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مقدمة

التعامالت مجموعة من هي أن التجارة الدولية في محورها الشك 

ين ما باألساسي التعامالت وتتمثل تلك متعددة بين أطرا المتبادلة 

هاعليو واردات وتحكم تلك التعامالت قواعد وشروط تنص صادرات 

لشحن ومواعيد اتحديد األسعار المبرمة بين تلك األطراف تشمل العقود 

.وشروط التسليم 

الة ولكي تكتمل المنظومة التجارية وتصبح جميع األطراف في ح◼

ك اطمئنان لتلك التعامالت كان البد من وجود جهة رسمية تنظم تل

وااللتزامات التعامالت وتراقب العقود بين الجهات التجارية 

اليها في حالة المنازعات والقضايا جوع الروالمنصوص عليها 

تلك األسباب ، كما كان لزاما لن مالتجارية التي قد تحدث ألي سبب 

ع الجهة المختصة األشراف على وضع قواعد خاصة يلتزم بها جمي

األطراف



:ومن هنا كانت منظمة التجارة العالمية

World Trade Organization (WTO)  والتي

عض بالمحاضرة من التفصيل من خالل هذه بشئسوف نتناول 

قوم من المالمح األساسية لفكرة المنظمة ونشأتها والدور الذي ت

.به في منظومة التجارة الدولية حول العالم 



التجارة العالمية منظمة تعريف 
ريخها فكرة انشاء المنظمة بعد سلسلة طويلة من المراحل يرجع تابدأت 

عندما بدأت مجموعة من األفكار تتبلور بهدف تحرير1947الى عام 

لجاتاالتجارة السلعية والخدمية بين دول العالم ومن هنا ولدت اتفاقية 

باالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والمعروفة 

◼General Agreement On Tariff And Trade(GATT) 

الى ان اصبحت واجبةاألتفاقيةدولة على تلك 23حيث وقع مندوبو 

بلغ عدد الدول 1956ومع عام 1948النفاذ اعتبارا من األول من يناير 

وصل عدد األعضاء 1965دولة وفي عام 35الموقعة على االتفاقية 

اصبح 1993الى عام 1965عضو وخال الفترة من عام 65الى 

.دولة 117اجمالي الدول األعضاء في اتفاقي الجات 



رة وكان الهدف األساسي لالتفاقية هو تحرير التجا◼

خاصة الدولية ووضع القواعد التي تعمل على تنميتها

حقيق بين الدول األعضاء الموقعة على االتفاقية ، ولت

األهداف كان هناك مجموعة من اإلجراءات البد تلك 

الحد من من تنفيذها أهمها تخفيض التعريفة الجمركية و

القيود الكمية للواردات مع مراعاة عدم التفرقة أو 

تحكيم في التمييز بين الدول باإلضافة الى العمل على ال

.اءما قد ينشأ من منازعات تجارية بين الدول األعض
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إنشاء منظمة التجارة العالمية 

جوالتأهم(1993ـ1986)األرجوايجولة◼
ظمةمنإنشاءإلىادتحيثالجاتتاريخفيالمفاوضات

محللتحلم1995يناير1مناعتباراً العالميةالتجارة
.العالميةالتجارةتنظيمفيالجات

اتاإلتفاقيأكبرمنإطارهافيتمتالتياالتفاقيات◼
.العالميالمستوًىعلىوأعقدها

شاءإناتفاقيةفيهابمااإلتفاقياتعلىالتوقيعتم◼
.المغربفيبمراكشم15/4/1994فيالمنظمة



ورها وحتى نميز الفروق الجوهرية بين اتفاقية الجات وتط◼

ان الذي أدى الى انشاء منظمة التجارة العالمية البد ان نعرف

اسها لم االتفاقية وعلى الرغم من القواعد التي انشأت على أس

ة تخرج عن كونها اتفاقية مؤقتة ال تأخذ الصفة الرسمي

لمنظمة  دولية تحكمها األسس والقوانين ولها مجموعة من 

اسية اآلليات المباشرة واألجهزة التابعة لها سواء ادارية او سي

جميع كما أن اتفاقية الجات لم تكن ملزمة لألعضاء بتطبيق◼

القرارات واالتفاقيات الناشئة والصادرة عنها على عكس

ع التزامات منظمة التجارة والتي تعتبر تامة وملزمة لجمي

السلع األعضاء  ، أيضا اتفاقية الجات كانت مختصة بتجارة

كرية بينما شملت المنظمة تجارة الخدمات وحقوق الملكية الف



ذي ويتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية وال◼

يتكون من المؤتمر الوزاري وهو اعلى هيئة داخل المنظمة 

ويشمل جميع الدول االعضاء على مستوى وزراء التجارة

منه الخارجية ويعقد كل عامين والمجلس العام والذي ينبثق

مجموعة من المجالس النوعية المتخصصة وكذلك أمانة 

.المنظمة 

ة من ويمكن شرح الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمي◼

:خالل هذا الرسم التوضيحي 



الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية 



جوالت التفاوض منذ إنشاء الجات

World Trade Organization (WTO): Trad: المصدر موضوع الجولةعدد الدول المشاركةإسم الجولةالسنة

التعريفات الجمركية23جنيف1947

التعريفات الجمركية13آنسي1949

التعريفات الجمركية38توركاي1951

التعريفات الجمركية26جنيف1956

1960-

1961
التعريفات الجمركية26ديلون

1964-

1976
التعريفات الجمركية، مكافحة اإلغراق62كينيدي

1973-

1979
102طوكيو

التعريفات الجمركية، اإلجراءات غير 

الجمركية، إطار للعالقات التجارية

1986-

1993
123أورجواي

التعريفات الجمركية، اإلجراءات غير 

الجمركية، الخدمات، الزراعة، المنسوجات، 

، حقوق الملكية الفكرية، تسوية المنازعات

إنشاء منضمة التجارة العالمية



:أهداف ونشاطات منظمة التجارة العالمية
ا الى تتركز أهداف منظمة التجارة العالمية في عدة نقاط تسعى جميعه◼

ا تلخيص تنظيم حركة التجارة بكافة اشكالها وتنوع اساليبها ويمكن لن

:تلك األهداف والنشاطات في النقاط التالية

ية مع حرية انسياب وتدفق التجارة وذلك بإلغاء جميع القيود التجار◼

.الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص 

ارة مثل التفاوض على تخفيض أو ازالة العقبات التي تعترض التج◼

م سير الرسوم الجمركية على الواردات واالتفاق على القواعد التي تحك

.  التجارة الدولية مثل مكافحة اإلغراق واإلعانات ومعايير المنتجات

ها من ادارة ومراقبة تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية المتفق علي◼

لفكرية أجل التجارة في السلع والخدمات والتجارة ذات الصلة بالملكية ا

رصد واستعراض السياسات التجارية للدول األعضاء فضال عن◼

.ة ضمان الشفافية في االتفاقات التجارية اإلقليمية والثنائي



.يق االتفاقات تسوية المنازعات بين األعضاء فيما يتعلق بتفسير وتطب◼

اء في بناء القدرات لتطوير الموظفين الحكوميين في الدول األعض◼

.مسائل التجارة الدولية

دولة تسعى 30المساعدة في عملية انضمام دول جديدة من بين ◼

لالنضمام وموضوعة ضمن الدول المراقبة لحين استيفاء جميع

.الشروط واآلليات المتعلقة باالنضمام

دعم اجراء البحوث االقتصادية وجمع ونشر البيانات التجارية في◼

األنشطة الرئيسية

.االلتزام بالشفافية في تسير األنشطة ◼

عزيز العمل على تشجيع وتنمية رفاهية الشعوب والحد من الفقر وت◼

.السالم واالستقرار

.الغاء الممارسات غير العادلة مثل دعم الصادرات والمنتجات◼



اتفاقية الجات وما صاحبها من تطور إلى أن اصبحتان ◼

طة تحول كيانا ملموسا يسمى منظمة التجارة العالمية تعتبر نق

افسة في في اقتصاديات العالم وأتاحت الفرصة المناسبة للمن

ظل قوانين وقواعد محددة وملزمة وأرست مبدأ البقاء 

لألصلح من حيث الجودة والسعر والذوق المناسب وهي 

بات  أيضا دعوة لتحرير التجارة وفتح األسواق وإزالة العق

ة والمعوقات مما يعني زيادة اإلنتاج ورفع مستوى معيش

الشعوب من خالل االنفتاح للعالم الخارجي ودفع الدول 

. النامية لمواكبة التقدم 
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األساسية في إطار الجات اإلتفاقيات

ومنظمة التجارة العالمية

.ارةتدابيرًاالستثمارًالمتصلةًبالتجاتفاقيةً◼
.المنسوجاتًوالمالبسًاتفاقية◼
.الزراعةاتفاقيةً◼
.قواعدًالمنشأاتفاقية◼
.األحكامًالوقائيةاتفاقيةً◼
.الدعمًوالتدابيرًالتعويضيةاتفاقية◼
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األساسية في إطار الجات اإلتفاقيات

ومنظمة التجارة العالمية 

.TBTًًاتفاقيةًالعوائقًالفنيةًللتجارةً◼
.SPSيةًاتفاقيةًالتدابيرًالصحيةًوالصحةًالنبات◼
.اتفاقيةًالمعاينةًقبلًالشحنًً◼
.اتفاقيةًالتقييمًالجمركيً◼
.ًًاتفاقيةًًاجراءاتًتراخيصًاالستيرادً◼
.ًاتفاقيةًمكافحةًاإلغراقً◼
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تابع ـ إنشاء منظمة التجارة العالمية
(9)بينهمدولة(125)مندوبوااإلتفاقياتعلىوقع◼

.عربيةدول
،بالمغًر،تونس،مصرهيوقعتالتيالعربيةالدول◼

،البحرين،اإلمارات،الكويت،جيبوتي،موريتانيا
.وقطر

إليهافوأضيالسابقةاإلتفاقياتجميععلىالتوقيعتم◼
اتواإلتفاقيالخدماتفيبالتجارةالخاصةاإلتفاقيات

.ةالفكريالملكيةبحقوًقالمتعلقةبالجوانبالخاصة
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مباديء النظام الجديد للتجارة الدولية

. تجارة بـدون تمييز ❖

.تشجيع المنافســــــة العادلة ❖

.االقتصادىتشجيع التنميـة واإلصـالح ❖

.الشــــفافيـــة ❖
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المهامًاألساسيةًللمنظمة

.اإلشرافًعلىًتنفيذًاالتفاقياتًوإدارتهاً❑
.العملًكمنتدىًللمفاوضاتًالتجاريةًمتعددةًاألطرافً❑
.حسمًالمنازعاتًالتجاريةً❑
.مراقبةًالسياساتًالتجاريةًالوطنيةً❑
عًالتعاونًمعًالمؤسساتًالدوليةًاألخرىًوالمرتبطةًبصن❑

نكًمثلًصندوقًالنقدًالدوليًوالباإلقتصاديةالسياساتً
.ًالدوليًلإلنشاءًوالتعميرً
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.المجلس الوزاري أعلى سلطة في هيكل المنظمة ➢

.يتضمن المجلس الوزاري ممثلين لجميع الدول األعضاء ➢

.يجتمع المجلس الوزاري مره واحدة على األقل في كل سنتين➢

لون ينبثق عن المجلس الوزاري المجلس العام ويشارك فيه ممث➢

.عن كل الدول األعضاء

يتفرع من المجلس العام جهاز حسم المنازعات وجهاز مراجعة ➢

.السياسات التجارية 

هيكلًوأسلوبًعملًالمنظمــــة



التجارة الدوليةالية عمل المنظمة 

:المؤتمر الوزاري( أ◼

ميع يعتبر الجهة الرئاسية للمنظمة، ويضم ممثلين عن ج◼

ى الدول األعضاء في المنظمة، ويجتمع مرة كل سنتين عل

ويضطلع المؤتمر بتنفيذ مهام المنظمة واتخاذ . األقل

اإلجراءات الالزمة لهذا الغرض، كما أن له سلطة اتخاذ 

القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من 

.اإلتفاقات التجارية  المتعددة األطراف



:المجلس العام للمنظمة( ب

ى من ممثلين عن كل الدول األعضاء، ويتولى اإلشراف عليتألف ◼

فيما التنفيذ اليومي لمهام المنظمة، كما يتولى مهام المؤتمر الوزاري

سوية ويجتمع المجلس العام بصفته هيئة لت. اإلنعقادبين فترات 

المنازعات عند النظر في الشكاوي واتخاذ اإلجراءات الضرورية 

ام كما أنه مسؤول عن القي. لتسوية المنازعات بين الدول األعضاء

التقارير بمراجعة للسياسات التجارية للدول كل على حدة، استناداً إلى

ويجتمع المجلس العام . التي تعدها أمانة منظمة التجارة العالمية

مجلس: وتتفرع منه مجالس متخصصة وهي. للمنظمة عند الحاجة

ب التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوان

حة أمام وعضوية هذه المجالس مفتو. التجارية لحقوق الملكية الفكرية

.كل الدول األعضاء



اللجان الفرعية بالمنظمة واالمانة ( ج)

ة هي لجان تتشكل بمعرف:اللجان الفرعية بالمنظمة( ج)◼

جارة لجنة التجارة والبيئة، ولجنة الت: المؤتمر الوزاري وهي

ية والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزان

.والشؤون المالية واإلدارية

ويرأسها مدير عام يعينه المؤتمر :أمانة المنظمة( د)◼

الوزاري للمنظمة ويحدد صالحياته وشروط خدمته، وذلك

أربعة نواب )ويعين المدير العام نوابه . سنوات4لمدة 

دد وموظفي األمانة، ويح( للمساعدة في اإلشراف على العمل

لتي واجباتهم وصالحياتهم وشروط خدمتهم طبقاً للقواعد ا

.يحددها المؤتمر الوزاري



اتخاذ القرارات في المنظمة-

تتخذ القرارات في المنظمة على أساس توافق اآلراء -◼

(Consensus  .)

كل رسمي، ويعتبر القرار متخذاً بتوافق اآلراء ما لم يعترض عليه بش◼

دم وفي حالة ع. أي من األعضاء الحاضرين في جلسة مناقشة القرار

ولة ولكل د. الوصول إلى قرار بتوافق اآلراء، يلجأ إلى التصويت

صوت واحد في اجتماعات كل من المؤتمر الوزاري والمجلس العام 

ات تعني للمنظمة، وهنا يتخذ القرار بأغلبية األصوات، وأغلبية األصو

ت لدولة ثالثة أرباع عدد األصوات فيما يتعلق بقرارات اإلعفاء المؤق

كام أما بالنسبة للتعديالت على أح. اإللتزاماتعضو بالمنظمة من 

عدد التجارية المتعددة األطراف فتشترط موافقة ثلثياإلتفاقات

ول وفي هذا الصدد نرى أنه ليس هناك دولة مجبرة على قب. األصوات

.قرارات معينة



أعضاء المنظمة

◼ ً ، معظمها من الدول دولة142يبلغ عدد أعضاء المنظمة حاليا

دولة طالبة للعضوية، منها خمس دول عربية 28وهناك نحو . النامية

.  نهي الجزائر والسودان ولبنان والمملكة العربية السعودية واليم

إلى المنظمة عن طريق اإلنضماموتستطيع أي دولة غير عضو 

، اإلنضمامويجب عليها، خالل مفاوضات . لإلنضمامالتفاوض 

ية الموافقة على اتخاذ الخطوات الالزمة لتعديل تشريعاتها الوطن

ما أن ك. التجارية المتعددة األطرافاإلتفاقاتوقواعدلتنسجم وقواعد 

ذا اقتضى عليها التعهد بتثبيت التعريفة الجمركية وتعديل أنظمتها إ

مجال ، وتقديم التزامات مقبولة فياإلتفاقاتاألمر وفقاً لنصوص 

مة أن إلى المنظاإلنضماموعلى الدولة التي تبدي رغبة في . الخدمات

ى ويشار إل. حزمة واحدة وأنها سوف تلتزم بهااإلتفاقاتتراعي أن 

. هذه التعهدات على أنها ثمن تذكرة الدخول



مزايا االنضمام لمنظمة التجارة العالمية

خالل للدولة من إلى هذه المنظمة سوف يوفر االنضمام إن سرعة ◼

ألعضاء مزايا والتسهيالت المتبادلة بينها وبين باقي الدول ااإلتفاقيات

:عديدة لها في مواجهة الدول األخرى خارج إطار المنظمة تشمل

ضها حماية السلع والخدمات الوطنية من اإلجراءات التعسفية التي قد تفر–

.بعض الدول

نمية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في األسواق الدولية وت–

.الصادرات

.الصادراتضمان عدم التمييز ضد –

.اإلستثماريالجديدة والتوسع لإلستثماراتتهيئة الظروف المناسبة –

ب توفر خالل تحسين الجودة وانخفاض تكلفة اإلنتاج بسبمن رفاهة المواطن –

.بدائل عديدة من السلع والخدمات



اسباب التريث في االنضمام

المية عضوية منظمة التجارة العاالنضمام إلى في ان لتريث ◼

سة للمنافاإلقتصاديةفي ظل عدم جاهزية بعض القطاعات 

ة العالمية من جهة، وفي ظل عدم اكتمال صدور جميع األنظم

وطنية والتشريعات القانونية الالزمة لحماية كامل المصالح ال

.في إطار منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى


