املواصفات واملقاييس وسعادة  ملعدنيةمع مسو مساعد وزير البترول والثروة ا
 موعداً 2011  حتديد ديسمربإىلوزارة املالية وتوصل االجتماع  وكيل وزارة الزراعة وسعادة وكيل

  .295"يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية املطبقة لتقدمي التقرير الذي

                                                 

  .151 مسري اللقماين، املرجع السابق، ص -  294
    Alriyadh.com .www 15700 ، العدد2011 يونيو 19 ه املوافق ل1432 رجب 17 حممد الكثريي، جريدة الرياض، الصادرة يف -  295
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باستعدادات اململكة إلعداد  "ريتشارد إلقن "السيدمن ناحيته أشاد رئيس فريق اخلرباء و            
كما  .احلكومية يف ورشة العمل التحضريية التقرير واليت بدت واضحة من مشاركة الكثري من اجلهات

إيل أن هناك مخس دول أضحت تلعب دوراً أكرب  نوه بأمهية اململكة كعضو فاعل يف املنظمة الفتاً
  :وهينتيجة حصتها يف التجارة العاملية 

الكبرية يضعف  السعودية،الصني،اهلند،روسيا،الربازيل يف حني بدأ دور بعض الدول العربية اململكة 
   296.مقارنة مبا قبل

 ميكن القول أنه قد مت حتديد فترة تقييم السياسات التجارية للمملكة العربية ،ويف األخري            
، إال لتجارة جبنيفالعاملية ل وذلك مبقر منظمة ،2011ديسمرب من عام  8  إىل6من السعودية، و ذلك 

 السياسات التجارية األوىل للمملكة ليكون تقييمموعد اجتماع أجلت  وزارة التجارة والصناعة أن
 وذلك بعد ، بدالً من املوعد السابق الذي كان مقرراً عقده2012 يناير 27-25خالل الفترة من 

 حيث يتزامن املوعد ،لتجارة العاملية ووزارة التجارة والصناعةالتنسيق والتشاور بني سكرتارية منظمة ا
 وهكذا قد مت تقييم .297لتجارةلالعاملية نظمة املالسابق مع فعاليات املؤمتر الوزاري الثامن ألعضاء 

   .   السياسات التجارية للمكلة العربية السعودية يف املوعد سالف الذكر
ل عن اإلجراءات املتبعة لتقييم السياسات التجارية لدول ميكن أن نعطي مثاومما تقدم           

 املتحدة ملا أعضاء املنظمة العاملية للتجارة ، فستناول تقييم السياسات التجارية  لدولة اإلمارات العربية
  .هلا من ثروات عديدة

  
  الفرع الثاين 

  تقييم السياسات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
  

سنحاول قبل التطرق إىل تقييم السياسات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،             
  :، وذلك من خالل ما يليملنظمة العاملية للتجارةها إىل ااإلشارة يف بداية األمر إىل بروتوكول انضمام

  
                                                 

  . حممد الكثريي، املرجع السابق-  296
، العدد 2011أكتوبر 10 املوافق ل1432ذو القعدة 12و صحيفة االقتصاد االلكترونية، الصادرة يوم االثنني نفس املرجع،  حممد الكثريي،  -  297

6573 www.alqt.com   
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  انضمام اإلمارات العربية املتحدة للمنظمة العاملية للتجارة: أوال
، فقد نص 1996مارات العربية املتحدة إىل املنظمة العاملية للتجارة يف سنة انضمت اإل         

بروتوكول انضمام دولة اإلمارات إىل اتفاقية مراكش اليت تأسست مبوجبها منظمة التجارة العاملية يف 
  :اجلزء األول على ما يلي

رة العاملية وعضواً فيهـا      اتفاقية التجا  إىل العربية املتحدة دولة منضمة      اإلماراتتعترب دولة    -1
من اتفاقية مـراكش   ) 12(اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الربوتوكول ، وذلك مبوجب نص املادة            

  .298إليهااملشار 

 العربية املتحدة هـي     اإلمارات دولة   إليهاتكون اتفاقية منظمة التجارة العاملية اليت تنضم          -2
وثائق قانونية اعتباراً من تاريخ نفـاذ       اتفاقية املنظمة املنقحة واملعدلة واملصححة مبوجب       

ويعترب هذا الربوتوكول جزءاً    . هذه الوثائق قبل تاريخ دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ        
 . من اتفاقية منظمة التجارة العامليةزأجيتال 

 العربية املتحدة تطبيق تلك االلتزامات الـواردة يف اتفاقيـات           اإلماراتيكون على دولة    ) أ (-3 
 وامللحقة باتفاقية منظمة التجارة العاملية واملطبقة خالل فترة زمنية تبـدأ            اإلطرافارة متعددة   التج

ويتم تطبيق الدولة هلذه االلتزامات مبفعـول       . اعتباراً من تاريخ دخول تلك االتفاقية حيز التنفيذ       
  .رجعي وكأا كانت قد قبلت بتلك االتفاقية اعتباراً من تاريخ سريان مفعوهلا

 العربية املتحدة إرسال تلك اإلخطارات اليت ينبغـي حتـضريها           اإلماراتيكون على دولة    ) ب(
مبوجب اتفاقيات التجارة متعددة األطراف وامللحقة باتفاقية منظمة التجارة العاملية خـالل فتـرة         

ري ويكون على الدولة حتـض    . حمددة من الزمن تبدأ اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاقية املنظمة          
 يف غضون فترة زمنية تبدأ اعتباراً من تاريخ قبوهلا ذا الربوتوكول او اعتباراً من               اإلخطاراتهذه  

  . أيهما يأيت أوال1996 ديسمرب 31تاريخ 

                                                 

 ألي دولة أو إقليم مجركي منفصل، ميلك استقالال ذاتيا كامال -1 : "ء منظمة التجارة العاملية على أنه من اتفاقية مراكش إلنشا12 تنص املادة -  298
أن ينظم إىل هذا يف إدارة عالقاته التجارية اخلارجية، و املسائل األخرى، املنصوص عليها يف هذا االتفاق، و يف االتفاقات التجارية املتعددة األطراف، 

  .و يسري هذا االنضمام على هذا االتفاق، و على االتفاقات التجارية متعددة األطراف امللحقة به. ليت يتفق عليها بينه وبني املنظمةاالتفاق، بالشروط ا
  ." يتخذ املؤمتر الوزاري قرارات االنضمام، و يوافق على شروط اتفاق االنضمام، بأغلبية ثلثي أعضاء املنظمة- 2
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) 2(من املـادة    ) 1(يتوافق مع الفقرة      ال إجراء العربية املتحدة اختاذ أي      اإلماراتجيوز لدولة     -3
 باإلعفـاءات  يف القائمة اخلاصـة      راءاإلجثل هذا    تسجيل م  من اتفاقية اجلاتس، شريطة أن يتم     

امللحقة ذا الربوتوكول، وشريطة أن يكون متوافقاً مع الشروط        ) 2(واملنصوص عليها يف املادة     
اخلاصـة باإلعفـاءات    ) 2( الواردة يف ملحق اتفاقيـة اجلـاتس حـول املـادة             األحكامو  أ

 .299"املذكورة

 :ن هذا الربوتوكول فقد نص علىأما اجلزء الثاين م           

 جـداول ) اليت نص عليها الربوتوكـول    أي اجلداول   ( تصبح اجلداول امللحقة ذا الربوتوكول       - 1
بااللتزامـات  " اجلدول املتعلـق     إىل إضافة 94 "اجلات"حول التنازالت وااللتزامات امللحقة باتفاقية      

وينبغي مبوجب ذلك تطبيق    .  العربية املتحدة  اإلمارات املتعلقة بدولة    "اجلاتس"امللحق باتفاقية   " احملددة
  .املعنية" اجلداول"مراحل التنازالت وااللتزامات اليت تضمها قائمة خاصة يف 

 تاريخ تلك االتفاقيـة،     إىل 94 "اجلات"من اتفاقية   ) 2(من املادة   ) أ) (6(لغرض اإلشارة يف الفقرة      -2
امللحق ذا الربوتوكول هو    "  االلتزامات  التنازالت و  جداول"يكون التاريخ القابل للتطبيق خبصوص      
 ."300تاريخ سريان مفعول هذا الربوتوكول

  :أما اجلزء الثالث الذي تضمن أحكام ختامية فقد نص على ما يلي           

 اإلمارات جاهزاً للموافقة عليه من قبل دولة        أويعترب هذا الربوتوكول جاهزاً للموافقة عليه بتوقيعه         -1
  .لعربية املتحدة خالل تسعني يوماً بعد موافقة الس العام للمنظمة عليها

  .يبدأ سريان مفعول هذا الربوتوكول بعد ثالثني يوماً من تاريخ املوافقة عليه -2

ويكون علـى املـدير العـام       . يتم إيداع هذا الربوتوكول لدى املدير العام ملنظمة التجارة العاملية          -3
 إرسال نسخة مصدقة من هذا الربوتوكول مع إخطار باملوافقة عليـه مبوجـب              للمنظمة اإلسراع يف  

 إىل إرساهلا نسخة مصدقة يتم     إىل إضافة كل عضو من أعضاء منظمة التجارة العاملية،         إىل) 7(الفقرة  
  ."دولة اإلمارات العربية املتحدة

                                                 

رات العربية املتحدة إىل اتفاقية مراكش اليت تأسست مبوجبها منظمة التجارة العاملية، منظمة التجارة العاملية،  بروتوكول انضمام دولة اإلما- 299
  .  3، ص 06/01/2002، قسم منظمة التجارة العاملية، وزارة االقتصاد والتجارة، 1996 فرباير 6جنيف، 

  .4املرجع، ص نفس قية مراكش اليت تأسست مبوجبها منظمة التجارة العاملية،  بروتوكول انضمام دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفا-  300
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 .301يثاق األمم املتحدةمن م) 102(يتم تسجيل هذا الربتوكول طبقاً للنصوص الواردة يف املادة 
ن دولة اإلمارات العربية املتحدة أصبحت عضوا أصليا يف املنظمة وبناء على هذه النصوص، فإ         

،  وكانت طرفا متعاقدا يف االتفاق العام للتعريفات اجلمركية 1996أبريل  10العاملية للتجارة يف 
  .   1994302  مارس8منذ ) اجلات( والتجارة 
ألطراف للمنظمة لة اإلمارات مل تكن طرفا موقعا أو مراقبا يف أي من االتفاقيات عديدة افدو         

 كما أن الدولة مل تدخل يف أي نزاع سواء بطريق مباشر أو كطرف ثالث يف إطار .العاملية للتجارة
  .آلية تسوية املنازعات

بأغلب اإلخطارات للمنظمة أوفت قد اإلمارات العربية املتحدة وكان ذلك على أساس أن          
العاملية للتجارة، وتتركز اإلخطارات الناقصة يف جماالت الزراعة، قواعد املنشأ، تراخيص االسترياد، 

  .    303واملشروعات اململوكة للدولة
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة متنح معاملة الدولة األوىل بالرعاية على األقل لكل شركائها          
كما أن هذه الدولة قد حققت فائدة من الفترات االنتقالية املتاحة للبلدان . يني باستثناء إسرائيلالتجار

وقد قامت . النامية يف تنفيذ بعض التزاماا مبا فيها اليت مت إدراجها يف إطار اتفاقية التقييم اجلمركي
، كما أا تقوم 2004يوليو  5اإلمارات بإخطار أمانة املنظمة بأا قامت بسن التشريع املطلوب يف 
  .اآلن بالتنفيذ الكامل التفاقية التقييم اجلمركي للمنظمة العاملية للتجارة

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تؤمن إميانا جازما بالنظام التجاري متعدد األطراف وتقوم          
  .مبناصرته على الدوام

.  اجلولة الراهنة ملفاوضات التجارة متعددة األطرافكما أا تقوم بتأدية دور ناشط يف         
وتتضمن اهتماماا الرئيسية يف جولة الدوحة للتنمية زيادة فرص النفاذ إىل سوق املنتجات غري 

  . 304الزراعية، ومواصلة حترير التجارة يف اخلدمات

                                                 

  .4 بروتوكول انضمام دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية مراكش اليت تأسست مبوجبها منظمة التجارة العاملية، املرجع السابق، ص -  301
ة السياسة التجارية، حتديث لتقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة  وزيرة التجارة اخلارجية لبىن بنت خالد القامسي، مراجع-  302

  .26، ص 2010، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 2006العاملية عام 
  .26املرجع ، ص نفس  وزيرة التجارة اخلارجية لبىن بنت خالد القامسي، -  303
  .26 ، صنفس املرجع مسي،ارجية لبىن بنت خالد القا وزيرة الشؤون اخل-  304
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باقتراح إدراج قطاع جديد أما بالنسبة للنفاذ إىل سوق املنتجات غري الزراعية، فإا قامت            
بالنسبة ملواد اخلام مبا فيها املعادن غري الفلزية، إذ ميثل األملنيوم اخلام أولويتها اإلستراتيجية، يف قائمة 

 .                 305مقترحة يعتزم أن يغطيها منهاج إزالة التعريفات القطاعية
ىل منهج متوازن بني ختفيض التعريفة اجلمركية إن هذه املبادرة القطاعية دف إىل التوصل إ           

، وبني هدف زيادة صادرات مواد اخلام، إذ تعترب هذه 306وذلك عن طريق منهج قائم على الصيغة 
  .األخرية بالنسبة للعديد من البلدان النامية عنصرا أساسيا يف اقتصادها

ة قد سلمت مقترحا مبدئيا بشأن  أيضا إىل أن اإلمارات العربية املتحد،وجتدر اإلشارة           
 وكذلك عملية ،أساس مع أهداف السياسة اليت قامت احلكومة بتحديدهايف اخلدمات يتفق 

ن اإلمارات العربية املتحدة تؤيد تقوية برامج املساعدة الفنية لكل من إ ف،باإلضافة إىل ذلك.اإلصالح
  . البلدان النامية و البلدان األقل منوا

العاملية نظمة امل االنضمام املبكر لدولة اإلمارات العربية املتحدة إىل  ميكن القول أن،هناومن            
لتجارة رسخ التزام الدولة بعدد من السياسات وآليات ممارسة األعمال مصممة لتحقيق أعلى ل

ومزاوجة هذه املمارسات . مستويات الكفاءة واألمن للمستثمرين ومؤسسات اإلقراض على السواء
 االقتصاد احمللي، ومع اجلهود املستمرة إلزالة العقبات التشريعية يف كيةاجلديدة يف األعمال مع دينامي

كل ذلك ضمن بيئة تتمتع ) على سبيل املثال قطاع االتصاالت(خمتلف القطاعات ذات القيمة العالية 
   . الستثمارية اجلديدةبدرجة عالية من االستقرار السياسي واملايل، تضمن خلق عدد هائل من الفرص ا

ويف األخري ميكن القول أن انضمام دولة اإلمارات إىل املنظمة العاملية للتجارة ال يتضمن أي            
قال مجعة حممد الكيت مدير إدارة شؤون حيث  نسبة للمرحلة السابقة أو القادمة،خماطر سواء بال

لة إىل املنظمة يشكل فرصة حقيقية وأداة فعالة  انضمام الدوأن"منظمة التجارة العاملية يف الوزارة 
 وليس جمرد جمموعة من اإلكراهات اليت يكون اهلدف ،لتحديث وتطوير النظام االقتصادي الوطين

   .307"الرئيسي منها هو تعريض االقتصاد الوطين ملخاطر فعلية هو يف غىن عنها
 قامت ا املنظمة العاملية ،ة اإلمارات لدولالتجارية ن أول تقييم للسياساتإفوبالتايل،            

  .2006للتجارة يف شهر أفريل سنة 
                                                 

  .26 وزيرة الشؤون اخلارجية لبىن خالد القامسي، نفس املرجع، ص -  305
  . إذ ال يرتكز يف حاالت عديدة على جماالت اهتمام البلدان النامية-  306
  .2012يناير  07 جريدة االقتصادي الصادرة يف -  307
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   2006 تقييم السياسات التجارية لدولة اإلمارات الصادر عن املنظمة العاملية للتجارة لسنة :ثانيا

اسات  قبل آلية تقييم السي تشريعاا التجاريةةراجع قامت مبإن دولة اإلمارات العربية املتحدة          
، كما وضعت  مسودة قوانني جديدة لكي تظل مواكبة للتطورات العامليةالتجارية، حيث وضعت

األمر الذي يدفعنا إىل التطرق إىل التقرير املقدم من  .308مسودة تشريعات جديدة لقطاعات رئيسية
  ). ب(مث إىل التقرير الذي أعدته األمانة ) أ( العربية املتحدة اإلماراتقبل 

  
   اإلمارات العربية املتحدة تقرير-أ

إذ حيتوي  تقدمي تقرير متعلق بسياساا التجارية،إعداد وإن اإلمارات العربية املتحدة قامت ب          
 احلرة، مما السوقتبين نظام التنمية االقتصادية املتمثلة يف  هذا األخري عدادا من املواضيع منها خاصة،

 الذي  النمو االقتصاديوثانيا. 309ية اليت تتمتع بسمعة ممتازةاجتذاب الشركات العاملإىل ذلك ساهم 
   .تنوع الصناعات غري النفطية كما أا استمرت يف .أدى إىل ارتفاع اإلنتاج اإلمجايل احمللي االمسي

اإلمارات العربية املتحدة أما فيما خيص التجارة اخلارجية واالستثمارات اخلارجية، سجلت           
إحدى الدول اهلامة املشاركة يف أسواق رأمسال العاملية ، مما جعلها لواردات والصادراتمعدل مرتفع ل

اتفاقيات ثنائية توقيع  هذا االرتفاع سببه .310يةؤسسات االستثماراملمن كبري عدد تواجد من خالل 
 وشرعت يف إجراء مفاوضات سواء منفردة، أو مع جملس التعاون ،عدة اتفاقيات للتجارة احلرةأو 

 .311اخلليجي، بشأن اتفاقيات جتارة إقليمية أخرى
احمللي و (القطاع اخلاص اهتمام كبري ب اإلمارات العربية املتحدة زيادة على ذلك، ولت          

  . احملرك احلقيقي للنمو على املدى الطويلباعتباره ) األجنيب

. تغطي قطاعات اخلدمات ، منطقة حرة23دولة اإلمارات العربية املتحدة توجد بكما           

ضريبية للشركات يف إعفاءات املتحدة، ب ، قامت دولة اإلمارات العربيةاملناطق احلرةوخارج هذه 
                                                 

عريب، صحيفة الشعب اليومية أونالين ، هـ 1426 مجادى األوىل 20م املوافق 2005يو  يون27 اإلمثني - 1025 العدد -صحيفة الوسط البحرينية    -309
  .2005-06-21الصادرة يوم 

309 -Organisation Mondiale du Commerce, Organe d’examen des politiques commerciales, Rapport des Emirats 
Arabes Unis, WT /TPR/G/162,20 mars 2006, p. 5. 
310 - Organisation Mondiale du Commerce, Ibid. p.5. 
311 - Organisation Mondiale du Commerce. Ibid. p. 7. 



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 116

ال توجد ضرائب على األشخاص، مع حرية رد رأس املال واألرباح، كما أنه  .معظم القطاعات

  .312باإلضافة إىل عدم وجود قيود على العملة

تدفق على ساعد ، كما تعداد السكاندي املتبع من اإلمارات، زاد من هذا النظام االقتصا        

فاوضات التفاقية والقيام مب. العمال املغتربني يف دعم حتويل اإلمارات إىل دولة صناعية بسرعة فائقة

   313. جية واآلسيويةيلعدد من الدول اخلالتجارة احلرة مع 

فقامت بالنظام التجاري متعدد األطراف وتؤيده، اإلمارات العربية املتحدة وأخريا، تؤمن          

تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، وبناء القدرات، وترتبط االحتياجات واألولويات احملددة ب

  .314اخل...تدابري الصحة والصحة النباتيةقانون املنافسة، : لإلمارات باملسائل التالية

   تقرير األمانة العامة -ب
 بتقدمي تقرير حول السياسات التجارية لإلمارات العربية ،ألمانة العامة هي األخرىقامت ا         

 نسبيا برغم ملكية الدولة يف قطاعات  اليت حتررت315البيئة االقتصادية، املتحدة، إذ يتضمن هذا األخري
ا مل هذلكن . معينة، والقيود على املشاركة األجنبية يف االقتصاد عن طريق حدود ملكية رأس املال

التأمني، القطاع واستحداث حد أدىن من حصص العمالة اإلماراتية يف قطاعات البنوك، مينع من 
   .316املهين، وخدمات التوزيع

اآلالت  - خبالف النفط والغاز– ديرص         أضف إىل ذلك، متكنت اإلمارات العربية املتحدة بت
جهزة االلكترونية االستهالكية األخرى، وبعض واألجهزة الكهربائية مبا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر واأل

 . 317من نشاط إعادة التصدير اهلائل
مع اإلمارات العربية املتحدة، قامت هذه  أحكام منظمة التجارة العاملية من أجل أن تتماشىو         
 . بشأن براءات االختراع، حقوق املؤلف، والعالمات التجارية2002بسن قوانني جديدة عام األخرية 

                                                 

312 -Organisation Mondiale du Commerce. op.cit. pp. 6-7. 
313 - Organisation Mondiale du Commerce, Ibid. p. 7. 
314 -Organisation Mondiale du Commerce. Ibid. p. 9. 
315 - Organisation Mondiale du Commerce. Examen des politiques commerciales. Rapport du Secrétariat. 
WT/TPR/S/162/REV1.28 JUIN 2006. p. 6. 
316 - Organisation Mondiale du Commerce. Examen des politiques commerciales. Rapport du Secrétariat. Ibid. p.7. 
317 - Organisation Mondiale du Commerce, Examen des politiques commerciales. Rapport du Secrétariat. Ibid. p.7.  
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وليس لدى دولة اإلمارات أية تشريعات خاصة باملنافسة، أو مكافحة اإلغراق، أو الدعم، أو 
ومع ذلك فان احلواجز الداخلية أمام التجارة ، 318أو اإلجراءات الوقائية اإلجراءات التعويضية،

باإلمارات والنامجة بشكل كبري عن غياب سياسة منافسة، وأوجه الضعف املؤسسي، والقيود على 
ملشاركة األجنبية يف ظل نظام االستثمار، تتعارض مع احلواجز احمللية احملدودة نسبيا أمام التجارة واليت ا

 .319متنعها من االستفادة بالكامل من مزايا االقتصاد احلر
ومن هنا بعد تقدمي تقرير اإلمارات العربية املتحدة وكذلك تقرير األمانة العامة، قام أعضاء           
 العاملية للتجارة بطرح جمموعة من األسئلة، إال أن دولة اإلمارات قامت باإلجابة على هذه املنظمة

  .  320األسئلة مع تقدمي بعض التوضيحات
إضافة إىل ذلك قامت وزارة التجارة اخلارجية بإصدار تقرير كجهد طوعي انطالقا من          

  .2006ألوىل لإلمارات العربية املتحدة لسنة مسؤوليتها بغرض حتديث تقرير تقييم السياسة التجارية ا
       إن هذا التقرير يسعى إىل حتليل آخر املستجدات يف البيئة االقتصادية يف الدولة والذي يتعلق 
بالتجارة اخلارجية، إذ يقوم بتغطية الفترة املنقضية منذ صدور أول تقرير لتقييم السياسة التجارية 

  .     2010 حىت 2006 أمانة املنظمة العاملية للتجارة يف عام لإلمارات العربية املتحدة عن
إن هذا التحديث يعد كبداية للتحضريات للتقييم الثاين للسياسة التجارية لإلمارات العربية          

 هذا التحديث سابقة على مستوى العامل، حيث أنه مل  ويشكل أيضا.2012 املتحدة املقرر إجرائها يف
و يف املنظمة العاملية للتجارة أن أصدرت تقريرا طوعيا توضح فيها سياساا التجارية يسبق لدولة عض

  .321خارج إطار آلية تقييم السياسات التجارية
تقرير كجهد طوعي للوزارة انطالقاً من ال  هذاوكانت وزارة التجارة اخلارجية قد أصدرت         

تقرير نتاج تعاون بناء ومثمر مع كافة اجلهات حرصها على ترسيخ وإعالء معايري الشفافية ويعد ال
 الثاين للسياسة التجارية تقييم االستعداد املبكر لبدء إجراءات إطاروالقطاعات االقتصادية بالدولة يف 

   .322لتجارةالعاملية لنظمة امللدولة اإلمارات العربية املتحدة من جانب 
 

                                                 

318 - Organisation Mondiale du commerce, Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrétariat. op.cit.p.9. 
319 - Organisation Mondiale du Commerce, Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrétariat, Ibid. p.10. 
320 - Claudia URIBE. Examen des politiques commerciales. 24 et 26 avril 2006. 

  .2 لبىن القامسي، املرجع السابق، ص -  321
   www.wam.ae/sewlet/satellite ، 25/10/2010وكالة أنباء اإلمارات  الصادرة يوم -  322



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 118

  لتجارة املعين بالسياسات التجارية عاملية لالنظمة املبدء االجتماعات التحضريية لفريق  :ثالثا
 حاليا االجتماعات التحضريية لفريق منظمة  تنظموزارة التجارة اخلارجية يف أبوظيبإن            

 وذلك يف ،لتجارة املعين بالسياسات التجارية مبسؤويل وممثلي اجلهات االحتادية واحمللية بالدولةالعاملية ل
  . إلجراء املراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولةإطار استعدادات املنظمة

 بالوزارة لشؤون التجارة اخلارجية  الوكيل املساعد"مجعة حممد الكيت"قد أكد السيد و           
 تيسري مهمتها ، من أجلاستعداد الوزارة واجلهات املعنية كافة بالدولة للتعاون بفعالية مع أمانة املنظمة

 بشكل يعكس االجنازات الكبرية اليت ،السياسة التجارية للدولةتقييم ر الثاين لبشأن إعداد التقري
حققتها الدولة يف جمال التحرير االقتصادي واملزيد من االندماج يف مسرية النظام التجاري املتعدد 

  .األطراف 
اجلهات وأوضح أن وزارة التجارة اخلارجية تقوم بالتحضري والتنسيق لالجتماعات مع            

 .323املختلفة بالدولة دف مراجعة وتدقيق مجيع املعلومات اليت سيتضمنها التقرير
 مستشار إدارة السياسات التجارية "أجنلو سيلفي"  السيدوميثل املنظمة يف هذه االجتماعات           
 ،خلارجيةوحيضرها خرباء وخمتصون ميثلون وزارات التجارة ا، حملل السياسات التجارية "منة حسن"و

 ، وهيئة اإلمارات للمواصفات، واهليئة االحتادية للجمارك،و االقتصاد واملالية والطاقة والبيئة واملياه
 ، وجهاز أبوظيب لالستثمار،"آدنوك" وبريد اإلمارات ،وشركة  ، وهيئة تنظيم االتصاالت،واملقاييس

 وهيئة ،لس الوطين للسياحة واآلثار وا، وهيئة املواصالت الوطنية،وطريان اإلمارات،وديب العاملية
 وبنك اإلمارات الصناعي وغريها من اجلهات االحتادية واحمللية املعنية بالسياسة ،أبوظيب للسياحة
  .التجارية للدولة

 خالل االجتماع التحضريي األول عرضاً تعريفياً حول آلية "أجنلو سيلفي" د قدموق           
 مبينا أا تسعى إلجناز أهداف متعددة أمهها اإلسهام يف زيادة ،املنظمةاستعراض السياسات التجارية ب

نظمة بالقواعد والضوابط والتعهدات املنصوص عليها يف االتفاقيات التجارية املالتزام مجيع أعضاء 
 وتيسري عمل النظام التجاري املتعدد األطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات ،متعددة األطراف

 وحتسني قدرات القطاعات التجارية اخلاصة واحلكومية على ،ت التجارية ألعضاء املنظمةواملمارسا

                                                 

   .، املرجع السابق25/05/2011اإلمارات الصادرة يوم  وكالة أنباء -  323



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 119

 ومداومة التقييم متعدد األطراف لتأثريات القرارات ،مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعامالا التجارية
  .والتدخالت السياسية الداخلية على قواعد النظام التجاري الدويل وآلياته 

 تتناول بيان تقييمات موضحاً أن ال،لفت إىل إجراءات استعراض السياسات التجاريةقد و           
لتجارة ملبادئ العاملية لنظمة امل األجهزة واملؤسسات املعنية بالتجارة يف الدول األعضاء يف إتباعمدى 

ارات العربية  الثاين للسياسة التجارية لدولة اإلمتقييمواستعرض الوضع احلايل لل، وقواعد املنظمة 
 تقييم مشريا إىل أن جهاز تقييم، وما سيتم اختاذه من خطوات وإجراءات إلمتام عملية ال،املتحدة

السياسات التجارية يف مراجعته للسياسة التجارية ألي عضو يف املنظمة يستند على تقريرين أوهلما 
 السياسة تقييماملراجعة جلهاز التقرير احلكومي يقدمه العضو أو األعضاء أو التكتالت التجارية حمل 

 متضمناً وصف السياسات واملمارسات التجارية املتبعة من العضو املعين أو األعضاء املعنيني ،التجارية
استناداً إىل منوذج متفق عليه يقرره اجلهاز ترفق به إحصائيات حديثة تبني التطورات التجارية للطرف 

  .املراجع
 اعتماداً على ،لمنظمة على مسؤوليتهال فتعده سكرتارية األمانة العامة أما التقرير الثاين           

املعلومات والبيانات املتوافرة لديها فضالً عما تلتمسه من توضيحات من أجهزة الدولة حول سياستها 
  .324وممارساا التجارية

 مسائل البيئة وعقد فريق املنظمة اجتماعاً مطوالً مع مسؤويل وزارة االقتصاد تناول           
وسياسة املنافسة فيما ستنعقد اجتماعات مماثلة مع ، والصناعة ، وحقوق امللكية الفكرية،االقتصادية

 ، وقواعد املنشأ، تتناول مسائل الرسوم اجلمركية والرسوم األخرى،مسؤويل كل جهة فيما خيصها
 ، واملعايري الفنية،قاييسوامل  واملواصفات، والصيد، والزراعة،والصحة النباتية،وتدابري الصحة
 وجتارة الدولة والنظام ، واملؤسسات اململوكة للدولة، واملشتريات احلكومية، والربيد،واالتصاالت
  . وأنظمة احلوافز ،والطاقة واملواصالت والسياحة، واخلدمات املالية،التجاري
ومنظمة التجارة العاملية  مدير إدارة املفاوضات التجارية "سلطان أمحد درويش"أكد وقد            

ما سيتلوه من أيضا  و،بوزارة التجارة اخلارجية أن الوزارة تويل أمهية قصوى هلذا االجتماع التحضريي
،  السياسة التجارية مبنظمة التجارة العامليةاستعراضاجتماعات ومناقشات فنية مع مسؤويل جهاز 

ظمة بالبيانات واإلحصائيات واملعلومات الرمسية باعتبارها الوسيلة األساسية إلطالع وتزويد املنوذلك 
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مع إعداده من قبل أمانة ة  الثاين للسياسة التجاريتقييماملوثقة لتضمينها يف أبواب وفصول تقرير ال
 والذي سوف يكون حمالً للطرح واملناقشة أمام اجتماع للمجلس العام ،املنظمة خالل الفترة القادمة

 2012واملقرر انعقاده خالل شهر مارس "  دولة 153" دول األعضاء الذي يشمل يف عضويته كافة ال
   .325مبقر املنظمة جبنيف

 من 2012 للعام تقييمولفت إىل ضرورة األخذ يف االعتبار األمهية البالغة ملا سيتضمنه تقرير ال          
لتجارة العاملية لنظمة امل وإحصائيات لكونه أداة دولية لوقوف اتمع الدويل ممثالً يف أعضاء ،بيانات

 وسياساا ،على ما تشهده دولة اإلمارات من درجات النمو والتقدم على خمتلف أصعدة قطاعاا
 األمر الذي يتطلب مراعاة الدقة التامة واملوضوعية الرصينة يف إعداد املادة العلمية ذات ،االقتصادية

 األول للسياسة التجارية تقييمرياً إىل أن المش. األبعاد والتبعات االقتصادية والسياسية على الدولة
إذ ، 2006لتجارة خالل شهر أبريل العاملية لنظمة امللدولة اإلمارات العربية املتحدة جرت مبقر أمانة 

، أثنت املنظمة من خالل التقرير الذي أعدته أمانتها على السياسة التجارية للدولة مربزةً التطورات
تزايدة ألدوات هذه السياسة وأثرها يف زيادة معدالت النمو االقتصادي والتحسينات اإلجيابية وامل

   .326بوجه عام
، ساعد بعض فالتقييم الذي قامت به املنظمة العاملية للتجارة للدولة اإلمارات العربية املتحدة          

    .  الدول وباألخص الدول النامية إلعادة النظر يف سياساا التجارية
  

   ثالثالطلب امل
  وتقدير دور املنظمة العاملية للتجارة يف تقييم السياسات التجاريةالتقييم اجلمركي 

  
ارية، قام جهاز تقييم السياسات التجارية بعدة تقييمات منذ نشأة آلية تقييم السياسات التج          

التقييم اجلمركي نا ملوضوع فتم اختيار. مست مجيع امليادين، كالزراعة والصناعة والصحة والبيئة، اخل
  .  ته مع خمتلف النشاطات األخرى وباعتباره احملرك الرئيسي للتجارة الدوليةاقلعال
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  الفرع األول
   والقيود اجلمركيةالتقييم اجلمركي 

  
، 327إن التثبيت اجلمركي يعد أحد اجلوانب األساسية يف فلسفة ومبادئ اتفاقية اجلات           

 التطبيق حىت يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، أي مبعىن االلتزام بني حيث استمرت هذه العملية يف
األعضاء من خالل التزامام احملددة على عدم زيادة الرسوم اجلمركية عن حدود معينة حىت ميكن 

، 328رسم سياسة جتارية للتصدير للدول بشكل واضح وال ختلق حواجز مجركية متنع تدفق التجارة
 التثبيت فانه ال ميكن القيام بعملية التعديل إال بعد التشاور بني دول أعضاء املنظمة وعند إقرار عملية
  .العاملية للتجارة

 وكذلك املنظمة العاملية للتجارة "اجلات"إن مبدأ التثبيت اجلمركي يعد أحد أهم أهداف            
 لنا أن نتصور مع هذا إذ ميكن حيث يهدف إىل حتقيق عملي من أجل النفاذ إىل السوق الوطنية،

االلتزام حرية السلطات اجلمركية يف تقييم السلع الواردة فإذا ارتفع السعر الذي يتحدد على أساسه 
  . 329الرسوم اجلمركية أصبح التثبيت اجلمركي ال معىن له وأصبح إجراء شكليا

ث هدفها يتمثل يف  حي،ن فكرة اتفاقية التقييم اجلمركي نشأت يف جولة طوكيوومن هنا فإ           
وضع قواعد مت االتفاق عليها يف اإلطار املتعدد األطراف، كما مت أيضا فتح باب من أجل انضمام 
الدول إىل اتفاقية جديدة قواعد املنشأ هذا ضمن جمموعة االتفاقيات األخرى اليت مت االتفاق عليها يف 

 .  330جولة طوكيو
 عدد قليل من الدول، حيث أن الدول اليت كانت خارج إن هذه االتفاقية قد انضم إليها           

هذه االتفاقية هي الدول اليت أرادت أن تستمر فيها اإلدارة اجلمركية حرة يف عملية حتديد قيمة السلع 
  . املستوردة

                                                 

327 - Jean Maurice DJOSSOU, op.cit., pp. 79 - 80. 
  .73 مسري اللقماين، املرجع السابق، ص -  328
  .73، ص عاملرجنفس  مسري اللقماين، -  329

330 - François GAUTHIER, Relations économiques internationales, Les Presses de l’Université Laval, Canada, 2 éme 
Editions, 1992, p. 248. 
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 من هنا قامت باالحتفاظ حبرية تطبيق السعر اجلمركي اليت ترغب يف حتديده، باإلضافة إىل           
مت بالتعريفة اجلمركية املثبتة، ويف هذه احلالة ظلت املشكلة مع عدد كبري من الدول كما ذلك التز

  .هي يف السابق
إن التطور التارخيي السابق املوجز يوضح أمهية ما مت التوصل إليه يف جولة أوروجواي            

ة إىل االنضمام إىل  فالدولة الراغب،، من أن هذه االتفاقات عبارة عن حزمة واحدة331)1986-1994(
 أما يف حالة ما إذا مل ترغب يف ذلك فتكون يف ،لتجارة إما أن تقبل االنضمام كلهاالعاملية لنظمة امل

  . نظمةاملهذه احلالة خارج 
       وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت التفاوض يف اتفاقية التقييم اجلمركي اليت مت التوصل إليها يف 

دة التفاوض إليها خالل جولة أوروجواي إىل أن أصبحت أحد جولة طوكيو فتح باب إعا
  . 332االتفاقيات اإللزامية يف حزمة االتفاقات اليت مت التوصل إليها

       إن هذه االتفاقية دف إىل توحيد القواعد املطبقة يف الدول األعضاء وهذا عبارة عن 
د دخول دول األعضاء إىل املنافذ أساس الحتساب القيمة اليت تفرض عليها الرسوم اجلمركية عن

  .اجلمركية
   

 اتفاقية التقييم اجلمركي: أوال
 ما تضمنت إليه املادة السابعة من 333يعد األساس التارخيي الذي استندت إليه اتفاقية اجلات       

االتفاقية إذ يتمثل يف االعتماد على القيمة الفعلية للسلعة، حيث تركت لألعضاء إتباع أساليب 
ف بني بعضها البعض، ففي هذه احلالة يف جولة طوكيو جاءت فكرة االتفاق، إال أنه بعد ختتل

حيث يأخذ بقيمة الفاتورة "التعديالت أي بعد جولة أوروجواي أصبحت تتجه حنو املرونة، 
  . 334أساسا مع طرق بديلة حمددة وحتديد عبء اإلثبات

 إلصدار تشريعات هذه الدول وكذلك وجتدر اإلشارة إىل أن اتفاق دول األعضاء يدعو       
  .لوائحها التنفيذية الداخلية وبطبيعة احلال مبا يتماشى مع االتفاق اجلديد

                                                 

  .73 مسري اللقماين، املرجع السابق، ص  -  331
  .74 مسري اللقماين، نفس املرجع، ص -  332
  ).ياتفاق التقييم اجلمرك (1994 اتفاق بشأن تطبيق املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة -  333
  .74 املرجع، صنفس مسري اللقماين،  -  334
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 فان اتفاق التقييم اجلمركي هو اتفاق يهدف إىل تقدير قيمة البضائع الواردة ،من هنا           
ب جلوء اجلمارك إىل  لتجن،من قبل اجلمارك على أسس موحدة دوليا وموضوعية وقابلة للقياس

 األمر الذي يؤدي إىل إبطال أثر التخفيض اجلمركي املتفق ،رفع هذه القيمة حتت ذرائع كثرية
  . عليها ينب أعضاء املنظمة

إن هذه االتفاقية شرعت عدة قواعد لتحديد قيم السلع املستوردة، متهيدا لفرض رسوم            
  . 335ملص من أدائهامجركية مالئمة عليها، واحليلولة دون الت

  :إن هذا االتفاق يتناول جمموعة من النقاط التالية تتمثل فيما يلي           
  حتديد قيمة الصفقة    -1
 به إن التقييم اجلمركي يتم على أساس السعر الفعلي للسلعة املستوردة حسب ما يقضي               

ىل قيمة الفاتورة حيث تشكل الطريقة األساسية ن عملية التقدير تستند إاالتفاق، باإلضافة إىل ذلك فإ
إضافات نص عليها االتفاق تتضمن املصروفات األخرى كالنقل والتأمني وغريها  -قيمة الفاتورة –

  .336حلني وصول السلعة إىل البلد املستورد
ر إن االتفاقية وفق األعراف التجارية تتعرض لتفاصيل يف هذا الشأن، حيث يوفر قد               

 فانه يقلل اخلالفات حول حتديد تلك القيمة وهذا على ، باإلضافة إىل ذلك.كبري من حتديد القيمة
  .  أساس مبادئ وقواعد متفق عليها كما يقدم عنها مستندات من املستورد

إدارة اجلمارك هلا احلق يف االقتناع بصدق "  تنص من االتفاق على أن 17إن املادة                
وقد ". 337وثائق املقدمة والقرار يف ذلك إلدارة اجلمارك يف حالة الشك أو دقة القيمة املعلنةودقة ال

تطلب اجلمارك من املستورد يف املراحل األوىل تفسريات إضافية من أجل تبيان القيمة املعلنة وكذلك 
م بتحديد القيمة باإلضافة إىل ذلك فإنه جيوز للجمارك يف حالة استمرار الشك أن تقو. اليت تدفع فعال

حسب طريقة قيمة الصفقة، ويف األخري جيب إبالغ املستورد باالستنتاجات اليت مت التوصل إليها وهذا 
قبل التوصل إىل اختاذ قرار ائي يف املرحلة األخرية، وجتدر اإلشارة إىل أنه متنح فرصة للرد يف حد 

 من األساليب وكذلك الوقائع اليت يقوم زمين معقول، كما يبلغ يف كل األحوال املستورد كتابة بكل
  .القرار باالستناد عليها

                                                 

 http://www.moqatel.comموقع االنترنت  -  335
  . 84 مسري اللقماين، املرجع السابق، ص  -  336
  . من اتفاق التقييم اجلمركي17 املادة -  337
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 ومن هنا ميكن ، ويف حالة عدم األخذ بالطريقة األساسية فقد حدد االتفاق الطرق البديلة         
 :تلخيص تلك الطرق واليت تتمثل كما يلي

  
   قيمة الصفقة للسلعة املماثلة–أ 

اخلصائص املادية، " راط بأن تكون مماثلة يف مجيع اجلوانب مبا فيهايف هذه احلالة يتم االشت           
ومن أجل استخدام هذه الطريقة  . 338"واجلودة، والشهرة، و منتجة يف نفس البلد، ومن نفس املنتج

جيب أن تكون السلع مباعة للتصدير يف نفس بلد االسترياد الذي جيري فيه تقدير قيمة السلع، ويف 
 و يستثىن من تلك القواعد العامة، عندما ال توجد سلع متماثلة ينتجها نفس املنتج .نفس الوقت تقريبا
  .  339أو يف البلد املصدر

  
  قيمة الصفقة للسلعة الشبيهة-ب

 إذا كانت ،حتسب قيمة الصفقة للسلعة الشبيهة بنفس الطريقة اليت مت اإلشارة إليها سابقا           
يتم تقدير قيمتها سواء من حيث املكونات واخلصائص مع تأدية تقارب السلع الشبيهة السلع اليت 

الوظائف نفسها، باإلضافة إىل ذلك فإا قابلة للتداول مع تلك السلع اليت جيرى تقدير قيمتها، ويف 
  .نفس الوقت تكون منتجة يف نفس البلد اجلاري تقديرها

الذي " سلعة يف نفس بلد االسترياد ويف األخري من أجل تطبيق هذه الطريقة جيب بيع ال           
  .340"جيري فيه تقدير قيمة السلع وعلى أن تكون املقارنة لصفقات متقاربة زمنيا قدر اإلمكان

  
   طريقة القيمة املخصومة-ج

إن االتفاق يقضي على أنه يف حالة وجود تعذر تقييم الطريقتني اليت مت اإلشارة إليهما سابقا            
تتم على أساس مثن الوحدة اليت تباع ا السلع املستوردة "  قيمة األغراض اجلمركيةفان عملية حتديد

  . 341"املماثلة أو الشبيهة ملشتر مستقل بأكرب كمية كلية يف بلد االسترياد
                                                 

  .4 ملخص توضيحي عن اتفاق التقييم اجلمركي التابع ملنظمة التجارة العاملية، ص-  338
  .75، ص  السابقاملرجع،  مسري اللقماين-  339
  .75ص، املرجعنفس مسري اللقماين،  -  340
  .76ماين، نفس املرجع، ص مسري اللق -  341
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ففي حالة عدم القيام وقت االسترياد أو يف حدود هذا الوقت بأية مبيعات فانه ميكن            
  . يوما بعد استرياد السلع اجلاري تقدير قيمتها90 عات اليت متت يفالسماح باستخدام املبي

 وكذلك تقوم بإيضاح ،إن هذه االتفاقية تدخل يف تفاصيل كيفية حتديد أكرب كمية مباعة           
  . كيفية حساب اخلصومات من سعر أقصى كمية مباعة

  
   طريقة القيمة احملتسبة-د

ديد قيمة الرسوم اجلمركية على أساس تكاليف إنتاج السلعة،  يف هذه الطريقة يتم حت           
باإلضافة إىل هامش الربح ونفقات البيع يف بلد التصدير وغريها من نفقات الشحن من ميناء التصدير 

  .342 مبا يف ذلك املصروفات الضرورية كالتأمني وغريها،إىل ميناء االسترياد
ظرية تعترب بسيطة، إال أا عند احتساا يف الواقع العملي إن هذه الطريقة من الناحية الن           

تواجه صعوبات بالغة عند احتساا كما أا نادرة االستخدام،وعلى الرغم من ذلك تعد أحد الطرق 
  .الواردة يف االتفاق

  
   طريقة العودة للخلف-ه

وز حتديد القيمة بأساليب يف حالة التعذر باألخذ بأي طريقة من الطرق السابقة، فانه جي           
تتفق مع كل من املبادئ واألحكام العامة اخلاصة باتفاق التقييم اجلمركي، و كذلك املادة السابعة من 

نه جيب أن يتم إاالتفاق و أيضا على أساس البيانات اليت تتاح يف دول االسترياد، وباإلضافة إىل ذلك ف
  . 343يق قدر كبري من املرونة حالة حبالةالرجوع إىل قيم وطرق حمددة يف السابق مع تطب

تعذر استعمال  إىل أنه يف حالة اختاذ هذه الطريقة كبديل أخري بعد أن ت،وجتدر اإلشارة           
كذلك الطرق البديلة األخرى املشار إليها سابقا فان االتفاقية قامت بتحديد قائمة الطريقة األساسية و

  .بالوسائل اليت جيب حتاشيها
  
  

                                                 

  . 21 ، ص 2002 مريزيق مسعود أبو اسحق، قواعد التقييم اجلمركي حسب املادة السابعة من اتفاقية اجلات، دائرة اجلمارك واملكوس، غزة، -  342
  .77مسري اللقماين ، املرجع السابق، ص  -  343
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   األحكام اخلاصة بالدول النامية:ياثان
يف هذا االتفاق سبق لنا أن بينا أنه قد غري أسلوب احتساب القيمة لألغراض اجلمركية اليت            

كانت يف كثري من الدول النامية تتبع يف إطار قواعد دولية أخرى مت االستقرار عليها منذ 
س التعاون اجلمركي الذي أصبح اآلن يعرف  واليت وضعت يف بروكسل يف إطار جمل،اخلمسينيات

مبنظمة اجلمارك العاملية، و هذا االتفاق يتضمن نصوصا بسبب مرونته يف التطبيق على الدول النامية، 
  :ومن هنا ميكن التطرق إىل أهم ما تضمنه االتفاق

  
   سنوات لتطبيق االتفاق5 فترة مساح -أ

إىل االتفاقية خالل جولة طوكيو مسح هلا بتأجيل تطبيق إن الدول النامية  اليت مل تنضم            
 هذه الفترة قد انتهت فعال، حيث بدأ اآلن النقاش 2000- 1995 أحكام االتفاق ملدة مخس سنوات

حول متديد فترة السماح إىل فترات إضافية،  هذه الفترة تسمح ا االتفاقية ولكن يشترط املوافقة 
 وهذا بالفعل ما حدث مع ،لتجارةالعاملية لنظمة امل أي باقي أعضاء عليها من قبل الشركاء التجاريني

  .غالبية الدول العربية
  
   فترة مساح إضافية لتطبيق طريقة القيمة احملتسبة-ب

أن هذه االتفاقية تقضي للدول النامية غري األعضاء يف اتفاقية طوكيو للتقييم اجلمركي            
يعين ذلك .  لفترة ال تتعدى ثالث سنوات عقب تطبيق أحكام االتفاقيةبتأجيل طريقة القيمة احملتسبة

 كما مت اإلشارة ،ثالث سنوات إضافية بعد عملية التطبيق الذي يكون بعد مخس سنوات من االتفاق
  .إليه سابقا يف الفقرة أ

 
   التحفظ على استبقاء قيم احلد األدىن-ج

ز للدول النامية األعضاء أن تقدم حتفظات على إن ملحق االتفاق يقضي على أنه جيو           
 ووفقا ،استثناء نظام قائم بالفعل لقيمة احلد األدىن املقررة رمسيا على أساس حمدود وبصفة مؤقتة
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للشروط واألحكام اليت ميكن أن توافق عليها اللجنة، رغم أن أسعار قيم احلد األدىن حمظورة مبوجب 
  . 344االتفاق

  
  )تطبيق خاص(خصومة  طريقة القيمة امل-د

إن االتفاقية تعطي للدول النامية احلق يف عملية تقدير قيمة السلع لألعراض اجلمركية، حىت           
عند مرور السلع للتجهيز يف بلد االسترياد بعمليات إضافية سواء إذا طلب املستورد ذلك أم مل 

  .يطلب
  
   املساعدات الفنية-ه

تفاقية تنص على أن الدول املتقدمة وفقا لشروط يتم تقدميها بشكل من اال 20إن املادة           
مجاعي تقوم بتقدمي للدول النامية الراغبة يف ذلك جمموعة من املساعدات الفنية، هذه األخرية 

 وكذلك تقدمي املساعدة يف إعداد ،تتضمن تدريب القائمني بالعمل يف املنافذ اجلمركية) املساعدات(
يفية احلصول على املعلومات و مصادرها مع تقدمي اخلربة العملية يف تطبيق أحكام لوائح التطبيق، وك
  .345االتفاق بشكل عام

  
   الدول العربية وتطبيق االتفاق:ثالثا

إن الدول العربية مل تكن موجودة من بني الدول األعضاء باتفاقية طوكيو اخلاصة بالتقييم           
دولة نامية وهي الدول األعضاء 11حيث مل تكن هناك سوى  ،اجلمركي عند بداية جولة أورجواي

، مما سيعكس الصعوبات املتوقعة "اتفاقية طوكيو اخلاصة بالتقييم اجلمركي"باالتفاقية السالفة الذكر 
عند تطبيق االتفاقية ليس فقط على الدول العربية وحدها وإمنا على مجيع الدول النامية بصفة 

 . 346عامة

                                                 

  .78مسري اللقماين، املرجع السابق، ص  -  344
  . 21ص املرجع السابق، ، حقس مريزيق مسعود أبو ا-  345
  .78، ص نفس املرجعمسري اللقماين،  -  346
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 خالل جولة أوروجواي قد مت إعادة التفاوض على االتفاق وإضافة مرونة خاصة ،ناومن ه            
 كما مت وضع أيضا قواعد ،بأعباء اإلثبات، ومن أجل احتساب القيمة و تفسريها مت وضع طرق بديلة

  .للمرونة يف التطبيق بالنسبة للدول النامية
اصة الدول النامية كانت تطبق طريقة إضافة إىل ذلك فان معظم دول العامل وبصفة خ            

 وهي طريقة بروكسل للقيمة حاليا منظمة اجلمارك العاملية ،أعدت من قبل جملس التعاون اجلمركي
  .347وهو تعريف وأسلوب خيتلف عن االتفاق احلايل

 وجتدر اإلشارة إىل أن االعتراف ذه التغيريات اجلذرية قد منحت فترة زمنية للدول من            
 وكذلك قيام بعملية ، هذا من أجل إمكان مالئمة كل من التشريعات واللوائح الوطنية،أجل التطبيق

  .التدريب القائمني على األجهزة اليت تناط إليها التطبيق الفعلي
ن معظم الدول النامية وكذلك الدول العربية قد متسكت إ ف،ووفقا لنصوص االتفاقية            

 ذلك فان العديد من الدول العربية وكذلك النامية قد طلبت مد تلك الفترات بفترات السماح، ومع
جارة من طرف الدول العربية العاملية للتنظمة املالزمنية، ومن هنا فان الطلبات اليت قدمت إىل أمانة 

  :تتمثل فيما يلي
 .    سنوات3إن دولة البحرين قد طلبت مدة إضافية وهي :  البحرين -1
دولة الكويت قامت بطلب مدة إضافية تقدر بسنتني إال أنه مت املوافقة على سنة إن :  الكويت-2

  .2001يناير 1واحدة فقط، هذه املدة انتهت يف 
سنوات، متت املوافقة على سنة  3إن مصر هي األخرى طلبت مدة إضافية قدرها :    مصر- 3

  .2001يونيو  30واحدة فقط حيث انتهت املدة يف 
  . سنوات3إن هذه األخرية أيضا طلبت مدة إضافية تقدر ب : لعربية املتحدة اإلمارات ا-4   

  .دولة قطر مل تقم بتقدمي التشريعات الالزمة:  قطر-5    
مما سبق ذكره يعكس صعوبات تنفيذ هذه االتفاقية، ويف حماولة لتحديد الصعوبات الفنية              

  . 348لتدريب على تطبيق االتفاقيةبشأن إعداد التشريعات واللوائح الالزمة، وا

                                                 

  .79ص ،  السابقاملرجع مسري اللقماين،  -  347
  .79املرجع ، ص نفس مسري اللقماين،  -  348



                             التقييم الفعلي للدول األعضاء                                الثانيالفصل 

 129

 فان رئيس جلنة التقييم اجلمركي قد حاول حتديد تلك الصعوبات يف تقرير أعد ،ومن هنا             
  :للعرض على الس العام حيث تطرق إىل النقاط التالية

 وهذا األسلوب يكون متفق عليه من أجل أن حتصل على ،وضع أسلوب للدول املستوردة  - أ
 كما يقترح أن ، وهذا يف فترات زمنية حمددة ومتفق عليها،ختص قيمة الصادراتمعلومات 

 .يتضمن ذلك يف االتفاق
املصروفات اإلضافية اليت ختص األعمال اهلندسية وكذلك التنموية، وأيضا إعداد الرسومات  - ب

عار وتكون إما جمانا أو بأس، الفنية اليت يتم توريدها من املوردين بشكل مباشر وغري مباشر
 . تكون خمفضة بالنسبة للسلع اليت يتم استريادها

 حتديد القيمة وفقا للمادة السابعة اليت تأخذ مبقارنة القيمة على أساس األسواق احمللية أو  - ت
 .  349األسعار يف دولة ثالثة

 
   الثاين الفرع

 تقدير دور منظمة التجارة العاملية يف تقييم السياسات التجارية
 

آلية تقييم السياسة التجارية تتميز بسمات وخصائص، كما أن للمنظمة العاملية إن               
للتجارة مشاكل ميكن أن تؤثر على قدرا يف تقييم السياسات التجارية للدول األعضاء، وهذا ما 

 .سنتطرق إليه
  

  مسات وخصائص تقييم السياسات التجارية: أوال
جارية بعد أن كانت موجودة بصفة مؤقتة يف ظل نظام إن آلية تقييم السياسات الت              

 مل تكن أصال 1947 "اجلات" ففي ظل نظام .اس دائم ملراقبة التجارة الدولية توفر أس1947 "اجلات"
 بإنشاء 1989 يوليو 19 موجودة آلية لتقييم السياسة التجارية إال عندما صدر قرار من جملس اجلات يف

 فكان اهتمام هذا .1989يم يف نفس العام الذي صدر فيه هذا القرار أي هذه اآللية، إذ كان أول تقي

                                                 

  .80،  ص  السابقمسري اللقماين، املرجع -  349
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 السلع فقط، ألن جتارة اخلدمات التقييم مراقبة السياسة التجارية للدول األعضاء يف جمال التجارة يف
  . 350حقوق امللكية الفكرية مل يكن قد مت إدخاهلا يف دائرة التنظيم التجاري الدويل بعدو

طاق تقييم السياسة التجارية مت توسيعه ليشمل جولة أورجواي يف كافة اتفاقاا يف إن ن           
اتفاقية التجارة يف اخلدمات، اتفاقية التجارة يف السلع واتفاق اجلوانب املتعلقة : ااالت الثالث

 .بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، إن آلية تقييم السياسة التجارية تعترب جزءا ال يتجزأ  -

 . 351ولقد خصص هلا ملحق خاص
جواز إعفاء الدول األقل منوا من تقييم السياسة التجارية مع مراعاة الدول النامية يف تطويل  -

 سنوات ، ففي هذه احلالة هناك ميزة تفضيلية مقارنة مع الدول املتقدمة 6مدة التقييم إىل 
: ستها كل سنتني وهذا بالنسبة للقوى التجارية األربع الكربى واملتمثلة يفواليت يتم تقييم سيا

 GUADالواليات املتحدة األمريكية، االحتاد األوريب، اليابان، كندا حيث يطلق عليها كلمة 
 .  مبعىن رباعي QUALDRUPLEاختصارا لكلمة 

 :توازيتنييقوم تقييم السياسات التجارية على أساس إجياد ركيزتني أساسيتني م -
ال تعين استخدام التقييم نفاذ التزامات حمددة مبقتضى االتفاقات التجارية على : األوىل •

البلدان األعضاء، أو أساس من أجل إجراءات تسوية املنازعات أو مربرا لفرض تعهدات 
متارس على ضوئها الدول األعضاء يف املنظمة سياسات و ممارسات جديدة ، بل يقتصر 

أساسا على دراسة تأثري املمارسات والسياسات التجارية للعضو على النظام هذا التقييم 
 .  352التجاري الدويل الذي يشارك فيه

 
ينبغي على كل البلدان األعضاء مقابل الركيزة األوىل أن تويل أمهية قصوى : الثانية •

. ة حكومتها من أجل عملية اختاذ القرار يف جمال السياسة التجارية بواسط،بالشفافية احمللية
كما عليها أن تشجع وتعزز هذه الشفافية بدرجة أكرب سواء يف نظمها القانونية 

                                                 

  .497عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق، ص  -  350
  .مراكشاتفاقية  من 3 امللحق رقم -  351
  .498 ص د امللك عبد الرمحن مطهر، نفس املرجع،عب -  352
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 مع األخذ بعني االعتبار أنه البد أن يكون تنفيذ هذه الشفافية على واالقتصادية اخلاصة،
 .أساس طوعي يراعى فيه لكل عضو من األعضاء نظمه القانونية و السياسية

 
التجارية هلا أمهية فيما تقوم به من دور يف النظام التجاري الدويل إن آلية تقييم السياسات  •

أي حتقق شفافية دائمة للتطورات يف السياسات التجارية للدول من أجل تعزيز الشفافية، 
وهذا يقلل من تكرار التوترات التجارية بني األعضاء على حنو ما كان ، 353األعضاء

هذا التقييم ما يترتب عليه من زيادة . ارة العامليةحيدث قبل نفاذ اتفاقية إنشاء منظمة التج
درجة الشفافية ، متكن املسؤولني احلكوميني عن هذه السياسة يف كل بلد عضو، وكذلك 
املشروعات االقتصادية العاملة يف كل جمال، أن تقارن بسهولة بني هذه السياسة وتلك اليت 

علومات اهلائلة واملتعلقة بالسياسات وذلك عن طريق النفاذ إىل امل. يقوم ا أعضاء أخرى
واملمارسات التجارية اليت تتبعها أو تطبقها الدول األعضاء، واليت توفرها آلية تقييم 
السياسة التجارية، سواء عن طريق املعلومات اليت يوفرها األعضاء، أو اليت توفرها األمانة 

خالل وقائع االجتماعات املتصلة العامة، أو وفقا ملا يوفره جهاز التقييم من معلومات، من 
 .  354بالتقارير املقدمة إليه من األعضاء أو األمانة

 
تطبيقا آللية تقييم السياسات التجارية قد مت حتديد الكيانات التجارية األربع  فيما يتعلق  •

 تقييم أو 91بالتأثري على عمل النظام التجاري متعدد األطراف، من هنا فقد متت 
 وهذا يف عضاء يف املنظمة العاملية للتجارة، التجارية للدول األاستعراض السياسات

ففي هذه احلالة تقوم األمانة بنشر بكل الطرق املمكنة هذا التقييم، . 1998منتصف عام 
وذا يزداد النفاذ إىل هذه املراجعات مع ماهلا من أمهية متكن يف عظم االستفادة من 

 . 355استخدامها

                                                 

، جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية ، اسكوا، "الفرص والتحديات"  حمسن أمحد هالل، انضمام الدول العربية إىل منظمة التجارة العاملية -  353
    .221  ص).ط.س.د(

  .499 ص ،رجع السابق امل،عبد امللك عبد الرمحن مطهر -  354
  .500، ص ك عبد الرمحن مطهر، نفس املرجععبد املل -  355
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الل املميزات واخلصائص اليت تتميز ا آلية تقييم السياسة التجارية أن هناك يتضح من خ             
قوة وفعالية بسبب الدور الذي ميكن أن تقوم به املنظمة العاملية للتجارة عن طريق هذه اآللية من أجل 

 تكون تعزيز الشفافية يف املمارسات و السياسات التجارية للدول األعضاء يف املنظمة، ففي هذه احلالة
والسبب يف ذلك املعلومات اهلائلة اليت توفرها آلية تقييم السياسات . الفرص كبرية للنفاذ إىل األسواق

 .التجارية عن إجراءات كل عضو وسياستها التجارية
  
  لتجارة العاملية لنظمة املاملشاكل املمكن تأثريها على قدرة : ثانيا

العاملية للتجارة عدة مشاكل، فتؤثر على السياسات              ميكن أن تؤثر يف قدرة املنظمة 
  :واملمارسات التجارية للدول األعضاء ومن بني هذه املشاكل

النظام التجاري احلر . رغم التطور املنجز على مستوى اإلصالحات الوطنية يبقى الكثري القيام به -1
يت هلا عالقة بالعرض وضعف القيود ال. قابلة للمنافسةيبقى يف حد ذاته غري كايف لضمان صناعة 

يف . اإلضافية للدعم غري الكافية للصناعات وخاصة للهياكل السيئةاملؤسسات املستمر، بسبب التدابري 
كما  .زالة النفايات، االتصاالتالنقل، املاء، الطاقة الكهربائية، إ: ية اهلياكل السيئة األساساإلطارهذا 
، التسويق، والكفاءات التقنية، القرض لتكنولوجية حجم اضعفوجد مشاكل أخرى تتمثل يف تأنه 

      .356 القانوين والتنظيمي غري مطابقةاإلطارالتجاري املرتفع، وكذا 
أزمة الديون واملشاكل السياسية األزمات اليت يتخبط فيها الدول يف طور التقدم، وخاصة منها  -2

اليت ظهرت يف أواخر جهة، واملشاكل األمنية االقتصادي الدائم من قهقر واالقتصادية املتعلقة بتسيري الت
رسم أهدافها ت أن هذه الدول مل ،أضف إىل ذلك .ثنائية القطب االستراتيجي من جهة أخرى

   .   357كما أا مل تكن تقينا حمضرة للقيام مبفاوضات معقدة. وإستراتيجياها
اية الصناعات الوليدة من مح: تسمح االتفاقات التجارية يف حاالت معينة بوسائل احلماية مثال -3

الواردات املنافسة هلا، مما يؤدي إىل فسح اال لتوسيع دائرة احلماية فتشمل الوسائل الكمية أو 
 إضافة إىل التعريفات اجلمركية حبجة وقوع ضرر بالصناعة احمللية، أو عملية اللجوء إىل .النوعية

ات بكميات ضخمة فيشكل ضرر جسيم  وحجتهم يف ذلك تدفق املنتج،إجراءات مكافحة اإلغراق

                                                 

356- Dominique NJINKEU, L’Afrique et les défis de l’OMC, Editions KARTHALA, 2004, pp. 135 - 136. 
357 - Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, Intégration régionale 
démocratie et panafricanisme, Paradigmes anciens, nouveaux défis, Editions COSESRIA, Sénégal, 2007, p. 92. 
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باملنتجني احملليني للمنتج نفسه، فمن هنا فان وسيلة مكافحة اإلغراق حتمل عيوب ونقائص تتحمل 
  .ثقلها الدول النامية لظروف خاصة ا

إن أعضاء املنظمة العاملية للتجارة يتخذ صعوبة التعامل مع اإلجراءات، واليت تعترب بالنسبة إليهم  -2
 حلماية األخالق العامة أو محاية الصحة العامة، كحماية اإلنسان، احليوان، النبات أو محاية ضرورية

أو محاية األمن القومي، و هذا من أجل حجب بيانات معينة أو عدم  التراث الوطين أو اآلثار التارخيية
  . 358إذاعتها ملساسها باألمن

ها اخلاصة ، مما يؤدي إىل غموض كثري من  قد تقوم الدول املتقدمة بضغوط من أجل خدمة مصاحل-3
املعلومات واليت قد تفيد يف جمال تعزيز الشفافية،من هنا يؤدي إىل تعزيز الثقة يف النظام التجاري 

  . وكذلك النفاذ إىل األسواق
 الذي خيول احلكومة 1988 واملعدل يف عام 1974 إن قانون التجارة األمريكي الصادر يف عام -4

ض عقوبات من طرف واحد ضد صادرات الدول األخرى ميكن أن يشكل ديد األمريكية فر
 وكذلك غري منصفة هذا ،حقيقي يتمثل بإمكانية الواليات القيام باختاذ إجراءات جتارية غري عادلة

تطبيقا للقانون املذكور حبجة إزالة الضرر الذي يطال املصاحل األمريكية طبقا ملعايري مل ترد يف اتفاقات 
  . 359)اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية و االتفاقات امللحقة( ارة العاملية التج

 إن الدول املتقدمة وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب واليابان تقوم -5
  .بالدعم الزراعي أي دعم املنتجني الزراعيني

ا قويا حلدود ونطاق و قدرة وفعالية الرقابة يف أخريا هذه اآللية أضافت بعدا جديدا وزمخ         
املشاكل املذكورة واليت تواجه تقييم السياسات ارة ، وهذا بالرغم من الصعوبات واملنظمة العاملية للتج

  .التجارية بآليتها اجلديدة
تقرار وإضافة إىل ذلك آلية تسوية املنازعات التجارية، واليت تعترب الركيزة األساسية يف اس         

لتعزز مبدأ الشفافية، واإلحاطة جبوانب هذا  واستمرار النظام التجاري الدويل اجلديد، تأيت هذه اآللية
  .360النظام و إبراز نقاط ضعفه من أجل التصدي ملعاجلتها قبل استفحاهلا

                                                 

  .501عبد امللك عبد الرمحن مطهر، املرجع السابق ص  -  358
  .501املرجع، ص عبد امللك عبد الرمحن مطهر، نفس  -  359
،ص  2000 ، القاهرة، الطبعة األوىل،مكتبة مدبويل ،ملنظمة التجارة العاملية على التجارة اخلارجية والدول الناميةفضل علي مثىن، اآلثار احملتملة  - 360
192.  
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 بشفافية لدول لسياسات التجارية، إطار ملناقشة السياسات التجاريةا تقييمآلية           تشكل 

واملنظمة العاملية " اجلات"ومن خالل القراءة املعمقة لتاريخ . األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة

اهلدف منه الوصول تدرجييا إىل وضع نظام  السياسات التجارية تقييمللتجارة، نالحظ بأن إنشاء آلية 

  .361جتاري دويل

التجارية من أجل التكيف  م وسياسامء لشرح نشاطااألعضاكما أا تتيح الفرصة جلميع          

زيادة على ذلك، ملا يقدمه جهاز تقييم السياسات التجارية من . ملنظمة العاملية للتجارةمع قواعد ا

تقارير ذات قيمة عالية ملا حتتويه من معلومات تؤدي إىل أعضاء املنظمة العاملية للتجارة للشروع يف 

    .   التجاريةعملية إصالح سياساا 

فها، بل حتتاج هي أيضا إىل لكن هذا ال يعين أن آلية تقييم السياسات التجارية حققت أهدا          

   .تقييم

قبل العرض للمادة العلمية املتعلقة بآلية تقييم السياسات التجارية املتبعة من وبالتايل، بعض           
  : املتوصلة إليها تتجلى فيما يليالنتائج والتوصياتقني، فإن لتجارة يف الفصلني السابنظمة العاملية لامل

  
 حتتل السياسات التجارية مكانة واسعة، واهتمام كبري يف العالقات التجارية العاملية، ألا تعترب :أوال

  . يف العصر احلديث أداة من أدوات النمو واالزدهار
  
جارية واملعتمدة أصال يف فكرة الرسوم تحكم يف السياسات التاليت تاألدوات والوسائل : ثانيا

  .اجلمركية
  
    .اآللية املستعملة يف تقييم السياسات التجارية واجلهة اليت تقوم ا: ثالثا

                                                 

361 - KOLOKYTHA Angeliki, op.cit., p. 67. 
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أما فيما خيص التوصيات ونظرا ألمهية املوضوع، نوصي مبزيد من البحث والتعمق يف               

  . منظمة العاملية للتجارةإطار آلية تقييم السياسات التجارية من طرف
حيث توجه  ،رية للبلد املعين جيرى بشكل مفصلوبالرغم من أن مناقشة السياسات التجا              

له األسئلة من األعضاء اآلخرين حول أي موضوع وارد يف التقرير الوطين أو تقرير السكرتارية، فإن 
إذا كانت خمالفة  ية بتغيري سياساا التجارية الوطنيةنتائج التقرير النهائي ال تقوم بإلزام الدولة املعن

  .للنظام التجاري متعدد األطراف
ن التمرين يف حد ذاته جيعل الدولة املخالفة حتت ضغط أديب للتغيري، ويف حالة إفعليه، و              

ه عند النظر ما إذا رفعت قضية من دولة أخرى يف جملس تسوية املنازعات ضد ممارستها التجارية فان
  . يف الشكوى ميكن االستناد إىل نتائج التقرير

ولكن على الرغم من افتقار اآللية إىل اإللزام يف تغيري السياسات التجارية الوطنية               
املخالفة للنظام التجاري متعدد األطراف، فإنه يساوي يف املعاملة بني اجلميع يف تطبيقه وبشكل 

  . ت قيمه عن السياسات واملمارسات التجارية لكل عضودوري، ويوفر معلوما
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   املالحـق
  اهليكل التنظيمي للمنظمة العاملية للتجارة: 1امللحق 
  .تاريخ انضمام الدول للمنظمة العاملية للتجارة وتاريخ تقييم سياسام التجارية: 2امللحق 
 Mécanisme d’examen des politiques commerciales: 3امللحق
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  .اهليكل التنظيمي للمنظمة العاملية للتجارة: 01امللحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المجلس الوزاري

جهاز مراجعة  

السياسات الجارية 

ز الطعنجها جهاز تسوية المنازعات المجلس العام  

مجلس التعاون 

 الجمركي

 لجنة التجارة والبيئة

 لجنة التجارة والتمنية

لجنة ميزان 

 المدفوعات

 لجنة الميزانية

 مجلس السلع

 لجنة دخول األسواق

 لجنة الزراعة

 لجنة اإلجراءات الصحية

 لجنة إجراءات االستثمار

 لجنة القواعد األصلية

نة اإلعانات واإلجراءات التعويضيةلج  

 لجنة الحواجز التقنية على التجارة

 لجنة االتفاقات التجارية الجهوية

 لجنة مكافحة اإلغراق

 لجنة رخص االستيراد

 لجنة التخزينات

 لجنة معاينة المنتوجات

 مجلس الملكية الفكرية

 مجلس تجارة الخدمات

 مجلس التفاوض حول االتصاالت

 مجلس التفاوض حول النقل البحري 

ية مجلس العمل حول الخدمات المهن  

 لجنة تجارة الخدمات المالية 

 مجمع التفاوض حول األشخاص 

 االتفاقات متعددة األطراف 

 لجنة تجارة النقل الجوي 

 المجلس الدولي للمنشئات الدينية 

 المجلس الدولي لتجارة اللحوم 
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  .تاريخ انضمام الدول للمنظمة العاملية للتجارة وتاريخ تقييم سياسام التجارية: 2امللحق 
  

الدول األعضاء يف منظمة العاملية 
  للتجارة

  363تاريخ تقييم السياسات التجارية  362تاريخ االنضمام للمنظمة

  364االحتاد األورويب
  
  
  
  
  
  
  

  1995 جويلية 25 اىل 24من   1/1/1995
   1997 نوفمرب 26 اىل 25من 
  2000 جويلية 14اىل 12من

  2002 جويلية 26 اىل 24من 
   2004 أكتوبر 27 إىل 25من 
  .2007 فرباير 28 إىل 26من 
  .2009 أفريل 8 إىل 6من 

   2011 جويلية 8 إىل 6 من 
  1999 جانفي 22 إىل 20ن م  1/1/1995  األرجنتني

  2007 فرباير 14 إىل 12من 

  2008 نوفمرب 12اىل 10من  11/4/2000  األردن

  2010 أفريل 8اىل 6من   5/2/2003  أرمينيا

   1998 جويلية 2 جوان إىل 30من   1/1/1995  استراليا
  2002 سبتمرب 25 إىل 23من 

  2007 مارس 7اىل 5من  
  2011 أفريل 7 إىل 5من 

                                                 

  .17  إىل12 ص من ،2004 ملف معلومايت عن منظمة التجارة العاملية، اجلمهورية اليمنية، املركز الوطين للمعلومات، أغطس، -  362
http://www.wto.org/indexfr.htm  

363 -liste chronologique des examens des politique commerciales. 
 الدول األعضاء يف االحتاد األورويب هي الدول السبع والعشرون ذات العضوية يف االحتاد األورويب و اليت بدأت يف التكوين من ستة دول يف عام - 364

الحتاد اآلن من عشرين دولة مجهورية، ستة دول ملكية و دولة حيكمها دوق أكرب، و تعترب بلغاريا و رومانيا آخر الدول املنظمة و يتكون ا. 1951
  . 2007لالحتاد يف األول من يناير 

 إىل منظمة التجارة العاملية يفانضمت ( النمسا، بلجيكا،بلغاريا، قربص، التشيك، الدمنارك، استونيا :  يتكون االحتاد األورويب من الدول التالية

انضمت (  ، لتوانيا)10/02/1999انضمت إىل منظمة التجارة العاملية يف (، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، ار، ايرلندا، ايطاليا، التفيا )13/11/1999
غال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، اململكة ، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، الربت)31/05/2001إىل منظمة التجارة العاملية يف 

   .املتحدة
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مركي املنفصل لتايوان و بنجو و اإلقليم اجل
  كمنو وما تسو

1/1/2002    

  2005 جوان 17اىل 15من   21/1/1996  اإلكوادور
  2011 نوفمرب 16 إىل 14من 

  2010 أفريل 30 إىل 28من   8/9/2000  ألبانيا

  2006 أفريل 26 إىل 24  10/4/1996  اإلمارات العربية املتحدة

    1/1/1995  أنتجوا و باربودا

  2006 فرباير 16 إىل 14من   23/11/1996  أجنوال

  1998 ديسمرب 4 إىل 3من   1/1/1995  اندونيسيا
  2003 جوان 30 إىل 28من 
  2007 جوان 29 إىل 27من 

  1998 نوفمرب 25 إىل 23من   1/1/1995  أوروجواي
  2006 ماي 19 إىل 17من 

  1995 جويلية 28 إىل 27من   1/1/1995  أوغندا
  2001 ديسمرب 21 إىل 19من 
  2006 أكتوبر 27 إىل 25من 

  2000 فرباير 4 إىل 2من   1/1/1995  أيسلندا
  2006 جوان 9 إىل 7من

  1999 سبتمرب 16 إىل 6من   21/04/1995  إسرائيل
  2006 فرباير 3 إىل 1من 

  1997 جويلية 18 إىل 17من   1/1/1995  باراجواي
  2005 أفريل 29 إىل 27من 
  2011 أفريل 29 إىل 27من 

  2002 جويلية 11 إىل 9من   1/1/1995  دوسالباربا
  2008 سبتمرب 19 إىل 17من 

  1995 فرباير 16 إىل 15من   1/1/1995  باكستان
   2002 جانفي 25 إىل 23من 
  2008 جانفي 18 إىل 16من 

  2000 أكتوبر 13اىل 11من   1/1/1995  البحرين 
  2007 جويلية 20 إىل 18من 

  1996توبر  أك31 إىل 30من   1/1/1995  الربازيل
  2000 نوفمرب 1 أكتوبر إىل 31من 
  2004 ديسمرب 1 نوفمرب إىل 29من 
   2009 مارس 11 إىل 9من 

  2001 ماي 30 إىل 28من   1/1/1995  بروناي دار السالم
  2008 فيفري 27 إىل 25من 

  2003 أكتوبر 17 إىل 15من   1/12/1996  بلغاريا



  المالحق                                        آلية المنظمة العالمية للتجارة لتقييم السياسات التجارية

 141

  2004 جويلية 14 إىل 12من   1/1/1995  بليز
   2010 نوفمرب 5 إىل 3من 

  2006 سبتمرب 15 إىل 13من   1/1/1995  بنجالديش

  2007 سبتمرب 19 إىل 17من   6/9/1997  بنما

  1997 سبتمرب 16 إىل 15من   22/2/1996  بنني
  2004 جوان 30 إىل 28من 
  2010 أكتوبر 6 إىل 4من 

  2009 نوفمرب  6 إىل 4من   31/5/1995  بوتسوانا

  1998 نوفمرب 20 إىل 18من   3/6/1995  بوركينا فاسو
  2004 جوان 30 إىل 28من 
  2010 أكتوبر 6 إىل 4من 

  2003 أفريل 4 إىل 2من   23/7/1995  بوروندي

  2000 جويلية 5 إىل 3من   1/7/1995  بولندا

  1999 جويلية 21 إىل 19من   12/9/1995  بوليفيا
  2005 نوفمرب 3 إىل 2من 

  2000 ماي 31 إىل 30من   1/1/1995  بريو
  2007 أكتوبر 19 إىل 17من 

  1995 ديسمرب 20 إىل 19من   1/1/1995  تايالند
  1999 ديسمرب17 إىل 15من 
  2003 نوفمرب 14 إىل 12من 

  2007 نوفمرب28 إىل 26 من 
  2011 نوفمرب 30 إىل 28من 

  1998 أكتوبر 13 إىل 12من   26/3/1995  تركيا
  2003 ديسمرب 19 إىل 17من 
  2007  ديسمرب12 إىل 10من 
   2012 فيفري 23 إىل 21من 
  

  1998 نوفمرب 13 إىل 12من   1/3/1995  ترينداد و توباجو
  2005 سبتمرب 16 إىل 14من 

  2007 جانفي 24 إىل 22من   19/10/1996   تشاد

  1996 مارس 7 إىل 6من   1/1/1995  مجهورية التشيك
  2001 أكتوبر 19 إىل 17من 

  1997  سبتمرب24 إىل 23من   1/1/1995  تشيلي
  2003 ديسمرب 4 إىل 2من 
  2009 أكتوبر 9 إىل 7من 

  2000 مارس 3 إىل 1من   1/1/1995  ترتانيا
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  2006 أكتوبر 27 إىل 25من 

  1999 جانفي 28 إىل 27من   31/5/1995  توجو
  2006 جويلية 5 إىل 3من 

  2005 أكتوبر 7 إىل 5من   29/3/1995  تونس

  2001 جوان 28 إىل 26من   1/1/1995  اجلابون
  2007 أكتوبر 3 إىل 1من 

  2004 فرباير 6 إىل 4من   23/10/1996  جامبيا
  2010 سبتمرب 16 إىل 14من 

  1998 أكتوبر 30 إىل 29من   9/3/1995  جاميكا
  2005 جانفي 19 إىل 17من 
  2011 جانفي 20 إىل 18من 

  365جرينادا
 

  2001 جوان 7 إىل 5من   22/2/1996

  1998 سبتمرب 22إىل  21من   26/7/1996  جزر السلومون
  2009 ماي 8 إىل 6من 

  1995 ديسمرب 6 إىل 5من   1/1/1995  مجهورية السلوفاك
  2001 نوفمرب 23 إىل 21من 

  2010 نوفمرب 26 إىل 24من   01/01/1997  مجهورية كونغو الدميقراطية

  2006 أكتوبر 11 إىل 9من   20/12/1998  مجهورية قرغيزستان

  2004 سبتمرب 17 إىل 15ن م  1/1/1995  مجهورية كوريا
  2008 أكتوبر 10 إىل 8من 

  2007 جوان 13اىل 11من   31/05/1995 إفريقيا الوسطىمجهورية 

  2009 نوفمرب 6 إىل 4من   1/1/1995  جنوب إفريقيا

  2002 جانفي 18 إىل 16من   21/7/1995  جواتيماال
  2009 فرباير 6 إىل 4من 

  2009 ديسمرب 10 إىل 8من   14/6/2000  جورجيا

  2003 أكتوبر 31 إىل 29من   1/1/1995  جويانا
  2009 جويلية 10 إىل 8من 

  2006 مارس 1 فرباير إىل 27من   31/5/1995  جيبويت
  

  2001 جوان 7 إىل 5من   1/1/1995  دومينكا

                                                 

365 - les membres de l OMC de l OECO sont : Antigua et Barbuda. La Dominique. La grenade. Saint-Kitts et Nevis. 
Saint-Lucien et saint-Vincent et les grenadines.  
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  1996 فرباير 15 إىل 14من   9/3/1995  )مجهورية الدومينيكان( الدومينيكان 
  2002 أكتوبر 9 إىل 7من 
  2008 نوفمرب 26 إىل 24من 

  2004 سبتمرب 30 إىل 28من   22/5/1996  رواندا

  1999 أكتوبر 5 إىل 4من   1/1/1995  رومانيا
  2005 نوفمرب 30 إىل 28من 

  1996 سبتمرب 10 إىل 9من   1/1/1995  زامبيا
  2002 أكتوبر 25 إىل 23من 
  2009 جويلية 29 إىل 27من 

  2011ر  أكتوب21 إىل 19من   5/3/1995  زمبابوي

  2001 جوان 7 إىل 5من   1/1/1995  سانت فنسنت و اجلرينادين

  2001 جوان 7 إىل 5من   21/2/1996  سانت كيتس و نيفيس

  2001 جوان 7 إىل 5من   1/1/1995  سانتا لوتشيا

  2008 جوان 27 إىل 25من   9/11/2000  )عمان( سلطنة عمان 

  1996 نوفمرب 26 إىل 25من   7/5/1995  السلفادور
  2003 فرباير 5 إىل 3 من

  2010 فرباير 12 إىل 10من 

  2002 ماي 15 إىل 13من   30/7/1995  سلوفينيا

  1996 جوان 4اىل 3من   1/1/1995  سنغافورة
  2000 مارس 31 إىل 29من 
  2004 جوان 16 إىل 14من 
  2008 جويلية 16 إىل 14من 

  2003 سبتمرب 24 إىل 22من   1/1/1995  السنغال
  2009فمرب  نو13 إىل 11من 

  2009 نوفمرب 6 إىل 4من   1/1/1995  سوازيالند

  2004 جويلية 14 إىل 12من   1/1/1995  سورينام

      

  1996 ماي 29 إىل 28من   1/7/1995  سويسرا
  2000 ديسمرب 6 إىل 4من 
  2004 ديسمرب 17 إىل 15من 
  2008 ديسمرب 16 إىل 15من 

  2005 فرباير 11 إىل 9من   23/7/1995  سرياليون
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  1995 نوفمرب 8 إىل 7من   1/1/1995  سرييالنكا
  2004 مارس 5 إىل 3من 
  2010 نوفمرب 5 إىل 4من 

  2006 أفريل 21 إىل 19من   11/12/2001  الصني
  2008 ماي 23 إىل 21من 
  2010 جوان 2 ماي إىل 31من 

  2006 جوان 22 إىل 20من   1/1/2002  الصني تايبيه
  2010 جويلية 7 إىل 5من 

  2001 فرباير 28 إىل 26من   1/1/1995  غانا
  2008 جانفي 30 إىل 28من 

  1999 فرباير 26 إىل 24من   25/10/1995  غينيا
  2011 سبتمرب 30 إىل 28من 

  1999 سبتمرب 29 إىل 27من   1/1/1995  الفلبني
  2005 جويلية 7 إىل 5من 

  1996 فرباير 13 إىل 12من   1/1/1995  فرتويال
  2002 نوفمرب 29 إىل 27من 

  1997 أفريل 10 إىل 9من   14/1/1996  فيجي
  2009 مارس 27 إىل 25من 

  1997 جوان 26 إىل 25من   30/7/1995  قربص

  2005 فرباير 23 إىل 21من   13/1/1996  قطر

  1995 فرباير 14 إىل 13من   13/12/1995  الكامريون
  2001 جويلية 20 إىل 18من 
  2007 أكتوبر 3 إىل 1من 

  2010 مارس 26 إىل 24من   30/11/2000  كرواتيا

  2011 نوفمرب 3 إىل 1من   13/10/2004  كمبوديا

  1996 نوفمرب 19 إىل 18من   01/01/1995  كندا
  1998 ديسمرب 19 إىل 15من 
  2000 ديسمرب 15 إىل 13من 
  2003 مارس 14 إىل 12من 
  2007 مارس 23 إىل 21من 
  2011 جوان 22 إىل 20من 

  1996 أكتوبر 1 إىل  سبتمرب30من   01/01/1995  كوريا
  2000 سبتمرب 28 إىل 26من 

  1995 جويلية 5 إىل 4من   01/01/1995  كوت ديفوار

  1995 جوان 7 إىل 6من   01/01/1995  كوستاريكا
  2001 ماي 11 إىل 9من 
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  2007 مارس 23 إىل 21من 

  1996 سبتمرب 26 إىل 25من   30/04/1995  كولومبيا
  2006 نوفمرب 24 إىل 22من 

  2006 سبتمرب 29 إىل 27من   27/03/1997  والكونغ

  2012 فيفري 9 إىل 7من   01/01/1995  الكويت

  2000 جانفي 28 إىل 26من   01/01/1995  كينيا
  2006 أكتوبر 27 إىل 25من 

  ليختششتاين
  

01/09/1995  
  

  2000 ديسمرب 6 إىل 4 من 
 2004 ديسمرب 17 إىل 15من 
  2008 ديسمرب 16 إىل 15من 

  2009 نوفمرب 6 إىل 4من   31/5/1995  ليسوتو

  2001 مارس 21 إىل 19من   1/1/1995  ماكاو الصني
  2007 ماي 2 أفريل إىل 30من 

  2002 فرباير 8 إىل 6من   31/5/1995  ماالوي
  2010 جوان 11 إىل 9من 

    26/07/2001  مالدوفيا

  2003 جانفي 17 إىل 15من   31/05/1995  املالديف
  2009 أكتوبر 28 إىل 26من 

  1998 نوفمرب 20 إىل 18من   31/05/1995  مايل
  2004 جوان 30 إىل 28من 
  2010 أكتوبر 6 إىل 4من 

  1997 ديسمرب 5 إىل 4من   01/01/1995  ماليزيا
  2001 ديسمرب 5 إىل 3من 
  2006 جانفي 18 إىل 16من 
  2010 جانفي 27 إىل 25من 

  2001 فرباير 21 إىل 19من   17/11/1995  مدغشقر
  2008 أفريل 4 إىل 2من 

  1999 جوان 25 إىل 24من   30/06/1995  مصر
  2005 جويلية 28 إىل 26من 

  1996 جانفي 18 إىل 17من   01/01/1995  املغرب
  2003 جوان 18 إىل 13من 
  2009 جوان 26 إىل 24من 

  1997 أكتوبر 8 إىل 7من   01/01/1995  املكسيك
  2002 أفريل 16 إىل 15من 

  2008 فرباير 11 

  2005 مارس 17 إىل 15من   29/01/1997  امنغولي
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  2002 سبتمرب 13 إىل 11من   31/05/1995  موريتانيا
  2011 سبتمرب 30 إىل 28من 

  1995 أكتوبر 18 إىل 17من    maurice 01/01/1995موريشيوس 
  2001 نوفمرب 5 إىل 2من 
  2008 أفريل 25 إىل 23من ى

  2001 جانفي 26 إىل 24من   26/08/1995  موزمبيق
  2009 أفريل24 إىل 22ن م

    01/01/1995  ميامنار

  2009 نوفمرب 6 إىل 4 من   01/01/1995  ناميبيا

    23/04/2004  نيبال

  1996 جوان 12 إىل 11من   01/01/1995  النرويج
  2000 جوان 23 إىل 21من 
  2004 أكتوبر 13 إىل 11من 
  2008 أكتوبر 24 إىل 22من 

  2003بتمرب  س24 إىل 22من    13/12/1996  النيجر
  2009 نوفمرب 13 إىل 11من 

  1998 جوان 24 إىل 23من   01/01/1995  نيجرييا
  2005 ماي 13 إىل 11من 
  2011 جوان 30 إىل 28من 

  1999 أكتوبر 27 إىل 25من   03/09/1995  نيكاراغوا
  2006 جويلية 26 إىل 24من 

  1996 أكتوبر 22 إىل 21من   01/01/1995  نيوزيلندا
  2003ماي  14 إىل 12من 
  2009 جوان 12 إىل 10من 

 papouasieبابوا غينيا اجلديدة 
nouvelle guinée 

  1999 نوفمرب 17 إىل 15من   09/06/1996
  2010 نوفمرب 18 إىل 16من 

  2003 نوفمرب 6 إىل 4من   30/01/1995  هاييت

  1998 أفريل 17 إىل 16من   01/01/1995  اهلند
  2002 جوان 21 إىل 19من 
  2007 ماي 25 إىل 23من 
  2011 سبتمرب 16 إىل 14من 

  2010 سبتمرب 22 إىل 20من   01/01/1995  هندوراس
  2003 أكتوبر 1 سبتمرب إىل 29من 

  1998 جويلية 8 إىل 7من   01/01/1995  هنغاريا

  1998 ديسمرب 8 إىل 7من   01/01/1995   الصني–هونج كونج 
  2002 ديسمرب 18 إىل 16من 
  2006 ديسمرب 15 إىل 13من 
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  2010 ديسمرب 3 إىل 1من 

  1996 نوفمرب 12 إىل 11من   01/01/1995  الواليات املتحدة
  1999 جويلية 14 إىل 12من 
  2001 سبتمرب17 إىل 14من 
  2004 جانفي 16 إىل 14من 
  2006 مارس 24 إىل 22من 
  2008 جوان 11 إىل 9من 
  2010 أكتوبر 1 سبتمرب إىل 29من 

  1995 أفريل 5  إىل4من   01/01/1995  اليابان
  1998 جانفي 28 إىل 27من 
  2000 نوفمرب 16 إىل 14من 
  2002 نوفمرب 8 إىل 6من 
  2005 جانفي 27 إىل 25من 
  2007 فرباير2 جانفي إىل 31من 
  2009 فرباير 20 إىل 18من 
  2011 فرباير 17 إىل 15من 

  2012 جانفي 27 إىل 25من   11/12/2005  اململكة العربية السعودية
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  Mécanisme d’examen des politiques commerciales: 3امللحق
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I- رسائل الدكتوراه  
 صادق بوشنافة، اآلثار احملتملة النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدوية -

، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية -حالة جمتمع صيدال
  .2007-2006العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

II- مذكرات املاجستري  

   باللغة العربية-1

طالب دليلة، املنظمة العاملية للتجارة وانعكاساا على التجارة اخلارجية اجلزائرية، مذكرة لنيل  -
  .2007-2006هادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، سنة ش

   باللغة الفرنسية-2
- KOLOKYTHA Angeliki,  Le mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC) de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Mémoire de Master, recherche droit 
international public, Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté de Droit, 2008-2009.  

  

  املقاالت: رابعا
  :  باللغة العربية-أ
التوجهات املستقبلية  اعيل عبد ايد احمليشي، اجلماهريية العربية الليبية ومنظمة التجارة العربية،إمس -1

الغرض والتحديات أمام الدول العربية املنعقد يف مسقط سلطنة عمان، " ملنظمة التجارة العاملية 
  .2007منشورات املنظمة العربية اإلدارية ،
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ملنظمة التجارة العاملية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمل اإلطار املؤسسي متام الغول،  -2
  ,2009املؤمترات، اجلمهورية اليمنية، 

، 1970-2002)( صاحل تومي، عيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر -3
  .2006، 04عدد 

، 2011أكتوبر 10 املوافق ل1432ذو القعدة  12صحيفة االقتصاد االلكترونية، الصادرة يوم االثنني  -4
  .6573العدد 

مجادى األوىل  20 املوافق 2005يونيو  27  اإلمثني- 1025 العدد -صحيفة الوسط البحرينية  -5
 .2005-06- 21عريب، صحيفة الشعب اليومية أونالين الصادرة يوم هـ ، 1426

فتحي الشني، االتفاقية العامة للتجارة يف عبد القادر .د. عداد فريق من خرباء املنظمة، إشراف -6
 وعالقتها بقطاع النقل يف الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث GATSاخلدمات 

  ). د،س،ط ( ،393ودراسات، مجهورية مصر العربية، العدد 
ون بالتحام مركبتني علي بن عيد احلصيين، انضمام السعودية ملنظمة التجارة العاملية أشبه ما يك -7

، 2006 مارس 31 املوافق ل 1427  ربيع األول2فضائيتني، جريدة الرياض، الصادرة يف يوم اجلمعة 
  .، صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية13794 العدد

 ،2011 يونيو 19 املوافق ل ـه1432 رجب 17حممد الكثريي، جريدة الرياض، الصادرة يف  -8
  .15700العدد

حممد خالد املهايين، املشاكل و الصعوبات اليت تواجه الدول العربية يف تنفيذ اتفاقيات التجارة  -9
 اإلجراءات، -االنضمام( العاملية، منظمة التجارة العاملية يف ضوء مفاوضات جولة الدوحة 

ستقبلية ملنظمة التجارة ، حبوث و أوراق عمل للمؤمتر العريب الثالث حول التوجهات امل) املفاوضات
العاملية يف ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة، الغرض و التحديات أمام الدول العربية املنعقد يف 

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مجهورية مصر 2008دمشق، اجلمهورية العربية السورية يف مارس 
  . العربية

 من مجهورية مصر العربية يف نطاق منظمة التجارة مراجعة السياسات التجارية، تقرير مقدم -10
  .2005  يونيو28 العاملية،

مريزيق مسعود أبو اسحق، قواعد التقييم اجلمركي حسب املادة السابعة من اتفاقية اجلات، دائرة  -11
  .2002اجلمارك واملكوس، غزة، 
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  .عامليةملخص توضيحي عن اتفاق التقييم اجلمركي التابع ملنظمة التجارة ال -12
ملف معلومايت عن منظمة التجارة العاملية، اجلمهورية اليمنية، املركز الوطين للمعلومات، أغطس،  -13

 .2004سنة 
األهداف والعراقيل، املدرسة العليا : ناصر دادي عدون، انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة -14

  .03/2004، عدد للتجارة متناوي حممد، جامعة الشلف، جملة الباحث
اد دمشقية، جعفر أصالن، التقرير السنوي ملنظمة التجارة العاملية، املسودة النهائية، مشروع  -15

تطوير السياسات التجارية و التحضري لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، املرحلة األوىل، وزارة 
  .2008االقتصاد و التجارة، سوريا، 

رجية لبىن بنت خالد القامسي، مراجعة السياسة التجارية، حتديث لتقرير مراجعة وزيرة التجارة اخلا -16
  .2010 دولة اإلمارات العربية املتحدة ،2006السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العاملية عام 

جامعة  ، جملة "!  ؟أحكامحتكمية أم " ياسر احلويش، تسوية الرتاعات يف النظام الدويل التجاري  -17
  .2010، العدد الثاين ، دمشق، 26دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد 

 
   باللغة الفرنسية-ب

1- Claudia URIBE. Examen des politiques commerciales. 24 et 26 avril 2006. 
2- Organisation Mondiale du Commerce. Examen des politiques commerciales. Rapport du 
Secrétariat. WT/TPR/S/162/REV1.28 JUIN 2006. 
3- Organisation Mondiale du Commerce, Organe d’examen des politiques commerciales. 
Examen des politiques commerciales, Rapport des Emirats Arabes Unis, WT /TPR/G/162,20 
mars 2006. 

  
  النصوص القانونية: خامسا

  املعاهدات واالتفاقيات -أ
  : باللغة العربية-1
  .  اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية-
   بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعاتاتفاقية التفاهم  -
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 بروتوكول انضمام دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية مراكش اليت تأسست مبوجبها منظمة -
، قسم منظمة التجارة العاملية، وزارة 1996 فرباير 6 العاملية، منظمة التجارة العاملية، جنيف، التجارة

  .06/01/2002االقتصاد والتجارة، 
تفاق التقييم ا (1994اتفاق بشأن تطبيق املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  -

 )اجلمركي
  
   باللغة الفرنسية-2

-Mécanisme d’examen des politiques commerciales ; Annexe 3. 

  

  القوانني الوطنية-ب
 يتعلق باحتكار 1978فرباير سنة  11 املوافق 1398 ريع األول عام 3 مؤرخ يف 02-78 قانون رقم -

  .7 الدولة للتجارة اخلارجية، العدد
ن حترير جتارة التصدير، العدد  يتضم1974يناير سنة  30 املوافق 1394 حمرم عام 6 مؤرخ يف 11-74 أمر -

14.  
 يتضمن إلغاء مجيع 1988 أكتوبر سنة 18 املوافق 1409ربيع األول عام  7  مؤرخ يف201-88 مرسوم -

األحكام التنظيمية اليت ختول للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط 
  .42اقتصادي أو احتكار للتجارة، العدد 

  
  ع االنترنتمواق: سادسا

www.wikipedia.org  

.org  http//www.wtoarab 

، شركة أبو غزالة للترمجة "مراجعة السياسات التجارية"  معهد التدريب، منظمة التجارة العاملية -
 .(www.tagi.com)والتوزيع والنشر، 

 .http//www.wto.org املوقع -

  . 2009عالقات االقتصادية اخلارجية، ، دائرة الWTO العراق ومنظمة التجارة العاملية، قسم -
  www. Alriyadh.com  



  آلية المنظمة العالمية للتجارة لتقييم السياسات التجارية                                          املراجع

 172

www.alqt.com   

   www.wam.ae/sewlet/satellite ، 25/10/2010 وكالة أنباء اإلمارات  الصادرة يوم -

 http://www.moqatel.com موقع االنترنت -
 http://www.wto.org/indexfr.htm  
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الملخص

ظھور التحالفات والتجمعات والیابان:مثل،صعودا قویا لبعض الدولالعالم شھد 
ي میادین محدودة من ظھور بعض المنافسین فكذا و،الجھویة التي سیطرت على التجارة العالمیة

یة مكسیك، الھند مما أدى إلى بروز إرادة سیاسیة واضحة في تنظیم التجارة العالمال:التجارة، مثل
من خالل المفاوضات التي أنتجت االتفاقیة العالمیة للتجارة والتعریفة الجمركیة الجات ثم المنظمة 

.العالمیة للتجارة
ھذه المنظمة تلعب  دورا أساسیا في حركة االقتصاد العالمي، وذلك من خالل رسم 

الل الشروط التي تفرضھا مثال من خ،ومتابعة سیاسات االقتصادیة للعدید من الدول األعضاء
علیھا أثناء طلب لالنضمام، وقد أدت ھذه الشروط في كثیر من الدول إلى إصالح اقتصادھا 

للسیاسات التجاریة ناتج عن آلیة تعد أحد اإلصالحھذا .وبناءھا على أسس واقعیة وحقیقیة
تقییم السیاسات لیة آة العالمیة للتجارة والتي تعرف بمظاھر األجھزة المستحدثة في المنظم

.التجاریة
إن ھذه اآللیة بعدما كانت مؤقتة في ظل الجات أصبحت مستحدثة ضمن أجھزة المنظمة 

بإنشاء آلیة 1994من اتفاقیة مراكش لعام 3العالمیة للتجارة، لذا تم النص علیھا في الملحق 
.لتقییم السیاسات التجاریة

:الكلمات المفتاحیة

میة للتجارة؛ السیاسات التجاریة؛ تقییم السیاسات التجاریة؛ التقییم الجمركي؛ القیود المنظمة العال
الدول النامیة؛ الدول العربیة؛ اإلمارات العربیة المتحدة؛ ھیئات المراقبة؛ أعضاء الجمركیة؛ 

.المنظمة العالمیة للتجارة


