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 ما الذي سوف تتعلمه

 
آانون / وأصبحت منظمة عاملة في األول من يناير)  "WTO" (لقد تأسست منظمة التجارة العالمية

ومع ذلك،  الكبرى الحكومية الدوليةآافة المنظمات من بين أصغر منظمه  وهي.  1995من عام الثاني 
واحدة لقد آانت  . للجدل أنها أحد أآثرهم تأثيرا في هذه الوقت الذي يشهد عولمة اقتصاديهفمن المثير 

 لمنظمة التجارة  أآثر السمات الناجحة، حتى اليومو الخالف أآثر المنظمات الدولية المثيرة للجدل من
 التي تم التعامل معها من قبل نظام نزاعاتبعض ال.   الخاص بهاتسوية النزاعاتالعالمية هو نظام 
 قد آثار مجادالت عامة آبيرة و قد أجتذب الكثير من اهتمام منظمة التجارة العالميةبتسوية النزاعات 
الخالف المتعلق بنظام تفضيل  بخصوص ، لقد حدث ذلك،على سبيل المثال.  الوسائل اإلعالمية

 التي تناولت  الخالف المتعلق بمنع استيراد اللحوم من الماشية،)1(ز استيراد اإلتحاد األوروبي للمو
 الخالف المتعلق بمنع الواليات المتحدة األمريكية لجمع القريدس بالشباك بدون ،)2(هرمونات نمو 

متعلق بالتعامل مع الضريبة الخاصة بالواليات  الخالف ال،)3(استبعاد السالحف تجهيزها بمعدات 
 و ما ،)5(سبستوس لأل الخالف المتعلق بالمقاطعة الفرنسية ،)4(المتحدة بالعوائد المتعلقة بالتصدير 

حدث حديثا جدا فيما يتعلق باإلجراءات الوقائية التي قامت بها الواليات المتحدة األمريكية على 
 .منازعات تشرك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر البلدان الناميةالكثير من هذه ال).  6(فوالذال

 
منظمة التجارة  لتسوية النزاعات تتعلق بنظام  وحدات الوحدة النموذجية هي األولى من بين أربعذهه

تسوية  ثم تصف السمات األساسية لنظام منظمة التجارة العالمية إنها تعطي مقدمة عامة عن . العالمية
لقد تم إعطاء اهتمام خاص لموقف البالد النامية في آل من .  منظمة التجارة العالميةاص ب الخالنزاعات

الوحدات .   الخاص بها بشكل خاصتسوية النزاعاتمنظمة التجارة العالمية بشكل عام و نظام 
 تسوية النزاعاتالنموذجية التالية في سلسلة المحاضرات هذه تتعامل مع عناصر معينه من نظام 

 هستئنافيإعملية مراجعة  ،)2 ،3وحدة نموذجية  ( مداولةعملية : منظمة التجارة العالميةص بالخا
 ).4-3وحدة نموذجية ( قرارات وتطبيق التوصيات وال) 3-3وحدة نموذجية ( 

 
 هيكل ، وظائفها، أهدافها،منظمة التجارة العالمية نشأةيصف الجزء األول من هذه الوحدة النموذجية 

منظمة الجزء الثاني يختبر القواعد األساسية لقانون .  لعضوية بها وإجراءات اتخاذ القرار ا،مؤسساتها
 باإلضافة إلى ما يستثنى من هذه القواعد على أسس اقتصادية ، وقواعد التجارة العادلةالتجارة العالمية
 رة العالمية و الجزء الثالث يصف وضع أعضاء الدول النامية في نظام منظمة التجا.  وغير اقتصادية

 
 

بي( " بيع و توزيع الموز ، نظام خاص باالستيراد– اإلتحاد األوروبي 1  شكوى من قبل ،")111 الموز اإلتحاد األور
 ).27دي اس (  المكسيك والواليات المتحدة ، هندوراس،جواتيماال ،إآوادور

-و-

-(
وم

و(-
)((

،مةم-
و

مؤ-

ال-
،و

 إلتحاد –هرمونات  ( اتنالهرمو (  بخصوص اللحوم و منتجات اللحومذها اإلتحاد األوروبياإلجراءات التي اتخ 2
ريكية ) األوروبي  .)48 سدي أ(  آندا ) 26دي أس ( شكوى من الواليات المتحدة األ

 القريدس –الواليات المتحدة ("  بعض منتجاته ) برغوت البحر حظر استيراد بعض أنواع القريدس –الواليات المتحدة  3
 58دي س ( باآستان و تايالند  ، ماليزيا، شكوى من الهند،برغوت البحر

تحدة 4  شكوى ") أف أس سي-تحدةالواليات ال" ( المبيعات األجنبي للشرآات"  التعامل مع الضرائب الخاصة -الواليات ال
روبية   ).108دي أس ( من المنظمات األ

ثرة على منح األسستوس و المنتجات التي تحتوي على -اإلتحاد األوروبي 5 اإلتحاد ( "سبستوس األ اإلجراءات ال
 ).135دي أس (  شكوى من آندا ،" )سبستوساأل -األوروبي

 ، اإلتحاد األوروبي منشكوى -فوالذ إجراءات حاسمة وقائية على استيراد أنواع معينة من منتجات – الواليات المتحدة 6
زيلندا والبرازيل ، النرويج، سويسرا، الصين، جمهورية آوريا،اليابان  ،251، دي أس 249دي أس  248دي اس (  ني

 ).259 دي أس ،258 دي أس ،254، دي أس 253، دي أس 252دس أس 
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الجزء .  عالميةمنظمة التجارة ال  لقانونيالقيها هؤالء األعضاء طبقا التي تفضيليةالمعاملة الخاصة وال
تسوية  نظام نشأة و يختبر عالمية الفريد الخاص بمنظمة التجارة التسوية النزاعاتالرابع عن نظام 

تسوية  أساليب ، التوصل للنظام، الدعاوى القضائية المتعلقة به، أهدافه والغرض منهالنزاعات،
 الجزء . عالميةالنزاعات بواسطة منظمة التجارة التسوية  ب والمؤسسات واإلجراءات المتعلقة،النزاعات
منظمة  الخاص بتسوية النزاعات االستفادة من استعمال أعضاء البالد النامية لنظام حدث عنيتالخامس 

 مع إعطاء نظرة عامة على القواعد الخاصة واإلجراءات المتوفرة للسماح لهؤالء التجارة العالمية
يتحدث باختصار عن  ، الجزء السادس،أخيرا.  لنظام بشكل أآثر سهولة وآفاءةاألعضاء من استعمال ا

 .عالمية الخاص بمنظمة التجارة التسوية النزاعاتالمفاوضات السابقة والحالية المتعلقة بتحسين نظام 
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 ) WTO (عالميةمنظمة التجارة ال -1

 
 منشأ التاريخي سيصبح في امكان القارئ أن يصف ال،مع استكمال هذا الجزء األهداف

 لالتفاقية المؤسسة لمنظمة و العناصر الرئيسية عالميةلمنظمة التجارة ال
  وعالميةمنظمة التجارة الاألهداف السياسية ل باإلضافة إلى ،عالميةال تجارةال

 .   و ميزانيتها و طرق اتخاذ القرارأعضائها وهيكل مؤسساتها ووظائفها
 
 عالمية منظمة التجارة المنشأ 1-1
 

 1947 والتجارة لعام االتفاق العام يشأن التعريفة 1-1-3
 

 منظمة 1: 16المادة 
 عالميةالتجارة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ITOمنظمة التجارة العالمية
 
 

 تنص نظمة التجارة العالميمن االتفاقية المؤسسة لدول م 1: 16المادة 
 :على

ة

،
باستثناء ما ذآر بصورة مختلفة طبقا لهذه االتفاقية أو اتفاقيات التجارة 

  و بالقراراتعالميةل سوف تسترشد منظمة التجارة االمتعددة الجوانب
  في المعتادة المتبعة بين األطراف المتعاقدةاإلجراءات واألعراف

  اتفاقية و الهيئات التي تأسست في نطاق عمل1947اتفاقية الجات 
 1947الجات 

والتجارة  العام بشأن التعريفة  بدون شك في االتفاقعالمية منظمة التجارة النشأةتقع 
 ،1: آما هو واضح في المادة السادسة عشر ")1947الجات اتفاقية("1947في

 وثيقة الصلة بالموضوع ألن القراراتنشأة تبقى هذه الو  ،المستشهد بها أعاله
منظمة التجارة  مازالت 1947اإلجراءات والممارسات المعتادة التفاقية الجات و

 .  أعمالها تسترشد بها في آثير من العالمية
 
أسيس مؤسسة بدأت المفاوضات في لندن تلبية لمبادرة من األمم المتحدة لت 1946 في

دولية للتجارة لتستكمل هيكل برتون وودز للمؤسسات التجارية الدولية الذي آان 
لقد استمرت .  بنك الدولي و صندوق النقد الدوليمكونا بالفعل في ذلك الوقت من ال

.  1947في جنيف في ) ITO (منظمة التجارة العالميةالمفاوضات المتعلقة بدستور 
 تفاوضت ،)ITO (منظمة التجارة العالميةدستور بشكل متوازي مع مفاوضات 

البالد أيضا في جنيف من أجل تخفيض التعريفات الجمرآية و على فقرات عامة 
 بنجاح في جنيف و نتج األخيرةانتهت المناقشات  و. لحماية التخفيضات المتفق عليها

  لعامجاتالاتفاقية بينما .  1947 والتجارة في ات التعريفبشأنعنها االتفاق العام 
 منظمة التجارة العالميةتحت رعاية وإدارة كون أول اتفاقية ت لكي ة معدت آان1947

)ITO(، منظمة التجارة العالمية لم يتمكن المفاوضون من التوصل التفاق لدستور 
)ITO ( لقد تقرر تطبيق اتفاقية الجات ،على الرغم من ذلك. 1947في جنيف عام 

منظمة  انتظار استكمال المفاوضات الخاصة بدستور  و بشكل مؤقت بينما تم1947
 تم التوصل التفاق بخصوص ،1948في هافانا في عام ف).  ITO (التجارة العالمية

 لم توافق الهيئة التشريعية العليا ،لكن . )ITO (منظمة التجارة العالمية دستور
بالتالي لم يتم في الواليات المتحدة في السنوات التالية على الدستور و) الكونجرس(

 .تأسيس منظمة التجارية الدولية على اإلطالق
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دز لمؤسسات وفي هيكل بريتون و ترك فجوة منظمة التجارة العالميةتوقف  الجات 
 مع بداية أوائل ،للتعامل مع المشاآل المتعلقة بعالقاتهم التجارية.  دوليةاقتصادية 

الوحيدة المتواجدة المتعددة " للمؤسسة"  تلجأ الدول ،الخمسينيات و ما بعدها
أن اتفاقية على الرغم من .  1947لعام الجات اتفاقية  ،االتجاهات للتجارة الدولية

 ليس و ،التجاهات لتخفيض التعريفة الجمرآية متعددة اآاتفاقية االجات آان ينظر له
إلى هيئة  -بشكل عملي و مضيف -نفسها بنجاح" تحول" مع مر األعوام  ، دوليةهيئة

 الجات في تخفيض التعريفات  اتفاقيةو بشكل خاص قد نجحت.  فعليةدولية 
صلة قليل العوائق الغير مت آانت أقل نجاحا فيما يتعلق بت،لكن.  بشكل آبيرالجمرآية 
 اتالتي تتعلق بتخفيض العوائق التي ال تتعلق بالتعريفالمفاوضات .  بالتعريفة
من " تعقيدا" يتطلب األمر هيكل عمل مؤسسي أآثر  هي أآثر تعقيدا و لذا الجمرآية

الجات اتفاقية  لقد اهتمت ،عالوة على ذلك. مع أشياء أخرى الجات  منظمةتقدمهما 
نظرا لألهمية المتزايدة للخدمات في النشاط  ،لكن.  سلعفقط بالتجارة في ال

 للمتاجرة في 1980 لقد آان واضحا من أوائل ،االقتصادي لكثير من البلدان
    . جاتالتفاقية المماثلة  نظم متعددة االتجاهات  و تدبيرالخدمات يجب االتفاق على

 
 

 )1993 -1986 (أورجواي مفاوضات  جولة1-1-2                 
 

  أورجوايجولة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية
 
 

 ،في بونتا دل أستهالجات المتعاقدة اتفاقية قررت أطراف  ،1986 أيلول/ في سبتمبر
من أجل مزيد من تحرير للتجارة  جديدة من المفاوضات جولةلبدء في ا ،أورجواي
وحه و احتوت ألول مرة آبيرة جدا و طملقد آانت أجندة هذه المفاوضات .  الدولية

على التجارة في الخدمات، باإلضافة إلى الموضوعات المثيرة للجدل بشكل آبير في 
عالوة على ذلك، لقد . منسوجاتة بالمنتجات الزراعية والتجارة في القالتجارة المتعل

 تسوية النزاعاتالجات و نظام اتفاقية شملت األجندة تحسين طبيعة عمل مؤسسات 
أسيس هيئة دولية جديدة للتجارة لم يكن مدرجا في أول األمر في أجندة لكن ت.  بها

األوروبي بأول إلتحاد  حيث تقدمت آندا وا1990لم يحدث ذلك إال في  . هذه الجولة
 ، و تبع ذلك اقتراح مشترك من آندا،المقترحات لتأسيس هيئة تجارة دولية جديدة

 الكثير من البالد النامية بشدة نتقدت، افي بادئ األمر.  والمكسيكاإلتحاد األوروبي
مؤتمر جزئيا العتبارهم أنه في استطاعة  ،فكرة تأسيس منظمة دولية جديدة للتجارة

 وواجب عليه أيضا أن يحقق هذا )UNCTAD(والتنمية تجارة للاألمم المتحدة 
باإلضافة إلى اعتراض األمم المتحدة على تأسيس منظمة جديدة دولية .  العمل
مالئمة و توقيت من  اقتنعت معظم  البلدان النامية ،1992 خالل ،و مع ذلك.  للتجارة

لم توافق األمم المتحدة على تأسيس مثل هذه .  تأسيس منظمة دولية جديدة للتجارة
 .المنظمة الجديدة إال في المراحل األخيرة من جولة مفاوضات أورجواي

 
 في بونتا ايتهاسنوات منذ بدلقد استغرقت جولة مفاوضات أورجواي أآثر من سبع 

في .  1993 ،آانون األول/  في جنيف في ديسمبرنهاية ناجحة  لكي تصل ل،دل أسته
 في منظمة التجارة العالمية تم التوقيع على اتفاقية تأسيس 1993نيسان / شهر ابريل
 اتفاقية التجارة العالمية وضعت ،1995آانون الثاني /  في يناير.  المغرب،مراآش

)WTO (موضع التنفيذ و أصبحت منظمة التجارة العالمية جاهزة للعمل . 
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 االتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارية العالمية 1-2
 

هي أآثر االتفاقيات الدولية  WTO )اتفاقية (  أسست منظمة التجارية العالمية اتفاقية مراآش التي
 مقاال قصيرا باالتفاقية األساسية لتأسيس منظمة التجارة 16إنها تتكون من . طموحا و بعيدة المنال

   .العالمية و اتفاقيات عديدة و تعهدات متضمنة في مالحق هذا االتفاق
 

 ارة العالميةاتفاقية تأسيس منظمة التج
 

 1الملحق 
 

 .سلع متعددة االتجاهات لالتجار في ال اتفاقيات-أ 1الملحق 
 

 1994م اوالتجارة لعبشأن التعريفات  االتفاق العام
 الزراعة بشأن االتفاق
 نباتيةالصحة الالصحية و المعايير تطبيق بشأن اتفاقية 
 والمالبسالمنسوجات اتفاقية 
 الفنية التجارة عوائق بشأن اتفاقية 
 االستثمار المتعلقة بالتجارةإجراءات بشأن اتفاقية 
 والتجارة اتتطبيق المادة السادسة من االتفاقية العامة الخاصة بالتعريفبشأن اتفاقية 

 1994لعام 
 الفحص قبل الشحنبشأن اتفاقية 
 قواعد المنشأ بشأن اتفاقية 
 إجراءات التصاريح باالستيرادبشأن اتفاقية 
 تعويضية و اإلجراءات المعوناتمعايير الن بشأاتفاقية 
  الوقائيةاإلجراءاتبشأن اتفاقية 

 
  التجارة في الخدمات وملحقاتهابشأن  عاماتفاق:  ب1الملحق 

 
 . األمور المتعلقة بالتجارة الخاصة بحقوق الملكية الفكريةبشأناتفاق :  ت1ملحق 

 
 .سوية النزاعاتتالقواعد واإلجراءات التي تحكم تفاهم بشأن : 2ملحق 

 
 ياسة التجاريةآليات مراجعة الس: 3ملحق 

 
  األطرافجمعةالماتفاقيات التجارة : 4ملحق 

 
 التجارة في الطيران المدنيبشأن اتفاقية 
 حول إمداد الحكوماتاتفاقية 
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 منظمة 3 و 2: المادة الثانية
 التجارة العالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المادة السادسة عشر
  منظمة التجارة العالمية3
 
 
 
 
 

منظمة  4 إلى 1المالحق 
 التجارة العالمية

 

ى عن العالقة بين اتفاقية منظمة التجارة العالمية و ما تالها من مالحق باإلضافة إل
نص في ت المادة الثانية من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ،الطبيعة الملزمة لهذه المالحق
 :الجزء وثيق الصلة بالموضوع

 
االتفاقيات  الوثائق القانونية المرتبطة بها متضمنة في المالحق  -2

آاتفاقيات تجارة متعددة " يشار لهم فيما بعد  ( 3 و 2 ،1
تجزأ من هذه االتفاقية الملزمة لكافة  ي ال جزءايمثلون") األطراف
 .األطراف

و

و

آ

 4االتفاقيات  الوثائق القانونية المرتبطة بها متضمنة في الملحق  -3
") آاتفاقيات تجارة مجمعة األطراف" يشار لهم فيما بعد ( 

ذلك جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية  بالنسبة لألعضاء يمثلون 
اتفاقيات .  ى هؤالء األعضاء وهم ملزمون علا،الذين وافقوا عليه
 األطراف ال ينشأ عنها سواء التزامات أو حقوق التجارة المجمعة

 .يهالألعضاء الذين لم يوافقوا عل

 
 تنص على من اتفاقية منظمة التجارة العالمية 3:  المادة السادسة عشر،عالوة على ذلك

: 
 اتفاقيات  أحكاممن حكم هذه االتفاقية و أحكاممن حكم  في حالة وقوع خالف بين
 هذه االتفاقية هو الساري على نطاق  حكميصبح سوف ،التجارة متعددة األطراف

 .الخالف

 
منظمة التجارة العالمية الجوهري موجود في االتفاقيات المتضمنة في معظم قانون 

 اتفاقية 13 أ و يحتوي على 1الملحق . ون هذا الملحق من ثالثة أجزاءكيت.  1الملحق 
الخاصة  االتفاقية العامة ب يحتوي على 1 الملحق ،عن تجارة السلع  األطرافمتعددة

خاصة باألمور المتعلقة بحقوق  ت 1و الملحق ) GATS( بتجارة الخدمات  االتفاقية 
 اتفاقية متعددة األطراف 13األآثر أهمية من بين ال).  TRIPS اتفاقية( الملكية الفكرية 

 يفاتبالتعرالخاصة  االتفاقية العامة هي ، أ1ا الملحق  التي يشمله،جارة السلعتتخص 
 من 1994  لعامجاتاتفاقية التتكون ).  1994لعام جات اتفاقية ال ( 1994  لعاموالتجارة

 البنود الخاصة بالوثائق القانونية التي أصبحت موضع ،1947  لعامجاتاتفاقية البنود 
جات و اتفاقية ال خاصة بداهيم عن بنو ستة مف،1947لعامجات التفاقية الالتنفيذ طبقا 

راآش  4االتفاقيات المجمعة األطراف في الملحق .  ات المتعلقة بالتعريفبرتوآول 
شمل أيضا بنود من القانون الجوهري ولكنها ملزمة فقط بين أعضاء منظمة التجارة ت

ن على قرراي 3 والملحق 2الملحق .  العالمية الذين يمثلون طرفا في هذه االتفاقيات
فهم القواعد واإلجراءات التي تحكم فض المنازعات و طريقة عمل مراجعة  ،التوالي

نهما على بنود إجرائية،سياسة التجارة   و آذلك يشمل آل 

ال

م

م

م ق
م

 
 
 أهداف منظمة التجارة العالمية 1-3
 

نظمةدمة  أهداف السياسة التي تتبعها منظمة التجارة العالمية محددة في مق مقدمة منظمة التجارة العالمية ية   اتفا
نظمة التجارة األطراف التي وافقت على ،طبقا لهذه المقدمة.  التجارة العالمية  اتفاقية 

 : وافقت على شروط هذه االتفاقية وعلى إنشاء منظمة التجارة العالمية،العالمية
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يجب أن تؤدي ادية  االقتصمدرآين أن عالقاتهم في مجال التجارة والمساعي
ستمر في حجم ،لرفع مستوى المعيشة  تضمن التوظيف الكامل مع نمو آبير و 

 بينما  زيادة اإلنتاج وتجارة السلع والخدمات مع،الدخل الحقيقي  الطلب الفعال
من أجل  ،دف التطوير المستمربلموارد العالم طبقا يسمح باالستعمال األمثل 

 مع االحتياجات يتمشىلك بشكل تنفيذ سبل حماية والحفاظ على البيئة و لنعزز 
 . على مختلف مستويات التطور االقتصاديهم االهتمامات المتعلقة ب

م
،و

ه
ذ

و

م
الم

 
 لبذل مجهودات إيجابية لكي نضمن مدرآين أن هناك حاجة ،على ذلكعالوة 
يةحصول  من النمو في هم نموا على حصتل وخاصة البالد األق، البالد النا

ساوية الحتياجاتهم من النمو االقتصادي  .التجارة الدولية 
 
 
 

ق التوظيف  تحقي،لمنظمة التجارة العالمية هي رفع مستويات المعيشة نهائي الاألهداف
و مع .   إنتاج و تجارة السلع والخدمات وتوسيع، نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعال،الكامل
 يتضح من المقدمة انه مع السعي لتحقيق هذه األهداف يجب على منظمة التجارة ،ذلك

 . الحاجة للحفاظ على البيئة عالوة على احتياجات البالد الناميةالعالمية الوضع في االعتبار 
 و بشكل ، و تكامل البالد الناميةالمستديمةتؤآد المقدمة على أهمية التنمية االقتصادية 

هذان األمران آانا غائبين من مقدمة .   في نظام التجارة العالمي، البالد األقل نموا،خاص
نظمة التجارة العبارات المذآورة في المقدمة الخاصة .   1947الجات لعام اتفاقية  باتفاقية 

 الواليات المتحدة ، قانونيةبال داللةالخاصة بأهداف منظمة التجارة العالمية ليست عالمية ال
 :ذآرت هيئة االستئناف ما يلي لقد . القريدس–

ة

م

م
الم

مالع

  
 

عتراف ا حتوضاللغة المستخدمة في مقدمة اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
نظمة التجارة العالمية مفاوضي العالم يجب أن  االستعمال األمثل لمصادر إن 

شى مع أهداف التنمية المستديمة تمهيدية تعكس نوايا .  تت بما أن هذه اللغة 
 نحن نعتقد أنها يجب أن تضيف ،المفاوضات التفاقية منظمة التجارة العالمية

 الالحقة التفاقية التجارة والظالل على تفسيرنا لالتفاقياتالحم  الت،الحجة
ادة .  1994  لعامجاتاقية الاتف ، في هذه الحالة،المية لقد الحظنا بالفعل أن ال

 الذي تحتويه منظورال تقرأ بشكل سليم مع 1994  لعامجات اتفاقية المن) خ (20
 . المذآورة أعالهالمقدمة 

 
 

العبارات التمهيدية ألهداف منظمة التجارة العالمية تتعارض مع حجة أن منظمة التجارة 
 .التجارة بدون االهتمام بتراجع البيئة و الفقر العالميالعالمية تختص فقط بتحرير 

 
 :فهي تنص على.  تبين آذلك المقدمة آيفية الوصول لهذه األهداف

 
خول في ترتيبات مفيدة تبادلية و ثنائية  راغبين في المساهمة في هذه األهداف بال

موجهة إلى التخفيض الجوهري في التعريفة الجمرآية وغيرها من العوائق 
معاملةا  في عالقات التجارة ألخرى للتجارة  من أجل القضاء على التمييز في 
الميةا  .ل

د

ال و
ع

                                                                                  _____◄ 
_________________________________________ 

اليات المتحدة،تقرير هيئ االستئناف 7 -وة- 153الفقرة الخاصة بالقريدس   ، ال
 . من اتفاقية التجارة العالمية2:1المادة  -8

 
 



 
 8                                                                                              تسوية النزاعات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اختصاصات منظمة التجارة العالمية1-4            

 
شمل  نظام تجارة متعدد األطراف أآثر حيوية واستمراري ي عازمون على تطوير،لذلك

 و  نتائج مساعي تحرير التجارة السابقةة  و التجاراتيفاالتفاقية العامة المتعل بالتعر
فاوضات أورجواينتائج جولةآافة    

ة
،وقة

م

ة
 

عازمون على حماية األسس األساسية و إضافة األهداف الضمني في نظام التجارة 
  (...)المتعدد األطراف هذا

 

 للوصول لهذه األهداف من ، التجارة العالمية الوسيلتان األساسيتانطبقا لمقدمة اتفاقية منظمة
 آونهمامع .  التمييزاتفاقية التجارة العالمية الخاصة بتقليل عوائق التجارة و القضاء على 

 لكن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسعى 1947  لعامجاتاتفاقية الن في ي األساسيتالوسيلتين
 رورية لنظام تجارة متكامل متعدد األطراف أآثر حيوية واستمرارية إلى إرساء األسس الض

 

 منظمة 2:1المادة 
 التجارة العالمية

 :وئيسي لمنظمة التجارة العالمية ه االختصاص الر،بشكل عام
 

 
 أعضائها التجارية بينعالقات التوفير اإلطار المؤسسي المشترك لتدبير شؤون .... 

مرتبطة بها التي تضمها  تعلقة باالتفاقيات و الوثائق القانونية  في األمور 
  8). منظمة التجارة العالمية( المالحق التفاقية 

ال الم

 
 تم تعريفها بشكل اختصاصات لقد تحدد لمنظمة التجارة العالمية خمس ،بشكل أآثر دقة

 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية و 3ختصاصات في المادة لقد تم تحديد هذه اال . واسع
 :يتم وصفهم فيما يلي

  تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية1-4-1           
 منظمة 1:3المادة 

 التجارة العالمية
إدارة و سريان اتفاقية  ،و تسهيل تطبيقظمة التجارة العالمية هاالختصاص األول لمن

و االتفاقيات المتعددة األطراف و المجتمعة األطراف الالحقة   العالميةظمة التجارةمن
فيما يلي .  يعهد آذلك لمنظمة التجارة العالمية بمهمة تعزيز أهداف هذه االتفاقيات.  بها

 هو ،"بالتعزيز" و " بالتسهيل"  هذا االختصاص المتعلق يستلزمهمثال ملموس لما 
 ،)SPSلجنة ( نباتية لإلجراءات الصحية والصحة الل لجنة منظمة التجارة العالميةعم

بين أشياء أخرى  سوف تسعى SPS تنص على أن لجنة ال SPS من اتفاقية 12المادة 
                                                                                                 :       إلى

 
اور من أجل الغاية المذآورة بين األعضاء فيما يتعلق شجيع و تسهيل التشت.... 
 التجارية بينوفير اإلطار المؤسسي المشترك لتدبير شؤون العالقات تأمور خاصة بب

سوف تشجع .  نباتيةباإلجراءات الصحية والصحة الأعضائها في األمور المتعلقة 
وصيات بواسطة آافة  الخطوط االسترشادية أو الت واللجنة استعمال المعايير الدولية
           و الدراسة بهدف التشاور الفني سوف ترعى ،األعضاء و في هذا الخصوص

_____◄ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
- 9                              نظرة عامة                                                                                1 3
 

  
امل بين األنظمة و الطرق الدولية والوطنية من أجل التصديق  زيادة التنسيق والت

 فيما يتعلق بتلوث األطعمة هلعلى استعمال إضافات لألطعمة أو من أجل خلق تسا
 .  المشروبات أو المواد الغذائية

ك

و
 و ة العالميةظمة التجار إدارة و سريان اتفاقية من وهذه المهمة المتعلقة بتسهيل تطبيق

انه .  لمنظمة التجارة العالميةضروريتعزيز أهداف هذه االتفاقيات هو اختصاص 
 .ستغرق الكثير من وقتهميو يشرك معظم هيئاته 

 
       منتدى خاص بمفاوضات التجارة1-4-2         

                  
  منظمة2: 3المادة 

 التجارة العالمية

 
قد .  هي توفير منتدى دائم للمفاوضات بين األعضاء تجارة العالميةظمة المنمهمة ثانية ل

منظمة التجارة أمور تمت مناقشتها من قبل بداخل اتفاقيات بتهتم هذه المفاوضات 
لكنها قد تهتم أيضا بأمور تتعلق بالتجارة لم يتم التعرض لها بعد في قانون  العالمية

ات الخاصة باألمور التي تمت مناقشتها   بالنسبة للمفاوض.العالميةمنظمة التجارة 
نما بالنسبة يالمنتدى الخاص بالمفاوضات ب" ال"  منظمة التجارة العالمية هي ،بالفعل

 ،حتى اليوم . المنتديات من بين غيرها من المنتديات" احد" للمفاوضات األخرى هي 
تجارة العالمية  و اختتموا في إطار منظمة المنظمة التجارة العالميةلقد تفاوض أعضاء 

 خاصة في بشكل أآبر للسوق الوصول إلمكانيةعدد من االتفاقيات التجارية الدولية 
 .مجال الخدمات

 
 قررت ،2001 ،تشرين الثاني/ جلسة الدوحة في المؤتمر الوزاري في نوفمبرفي 

 ويشار لها بشكل ،منظمة التجارة العالمية بدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية
 بان هم التزام"علىالوزاري أآد الوزراء في اإلعالن .  بجولة الدوحة للتنميةشائع 

  9 ".منظمة التجارة العالمية هي المنبر الوحيد لوضع أحكام التجارة العالمية وتحريرها
هذه المفاوضات تشمل مواضيع .  جندة طموحة للمفاوضاتأليسعى اإلعالن الوزاري 

منظمة  في اتفاقية 1994في عام مة التجارة العالمية قد وافق عليها من قبل أعضاء منظ
 مثل التجارة في المنتجات الزراعية و ،من أجل تكملة المفاوضاتالتجارة العالمية 

في الواقع المفاوضات المتعلقة .  10" ) من الداخل عدةم" أجندة ( التجارة في الخدمات 
لقد ضمت مفاوضات جولة  ،كعالوة على ذل.  2000بهذه األمور قد بدأت بالفعل عام 

تسوية   و لمنتجات غير زراعية السوقإلى الوصول إمكانيةالدوحة للتنمية أمور مثل 
المعونات و اتفاقيات التجارة   و قواعد تتعلق برسوم مكافحة اإلغراق والنزاعات

ظمة التجارة لقد قرر أيضا أعضاء من . اإلقليمية و أمور خاصة تتعلق بالتجارة والبيئة
 ستبدأ المفاوضات ،2003أنه بعد الجلسة الخامسة من المؤتمر الوزاري في عالمية ال

  و قانون المنافسة العالقة بين القانون و والخاصة بالعالقة بين التجارة واالستثمار
تجارة و البيئة بخالف  تسهيل التجارة و األمور المتعلقة بال والشفافية في اختيار الحكومة

يتم تحديد  س  من المؤتمر الوزاري2003في جلسة .  وع المناقشاتتلك التي آانت موض
في نفس ".   الصريحباإلجماع  "بناء على قرار سيتم اتخاذهشكليات  هذه المفاوضات 

هذه المفاوضات بمناقشة و محاولة منظمة التجارة العالمية هيئات " ستعد" الوقت 
 .توضيح األمور التي سيتم تناولها في هذه المفاوضات

 
________________ 

 WT/MIN (01)/DEC/1 ، 20 2001 ،تشرين الثاني/  نوفمبر14 أقر .وزاريإعالن  9
.4الفقرة 2001تشرين الثاني / نوفمبر

-،
،  

 . عن الجات19 من االتفاقية عن الزراعة والمادة 20المادة  -10
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 10                                                                                             تسوية النزاعات

 
  

 أن المفاوضات التي  علىنص إعالن الدوحة الوزاري  ،لتنظيم المفاوضاتبالنسبة 
آانون /  يناير1في موعد ال يتجاوز تنتهي سسيتم متابعتها تحت شروط هذا اإلعالن 

  وتفاهم تسوية النزاعاتالتوضيحات المتعلقة بباستثناء التحسينات و .  2005الثاني 
يتم التعامل معها آأجزاء من   إنهاء و تفعيل نتائج المفاوضات سوف وأمور عمل

 .االلتزام الفردي
 

                                                    :ينص إعالن الدوحة الوزاري صراحة بما يلي
 

 من أجل تسهيل المشار الفعالة ،إجراء المفاوضات بشفافية بين المشارآينسيتم 
يع وصول هذه المفاوضات بغية ضمان ستتم .  من الج استفادة آافة المشارآين و 
 11. مل في نتائج المفاوضاتلتوازن شا

آة
للم

   
  تسوية النزاعات1-4-3
 

  منظمة3: 3المادة 
 التجارة العالمية

إدارة نظام تسوية النزاعات لمنظمة مهمة ثالثة هامة جدا لمنظمة التجارة العالمية هي 
 12.  فيما يليالمفصلةالتجارة العالمية 

  
 مراقبة السياسة التجارية 1-4-4
  

 مة منظ4: 3المادة 
 التجارة العالمية

ليات مراجعة السياسة آهي إدارة مهمة رابعة هامة جدا لمنظمة التجارة العالمية 
آليات نص ت.  13)  "  آليات مراجعة السياسة التجارية ""TPRM "ال (التجارية

 المنتظمة و تقييم السلسلة الكاملة المجمعةتقدير القيمة  على مراجعة السياسة التجارية
 و تأثيرهم على عمل نظام فرديلتجارية  و الممارسات من األعضاء بشكل للسياسة ا

في المساهمة  " آليات مراجعة السياسة التجارية" هدف .  التجارة متعدد األطراف
بالوصول  منظمة التجارة العالميةااللتزام المحسن بواسطة آافة األعضاء التفاقيات 

 .جارية و ممارسات األعضاء يتعلق بالسياسات الت تفاهم أآثر ولشفافية
 

، تخضع سياسات و منظمة التجارة العالمية ليات مراجعة السياسة التجاريةآلطبقا 
 ، بمعنى،أآبر أربع هيئات تجارية.   لمراجعة دوريةممارسات التجارة لكافة األعضاء 

.   اليابان و آندا يخضعون للمراجعة آل عامين، الواليات المتحدة،االتحاد األوروبي
  ،غيرهم من األعضاء.   دولة تجارية تالية لهم يتم مراجعتهم آل أربع سنوات16أآثر 

باستثناء يمكن  ، يتم مراجعتهم آل ست سنواتالبالد الناميةأعضاء يشمل ذلك معظم 
ُتجرى مراجعات السياسة التجارية .  تحديد فترة أطول ألعضاء البلدان األقل نموا

تقرير مقدم من العضو : لتجارية اعتمادا على تقريرينبواسطة هيئة مراجعة السياسة ا
 يصف فيه العضو السياسات و الممارسات التجارية التي ذي ال،الخاضع للمراجعة
هذه التقارير باإلضافة إلى  14. من سكرتارية منظمة التجارة العالميةتنتهجها و تقرير 

عتبر من ت و راجعةنشر بعد المت التجاريةهيئة مراجعة السياسة  اجتماعاتمحضر 
المصادر القيمة للحصول على البيانات عن السياسة و الممارسات التجارية ألعضاء 

 .منظمة التجارة العالمية
   ---------- 

. 2001تشرين الثاني/  نوفمبر14تم تبنيه في , إعالن وزاري  11
WT/MIN/(01)/DEC/1 ،20و 45، الفقرات 2001تشرين الثاني /  نوفمبر 

 49 و 47

- 

-
ال-
غ-

و

 . من هذا الفصل5 و 4نظر أسفل، األجزاء أ 12
تجارية3اتفاقية التجارة العالمية، الملحق  13  .، آلية مراجعة السياسة 
طيان آافة األمور المتعلقة بالسياسات التجارية الخاصة  14 التقريران ي

باألعضاء، و تشمل القوانين و التعليمات المحلية و إطار العمل المؤسسي و 
التفضيلية  االتفاقيات  و االتفاقيات اإلقليمية و غيرها من االتفاقيات الثنائية

 .االحتياجات االقتصادية األآثر شموال و البيئة الخارجية
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 ليس العمل آليات مراجعة السياسة التجاريةالغرض من حظة أن  مالمن الضروري
 أو لتنفيذ إجراءات منظمة التجارة العالميةتنفيذ التزامات معينة حسب اتفاقيات آأساس ل

مع الشجب  ،لكن.  تسوية النزاعات أو لفرض التزامات بسياسة جديدة على األعضاء
المتعلق بسياسة وممارسات التجارة من  منظمة التجارة العالميةالعلني لمخالفة قانون 

األعضاء من أجل " تخجل"  أن آليات مراجعة السياسة التجارية تسعى ،قبل عضو
ضد سياسة وممارسات التجارة من قبل عضو يخالف محلية االمتثال و دعم المعارضة ال

ة  بالمدح العلني لسياسات التجار،و بطريقة مماثله.  منظمة التجارة العالميةقانون 
 مساندة مثل هذه ، سواء دوليا أو محلياآليات مراجعة السياسة التجاريةتدعم  ،الحرة

 .السياسات
 

آليات  الذي قامت  2002آانون الثاني / في المالحظات الختامية في  اجتماع  يناير
الحظ  ، من مراجعة سياسة التجارة في باآستانباالنتهاء فيه مراجعة السياسة التجارية

 : ما يليآليات مراجعة السياسة التجاريةرئيس مجلس 
 

صدمت لقد .   على عملية المراجعة في هذا العرض،آملحوظة جانبية بشكل آامل
ما التي سنحت األسئلة فرصة إلعطاء وفده ) الباآستاني(بمالحظات الوزير 

ساعدهم على التفكير الضخم و أن مصادر المعلومات التي وجدت لم يكن على ي
فبذلك تتاح لنا الفرصة ليس فقط لنتعرف  ،ميم عملناهذا إلى صأخذنا ي.  دراية بها

 بل أيضا يتعرف العضو في آثير من ،على الكثير من األشياء الخاصة بالعضو
 ،وضع متعدد األطراف يتم وضع ذلك في ،عالوة على ذلك.  األحيان على نفسه

ا الضوء على قيمة بشكل متزايد يلقي عملن.  بذلك يصلح لتقوية النظام الخاص بنا
 15. السياسة التجاريةهيئة مراجعة 

 
 
 

  األخرىنظماتالم التعاون مع 1-4-5 
 
 
 
 

  منظمة5: 3المادة 
 ةالتجارة العالمي

 
 
 
 
 

منظمة :  5المادة 
 التجارة العالمية

 
- 
- 

ة د

 الدولية و نظماتالتعاون مع المهي لمنظمة التجارة العالمية خامسة و أخيره مهمة 
 .ر الحكوميةغينظمات الالم
 

 تشير بشكل خاص للتعاون مع صندوق تجارة العالمية من اتفاقية منظمة ال5: 3المادة 
مثل هذا التعاون أمر ملزم بالحاجة للترابط األآبر من أجل .  النقد الدولي والبنك الدولي

لقد أنهت منظمة التجارة العالمية اتفاقيات مع آل من .  صناعة سياسة اقتصادية عالمية
 16. دوق النقد الدولي والبنك الدولي إلعطاء الشكل لهذا التعاونصن

 
العالقات مع المنظمات " المعنونة  جارة العالميةالت من اتفاقية منظمة 5 ادةوفقا للم
 تتعاون أيضا منظمة التجارة العالمية مع غيرها من المنظمات الدولية و قد ،"األخرى

 لقد استكملت  ").NGO" ت غير حكومية منظما(" اون مع منظمات غير حكومية عتت
 آل من منظمة العمال -من بين أشياء أخرى -التجارة العالمية اتفاقيات تعاون معمنظمة 
  المنظمة العالمية للملكية الفكرية و مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية،الدولية

)UNCTAD  .(ؤتمر األمم تعمل و تمول منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع م
 الذي يعمل من أجل البلدان ،)ITC(المتحدة للتجارة و التنمية مرآز التجارة العالمي 

 ،النامية و االقتصاديات التي هي في مراحل انتقالية لوضع برامج فعالة لتشجيع التجارة
 .بترآيز على القطاع الخاص

_____________
15PRESS/TPRB/187، 2002اني آانون الث/  يناير25 بتاريخ 
 WT/GC/W/43 من 1 المتضمن في الملحق ،اتفاقية بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية16

ولي  العالميةو االتفاقية بين البنك ال  من 2 الموجودة في الملحق ،للبناء والتنمية و منظمة التجار
WT/GC/W/43 
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 بالعديد من المنظمات الغير بصالت وثيقةتحتفظ سكرتارية منظمة التجارة العالمية 

تموز /  يوليو18في لقد تبنى المجلس .  المهتمة بشؤون التجارة" NGO's" حكومية 
تشرح إطار العالقات مع المنظمات الغير مجموعة من الخطوط االسترشادية  1996
 العام بالدور الذي يمكن أن سيقدر المجل"  في هذه الخطوط االسترشادية 17. حكومية

. "  تلعبه المنظمات الغير حكومية لزيادة وعي العامة بأنشطة منظمة التجارة العالمية
ر رسمي و أنه ضروري بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية المحافظة على حوار غي

مع المنظمات " التعاون"  ترآيز حتى اليوم.  إيجابي مع مختلف عناصر المجتمع المدني
الغير حكومية آان بشكل أساسي على حضور المنظمات الغير حكومية للمؤتمرات 

 توفير  و الندوات التي تعقدها المنظمات الغير حكومية على مواضيع معينه والوزارية
ظمة للمنظمات الغير حكومية عن عمل منظمة التجارة العالمية و البيانات الموجزة المنت

االتصال اليومي العادي بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية و المنظمات الغير 
تقوم سكرتارية منظمة التجارة العالمية أيضا بشكل منتظم تقديم قائمة من .  حكومية

ة التجارة العالمية المقدمة من وثائق عن الموقف و نشرات ألعضاء منظم والمستندات
و تم توفر هذه القائمة أيضا في جزء خاص على موقع .  المنظمات الغير حكومية
 المكرسة ألنشطة المنظمات الغير حكومية و منظمة التجارة ،منظمة التجارة العالمية

 .العالمية من أجل مصلحة المنظمات الغير حكومية
 

 العالميةالهيكل المؤسسي لمنظمات التجارة  1-4
 
  

 اتفاقية منظمة التجارة ،القيام بالمهام والوظائف التي ُعهد بها لمنظمة التجارة العالمية
 محدد الهيكل المؤسسي األساسي لمنظمة التجارة العالمية.  ترعى هيئات متعددةالعالمية 

عات لقد تم إضافة لجان تابعة و مجمو.   من اتفاقية منظمة التجارة العالمية4في المادة 
 .عمل لهذا الهيكل بقرارات تالية

 
_____ 

القرار .   خطوط استرشادية لترتيبات تخص العالقات مع المنظمات الغير حكومية-17
 ،تموز/  يوليوWT/L/162 ، 23 ،1996تموز /  يوليو18الذي تبناه المجلس العام في 

1996. 
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 الجدول التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية
 المؤتمر الوزاري   

            ▼ 
لجنة المفاوضات 

 التجارية
 آهيئة اجتماع المجلس العام  المجلس العام 

 تسوية النزاعات
 جلس العاماجتماع الم

 آهيئة مراجعة السياسة 
 التجارية

▼                                                                            
 هيئة االستئناف

 هيئات تسوية النزاعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس للتجارة في الخدمات
 جلسة خاصة

مجموعة تفاوض حول 
 القواعد

لجنة تتعلق بالتجارة و البيئة، 
 سة خاصةجل

مجلس حول التربس، جلسة 
 خاصة

 هيئة تسوية النزاعات،
 جلسة خاصة

 لجنة بشأن الزراعة
 جلسة خاصة

لجنة بشأن التجارة و التنمية، 
 جلسة خاصة

مجلس للتجارة في 
 الخدمات

                  ▼ 
لجان عن التجارة في 

 الخدمات المالية
 تعهدات معينة

 
 نظامال عمل عنفرق 

 المحلي
  الجاتسقواعد

 
 

 المجمعة 
 عن التجارة في نهلج

 الطيران المدني
 لجنة عن إمداد الحكومة

 

ور ممجلس أل
 تتعلق بالتجارة
لحقوق الملكية 

 الفكرية

 مجلس لالتجار في السلع
▼        

 لجان للوصول للسوق
 الزراعة

إجراءات الصحة و الصحة 
 النباتية

العوائق التجارية على 
  التجارة

ات إعانات و إجراء
 تعويضية 

 ممارسات مكافحة اإلغراق
 تقييم الرسوم
 قواعد المنشأ

 تصريح االستيراد
إجراءات استثمار وقائية 

 متعلقة بالتجارة
 ---------- 

 هيئة مراقبة المنسوجات
 

جهة عمل عن مؤسسات 
 تجارية حكومية

                             ▼  
نة المساهمين في توسع لج

التجارة في منتجات تقنية 
 المعلومات 

لجنة خاصة بالتجارة و البيئة 
التجارة والتنمية لجنة فرعية عن 

 البلدان األقل نموا
 اتفاقيات إقليمية للتجارة

 قيود على ميزان المدفوعات
 واإلدارة التمويل  والموازنة

 
 أطراف عمل لالنضمام

 
بين مجموعات عمل عن العالقة 

 التجارة واالستثمار
 تفاعل بين التجارة والسياسةال

 الشفافية في إمداد الحكومة
  الديون و التمويل والتجارة

 التجارة و نقل التقنية
 

  المفتاح
 )أو تابع له(  التقارير للمجلس العام يقدم  _________ 

 يقدم التقارير لهيئة تسوية النزاعات __________  
 .المجلس العام بأنشطتهم على الرغم من أن هذه االتفاقيات غير موقعة من أعضاء منظمة التجارة العالميةجمعة األطراف تبلغ لجان م__________ 
 . تخطر هذه اللجنة مجلس التجارة في السلع عن أنشطتها على الرغم من أنه ليس بالضرورة آل أعضاء منظمة التجارة العالمية مشارك في اللجنة__________

 هيئات تأسست بواسطة لجنة المفاوضات التجارية _ ___ __ _ _
 يجتمع آذلك المجلس العام مثل هيئة مراجعة السياسة التجارية و هيئة تسوية النزاعات

 
 من 70إجمالي يصل إلى عدد في الوقت الحالي هناك .  فقط" قمة الجبل الجليدي" هذا الجدول يبين في الواقع 

 الكثير من هيئات 19.  لكافة األعضاءالمتاحةدائمة الهيئات من ال 34 من بينها لميةمنظمة التجارة العاهيئات 
 عمل آبير على الدبلوماسيين في منظمة ءعبمنظمة التجارة العالمية هذه يجتمعون بشكل منتظم و يمثل ذلك 

 جتماعات الرسمية من اال 1000 عقدت هيئات منظمة التجارة العالمية ما يقرب من ،2001في . التجارة العالمية
________ 

وقع 18 حصول على هذا الجدول من على  م- من الممكن  org.wto.wwwال
على  2002 ،شباط/  فبراير13 في المجلس العام في ،نائب المدير العام ، بيان من األستاذ ميغويل رودريجز ماندوزا19 -

org.wto.www .لجان  يشمل ذلك ، التي هي متاحا أيضا لجميع األعضاء،بمعنى هيئات غير دائمة( غاية المذآورةالهيئات ال
هناك اآلن خمس . عمل للدخول في االتفاقية القائمة من هيئات 28 المجموعتان الخاصتان بالتفاوض و ،)TNCالمفاوضات التجارية 
تعلقة باالتفاقية المجتمعة األطراف المعنيةهيئات مجتمعة األطرا  .ف متاحة فقط للهيئات 

(
)

الم
على  2002 ،شباط/  فبراير13 في المجلس العام في ، نائب المدير العام، بيان من األستاذ ميغويل رودريجز ماندوزا20-
org.wto.www. من االجتماعات الغير رسمية باإلضافة إلى 500 رسمية من االجتماعات ال400 آان هناك ما يقرب من ،2001 في 

عدد .  ورش العمل و الندوات المعدة تحت رعاية هيئات منظمة التجارة العالمية، من االجتماعات مثل نقاش الحوار90حوالي 
  .االجتماعات يحتسب طبقا لوحدات مكونة من نصف يوم

،

 
 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org./
http://www.wto.org./
http://www.wto.org./
http://www.wto.org./
http://www.wto.org./
http://www.wto.org./
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 مع انعدام أو القلة ،بالنسبة إلى الكثير من أعضاء البلدان النامية .  20. وغير الرسمية 

 تمثل آثافة العمل في منظمة التجارة العالمية ،الشديدة في عدد الوفود الدائمة في جنيف
 .  خطيرة لهممشكلة

 
 في  و المؤتمر الوزاري، عند أعلى مستوى،الهيكل المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية يشمل

و هيئة مراجعة السياسة ) DSB(هيئة تسوية النزاعات   و المجلس العام والمستوى الثاني
 لجان و هيئات عمل  ومجالس متخصصة  و عند مستويات أقل ،)TPRB(التجارية 

 .منظمة التجارة العالميةافة إلى سكرتارية سياسية باإلض
- وزاري المؤتمرال1-51
 

  منظمة1: 4المادة
 التجارة العالمية

 
 

 
يتكون المؤتمر الوزاري من .  منظمة التجارة العالميةة العليا لالهيئالمؤتمر الوزاري هو 

خاذ للمؤتمرات الوزارية سلطات ات.  تمثيل على المستوى الوزاري من آافة األعضاء
. منظمة التجارة العالمية لالمتعددة األطرافتابعة ألي من االتفاقات الفي آافة األمور القرار 
 تم انعقاد أربع جلسات ،1995منذ .   ال ينعقد المؤتمر الوزاري بشكل متكرر،مع ذلك

 ،)1998( جنيف ،)1996(سنغافورا : تمر آل منهم عدة أيام قليلة فقط اس،للمؤتمر الوزاري
بما أنه من الضروري انعقاد المؤتمر الوزاري مرة  ). 2001(و الدوحة ) 1999 (سياتل

 .2003 ستعقد الجلسة التالية للمؤتمر الوزاري قبل نهاية ،واحدة على األقل آل عامين
ترآز تفكير القادة جلسات المؤتمر الوزاري تعتبر من األحداث اإلعالمية الكبرى و بالتالي 

 على التحديات الحالية التي تواجه مستقبل ظمة التجارة العالميةمنالسياسيين من أعضاء 
ن في أشد الحاجة ح نفرصة" االجتماعات الوزارية" تقدم .  نظام التجارة المتعدد األطراف

 . و ألعمالهاعالمية لمنظمة التجارة القياديةلها آل نصف سنه إلعطاء ريادة سياسية و 
 

  المجلس العام 1-5-2
 نظمة م2: 4المادة

 التجارة العالمية
 
 

 
يتكون المجلس العام من دبلوماسيين على مستوى السفراء و يجتمعون في العادة مرة آل 

آما أن آافة .  ممثلون في المجلس العام منظمة التجارة العالميةآافة أعضاء .  شهرين
مجلس العام اليجتمع  ، باستثناء المؤتمر الوزاري،منظمة التجارة العالميةالهيئات األخرى ل

 .عادة في المرآز الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف
 

.  اإلدارة اليومية لمنظمة التجارة العالمية وأنشطتها المتعددةيقع على المجلس العام مسؤولية 
 يستخدم المجلس العام آل السلطات ،فيما بين الجلسات التي يعقدها المؤتمر الوزاري

 يتولى ،  عالوة على السلطات الخاصة بالمؤتمر الوزاري.لمؤتمر الوزاريخولة لالم
المجلس العام .  المجلس العام القيام ببعض المهام التي يكلف بها على وجه الخصوص

 21. مسؤول عن تبني الميزانية السنوية والقواعد المالية
 

ما آ. المهام المخصصة للمجلس العام تخص أيضا تسوية النزاعات ومراجعة سياسة التجارة
 يعقد المجلس العام آلما آان مناسبا ، منظمة التجارة العالمية اتفاقية من4 و 4:3تنص المادة

 هيئة مراجعة السياسة التجارية و ) DSB(للتحرر من مسؤوليات هيئة تسوية النزاعات 
_________ 

  من اتفاقية منظمة التجارة العالمية 3-1: 7 المادة 21
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)TPRB (تسوية النزاعات العام وهيئةالمجلس  .على التوالي )DSB ( و هيئة مراجعة

  الواقع نفس الهيئة على الرغم من أن آل منهم يرأسهميهم ف) TPRB(السياسة التجارية 
و هيئة ) DSB(هيئة تسوية النزاعات .  الخاصة بهمشخص و لهم قواعد لإلجراءات

تعقد هيئة تسوية .   هما تعبير عن المجلس العام)TPRB(مراجعة السياسة التجارية 
.   النزاعات اجتماعات منتظمة مرة آل شهر لكن قد تعقد اجتماعات إضافية خالل الشهر

.                  مرة في الشهر) على األقل( لك تجتمع عادة هيئة مراجعة السياسة التجارية آذ
 

 
  لجان ومجموعات عمل، مجالس متخصصة1-5-3

 نظمة م5: 4المادة
 التجارة العالمية

 
 

 
و هيئة مراجعة ) USB(هيئة تسوية النزاعات  ،في المستويات األقل من المجلس العام

في مجلس التجارة : هناك ما يسمى بثالثة مجالس متخصصة ،)TPRB(السياسة التجارية 
اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  والخدمات في  مجلس التجارة ،السلع

 ممثلون في هذه المجالس منظمة التجارة العالميةآافة أعضاء ).  TRIPS( التربس -الفكرية
 ،المتخصصة على الرغم من أن الكثير من األعضاء، و على األخص أعضاء البلدان النامية

هذه  ،توجيهات العامة للمجلس العامتبعا لل . قد يجدوا صعوبة في حضور آل االجتماعات
 1 ب أو 1 ، أ1في الملحق  تراقب تفعيل االتفاقيات متعددة األطراف المجالس المتخصصة

 إنهم.  المجلس العام و المؤتمر الوزاري في تأدية مهامهم هم يساعدونف.  ج على التوالي
 اتفاقية . عهد بها المجلس العام أو نصوص االتفاقيات الوثيقة الصلة لهميتولون المهام التي 

 أنه ال يمكن للمؤتمر الوزاري و ، على سبيل المثال،نص صراحةت منظمة التجارة العالمية
الرسمية التفاقيات التجارة متعددة  سلطاتهما لتبتي التفسيرات ممارسةالمجلس العام 

 على أساس توصيات من المجالس المتخصصة التي تراقب تنفيذ 1األطراف من الملحق 
 أيضا دورا هاما في إجراء تبني  المجالس المتخصصة تلعب22. موضوع النقاشاالتفاقية 

 23 .التنازالت و إجراءات التعديل
 

  منظمة6: 4المادة
 التجارة العالمية

 
 

بعيدا عن الثالثة مجالس المتخصصة، هناك عدد من اللجان ومجموعات العمل التي تساعد 
 نفسها منظمة التجارة العالمية اتفاقية.  المؤتمر الوزاري والمجلس العام في تنفيذ مهامهم

لجنة القيود على ميزان  ولجنة التجارة والتنمية: تنهض بأعباء ثالثة من مثل هذه اللجان
هي الهيئة ) CTD(لجنة التجارة والتنمية .  التمويل واإلدارة و لجنة الموازنة والمدفوعات

ق التي يمكن أن يطرح فيها أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية أو موضوع يتعل
 صميم عملها هو المراجعة المستمرة لمشارآة أعضاء البلدان . رة العالمية والتنميةبالتجا
.  في نظام التجارة متعدد األطراف والمبادرة بتوسيع فرص التجارة للبلدان النامية النامية

تراجع لجنة التجارة و التنمية آذلك تطبيق نصوص المعاملة الخاصة و التفضيلية ألعضاء 
اللجنة الفرعية عن البلدان . ة المتاحة طبقا التفاقيات منظمة التجارة العالميةالبلدان النامي

 .األقل نموا تساعد لجنة التجارة والتنمية في األمور التجارة والتنمية المتعلقة بهذه البلدان
 

تشرين / في نوفمبر).  CTDال( أساس المجلس العام لجنة التجارة والتنمية 1995في 
 ) TNCال (المفاوضات التجارية س مؤتمر الدوحة الوزاري لجنة  أسا،2001الثاني 

___________ 
عالمية2: 9 المادة 22 ال- . من اتفاقية منظمة التجارة 

 . من اتفاقية منظمة التجارة العالمية1: 10و المادة ) ب (3: 9 المادة 23-
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لإلشراف على تصرفات مفاوضات التجارة الجديدة بشكل شامل طبقا لتكليف إعالن الدوحة 

 ،معظم المفاوضات الفعلية تتم في مجموعتين للتفاوض حديثتين التأسيس 24. الوزاري
ائمة موجودة بالفعل  و ست هيئات د،القواعدتختص بالوصول للسوق وواحدة واحدة عن 

 ممثلون في هذه المجالس المتخصصة على الرغم من أن الكثير من منظمة التجارة العالميةل
 . التي تجتمع في جلسات خاصةاألعضاء

 



عدد من االتفاقيات المتعددة األطراف عن التجارة في السلع ترعى تكفل لجنة للقيام ببعض 
 نحن نذآر هنا لجنة الصحة و ،على سبيل المثال.  ةالمهام المتعلقة بتطبيق االتفاقية المعين

 تنص بين أشياء  من اتفاقية الصحة والصحة النباتية12:1المادة ). SPS(الصحة النباتية 
 :أخرى

 لتوفير منتدى منتظم بموجب هذا يتم تأسيس لجنة تختص بالصحة و الصحة النباتية
طبيق شروط هذه االتفاقية و سوف تتولي القيام بالمهام الضرورية لت.  لالستشارات

    .ستتوصل اللجنة لقراراتها باإلجماع.   و بشكل خاص بالنسبة للتنسيق،لتعزيز أهدافها
 هيئات شبه قضائية و غيرها من الهيئات الغير سياسية 1-5-4
لدى .  آافة هيئات منظمة التجارة العالمية المذآورة أعاله هم هيئات سياسية بطبيعتهم 

.  ارة العالمية بعض الهيئات الشبه قضائية وغيرها من الهيئات الغير سياسيةمنظمة التج
و هيئة االستئناف الدائمة، تسوية النزاعات المخصصة لغرض هيئات الاألآثرهم شهرة هم 

 لدى منظمة التجارة العالمية ، على الرغم من ذلك25. و يتم مناقشتهم تفصيليا فيما يلي
أفضل مثال .   فهي بالتأآيد غير سياسية،ن شبة قضائية بطبيعتها أن لم تك،هيئات أخرى التي

 تتكون هيئة مراقبة TMB .(26(المراقبة المنسوجات لمثل هذه الهيئات هي هيئة 
المنسوجات من وطنيين من األعضاء الذين يجلسون ليس آممثلين عن بالدهم بل بصفتهم 

                                                                                                     .الشخصية
  

  سكرتارية منظمة التجارة العالمية1-5-5
:  منظمة 61المادة

 التجارة العالمية
 مع فريق عمل يصل إلى ، سويسرا،سكرتارية قائمة في جنيفلدى منظمة التجارة العالمية 

يات للمنظمات الدولية و هذا يجعلها بال شك أحد أصغر السكرتار 27. لعاملين من ا550
 رؤساء  و الذي تم اختياره بواسطة المؤتمر الوزاري، العام-المدير.  الرئيسية

  وواجبات و المؤتمر الوزاري يتبنى أيضا األنظمة التي تحدد السلطات28 .السكرتاريات
باشي و الدآتور س،المدير العام الحالي.  مشرط مكتب المدير العاشروط الخدمة و 

 .2002أيلول /  سبتمبر1تولى المكتب في  ، من تايالند،بانيتشابكدي
 ______ 

  من إعالن الدوحة الوزاري46الفقرة  -24
 6، 4 الجزء ، أنظر أسفل-25
البس8:1المادة  -26 م . من اتفاقية المنسوجات وال

،ة
م

م
م آ و

م (م

-

 فهي مستقلة عن سكرتارية منظمة التجارة ارية هيئ االستئناف ال يشمل هذا الرقم فريق عمل سكرت-27
 وظيفة لمنظمة التجارة العالمية و سكرتاريات 552 المتوفرة بإجمالي 2001يزانية ). أنظر أسفل(العالمية

وظائف الشاغرة ال.   من الوظائف آانت شاغرة أو تحت التوظيف40 لكن، ما يقرب من . هيئة االستئناف
و مقابلة  االنتقاء النهائي للعمالة المتخصصة يتم دائما على أساس اختبار آتابي.  فس المتاح للجميعتخضع للتنا
لية انتقاء العمالة عالية المنافسة.  شخصية  يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بواسطة إعالن عن . ع
يين للحكومات المشارآة في منظمة،الوظائف افة الممثلين الرس يتم اإلعالن .   التجارة العالمية  يوزع على 

نظمة التجارة العالمية  وقع  و يتم اإلعالن عنهم من آن آلخر في ) www.wto.orgعنهم أيضا على 
 .الصحف

 منظمة التجارة العالمية من 7:2 المادة -28
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 : منظمة64المادة

 التجارة العالمية
موظفون رسميون مستقلون و دوليون و  عمل منظمة التجارة العالميةالمدير العام و فريق 

 تعليمات من أي حكومة أو أي سلطة أخرى خارج ا أو يقبلوا الذين لن يسعو،غير متحيزين
رمز الدولي  يلتزمون باحترام المنظمة التجارة العالميةأعضاء . ة العالميةالمنظمة التجار

 و ال يجب أن يسعوا للتأثير منظمة التجارة العالميةلمسؤولية المدير العام و لفريق عمل 
 .عليهم عند تأدية مهام عملهم

 
"  منظمة  هيمنظمة التجارة العالمية ، عادةمنظمة التجارة العالميةمثلما يشير أعضاء في 

األعضاء هم الذين يتخذون القرارات وليس المدير العام أو سكرتارية ".  يديرها األعضاء
 منظمة التجارة العالميةال يتمتع سواء المدير العام أو سكرتارية .  منظمة التجارة العالمية

في  الن يعممنظمة التجارة العالميةالمدير العام و سكرتارية .  بأي سلطات اتخاذ القرار
منظمة في عمليات اتخاذ القرار في " وسيلة تسهيل" أو ’ في" آوسيط أمين" المقام األول 

 قد يبدو بذلك .  باقتراحات إلجراء أو إصالح ما أي منهما نادرا ما يبادر. التجارة العالمية
منظمة التجارة  في امكان المدير العام و سكرتارية ، لكن،أن الدور الذي يقومان به متواضعا

الواجبات .   المشارآة الهامة في مساعدة األعضاء في التوصل التفاق أو قرار،العالمية
هي توفير الدعم الفني و المهني ألعضاء البالد  منظمة التجارة العالميةاألساسية لسكرتارية 

 و تقديم النصيحة لحكومات البلدان ، لمراقبة و تحليل التنمية في التجارة العالمية،النامية
 و توفير البيانات للعامة ووسائل ،منظمة التجارة العالمية  لعضويةاالنضمامغبين في الرا

قانونية المساعدة الداري واإلدعم ال أيضا منظمة التجارة العالميةتتولي سكرتارية .  اإلعالم
 . في عمليات تسوية النزاعات

 
على سبيل ( يفي  لها دور وظأقسام من منظمة التجارة العالميةيتكون نظام سكرتارية 

 أقسام لها دور ،) قسم الخدمات و قسم الوصول للسوق وقسم الزراعة و السلع ،المثال
  أقسام لها دور دعمو) اإلعالميةمثل قسم البيانات و العالقات ( معلوماتي و اتصال متبادل

 يرأس األقسام عادة مدير يقدم). مثل قسم الخدمات العامة و خدمات اللغة و المستندات( 
 .تقاريره  لواحد من أربعة نواب للمدير العام أو مباشرة للمدير العام
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 29  2002تشرين األول / أآتوبرجدول مؤسسات سكرتارية منظمة التجارة العالمية في 
 

 المدير العامهيئة االستئناف  هيئة متابعة المنسوجات
 سوباشي بانيتشباآدي

 
 ب المدير العامنائ
 يرآسا. ر

 نائب المدير العام
 طمسون فلورز. ف

 نائب المدير العام
 رانا. ك

 نائب المدير العام
 أبوت. ر

 
 خدمات إدارية و عامة التنمية و البحث االقتصادي الزراعة و السلع اإلنضمامات

 
 تندات خدمات اللغة و المس إحصائيات TNCالمجلس و  البيانات و العالقات اإلعالمية

 
 الوصول للسوق تدقيق التعاون الفني العالقات الخارجية  الشؤون القانونية

 
 التجارة و البيئة المنسوجات الملكية الفكرية القواعد

 
مرآز البيانات التجارية و   التمويلالتجارة و التجارة في الخدمات 

 المكتبة
 مراجعة السياسة التجارية

 
 معهد التدريب  

 انضمامة و  العضوي1.6
 
 
 

دول و مناطق 
ة جمرآي

  العضوية1.1.6
.  عضوا144 آان عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية ،2002أيلول / من سبتمبر1في 

قائمة األعضاء الحالية يمكن العثور عليها على موقع منظمة التجارة 
 بل أن عضوية منظمة التجارة العالمية ال تشمل فقط الدول). www.wto.org(العالمية

أيضًا مناطق جمرآية لها استقاللية آاملة في التعامل في العالقات التجارية الخارجية و 
انضمامهم  فمن الممكن منظمة التجارة العالمية اتفاقيةالمواضيع األخرى التي تغطيها 

لكن  الذين هم ليسوا دوال و عضاءمثل هؤالء األمثاالن ل.  منظمة التجارة العالميةلعضوية
 و المنطقة جمرآية المستقلة ، الصين،هونج آونجرآية لها استقاللية آاملة هم  جممناطق
باإلضافة إلى اإلتحاد األوروبي الذي هو عضو في .   آينمان و ماتسو وبانجو  ولتايوان

 اتفاقيةمنصوص عليها بشكل خاص في  ،منظمة التجارة العالمية لكن هذه الحالة منفصلة
 دولة في اإلتحاد األوروبي هم 15ل من االتحاد األوروبي و الآ.  منظمة التجارة العالمية

 .أعضاء في منظمة التجارة العالمية
 
 
 

 البلدان النامية

 
ال يوجد تعريف من منظمة التجارة .   هم من البلدان النامية144األعضاء أغلبية آبري في 

ى درجة آبيرة على يعتمد إل" عضو الدولة النامية" وضع ".  للدولة النامية" العالمية 
". نامية" أو بلدان "  متقدمةدول" يعلن األعضاء عن أنفسهم سواء هم .  االختيار الذاتي

 يتمتع أعضاء البلدان النامية بالمعاملة الخاصة والتفضيلية تحت آثير من اتفاقيات منظمة 
_____ 

- www.wto.orgموقع ول على  يوجد هذا الجد29

-
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 لغيرهم من مكني 30. العالمية و يتلقون معاونة فنية من منظمة التجارة العالميةالتجارة 
ما  االعتراض على قرار من عضو ، و هم يقومون بذلك بين حين و آخر،األعضاء

   .لالستفادة من شروط المعاملة الخاصة و التفضيلية المتاحة للبلدان النامية
 

لقد لعب و بشكل متزايد أعضاء البالد النامية في األعوام القليلة الماضية دورا هاما في 
هذه األهمية المتزايدة آانت شديدة الوضوح في جلسة الدوحة في .  منظمة التجارة العالمية

منظمة   و انعكس ذلك على برنامج عمل 2001تشرين الثاني / ري في نوفمبرالمؤتمر الوزا
 .التجارة العالمية الذي تم تبنيه في الدوحة

 
 

 األقل نمواالبلدان 

 
 من البلدان األقل 30 ،2003أيلول /  سبتمبر1 آان هناك في البلدان النامية بين أعضاء من
 بالدول التي تم تعريفها بهذا التعريف ،ألقل نمواالدول امنظمة التجارة العالمية تعرف .  نموا

.  الدول األقل نموا من معاملة خاصة و تفضيلية إضافية تستفيد31. من قبل األمم المتحدة
32 
 

  إجراء االنضمام1-6-2
 
 

منظمة : 11المادة 
المية الع التجارة 

الع

دغ

 
مة التجارة بشكل أساسي وسيلتين لتصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية أقرت منظ
 من اتفاقية منظمة 11و تنص عليها المادة " العضوية األساسية" ’ الوسيلة األولي. العالمية

أن ) واالتحاد األوروبي ( 1947 و تسمح للهيئات المتعاقدة مع جات ،التجارة العالمية
رة ينضموا لمنظمة التجارة العالمية بقبول شروط منظمة التجارة العالمية و اتفاقيات التجا

 المتضمنة( المتعددة األطراف و تنفيذ االمتيازات و االلتزامات للتجارة في السلع والخدمات 
 "جات"االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة  الملحقة ب،الجداول الوطنيةفي 

لقد آان ذلك هو ).   على التوالي)جاتس( و االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات 1994
 .1997آذار / د المتوفر لالنضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية حتى مارسالسبيل الوحي

 
 
 

منظمة : 12المادة 
المية  التجارة 

 
صبح عضوا في منظمة التجارة العالمية من خالل االنضمام وهذه لتالطريقة الثانية لكي 

 ،ة باالنضماملكي تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمي .الوسيلة متاحة بشكل غير محدود
التفاوض بخصوص شروط العضوية مع البالد أو  المنطقة الجمرآية الدولة أويجب على 

يجب على المرشح للعضوية دائما أن .  المناطق الجمرآية التي هي من األعضاء بالفعل
 . و آافة االتفاقيات التجارية المتعددة األطرافيقبل شروط اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

موضوعات مفاوضات العضوية هي االلتزامات الخاصة .  لك ليس مجال تفاوضأن ذ
 يتم التفاوض . بالوصول للسوق و التنازالت التي يجب على المرشح للعضوية أن يقوم بها

 ،لمنظمة التجارة العالميةعند انضمام دولة أو منطقة جمرآية ".  تذآرة القبول" بخصوص 
ء منظمة التجارة العالمية التي تمت حتى تاريخ تستفيد فورا من آافة مساعي أعضا

 في مقابل الوصول ألسواق . انضمامهم لتقليل عوائق التجارة و تعزيز الوصول للسوق
 يجب على العضو الجديد فتح أسواقه ،األعضاء الحاليين التي سوف تتاح للعضو الجديد

ت التي يتوقع من المرشح مدى االلتزامات بالوصول لألسواق و التنازال  .لألعضاء الحاليين
 . الخاصة بهالمالية واالحتياجات التجارية ولالنضمام تقديمها تعتمد على التنمية االقتصادية

------- 
 .5 و الجزء 3.2 أنظر في األسفل، الجزء -30
مة الدول األقل نموا من بين أعضاء منظ.  دولة آدول أقل نموا49 في الوقت الحالي تعتبر األمم المتحدة -31

، تشاد، الوسطي فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقابورآينا التجارة العالمية هم أنجوال، بنجالديش، بنين، 
وي، مالي، موريتانيا، موزنبيق، االآونغو، جيبوتي، جامبيا، آينيا، غينيا بيساو، هايتي، لوزوتو، مدغشقر، م

ال، سيراليون، جزر سليمان، ت ول ميانمار، النيجر، رواندا، السن نزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا، هناك سبعة 
آمبوديا، آاب فردي، الوس، نيبال، ساموا، : وهم . أقل نموا في طريقها لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية

 .باإلضافة إلى بهوتان، إثيوبيا واليمن هم بلدان مراقبة.  السودان و فانواتو
 5 و الجزء 3.2أنظر في األسفل، الجزء  -32
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 من المعتاد أن تطول ،حتى في حالة عدم حدوث مشاآل آبرى.  وقدرته اإلدارية و النظامية

.  ال من ثالثة أعوامأقصر عملية انضمام حتى اليوم استمرت أقل قلي. مفاوضات االنضمام
البطء في .  1987مفاوضات االنضمام مع الجزائر جارية في الوقت الحالي منذ عام 

 .  مفاوضات االنضمام قد واجهت انتقادات جمة
 

أآثر مفاوضات االنضمام .   دولة تتفاوض من أجل االنضمام28 آان هناك ،2002في 
أآثر مفاوضات .  ة العربية السعودية آانت مع روسيا والمملك،اقتصاديا و سياسياأهمية 

لقد استمرت مفاوضات االنضمام مع الصين .  االنضمام صعوبة و أهمية آانت مع الصين
آانون /  ديسمبر11في .   صفحة900 قانوني مكون من باتفاق عام وانتهت 15ما يقرب من 

كي تنضم ل.   أصبحت الصين بشكل رسمي عضوا في منظمة التجارة العالمية،2001األول 
 وافقت على التعهد بالقيام بسلسلة من االلتزامات و ،الصين لمنظمة التجارة العالمية

توقعا للتجارة واالستثمارات أآثر التنازالت الهامة الخاصة بالوصول للسوق و أن تقدم بيئة 
 .األجنبية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية

 
 
 ة العالمية اتخاذ القرار من قبل منظمة التجار1-7
 
 
 
 

 هناك تفرقة بين إجراء ،التجارة العالمية بواسطة هيئات منظمة  القرارباتخاذفيما يتعلق 
عدد من اإلجراءات الخاصة  و عدد من ،افتراضي الذي يطبق آإجراء ،اتخاذ القرار العادي

 .بالنسبة لبعض القرارات الخاصة
ادي1-71 ع-  اإلجراء ال

ع

،

،

،

 
 

منظمة : 9المادة
الميةالتجارة ا  ل

 
 من 1: 9محدد في المادة منظمة التجارة العالمية إجراء اتخاذ القرار العادي بالنسبة لهيئات 

 : التي تنص على ما يلي، منظمة التجارة العالميةاتفاقية
 

خاذ القرار باإلجماع المتبع طبقا سوف تستمر منظمة التجارة العالمية في ممارسة ات
 في المواقف التي ستثناء الحاالت التي ذآر فيها غير ذلكبا.  1947  لعاملجاتالتفاقية ا

 في هذه الحالة سيتم التقرير في هذه المسألة ،ال يمكن الوصول فيها لقرار باإلجماع
 يحق لكل عضو من في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام.  بالتصويت

 قرارات المؤتمر [.... ]أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يكون له صوت واحد
 إال إذا ذآر غير ذلك  المرجحةالوزاري والمجلس العام سوف تتخذ بأغلبية األصوات

 .في االتفاقية أو في اتفاقية التجارة المتعددة األطراف المعنية
 
 على أي باإلجماع أن تتخذ قرارها منظمة التجارة العالميةمن هيئات هيئة يجب على أي  

حالة غياب أي عضو من األعضاء في االجتماع في وقت اتخاذ  في ،موضوع مقدم للبحث
 ،  بمعنى آخر33 . يتم اتخاذ القرار المقترحرسميالقرار و لم يكن قد اعترض عليه بشكل 

 . يتم اتخاذ القرار، على القرار المقترحصريحإذا لم يعترض العضو بشكل 
_______ 

 تجارة العالمية منظمة ال اتفاقية من9 للمادة 1 ملحوظة هامشية 33
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 من اتفاقية منظمة 9:1تنص المادة  باإلجماع،لموافقة ا الوصول إمكانيةفي حالة عدم 

 تحت اإلجراء 34. صوت واحد/ طبقا لمبدأ دولة واحدةالتجارة العالمية على التصويت 
   اتفاقية الجات القديمة،مثلما آان األمر تحت. المرجحالعادي يتم اتخاذ القرارات بإجماع 

                        . انه من النادر جدا أن تقوم هيئات منظمة التجارة العالمية بالتصويت،لكن
 

  إجراءات خاصة1-7-2
 
 

 
 مجموعة من اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات التي  منظمة التجارة العالمية اتفاقيةتحدد

 آافة القرارات التي ،على سبيل المثال.  ن اإلجراء المعتاد الذي تم مناقشته أعالهعتنحرف 
 35. االلتجاء للتصويت ال يمكن ،تتخذها هيئة تسوية النزاعات يتم االتفاق عليها باإلجماع

 منظمة  اتفاقيةقرارات المؤتمر الوزاري أو المجلس العام لتبني تفسير ما لنصوصتتخذ 
 أرباع – ثالث بإجماع أغلبيةالمتعددة األطراف التجارة العالمية أو اتفاقيات التجارة 

 36. األعضاء
ا لم يتمكن تخذ بنفس األغلبية إذتمفروض على عضو ما قرارات التنازل عن التزام 

  37.   يوما90لوصول لإلجماع في خالل فترة متفق عليها ال تزيد عن من ااألعضاء 
 القرارات المتعلقة بالتعديالت 38. القرارات المتعلقة باالنضمام تتخذ بأغلبية ثلثي األعضاء

لوصول من ا إذا لم يتمكن األعضاء ،تتطلب أيضا في معظم األحيان أغلبية ثلثي األعضاء
 القرارات ، أخيرا39.  يوما90ماع في خالل فترة زمنية، التي تصل في العادة لمدة لإلج

ألنظمة المالية تتطلب أغلبية ثلثي األصوات ممثال أآثر من نصف عدد المتعلقة بالميزانية وا
  40. األعضاء

 منظمة التجارة العالمية   ميزانية 1-8
 
 

منظمة : 8المادة
المية الع التجارة 

،

-
م

مم

ال

  بالمقارنة 41.  م ف س143  تبلغ2002 لعام اإلجمالية لمنظمة التجارة العالميةالميزانية 
 تعتبر ميزانية منظمة التجارة العالمية صغيره ،بالميزانية السنوية لغيرها من الهيئات الدولية

و تعكس صغر حكم السكرتارية والمجاالت المحدودة نسبيا ألنشطة منظمة التجارة العالمية 
 .خارج جنيف

 
صتهم من حصيغة أساسها  تتحدد طبقا لمنظمة التجارة العالميةميزانية لمساهمات األعضاء 

 الخدمات و حقوق الملكية الفكرية خالل آخر ثالث سنوات  والتجارة الدولية في السلع
 لكل سنت لألعضاء الذين تصل 0.015هناك حد أدنى للمساهمة يوازي .  ةمتوفرال اتبيانلل

الدول األعضاء .   لكل سنت0.015 التجاري لكافة األعضاء أقل من حصتهم من اإلجمالي
 .منظمة التجارة العالميةميزانية  بالنسبة لمن االتحاد األوروبي لهم النصيب األآبر بكثير

___ 
 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية 1: 9 المادة  في حين أن عضو منظمة التجارة العالمية له صوت واحد-34

 أنه عند استعمال االتحاد األوروبي حقه في التصويت، سيصبح له عدد أصوات مماثل ألعضاء تنص على
 . العالميةمنظمة التجارةدول االتحاد األوروبي الذين هم أعضاء في 

 .تفاهم تسوية النزاعات ل24 المادة -35
نظمة التجارة العالمية9:2 المادة -36   من اتفاقية 
 ية منظمة التجارة العالمية من اتفاق3: 9 المادة -37
  من اتفاقية منظمة التجارة العالمية12:2 المادة -38
  من اتفاقية منظمة التجارة العالمية10 المادة -39
  من اتفاقية منظمة التجارة العالمية3: 7المادة  -40
يزانية -41 يزانية ه تمثل زيادة تصل لما يقرب من سبعة في المئ2002   سكرتارية  لكي تمكن2001 عن 

في استيعاب البناء في منظمة التجارة العالمية من تقديم مساعدة فنية أآبر للبلدان النامية و تساهم بشكل أآبر 
دوحة من المؤتمر الوزاري  هذه البلدان طبقا لما ألزمت به جلسة 
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  اختبر فهمك1-9
 
 

 
  اليوم؟تستمر أهميتهاما هو المنشأ التاريخي لمنظمة التجارة العالمية وألي مدى  -1
 تتكون منها منظمة التجارة العالمية؟ أي االتفاقيات آم عدد االتفاقيات المختلفة التي -2

ات متعددة األطراف التي تسري عند حدوث خالف؟ ما هو الفرق بين االتفاقي
 .  منظمة التجارة العالميةباتفاقيةوالمجمعة األطراف الملحقة 

ما هي األهداف السياسية لمنظمة التجارة العالمية طبقا لمقدمة اتفاقية منظمة التجارة  -3
 ؟ فما همالتحقيق هذه األهدافهنالك وسيلتان رئيسيتان العالمية و

تجارة العالمية؟ أي من هذه الوظائف ما هي الخمسة وظائف الرئيسية لمنظمة ال -4
الدوحة للتنمية؟ ما هو هدف آلية مراجعة السياسة التجارية؟ هل تشرك تخص جولة 

 مؤسسات غير حكومية في أنشطتها؟ منظمة التجارة العالمية بأي شكل
؟ هل هناك تمثيل لكافة األعضاء في ما هي الهيئات الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية -5

ات؟ هل تكرار انعقاد االجتماعات يثير مشاآل معينه ألعضاء البلدان هذه الهيئ
 النامية؟

هل عضوية منظمة التجارة العالمية مقصورة على الدول؟ هل يمكن مقارنة  -6
االنضمام لمنظمة التجارة العالمية لالنضمام لألمم المتحدة؟ آيف تستطيع أي دولة 

 أي تنضم لعضوية منظمة التجارة العالمية؟
تتخذ هيئات منظمة التجارة العالمية في العادة قراراتها؟ متى تلجأ هيئة منظمة آيف  -7

 ، الهند، االتحاد األوروبي،التجارة العالمية للتصويت؟ هل للواليات المتحدة
 آوستاريكا و برآينا فاسو نفس عدد األصوات؟
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 منظمة التجارة العالمية القواعد األساسية لقانون وسياسة -2
 

ة لقانون و يعين القواعد األساسي سيصبح في امكان القارئ أن ،مع استكمال هذا الجزء األهداف
آنظام عالمية الذين هم أساس ما يشار إليه بشكل متعارف عليه  التجارة السياسة منظمة

  .التجارة المتعدد األطراف
  عدم التمييز2-1
 
 

التزام بمعاملة : منظمة التجارة العالمية بعدم التمييز في قانون المبادئ تتعلق يوجد اثنان من 
  42. زام المعاملة الوطنيةو الت) MFN(الدولة األآثر رعاية 

 
التزام بمعاملة 
الدولة األآثر 

 ) MFN(رعاية 
 

 الذي منظمة التجارة العالميةمن عضو ) MFN(يتطلب التزام بمعاملة الدولة األآثر رعاية 
 أن يمنح نفس المعاملة األآثر رعاية لكافة أعضاء ،يمنح معاملة أآثر رعاية لدولة أخرى

 أن يفرق بين شرآاءه في منظمة التجارة العالميةال يسمح لعضو . منظمة التجارة العالمية
 ، على سبيل المثال،التجارة بإعطاء بعض البالد معاملة أآثر رعاية عن غيرهم بالنسبة إلى

التزام بمعاملة الدولة األآثر رعاية هي أهم أآثر .  النظام المحليالوصول للسوق أو تطبيق 
بدون هذه القاعدة لم ولن يمكن لنظام .  التجارة العالميةمنظمة قاعدة منفردة في قانون 

 1المادة (  أنه ينطبق على آل من التجارة في السلع . التجارة المتعدد األطراف أن يتواجد
و التجارة في ) 1994  لعامجاتاتفاقية الاالتفاق العام بشأن التعريفات و التجارة من 

                     43) جاتسالأن التجارة في الخدمات االتفاق العام بش من 2المادة ( الخدمات 
 

 المعاملة الوطنية
 

" بتماثل" أن يعامل  منظمة التجارة العالميةالتزام المعاملة الوطنية يتطلب من عضو 
عندما .   الخدمات أو الخدمات التي يقدمها المورد بشكل متساو،المنتجات األجنبية و المحلية
 هذه المنتجات و خضعت لن ، بمجرد دخولهم السوق المحلي،يطبق التزام المعاملة الوطنية

 ،المحليةلمنتجات من معاملة ل 44 "تماثال" أقل رعاية أو قواعد أقل الخدمات لضريبة 
عضو ال يسمح ل طبقا اللتزام المعاملة الوطنية . الخدمات و الخدمات التي يقدمها المورد

  و المنتجات األجنبية خدماته أو خدمات المورد والتمييز بين منتجاته منظمة التجارة العالمية
الوطنية  لدى التزام المعاملة ،السلععند االتجار في .   الخدمات و خدمات المورد األجنبيو

اتفاقية  من االتفاق العام بشأن التعريفات و التجارة 4: 3 و المادة 3:2المادة ( تطبيق عام 
بالنسبة للتجارة في الخدمات يطبق التزام المعاملة الوطنية للدرجة التي ) 1994لعام الجات 

خدمات تعهد بها صراحة عضو منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بخدمات محددة لمعاملة ال
 من االتفاق العام بشأن 17المادة ( بية و خدمات المورد بشكل متكافئ المحلية و األجن

جدول التزامات معينة  عليها في صمثل هذه االلتزامات ين). التجارة في الخدمات الجاتس
 45. على العضو

 الوصول للسوق 3-2
الخاصة بالوصول يضم قانون منظمة التجارة العالمية على ثالث مجموعات من القواعد  

بقيود على  قواعد تتعلق ، بمعنى التعريفات،قواعد تتعلق بالرسوم الجمرآية: للسوق
 مثل ،غير جمرآية)أخرى( وقواعد تتعلق بحواجز أو عوائق ، مثل الحصص،الكميات

  اإلجراءات الشكلية الجمرآية و ، أنظمة الصحة و الصحة النباتية،عوائق و مستويات فنية
---------- 

-،-، .سلسلة المحاضرات هذه من 83و 36 35 وحدات نموذجية أنظر أيضا -42
)

ال

)

 على التزام 4 في المادة )التربس ينص أيضا اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية -43
 .معاملة الدولة األآثر رعاية

معاملة الوطنية ينطبق على المن، فيما يتعلق بالضرائب-44 منافسة " تجات األجنبية والمحلية التي هي  التزام 
 ".بشكل مباشر أو يمكن استبدالها

  على التزام3 يشرط في المادة) التربس اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية -45
 .المعاملة الوطنية
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هامة للوصول " العدالة"مبادئ الشفافية و  ،عالوة على ذلك  .ممارسات إمداد الحكومات
 .46. الفعال للسوق

 
 الرسوم الجمرآية

 
فرض رسوم جمرآية على االتجار في السلع غير منظمة التجارة العالمية بموجب قانون 

 يدعو البلدان للتفاوض بشأن التخفيض المفيد التجارة العالميةمنظمة  لكن قانونمحظور 
 بالرسوم أو قيود امتيازات تتعلقينتج عن هذه المفاوضات في . للطرفين للرسوم الجمرآية

ألنه بالنسبة لهذه المنتجات التي .  الخاص بالعضو المدرجة في جدول االمتيازات ،التعريفة
 الممكن استمرار الرسوم الجمرآية المطبقة بشكل يتعدى  لم يعد من،يوجد عليها قيود تعريفة

 العام بشأن التعريفات و التجارة  االتفاق1: 2المادة ( الذي آانوا ملتزمين به المستوى 
 47) 1994الجات 

 
 قيود على الكميات

 
 المستوى الذي بتعديلكن ال يسمح لهم ( بينما الرسوم الجمرآية غير محظورة في األساس 

.   ممنوع،على التجارة في السلع، آقاعدة عامة ") QR("القيود الكمية ،)لتزمين بهآانوا م
منظمة  ال يسمح ألعضاء ،مطبقةمن االستثناءات الكثيرة إال إذا آانت أحد االستثناءات 

: 11المادة ( ام الحصص ظبحظر استيراد أو تصدير السلع أو إخضاعهم لن التجارة العالمية
 ،فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات )الجات اتفاقية -ن التعريفات والتجارة االتفاق العام بشأ 1

 بشكل عام عدم هيمكن ما،بالتزامات الوصول للسوق بالنسبة لقطاع العضو الذي تعهد 
 إال في حالة تحديد غير ذلك في الجدول ،االلتزام أو تبني القيود الكمية في هذا القطاع

 ).االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الجاتس من 2: 16المادة ( المعني به 
 

 
عوائق ال تتعلق 

ريفة ع بالت

ال

ال

-

أنظمة الصحة و  و مثل القيود الفنية و المعايير،)NTBs(العوائق التي ال تتعلق بالتعريفة 
 اإلجراءات الشكلية الجمرآية و ممارسات إمداد الحكومات هي اليوم  والصحة النباتية

منتجات و البلدان عوائق أآثر أهمية في التجارة عن الرسوم الجمرآية أو لكثير من البالنسبة 
ي ال تتعلق بالتعريفة محددة في التالقواعد المتعلقة بهم و بغيرهم من العوائق .  قيود الكمية

على سبيل المثال ( الجات  اتفاقية –عدد من نصوص االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة 
اتفاق بشأن أنظمة  مثل ،و اتفاقيات الجات الخاصة) 1994  لعامجاتية المن اتفاق 8المادة 

 فنية أمام التجارةعوائق بالو االتفاق المتعلق ) SPSاتفاقية  (الصحة و الصحة النباتية
في معاملة " التماثل" االتفاقيات األخيرة ال تمنع فقط إجراءات التمييز بين . )TBTاتفاقية (

 فنية أمام التجارةالعوائق على سبيل المثال تتطلب اتفاقية .  المحليةالمنتجات األجنبية و
 لتحقيق قيود أآثر من ضرورية على التجارةأيضا بالنسبة للقيود الفنية أال تكون هذه القيود 

 حماية صحة ،على سبيل المثال( واحدة من أهداف الشرعية للسياسة المذآورة في االتفاقية
بين أشياء تتطلب ) SPSاتفاقية  ( الصحة و الصحة النباتيةأنظمة اقيةاتف 48) اإلنسان وأمنه

 على أسس علمية و ال تكون بدون برهان  أنظمة الصحة و الصحة النباتيةتعتمدأن  أخرى
  49. مؤقتة/ احتياطية األنظمة طبيعة هذهإال في الحاالت التي تكون ( علمي آاف 

 
 الشفافية و العدالة

 
 القواعد والقرارات القانونية بشكل يسمح ،ضاء لنشر آافة قوانين التجارةااللتزام على األع

 فهو أمر هام بالنسبة لهم )أسس الشفافية والعدالة( للحكومات والتجار أن يتعرفوا عليهم 
  االلتزام المفروض على ،و نفس الشيء 50. لضمان الوصول الفعال لألسواق الخارجية

______ 
 . من سلسلة المحاضرات هذه3-8و 3،6 -3،5 وذجيةوحدات نمأنظر أيضا  -46
 لذا ال تنص على قواعد على ، الرسوم الجمرآية غير مفروضة على التجارة في الخدمات و الجاتس-47

 .الرسوم الجمرآية
  من سلسلة المحاضرات هذه3.9وحدات نموذجية  أنظر أيضا -48
 هذه من سلسلة المحاضرات 3.7 أنظر أيضا وحدات نموذجية -49
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 أو إدارية لهذا الغرض، تحكيمه أو تأسيس محاآم قضائية، على،األعضاء تجاه المحافظة 
موضوعية والغير منحازة للقرارات  ال، من أجل المراجعة الفورية،من بين أشياء أخرى

اإلدارية التي تؤثر على التجارة في السلع أو الخدمات ضروري من أجل ضمان سالمة و 
 يجب على األعضاء ، عام بشكل31")العدالة" أسس ( التكهن بمستقبل التجارة الدولية 

لسلع والخدمات التأآد من أن آافة النظم المتعلقة بالتطبيق العام المؤثر على التجارة في ا
    52.  موضوعي وأسلوب خالي من التحيز،تدار بشكل عقالني

 
  الحماية من التجارة الغير عادلة2-3
 
 

 ه لكن، قواعد عامة عن ممارسات التجارة الغير عادلةمنظمة التجارة العالميةال يضم قانون 
الغير "  من التجارة يحتوي على بعض القواعد الفائقة التقنية والتعقيد تتعلق بأشكال معينة

 .هذه القواعد تتعلق باإلغراق والمعونات".  عادلة
 

 اإلغراق
 

 بمعنى إدخال منتج في سوق دولة أخرى بسعر اقل من القيمة الطبيعية لهذا ،اإلغراق
 عندما ،مع ذلك.  منظمة التجارة العالمية أمر مدان لكنه ليس محظور طبقا لقانون ،المنتج

 يسمح قانون ،دد بالتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية لبلد ماأو يهيتسبب اإلغراق 
تي اإلغراق على المنتجات اللمكافحة  لهذا البلد أن تفرض رسوم منظمة التجارة العالمية

االتفاق العام  من 6واعد المعنية محددة في المادة قال.  أغرقت السوق لكي تعوض اإلغراق
 53. اتفاقية مكافحة اإلغراق و،1994بشأن التعريفات والتجارة الجات 

 
 المعونات

 
 تخضع ،مانحة لفائدةمن قبل الحكومة أو جهة عامة عمل مساهمات مالية  بمعنى ،معوناتال

 مثل معوناتبعض ال آقاعدة على ،هناك حظر بشكل عام.  لمجموعة معقدة من القواعد
  .قبل المنتج المستوردمنتج المحلي إعطاء أولوية لل عند تقدم معونات التصدير و معونات
و لكن في حالة تسببهم في تأثير عكسي على  األخرى غير محظورة لمعوناتبعض ا

سحب المعونة أو عليها اتخاذ  يجب على الدولة المانحة للمعونة ،مصالح دولة أخرى
  إذا تقاعست الدولة المعينة في تنفيذ .معوناتخطوات مناسبة إلزالة اآلثار السلبية لهذه ال

 54. فقد يصرح باتخاذ إجراءات مضادة متساوية في الدرجة والطبيعة للتأثير السلبي ،ذلك
 

 محظورة أو غيرها أو هددت بالتسبب في ضرر للصناعة المحلية في معوناتإذا تسببت أي 
على المنتج  رسوم تعويضية يسمح لهذه الدولة بفرض ،للمنتج" مماثل" بلد منتجة لمنتج 

 .مةمعوالمدعوم لتعويض ال
 

 من االتفاق 16 و 6 والرسوم التعويضية محددة في المادة معوناتالقواعد المطبقة على ال
المعونات و اإلجراءات  اتفاقية و آذلك 1994العام بشأن التعريفات والتجارة الجات 

 المعونات المتعلقة بالمنتجات الزراعية  تخضع لقاعد SCM .(55 اتفاقية( التعويضية
   .االتفاقية بشأن الزراعة محددة في و) أآثر تسامحا( 
 

------ 
، و المادة 1994  لعامالجاتاتفاقية  من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة 10:1 أنظر أيضا المادة -50

 . ب من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الجاتس3:1
، و المادة 1994  لعامالجات اتفاقية ات والتجارة من االتفاق العام بشأن التعريف10:1المادة .  أنظر أيضا-51

 . االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الجاتسمن) أ( 6:2
، و 1994  لعامالجاتاتفاقية من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة ) أ (10:3المادة .  أنظر أيضا-52

 .جاتس من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات ال6:1المادة 
 . من سلسلة المحاضرات هذه11-3 أنظر أيضا وحدة نموذجية -53
موجبة للقيام بتصرفات معونات غير "  آان هناك فئة ثالثة مسماة ،2000آانون الثاني /  يناير1 حتى -54

 لم يتفق ، لكن).SCM  اتفاقيةاإلجراءات التعويضيةاتفاقية المعونات و  من 9 و 8محددة في المادة " مضادة
 من اتفاقية 31انظر المادة  ( أسقطتأعضاء منظمة التجارة العالمية على تطبيق هذه القرارات و بالتالي 

 .و اإلجراءات التعويضيةالمعونات 

)

-   . من سلسلة المحاضرات هذه312 أنظر أيضا وحدة نموذجية -55
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 عارضة تالمو القيم  التجارة والمصالح 2-4
 
 ينص قانون منظمة التجارة العالمية ،القواعد واألسس األساسية المذآورة أعالهبعيدا عن  

أيضا على عدد من االستثناءات العامة لهذه القواعد و النظم األساسية لكي تمكن البالد في 
أو المصالح الغير اقتصادية في / ف من وضع المصالح و القيم االقتصادية و بعض الظرو

 56. االعتبار التي تتعارض مع التجارة الحرة
 
  المصالح والقيم الغير اقتصادية المتعارضة 2-4-1
 القيم العامة ، الصحة العامة،حماية البيئةتشمل المصالح والقيم الغير اقتصادية المتعارضة  

االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة الجات  من 20 بناء على المادة . لقوميو األمن ا
 يسمح لألعضاء ، من االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الجاتس14 أو المادة 1994

انه يسمح لهم أيضا باتخاذ إجراءات لتدعيم .  اتخاذ إجراءات لحماية مصالح األمن القومي
.                                    الجزائي المفروض من قبل األمم المتحدةالحظر أو النص تأثير 

 
  المصالح والقيم اقتصادية المتعارضة 20402

 
 التي قد تتعارض مع التجارة تشمل حماية الصناعة المحلية تشمل المصالح والقيم اقتصادية 

المادة .  ن أي تدفق شديد من المنتجات المستوردة الغير متوقع و القاسيمن خطر شديد م
األساليب  و اتفاقية 1994  لعامالجاتاتفاقية االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة  من 19

 في شكل فرض رسوم جمرآية أعلى من (وقائية الوقائية تسمح لألعضاء اتخاذ إجراءات 
 المصالح االقتصادية 57.  حماية مؤقتة للصناعة المحليةلتوفير) السارية أو فرض حصص
ممارسة  و 58مع التجارة هي الحماية الوقائية لميزان المدفوعات األخرى التي قد تتعارض 
 ، قد تنفذ آل البالد هذه االستثناءات و ستسمح لهذه البلدان59. التكامل االقتصادي اإلقليمي

       .   ينحرفوا عن القواعد و األسس األساسية أن،في حالة تعرضهم لظروف خاصة معينة
 

  اختبر فهمك2-5
 
شكل أساس تما هي القواعد األساسية لقانون وسياسة منظمة التجارة العالمية التي  -1 

 نظام التجارة المتعددة األطراف؟
و ) MFN(بمعاملة الدولة األآثر رعاية  االلتزامشترآة بين ما هي السمات الم -2

 التزام المعاملة الوطنية؟ ما هي االختالفات فيما بينهما؟ 
 
 

_________ 
 

-،-، . من سلسلة المحاضرات هذه83و 36 35 أنظر أيضا وحدات نموذجية -56
،م تعلقة بالتجارة في الخدمات-57  . من الجاتس10ادة  أنظر الم بشأن اإلجراءات الوقائية ال

 من 12و المادة 1994 اتفاقية الجات لعام من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة 12 أنظر المادة -58
 .الجاتس

 من 5 و المادة 1994 اتفاقية الجات لعام من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة 24 أنظر المادة -59
 .الجاتس
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آيف يختلف تأثير قواعد منظمة التجارة العالمية األساسية على الرسوم الجمرآية  -3 

 و قيود الكمية ؟ هل قواعد منظمة التجارة العالمية على الحواجز الغير متعلقة
 بالتعريفة هي وحدها التي تمنع التميز بين المنتجات المحلية واألجنبية؟

 هل قواعد منظمة التجارة العالمية تمنع اإلغراق أو المعونات على المنتجات  -4
المستوردة؟ هل تسمح قواعد منظمة التجارة العالمية لألعضاء اتخاذ إجراءات 

 لمكافحة اإلغراق أو البضائع المستوردة المدعومة؟
 في أي ظروف يبرر قانون منظمة التجارة العالمية االنحراف عن ،بشكل عام -5

تسود التجارة الحرة على القواعد األساسية لعدم التمييز و الوصول للسوق؟ هل 
 حماية الصحة العامة بموجب قانون منظمة التجارة العالمية؟
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  الدول النامية في نظام منظمة التجارة العالمية-3
 
 

 األهداف 
 

إلى أي مدى تضع سياسة وقانون منظمة التجارة العالمية في يبين هذا الجزء آيفية و 
المتعلقة بأعضاء الدول النامية وأعضاء الدول الخاصة الحسبان المصالح واالحتياجات 

.   تعدد األطراف الماألقل نموا و مساعدتهم في مجهوداتهم لكي يندمجوا في نظام التجارة
 حاليا بالفعل ألعضاء الدول الممنوحة التفضيليةالمعاملة الخاصة و  تغطي آذلك إنها

                                                                         .النامية والدول األقل نموا
 

 
  الدول النامية تياجاحت االعتراف بمصالح وا3-1

مقدمة منظمة 
المية الع التجارة 

 
 
 
 
 
 

إعالن الدوحة 
 الوزاري 

 
 
 
 
 

 يعترف أعضاء منظمة التجارة العالمية بصراحة ،ظمة التجارة العالمية منفاقيةاتفي مقدمة 
 ،بالحاجة لجهود إيجابية من أجل التأآد من اندماج الدول النامية و خاصة الدول األقل نموا

ون حصة في نمو التجارة الدولية متكافئا مع نفي نظام التجارة المتعدد األطراف و يضم
 األغلبية الكبرى من أعضاء ، آما هو مذآور أعاله80. االقتصادي تطوراحتياجاتهم من ال

لقد أقر ذلك .   منهم من البلدان األقل نموا30ظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية و من
إعالن الدوحة الوزاري  في نهاية الجلسة الرابعة من المؤتمر الوزاري في الدوحة في 

 :لقد ذآر أعضاء منظمة التجارة العالمية ما يلي ،2001تشرين الثاني / نوفمبر
 

 . تستطيع التجارة الدولية القيام بدور رئيسي في تحقيق التطور االقتصادي وتخفيف الفقر
وإننا ندرك حاجة جميع شعوبنا لالستفادة من الفرص المتزايدة ومكاسب الرفاهية التي 

اء في منظمة التجارة العالمية  معظم األعضإن. يحققها النظام التجاري متعدد األطراف
 في قلب برنامج العمل الذي م ومصالحهم نحاول وضع احتياجاتهوإنناهم بلدان نامية، 

يتبناه هذا اإلعالن، وآما ورد في مقدمة اتفاق مراآش سنستمر في بذل الجهود اإليجابية 
نها، ستحصل  البلدان النامية، وبشكل خاص البلدان األقل نموًا من بيأنالمصممة لضمان 

وفي هذا  . على نصيبها من النمو في التجارة العالمية بما يتناسب مع تطورها االقتصادي
 السوق والقواعد المتوازنة وبرامج المساعدة إلى الوصول المحسنة إلمكانيةاإلطار يكون 

 ندرك إننا  . أدوار هامة للقيام بهالهملفنية  التمويل الدائم للمساعدة ا واالمحدد هدفها جيد
لبلدان األقل نموًا والصعوبات الهيكلية الخاصة التي تواجهها هذه خاص باالضعف ال

 في نمواالبلدان في االقتصاد العالمي، ونحن ملتزمون بمعالجة تهميش البلدان األقل 
 الفعالة في النظام التجاري متعدد األطراف، وإننا مالتجارة العالمية وتحسين مشارآته

التي أبداها الوزراء في اجتماعاتنا في مراآش وسنغافورة وجنيف نذآر االلتزامات 
والمجتمع الدولي في االجتماع الثالث لألمم المتحدة حول البلدان األقل نموًا الذي عقد في 

النظام له معنى نحو  ضمان تكامل مفيد ومن أجل لمساعدة البلدان األقل نموًا لبروآسي
منظمة تقوم  أن العالمي، وإننا مصممون على متعدد األطراف واالقتصادالالتجاري 

التجارة العالمية بدورها في االعتماد بشكل فعال على هذه االلتزامات بموجب برنامج 
 61. العمل الذي نقوم بوضعه

 
نظمة -60 عالمية مقدمة اتفاقية  ةالم . الفقرة الثاني،التجارة 

و   الفقرة 2 الفقرة ،WT/MIN(01)DEC/1 ،2001تشرين الثاني /  نوفمبر14 ، إعالن الدوحة الوزاري-61
3. 
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 منذ انعقاد جلسة ، الدول األقل نموا،خاص و بشكل ،مصالح واحتياجات الدول الناميةإن  
في قلب أنشطة و هي و أآثر من أي وقت مضى  ،تمر الوزاري من المؤ2001الدوحة 

 لقد تبنى أعضاء منظمة التجارة ،في جلسة الدوحة نفسها.  اهتمامات منظمة التجارة العالمية
مشاآل التي واجهت ال التي تهتم ب،األمور المرتبطة واالهتماماتقرار بشأن تطبيق العالمية 

يات منظمة التجارة العالمية الناتجة عن جولة أعضاء الدول النامية عند تطبيق اتفاق
اتفاق عن لقد تبنى أعضاء منظمة التجارة العالمية أيضا في الدوحة إعالن 62. أورجواي

الذي أآدوا  ، والصحة العامة)التربس (الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
 الكثير من البلدات النامية و عكس خلفية خطورة مشاآل الصحة العامة التي توجع ،فيه

 التربس ( الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةاتفاق أن ،البلدان األقل نموا
يمكن بل يجب أن يفسر و يطبق بشكل يدعم حق أعضاء منظمة التجارة العالمية في تشجيع 

عمل األوسع لمنظمة و برنامج ال ، في جولة الدوحة للتنمية63. حصول الجميع على الدواء
اهتمامات و احتياجات الدول  ، آانت في الدوحةبصدده، الذي تم االتفاق التجارة العالمية
 في نظام التجارة ، وخاصة البلدان األقل نموا،إن تكامل البلدان النامية.  النامية محورية

لية هي و المجهودات لضمان حصولهم على الحصة األآبر من التجارة الدومتعدد األطراف 
 .  أجندة منظمة التجارة العالميةأواويات

 

(

 
 
 ألعضاء البالد الناميةمعاملة خاصة و تفضيلية  3-2
 
 
 

 
 في نظام التجارة متعدد األطراف ، و خاصة البلدان األقل نموا،تكامل البلدان الناميةلضمان 

 الكثير لىلفعل ع ينص قانون منظمة التجارة العالمية با،و زيادة حصتهم من التجارة الدولية
 مع الوضع في االعتبار احتياجاتهم ،من الشروط في صالح البالد النامية والبالد األقل نموا

 على التزامات أقل أو ، تنص هذه الشروط في أمور عدة،بشكل عام.  و اهتماماتهم الخاصة
 لتفضيليةهذا الجزء يشرح المعاملة الخاصة وا.   مدد أطول للتطبيق والمساعدة الفنية،أبسط

 المعاملة الخاصة مزيد من الجزء التالي يرآز على .  أعضاء البلدان الناميةالممنوحة لكافة
 . للبلدان األقل نمواتفضيليةوال
 

 وافق ،2001تشرين الثاني /  نوفمبر14فيما يتعلق بأمور التطبيق في جلسة الدوحة في 
 :األعضاء على ما يلي

 
 :إلىتم توجيه لجنة التجارة والتنمية 

ضرورية بطبيعتها والتي هي غير لتفضيليةتعيين شروط المعاملة الخاصة وا )1(  
 أن يراعوا المعنى المتضمن القانوني والعملي ألعضاء البالد ،بصفتهاملزمة 

عاملة الخاصة وا  إلى لتفضيليةالمتطورة والبالد النامية في تحويل إجراءات 
 و قرارات يجب أن تكون إلزامية و على األعضاء تعيين أي ،قرارات ملزمة

 2002تموز /  واضحة التخاذ قرار في يوليوالعام بتوصياتلغوا المجلس أن يب

ال

الم
،ال

 
________ 

مبر14 قرار المؤتمر الوزاري بشأن تطبيق األمور  االهتمامات المرتبطة، -62   2001تشرين الثاني /  نو
، WT/MIN(01)DEC/17  

فو

( و التربس ( المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الجوانباتفاقن بشأالوزاري  إعالن المؤتمر -63
  WT/MIN(01)DEC/2 ،2001تشرين الثاني /  نوفمبر14. الصحة العامة
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 ، فاعليةالتفضيلية أآثرالمعاملة الخاصة و فحص أساليب إضافية يمكن بها جعل  )2(

لبلدان مساعدة ا بحيث يمكن ،أن يتم دراسة الوسائل تشمل تدفق أحسن للبيانات
 شروط استفادة من و على وجه الخصوص البالد األقل نموا ألفضل ،النامية

 واضحة العام بتوصيات و أن يتم تبليغ المجلس ،فضيليةالمعاملة الخاصة و الت
  2002تموز / التخاذ قرار في يوليو

 الذي تم تبنيه في الجلسة الرابعة من ،وضع في االعتبار، في سياق برنامج العمل )3(
في بناء قواعد المعاملة الخاصة و التفضيلية  آيفية تضمين ،المؤتمر الوزاري

 64. منظمة التجارة العالمية
 

القرارات  ، نحن نفرق بين الشروط التي تهدف لزيادة فرص التجارة،في هذا الجزء 
 ، النامية في استعمال إجراءات تدعم نموهم االقتصادينالتي تسمح بمرونة للبلدا

 اتخاذ قرارات ضد المنتجات إمكانية قيدشروط تسمح بمدد أطول للتطبيق، شروط ت
 . بالمساعدة الفنيةتعلق و قرارات ت،يةالتي يأتي منشأها من أعضاء بلدان نام

   
 
  زيادة فرص التجارة3-2-1
 
 
 

االتفاق  4الجزء 
العام بشأن 
التعريفات 

  والتجارة الجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بند التمكين
 
 
 
 

 
 الجاتاتفاقية  من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة 4 من الجزء 37:1بناء على المادة 

"  يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية 65 ،نون التجارة و التنميةالمع، 1994 لعام
لها إزالة الحواجز على التجارة في منتجات إعطاء أولوية آبرى لتقليل و " ألآبر مدى ممكن

 عن فرض اإلحجامأهمية تصديرية خاصة حالية أو محتمله ألعضاء البلدان النامية و 
عالوة .  ع أعضاء البلدان الناميةملتعريفة على التجارة تعريفات أعلى أو عوائق ال تتعلق با

  اتفاقية-العام بشأن التعريفات والتجارةاالتفاق   من4 من الجزء 8: 37 المادة ،على ذلك
 ي فمعاملة بالمثلعدم ال يدمج في قانون منظمة التجارة العالمية مبدأ 1994  لعامالجات

 .تطورة و الناميةأعضاء البالد المالمفاوضات التجارية بين 
 :ينص هذا القرار على

تعهدوا بها في مفاوضات  اللتزامات أعضاء البالد المتطورة ال تتوقع المعاملة بالمثل
 .تجارية لتقليل أو تحسين التعريفات و غيرهم من العوائق التجار أعضاء البالد النامية

  
 يفصل ، عادي آبند تمكينيشار له بشكل التفضيلية،المعاملة الخاصة و  بشأن 1979قرار 

  لعام الجات اتفاقية-االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة من 4شكل أآبر شروط الجزء ب
املة الدول األآثر  من ترك التزام معقدمة يسمح بند التمكين ألعضاء البالد المت66، 1994

املة خاصة و مع" رعاية في عالقاتهم التجارية مع الدول النامية مع منح تلك البالد 
 : ينص بند التمكين في الجزء المعني.تفضيلية

     
معاملة خاصة و  قد يمنح األعضاء .  من االتفاقية العامة1على الرغم من شروط المادة 

 .غيرهم من األعضاءعلى  مثل هذه المعاملة تطبيق بدون ، الناميةتفضيلية للبلدان
 

 
 WT/MIN/(01)EC/17 ،قرار فقرة من ال-64
 .1965 األصلي لكنه تم إضافته في 1947 لم يكن جزءا من الجات 4 الجزء -65
66- 26S/203  BISD  
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_______________________________________________________________ 



 
 بالنسبة تفضيالبالتالي يسمح ألعضاء الدول المتقدمة أن يمنحوا البلدان النامية معاملة أآثر  

لنظام األفضليات المعمم  ذلك طبقا قاموا بتنفيذظم أعضاء الدول المتقدمة قد عم.  للتعريفات
ؤتمر األمم المتحدة للتجارة و ، التي تم تبنيه في أول األمر آسياسة من قبل مGSP ال

ببرامج  مغطاةنسبة آبيرة من صادرات الدول النامية .  1968 في UNCTADالتنمية 
ينص . نظام األفضليات المعمم و بالتالي تستفيد من المعاملة األآثر رعاية بالنسبة للتعريفات

متعلقة بالتعريفة و بالنسبة لإلجراءات الغير معاملة خاصة و تفضيلية بند التمكين أيضا على 
هم البعض  بعضتسمح ألعضاء البلدان النامية من الدخول في ترتيبات إقليمية و عالمية بين

 العوائق الغير متعلقة ،من أجل التخفيض المتبادل أو إلزالة التعريفات و تحت ظروف معينة
 .بالتعريفات للتجارة

 
 

االتفاق العام  4المادة 
بشأن التجارة في 

 جاتسالخدمات ال
 

 
مشارآة زيادة "   المعنون،االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الجاتس من 4المادة 
بإجراء مفاوضات بشأن التزامات معينة لتسهيل زيادة مشارآة  ينادي  ،" الناميةالبلدان

 تشير بين أشياء أخرى اللتزامات 4المدة .  الدول النامية في التجارة الدولية في الخدمات
 الوصول لقنوات توزيع وشبكات ،ل للتقنية على أساس تجاريو تتعلق بالوصخاصة

تحرير الوصول للسوق لخدمة مصالح التصدير بالنسبة   و بشكل أآثر عمومية،معلوماتية
جب على أعضاء الدول المتقدمة تأسيس نقاط ي ،2: 4 تحت البند  .ألعضاء البلدان النامية

 للبيانات المتعلقة بتوفير ة ألعضاء البلدان الناميةخدملموردي الاتصال لتسهيل الوصول 
 .الخدمات في األسواق المعنية

 
  إجراءات لدعم التطور االقتصادي3-2-2
 
االتفاق  18مادة ال

العام بشأن 
التعريفات 

 والتجارة الجات
1994 

 
 
 
 
 
 
 

نات و المعا

-

-

 
 
 
 
 

إجراءات األساليب 
 الوقائية 

 
المساعدة " ون ن المع، الجات اتفاقية-أن التعريفات والتجارة من االتفاق العام بش18المادة  

تقر انه قد يكون من الضروري بالنسبة ألعضاء البالد ، "الحكومية في التطور االقتصادي
من أجل تطبيق " اتخاذ إجراءات وقائية و إجراءات أخرى مؤثرة على الواردات" النامية 

 ج و د من ، الجزء أ،بشكل أآثر تحديدا.  صاديبرامجهم وسياساتهم المتعلقة بالتطور االقت
 ألعضاء البالد ، تحت ظروف خاصة، يسمح،"ناشئةالصناعات ال"  قطاعات ،18المادة 

 متعارضة من أخرى للجاتإجراءات  ستعمالاأو امتيازات التعريفة النامية تعديل أو سحب 
"  جزء ،18 المادة  الفقرة ب من،باإلضافة إلى ذلك.  أجل تشجيع تأسيس صناعة معينة

عضاء البالد النامية فرض أل ،رى تحت ظروف خاصةخيسمح مرة أ" ميزان المدفوعات
قيود آمية على االستيراد من أجل الحماية الوقائية لمرآزهم المالي الخارجي و لتأآيد 
 67. مستوى االحتياطيات الكافية لتطبيق برامجهم و سياساتهم المتعلقة بالتطوير االقتصادي

 
 بإمكانية لعب المعونات دور هام في برامج التطور االقتصادي تعترفSCM  تفاقيةا

 الحظر العام على المعونات أنو بالتالي تنص هذه االتفاقية .  ألعضاء البلدان النامية
 1000حسب العدد أقل من يرية ال تطبق على أعضاء البالد النامية التي لديها دخل دالتص

 68. دوالر في العام
 
مح اتفاقية األساليب الوقائية ألعضاء البلدان النامية أن يطيلوا فترة تطبيق اإلجراء تس

 . أآثر من أقصى فترة عادية البالغة مدة ثمانية أعوامالوقائي لفترة قد تصل إلى عامين 
_____________ 

 .1994تفاهم جولة أورجواي عن شرط، ميزان المدفوعات لجات  أنظر أيضا -67
 SCM من اتفاقية 7 و الملحق 272 المادة -68
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 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجاتس

 
 على استيراد منتج ما آان  ثانيةأيضا تطبيق إجراء وقائيمن حق أعضاء البالد النامية 

 69. خاضعا على مثل هذا اإلجراء قبل السماح ألعضاء الدول المتقدمة
 

متطلبات أقل إلحاحا بخصوص  تفرض على أعضاء البالد النامية بشأن الزراعة االتفاقية
عونات على الصادرات الزراعية و من ذلك تعريفات على  م، على سبيل المثال،تقليل

النفقات المتعلقة بالميزانية يطلب من أعضاء البالد النامية تقليل  . الواردات الزراعية
 في المئة 14 و 24لمعونات التصدير و الكميات التي تستفيد من مثل هذه المعونات بنسبة 

.   في المئة على التوالي21 و 36 بنسبة فيضخ التيجب على البلدان المتقدمة.  على التوالي
 بينما ، في المئة24متوسط التخفيض المطلوب في التعريفات على أعضاء البالد النامية آان 
 . في المئة36يجب على أعضاء البالد المتطورة تخفيض التعريفة الخاصة بهم بنسبة 

 
وعات عضو في سبيله  من الجاتس تعترف بأن ضغوط معينه على ميزان مدف12:1المادة 

 صيانة ، من بين أشياء أخرى ،قد يتطلب استعمال قيود لضمان" للتطور االقتصادي 
طبقا هو آما ".  مستوى االحتياطيات المالية آافية لتطبيق برنامجها لتطوير االقتصادي

بالتالي  استعمال قيود ألغراض ميزان المدفوعات 1994  لعامجاتاتفاقية ال من 18مادة لل
 . طبقا لحاالت معينة مسموح بهأمر

 
أن نص على أن عملية تحرير التجارة في الخدمات يجب تجاتس اتفاقية ال من 2: 19المادة 

.  مع احترام واجب ألهداف السياسة الوطنية و مستوى التطوير لألعضاء بشكل فرديتتم 
 ،أقلقطاعات لفتح " مرونة مناسبة" أما بالنسبة ألعضاء البالد النامية يجب أن تمارس 

مشى مع موقفهم بما يت للوصول للسوق التصاعدي تقدم من الصفقات، مع الأقلع اتحرير أنو
 تحقيق أهداف زيادة من أجل للوصول للسوق الظروفمثل هذه  بربطها مع ،التطويري

 .مساهمتهم في التجارة العالمية في الخدمات
 

 
-  للتطبيق مدد أطول3-23
 
 

 ممد أطول
 

 
 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على منح أعضاء البالد النامية ممد أطول تنص آثير من

اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية . لتنفيذ االلتزامات طبقا لهذه االتفاقيات
تأخير في التطبيق ال سمحت ألعضاء البلدان النامية ، على سبيل المثال،)التربس (الفكرية

آان يجب على أعضاء البالد النامية .  2000آانون الثاني /  يناير1تى لقرارات التربس ح
 ، بشأن الزراعةلالتفاقيةطبقا .  2006آانون الثاني / تطبيق قرارت التربس بحلول ا يناير
 لتطبيق ،البالغة ستة أعوام" الطبيعية"  بدال من الفترة ،أمام البالد النامية مدة عشرة أعوام

 70.  بالتخفيضااللتزامات المتعلقة
 

 بمسائل  للمؤتمر الوزاري بجلسة الدوحة الخاص2001تشرين الثاني /  نوفمبر14قرار 
في " الوقت اإلضافي" ضم مجموعة من الشروط األآثر تحديدا للسماح بقرارات يالتطبيق 

 .اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
  ________ 

-  اتفاقية األساليب الوقائية92 المادة -69
-

 

  من االتفاقية بشأن الزراعة152 المادة -70
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___________ _________________________________________________________

 تجات منشأها من أعضاء بالد ناميةقيود علي اإلجراءات ضد من 3-2-4
  

إجراءات مكافحة 

راءات وقائية  إ

 رسوم تعويضية

التي تسمح بإجراءات ضد التجارة العادلة والغير  العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

ن 

 

ر 

 المساعدة 3-2-5

 اإلغراق
 
 
 
 
 
ج
 
 

 

 ،وقائية و اتفاقية األساليب الSCM اتفاقية ، مثل اتفاقية مكافحة اإلغراق،عادلة لألعضاء
تتطلب اتفاقية مكافحة اإلغراق .   إجراءات ضد أعضاء البلدان الناميةاتخاذ إمكانيةتحدد 

" من أعضاء البلدان النامية عند النظر في تطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق أن يعطوا 
 فرض أي رسوم مكافحة  قبل71" الوضع الخاص للبلدان النامية" إلى " اهتماما خاصا
على أعضاء البلدا يجب ، على المصالح األساسية ألعضاء البلدان الناميةاإلغراق تؤثر

 طبقا 72.  لعالجات بناءه طبقا التفاقية مكافحة اإلغراقإمكانياتالنامية أوال استكشاف أي 
 منهيجب عدم تنفيذ اإلجراءات الوقائية على منتج من منشأ أصلالتفاقية األساليب الوقائية 

المعنية في دولة العضو  طالما حصة هذا العضو من استيراد السلعة دولة ناميةبلد عضو 
 من أعضاء الدول النامية SCMاتفاقية   تتطلب73.  في المئة3المستورد ال تتجاوز نسبة 

تقريإنهاء أي استقصاء عن رسوم تعويضية ألي منتج منشأه في األصل دولة نامية بمجرد 
 في المئة من اثنان على المنتج المعني ال تتعدى حةالممنوأن المستوى اإلجمالي للمعونات 

 أو حجم المنتجات المستوردة المدعومة تمثل أقل من أربعة في المئة من إجمالي ،قيمته
 74. الواردات من المنتج المماثل في دولة العضو المستورد

 الفنية
  
 
 

 ،)SPS(تفاقية الصحة و الصحة النباتية االكثير من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تشمل 

  .

 قام أعضاء ،2001تشرين الثاني / ي جلسة الدوحة من المؤتمر الوزاري في نوفمبر 

 من 
 

ن 

__ 

سلع المستوردة لكافة أعضاء البلدان النامية أقل من 

SCM، ستير ا آان يةذا ل ل أصحاب من  
ا
ء ل

 

 اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق ،)TBT(اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة 
 تسوية واتفاقية تفاهم ،، اتفاقية تقييم الرسوم الجمرآية)TRIPS(الملكية الفكرية تريبس 

ألعضاء البلدان الناميةالتي تنص بشكل خاص على المساعدة الفنية  ،)DSU(النزاعات 
 أو قد تمنح ، بواسطة أعضاء الدول النامية، على أساس ثنائي،قد تقدم هذه المساعدة الفنية

 .من سكرتارية منظمة التجارة العالمية
 
ف

" مشروطة"  مفاوضات تحرير التجارة دة فيجديجولة الدول النامية بالمشارآة في 
بالحصول على زيادة ملحوظة من المساعدة الفنية و مجهودات بناءه من أجل تمكينهم

 لذا باشرت. المشارآة الفعالة في الجولة الجديدة و لتسمح لهم باالستفادة الكاملة من النتائج
لقد أدى .  ن النامية بشكل آبير جدامنظمة التجارة العالمية العمل على برنامج يدعم البلدا

البلداأعضاء ذلك لزيادة تفاوضية في ميزانية منظمة التجارة العالمية و المنح السخية من 
نسبة   ارتفعت1998منذ .  لصندوق االئتمان العالمي في أجندة الدوحة للتطوير المتقدمة

___ 2002مستهدف في عام  في المئة لرقم 340األموال المتوفرة للمعاونة الفنية بنسبة 
 من إعالن 4-7 إلى 1-7أنظر أيضا الفقرات .  من اتفاقية مكافحة اإلغراق، العبارة األولي-15 المادة -71

 WT/MIN/(01)SEC/17. الدوحة بشأن مسائل التطبيق
  من اتفاقية مكافحة اإلغراق، العبارة الثانية-15 المادة -72
 إذا آانت ال،لكن. ب الوقاية من اتفاقية أسالي1-9 المادة -73

من  يمكن ، السلعة المعنيةالواردات من في المئة من إجمالي 9 حصة االستيراد بإجمالي أآثر من  في المئة 3
 .تطبيق اإلجراءات الوقائية

ادلكن.  من اتفاقية 10-27 المادة -74 ال نام إ   دان ا الب الحصة  أعضاء
لي الواردات تمثل أقل من   في المئة من إجمالي 9 يصل ألآثر من إجمالي في المئة مع 4الفردية من إجم

منتج المماثل في دولة العضو المستورد من المنتج المعني عندئذ يجب عدم وقت االستقصا، الواردات من ا
  .عن الرسوم التعويضية
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 )CHF -بكود السوق األوربية(  مليون فرنك سويسري 30يصل إلى  

 

                                                                  35 

           

 
)CHFمليون بكود السوق األوروبية (يل أنشطة التعاون الفني بالفرنك السويسري  تمو

 
 
 30                                                              30 

                                                                   25 
                                                                   20 

                          15.1                                 15 
                                  12.6                         10 

                                               8.7    8.7      5 
   

                                                                    0
2002      2001     2000       1999     1998 

 

 
البنك ( التعاون مع غيرها من لمنظمات الدولية د حسنت منظمة التجارة العالمية بشكل آبير 

 ،قسم التعاون الفني ، و بشكل خاص، إدارة التعاون الفني،سكرتارية منظمة التجارة العالمية

 ،السياسة

 

 معهد  و بشكل خاص
 في 

 

 
 

 ،قائمة الحقائق عن التعاون الفني ،أنظر سكرتارية منظمة التجارة العالمية. 
o  ،2002آذار

-
-
 Ibid . فقط116 عدد المشارآين من ممثلي الحكومات في هذه البرامج التدريبية آان 200-
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لق
 )UNCTAD( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،)IMF( صندوق النقد الدولي ،الدولي

 مع البنوك اإلقليمية و المؤسسات اإلقليمية و ،فيما يسمى اإلطار المتكامل للمساعدة) و غيرهم
الموظفين الرسميين الذين ) أ" ( تعتبر منظمة التجارة العالمية .  الحكومات الثنائية المانحةمع 

 منظمة التجارة يقدمون المساعدة من البالد النامية في جهودهم لفهم أفضل لقواعد و إجراءات
 هي من بين أعظم - و آيفية استفادة البلدان النامية من هذه اإلجراءات والقواعد-العالمية

   76" األمور أهمية في عمل المنظمة
 

 سالسل من ،و أآثر من أعضاء البلدان النامية طلب معين من أحد أي في الغالب عل،تنظم
: محاضرات عامة عن نظام التجارة متعدد األطراف و عمل منظمة التجارة العالمية

محاضرات فنية و ورش عمل مع الترآيز على منطقة معينة من القانون التجاري أو 
مثل تبني ( التجارة العالميةمنظمة و البعثات الفنية لمساعدة البالد النامية طبقا التفاقية 

413 نظمت سكرتارية منظمة التجارة العالمية 2003في ). التشريعات أو اإلشعارات التجارية
 77. 2001 في عام 349من األنشطة التعاونية الفنية بالمقارنة 

 
،سكرتارية منظمة التجارة العالميةتنظم أيضا   ،الوة على ذلك ع

 التي أقيمت،هذه الدورات التدريبية.  دورات تدريبية ،2001ي تأسس في  الذ،التدريب
 أسبوعا و تغطي آافة المواضيع المتعلقة بمنظمة 12 تستمر لمدة ،المرآز الرئيسي بجنيف

 من موظفي حكومات أعضاء الدول النامية سوف 300 ،2002  في ،التجارة العالمية
78 ،في قانون و سياسة منظمة التجارة العالمية مكثف على تدريبيحصلون بهذه الطريقة 

 الذي يعتبر أسبوعا ،تنظم منظمة التجارة العالمية أيضا برنامجا يعرف باسم أسبوع جنيف
خاصا يجتمع في هذا األسبوع ممثلين من البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية الذين

، آافة أنشطة منظمة التجارة العالمية جنيفأسبوعطي غي.  ليس لديهم بعثات دائمة في جنيف
 سيتم 2002في .  عروض تقديمية بواسطة مؤسسات دولية أخرى قائمة في جنيفضم و ي

 .ناتنظيم أسبوع جنيف مرت
______ 

2002الرقم المتوقع ل 75- 
.www.wtoعلى /  مارس28 rg  

76 Ibid  
77 Ibid  
1في  78

 
تسو



  
 معلومات في ارة العالمية في ترآيب مراآز شرعت سكرتارية منظمة التج،1997منذ عام 

17 

.المناطق المظللة هي تلك التي بها خدمة مراآز المعلومات

 للمستندات الموظف الحكومي   تسمح هذه المراآز المعلوماتية بوصول 79. البلدان النامية
 تم ،2002آذار / بحلول مارس.  منظمة التجارة العالمية من خالل موقع ،الضرورة فورا

 ، في الكاريبي16 ،يقياأفر في 54 دولة تضم 88 من المراآز المعلوماتية في 109تأسيس 
 و اثنان في ، الالتينيةأمريكا ثالثة في ، في الباسيفيكي10 ، في الشرق األوسط10في أسيا، 

       80. أوروبا الشرقية
 

                                             
 
 
 
 
 
 
  

المعاملة ال  ألعضاء الدول األقل نمواتفضيليةخاصة وال 3-3
  

 ينص قانون منظمة التجارة العالمية على معاملة خاصة ،نسبة ألعضاء الدول األقل نموا

 
  زيادة فرص التجارة3-1

بال
 .إضافية تفضيليةو

3-
  

أن  ينص بند التمكين على أنه يجب على أعضاء الدول المتقدمة ،التجارة في السلعما يتعلق ب

 ،ة

فات 

 أن الجاتس – العام بشأن التجارة في الخدمات االتفاق ينص ،ما يتعلق بالتجارة في الخدمات

 البرامج ،ات بالحاسب اآللي و غيره من األجهزة

آذار /  مارس28 ،قائق المتعلقة بالتعاون الفنيار-80

 

 

في
يمارسوا أقصى تحفظ في السعي ألي امتيازات أو مساهمات في المفاوضات التجارية من 

 في سنغافور1996في الجلسة األولى من المؤتمر الوزاري في .  أعضاء الدول األقل نموا
على اختبار آيفية مساعدتهم في تحسين الوصول ألسواقهم ة وافق أعضاء الدول المتقدم

 إزالة التعريإمكانية يشمل ذلك ،لمنتجات يرجع منشأها األصلي من أعضاء بالد أقل نموا
 .تماما

 
في

شديدة التي تواجه البلدان قدمة أن يضعوا في االعتبار الصعوبة اليجب على أعضاء البالد المت
 _______.األقل نموا في قبول التزامات معينه

تزود سكرتارية منظمة التجارة العالمية الحكوم -79
 .والتدريب المطلوب لتشغيل مراآز البيانات هذه

ية منظمة ال   قائمة الح،تجارة العالميةأنظر سكرت
قع  www.wto.org على الو ،2002
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 ور االقتصادي إجراءات لدعم التط3-3-2
 
  

.  ال تطبق على أعضاء الدول األقل نمواSCMا التفاقية قحظر على معونات التصدير طب

 
  مدد أطول للتطبيق3-3

ال
 تعفي االتفاقية بشأن الزراعة أعضاء الدول األقل نموا من التزام تقليل ، عالوة على ذلك81

 82. التعريفات على الواردات الزراعية و المعونات الزراعية المحلية والتصديرية
 

3-
 
  

 المالية ،القيود االقتصادية ،أعضاء الدول األقل نمواظرا للحاجة الخاصة و متطلبات 
أعضاء 

 /

 
  اختبر فهمك4-

ن
 من حق ، و حاجتهم للمرونة لخلق قاعدة تقنية قابلة للتطبيق،واإلدارية التي يعانوا منها

انب المتصلة بالتجارة من اتفاق الجوتأخير تطبيق معظم االلتزامات تحت الدول األقل نموا 
آانون الثاني /  يناير1 بمعنى حتى ، عام11لمدة ، )TRIPS(حقوق الملكية الفكرية تريبس 

 الحظر على المعونات مشروط باستعمال المنتج المحلي ،SCM بموجب اتفاقية 83. 2006
 يناير1 تىحقبل البضائع المستوردة لن يطبق على البالد األقل نموا لمدة ثمان سنوات بمعنى 

  84. 2003آانون الثاني 

3
  

هل يعترف قانون وسياسة منظمة التجارة العالمية بالمصالح الخاصة و احتياجات  -1
ق 

فرها قانون منظمة التجارة العالمية  التي يوتفضيليةخاصة وال-2

 حراف-3

مية يمنح الدول النامية األعضاء مزيد من -4

 إجراءات ،كافحة اإلغراق-5
 

تحت قانون إضافية  تفضيلية األقل نموا معاملة خاصة و-6

_____
 SCM من اتفاقية 2-27المادة 

 لزراعة-
.  )TRIPS(بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تريبس -

84-
 

 هل آان هناك تطورا إيجابيا أو سلبيا في سيا،أعضاء الدول النامية؟ إذا صح ذلك
 هذا االعتراف؟

ما هي المعاملة ال 
  ألعضاء الدول النامية فيما يتعلق بالوصول ألسواق أعضاء البالد المتقدمة؟

لالنمجال آبير هل يعطي قانون منظمة التجارة العالمية أعضاء الدول النامية  
عن الدول المتقدمة لتطبيق القيود التجارية أو إجراءات انحراف التجارة الذي تم 

 تبنيه لدعم التطور االقتصادي المحلي؟
أي من شروط قانون منظمة التجارة العال 

 ؟2003الوقت لتطبيق التزاماتها ما زالت سارية في 
إجراءات مأي أعضاء بالد متقدمة توقفت عن تطبيق  

من منتجات منشأها من أعضاء بلدان نامية؟ إذاتعويضية أو وقائية ضد الواردات 
 صح ذلك، ألي مدى؟

 الدولتحصلبأي صدد  
 منظمة التجارة العالمية؟

__ 
81- 
 من االتفاقية بشأن ا2-15المادة  82
متصلة اتفاق الجوانب ال من 1-66المادة  83

  يطبق التزام معاملة الدولة األآثر رعاية و التزام المعاملة القومية ،لكن
 SCM من قانون 3-27المادة  
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 39                                                                                  نظرة عامة                     1 -3

 السمات العامة لنظام تسوية نزاعات منظمة التجارة العالمية -4

 
نظام ل الوصول للسمات العامة  سوف يتمكن القارئ من تعيين و،عند استكمال هذا الجزء األهداف

 الماضي 1-
آانون الثاني /  يناير1 الذي يعمل منذ ،نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية

قد 
ت 

 23 و 22طبقا المادة  إلى هذا اليومنزاعات الالتزامهم بأسس إدارة يؤآد األعضاء 
ج ي   اإلجراءاتف

 

 

 .رة العالميةتسوية النزاعات لمنظمة التجا
 

4
 والحاضر

 

 

 و، يعتمد هذا النظام على،على العكس.  إنه ليس نظام جديد.  لم يأتي من فراغ،1995
التزاما ة في سياقاستوعب أآثر من خمسين عاما من الخبرة في حل المنازعات التجاري

 من تفاهم تسوية 1-3 المادة 85. 1947فات والتجارة لعام ياالتفاقية العامة حول التعر
 :النزاعات تنص على

 

التعرال لعام لتزامات االتفاقية العامة حول ارة  القواعد و  و،1947ات والت
  .فصل إلى حد أبعد و يتم تعديله هنا مآما هو

زا تسوية الن1-1-4 عات المتعلقة بالجات

 
 1947جات 

 آمنظمة دولية للتجارة،  لذا لم 1947  لعامجاتاتفاقية ال لم ينظر إلى ،آما شرحنا فيما سبق

: ت

خفق األطراف في حله من خالل التشاور آان ي أي خالف ،1947  لعامجاتالتفاقية البقا 

 

من 
 

1، 

 

 
 

 ،في الواقع.  مفصل على نظام تسوية للنزاعات بشكل 1947  لعامجات التنص اتفاقية
يتعلقان بتسوية النزاعافقط  مختصرين على شرطين 1947  لعامجاتاتفاقية الاحتوت 
 .23 و المادة 22المادة 

 
ط

.  23:2 العاملة طبقا للمادة جات بواسطة األطراف اتفاقية ال معه في أول أيام"التعامل"يتم 
 وتضم أطراف،تكونت هذه األطراف العاملة من ممثلين من آافة األطراف المتعاقدة المعنية

 من أوائل ،لكن.  ت على أساس االتفاق الجماعي في الرأي وآانت تتخذ قرارا،النزاع
 مكونه من ثالثة إلى خمسة"  خبراءهيئة" لى ما يسمى ع الخالف  يعرض آان1950

. جات على أال يكونوا أطرافا في النزاعاتفاقية الالخبراء المستقلين من األطراف المتعاقدة ب
 والتي يجب ،ن من آافة األطراف المتعاقدةو المك،الجاتاتفاقية  تقريرها لمجلس هيئةتقدم ال

ن  التحقيق قبل أن يصيروا ملزميهيئةعليها أخذ الموافقة باإلجماع على توصيات و أحكام 
تسوية النزاعات، التي تطورت على إجراءات و ممارسات .  قانونا على أطراف النزاع

 قد تقدمت بشكل منظم و ألحقت بها قرارات و ،مدار السنين بشكل عملي للغاية المذآورة
983في عام .  التي تم تبنيها بواسطة األطراف المتعاقدةاتفاقيات تتعلق بتسوية النزاعات 

 ، التحقيقهيئة من أجل مساعدة ،قانوني للجات في داخل سكرتارية الجاتتم تأسيس مكتب 
مع مسودة تقرير  ،في آثير من األحيان تكون من دبلوماسيين تجاريين بدون تدريب قانوني

 و زادت ثقة األطراف المتعاقدة في نظام ، تحسنت جودة تقارير اللجنة،آنتيجة لذلك.  هيئةال
____ 

. من اتفاقية منظمة التجارة العالمية16:1لكن أيضا المادة  سوية النزاعاتتفاهم ت  من1-3المادة  -85
 1:1 القسم ،أنظر أعاله -86
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 التحقيق تسهيئة لقد آانت التقارير السابقة ل،خالل الثمانينات 87. التحقيقهيئة 

 
 
 
 

 إجازة قانونية

جاح والفشل  ا

تخدم بشكل 
 التحقيق في استعمال القواعد المعتادة في تفسير القانون هيئاتو بدأت " سابقةآ" متزايد 

 "لفلسفة التشريع الدبلوماسي" المتزايدة  " اإلجازة القانونية"هوداك عن 
م 

النزاعات 
قد عانى النظام من بعض النواقص 

ما 

 
 

 
 تفاهم منظ4-1-2

 
 
 
 
 
 
لن

 .الدولي العام
 

 ،جات منذ الخمسينياتقية الالمعلق باتفانظرا لهذه التطورات في نظام تسوية النزاعات 
يتحدث بوب 

جات تدريجيا من نظااتفاقية اللقد تطور نظام تسوية النزاعات الخاص ب.  جاتالتفاقية ال
سوية  نظام له سمات عديدة من نظام تإلىقوي األساس بواسطة مفاوضات دبلوماسية 

 .نزاعات على أساس القوانين من خالل أحكام قضائية
 

بينما آانت تسوية النزاعات الخاصة بالجات تعتبر بشكل عام ناجحة للغاية في حل 
ب ،شكل آامل أو جزئي بشكل مرضي للطرف الشاآي

أآثر النواقص خطورة .  ل التسعينيات التي أصبحت أآثر حدة في الثمانينات وأوائ،الخطيرة
 و القرار الذي هيئة القرار في تبني تقرير ال، التحقيقاتهيئة في النظام آانت قرار تأسيس

آان من الممكن للطرف .   آان ليقرره مجلس الجات باإلجماع،متيازاتال اسمح بتأجيلي
 يبطل عملية نظام تسوية  تأخير أو تعليق أي من هذه القرارات وبالتالي يشل أوالمدعى عليه
 أصبح مشكلة حقيقية منذ أواخر الثمانينات و هيئةبشكل خاص، تبني تقارير ال.  النزاعات

 آان يعني هيئةتقرير الي ن في امكان الطرف الخاسر أن يمنع تبأنفكرة لواقع في ا.  بعدها
. ن آل األطراف آانت تغرى في أحيان آثيرة أن تصل لنتيجة قد تكون مقبولة مهيئاتأن ال

عالوة على .  فلم يكن االهتمام األول ما إذا آانت هذه النتيجة صحيحة قانونا و مقنعه أم ال
غير قادرة على التعامل مع ذلك، اعتبرت األطراف المتعاقدة أن عملية تسوية النزاعات 

االفتراض آان إن المتجاوب سوف يرفض الكثير من النزاعات الحساسة سياسيا طالما أن 
نتيجة لذلك،.  هيئة أو قد يمنع الطرف الخاسر من تبني تقرير الهيئةالموافقة على تأسيس ال

القيام بتصرفات من إلى ، و بشكل خاص الواليات المتحدة،سعت بعض األطراف المتعاقدة
 . الجات اتفاقيةجانب واحد ضد اإلجراءات التي اعتبروها خرقا لقانون

 

ة العالمية لتسوية النزاعات م التجارة 
 

 
نص  1986في . تحسين نظام الجات لتسوية النزاعات آان في طليعة أجندة مفاوضات جولة أورجواي جولة أورجواي

 : فيما يتعلق بتسوية النزاعات ما يليأورجواياإلعالن الوزاري لبونتا دل أستيه في مفاوضات جولة 

و تنفيذ قدرة  تكون  و مكن  جب أن الجاتالتي
صيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 يجب أن تسعى ،ت بشكل سريع وفعال لمصلحة األطراف المتعاقدةمن أجل تأآيد تسوية النزاعا

 بينما يتم االعتراف ،المفاوضات لتحسين و تقوية القواعد واإلجراءات في عملية تسوية النزاعات
على  قواعد  نظم أآثر فاعلية  أن  ي.    اتفاقيةبالمساهمة  ي

ة للتوقع ومراقبة اإلجراءات التي قد تسهل االمتثال بالتوي الترتيبات الكافتشمل المفاوضات تطوير
 .التي تم تبنيها

____ 
جريدة" 1989 -1948:  ملف إحصائي عن حاالت تسوية الجات للنزاعات" ،هوديك أر أي أيه -87

مينس

_
 

 138 ،1993 ،وتا للتجارة العالمية
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هم تسوية  ت
زاعات  ا

 تمكنت المفاوضات من الوصول التفاق على مجموعة من التحسينات على ،1989بحلول 
 و إطار هيئةاف بحق الشملت هذه التحسينات االعتر.  جات لتسوية النزاعاتاتفاقية النظام 

 التي يشار إليها في العادة ،زاعات
 و تمثل 2 في الملحق باتفاقية التجارة العالمية مرفقة ،DSU أو بتفاهم تسوية النزاعات

ت 

تسوية 

 
التجارة العالمية للنزاعات حتى اليوم4-1-3   تسوية 

 
 
 
 
 
 
 
فا
لن

 

 في أآثر الموضوعات ، لم يتم التوصل ألي اتفاق،لكن.  هيئةالوقت الضيق إلجراءات ال
لم ٌيحل هذا األمر إال في المراحل النهائية من .   باإلجماعهيئةصعوبة و هي تبني تقارير ال

 .هيئةتقارير الالستئناف لالجولة و تم ربطه بتقديم مراجعة ا
 

خاص بالقواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النالتفاهم الإن 
 "

تسوية النزاعات  . هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ من فاهم وجود نظام واضح لتسوية على ينص 
أآثر .   العادة يشار إليه آأحد أهم اإلنجازات لمفاوضات جولة أورجوايالنزاعات و في

التبني الشبه تلقائي ) 1: (الجات لتسوية النزاعات تخصاتفاقية األفكار الجديدة أهمية في نظام 
إطار الوقت الضيق لمختلف المراحل في عملية ) 2(لطلبات التفويض لتأجيل التنازالت 

 مرتبطة بشكل األخيرة الفكرة الجديدة .ئةيه مراجعة االستئناف لتقارير اليةإمكان) 3(النزاعات 
 و يعكس اهتمام األعضاء لضمان جودة عالية لتقارير هيئةآبير بالتبني الشبه تلقائي لتقارير ال

 .هيئةال

منظمة 

  
االستفادة من 

ظام  ا
استمر لما يقرب من ثمان سنوات اآلن وخالل  لتسوية النزاعات منظمة التجارة العالميةم نظا

تشرين الثاني /  يناير1منذ  . أآثر أنظمة تسوية النزاع العالمية في نتائجههذه الفترة آان 

 
ل 
ئي 

ى 

 شكوى مقدمة من - تصنيف الجمارك لقطع الدجاج الخالية من العظم–االتحاد األوروبي 
 ).2002تشرين األول /  أآتوبر11 في مرفوعة) WT/DS269(زيل 

-

لن
 
 
 
 
 
 
 
 

 في أآثر 88.  من النزاعات أمام نظام منظمة التجارة العالمية للحل268عرض  تم ،1995
،زاعات التي تم عرضها على نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالميةمن خمس الن

 أو تم حل النزاع بشكالتشاورتمكنت األطراف من الوصول لحل مرضي للطرفين من خالل 
 التجأت األطراف للتحكيم القضا،في نزاعات أخرى.  االلتجاء للتحكيم القضائيآخر بدون 

 89.  منازعه80يم القضائي هذه قد استكملت في ما يقرب من  التحكإجراءات ، حتى اليومو
 ال يوجد ،تثنائي بشكل اس، و90 التحقيق هيئة نزاع في انتظار 19يوجد في الوقت الحاضر 

 تجرى مشاورات قبل ،و على مستويات مختلفة من الشدة 91. أي نزاع أمام هيئة االستئناف
 حتالتشاور نزاع قيد 209لنزاع و يوجد حاليا التحكيم القضائي بين األطراف المشترآة في ا

 93. وقت الكتابة
 _______ 

 269رقم  -88
البرا

  org.wto.wwwجارة العالمية للنزاعات أنظر للحصول على بيانات عن حاالت تسوية منظمة الت 89
 net.worldtradelaw.wwwو 

أنظر  90 -org.wto.wwwتحديث حاالت تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعات ،  ."
WT/DS/OV/6 هذه النزاعات هي نزاع مرفوع 53-40  ،2001 أيار/  مايو3 بتاريخ  ص أحد

-
 .  من تفاهم تسوية النزاعات5-21حاليا أمام لجنة التحقيق بموجب المادة 

 ". ، تحديث حاالت تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعاتorg.wto.wwwأنظر  91
WT/DS/OV/6 أ 54 ص ،2002 يار/  مايو3 بتاريخ

9-   ". ، تحديث حاالت تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعاتorg.wto.wwwأنظر  2
WT/DS/OV/6 40-1 ص ،2002 أيار/  مايو3 بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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 العالمية النزاعات غرض نظام تسوية منظمة التجارة هدف و 4-2

 من تفاهم 2-3المادة 
 تسوية النزاعات

 : تسوية النزاعات ينص على ما يليتفاهم من 2-3المادة 
 

 

 من تفاهم 3-7ة الماد
 تسوية النزاعات

 من تفاهم 3-3المادة 
 تسوية النزاعات

وفير األمن و مرآزي في ت
ضاء انه يعمل من أجل 

طبقا  وضيح ،حقوق أجل  من  
ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 من تفاهم 3-4المادة 

 تسوية النزاعات
 

  من تفاهم23المادة 
 تسوية النزاعات

 
 
 

عنصر نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات هو 
يدرك األع.  متعدد األطرافالتكهن بمستقبل نظام التجارة 

تالمعنيةالمحافظة على  و التزامات األعضاء  لالتفاقية و  
لدولي لللقواعد المألوفةوط الحالية لتلك االتفاقيات طبقا رالش هيئة  للتفسير القانون 

ال يمكن للتوصيات و األحكام الخاصة بهيئة تسوية ).  DSB(ات تسوية النزاع
 التي تنص عليها االلتزاماتأن تضيف أو تنقص من الحقوق و ) DSB(النزاعات 
 .معنيةالاالتفاقية 

 
 ) DSU( تسوية النزاعات تفاهم من 3-7مادة 

هدف آلية تسوية
ال

حل اضح للو التفضيل الو.  مان حلول إيجابية للنزاعض النزاعات هو 
 المتمشي مع االتفاقياالنزاع ومقبول من طرفي ال . ت المعنية

 
سريعة للنزاعات التي أعضاء منظمة قد اعترف  التجارة العالمية صراحة بأن التسوية ا

ضرورية للعمل الفعال لمنظمة التجا" نشأ من االتفاقيات المعنية
لل

رة العالمية و صيانة 
 

و 
تسوية 

 ،أي إعاقة للوصول لهدف تغطيه االتفاقية أو يصددها طبقا لالتفاقية التي نحن 
التفاهم إجراءات االلتجاء .سيكون 

ت
 منظمةغرض نظام الهدف المعلن و 93" امات األعضاءتوازن السليم بين حقوق والتزال

للنزاعات طبقا للحقوق " لتسوية مرضية" التجارة العالمية لتسوية النزاعات هو للوصول
هدف و غرض نظام  ،  عالوة على ذلك94. ي أسستها االتفاقية المعنيةتااللتزامات ال

لتزامات أو غيرها من إلغاء أو عن تعويض أي انتهاك الاألعضاء بحث النزاعات  هو 
وليس من  ، لتفاهم تسوية النزاعاتمتعددة األطرافإضعاف لمزايا من خالل إجراءات 

 من تفاهم تسوية النزاعات تنص على ما 1-23 المادة 95. واحد طرفخالل تصرفات من 
 :يلي

 
ف عندما يسعى األعضاء لتعويض أي انتهاك اللتزامات أو غيرها من إلغاء أو إضعا

لمزايا
 لهم حق  إلى وااللتزام بقواعد و  

 
ضد ما ي ل
خلف مفاوضات تفاهم ي

  من تفاهم تسوية النزاعات
  من تفاهم تسوية النزاعات4-3المادة  -94

  من تفاهم تسوية النزاعات33المادة 

 

قة بتصرفات الطرف الواحد بواسطة األمم المتحدة جب  تذآر أن االهتمامات المتع
ت واحدة من القوات المحرآة من  آان،عتبر انتهاآا لقانون الجات

 .تسوية النزاعات
 

________ 
3-3المادة  -93

أنظر  -95
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دة   من تفاهم 3-7ا
 تسوية النزاعات

 
 

يعبر تفاهم تسوية النزاعات عن تفضيله الواضح للحلول المقبولة من طرفي النزاع مع 
الحلول  القضائية،و لهذه ا من -3المادة .  بدال

 من طرفي النزاع هو 

 

 هيئةيلة المدى مع الطرف اآلخر من النزاع عن الحل بواسطة 

 
 الحكم القضا4-3

 ال مجال4-3-1         

لما
المفاوضات صول  عن طريق ألحكام ال    حلول 

 الحل المقبولأنفي الجزء المعني على ستشهد بها أعاله تنص لم ا،7
 ".الحل المفضل بوضوح" 
 

 بين طرفي النزاع بغرض الوصول لحلالتشاور يجب أن يبدأ آل إجراء تسوية لنزاع ب،لهذا
ر أآثرخص و األ هو التشاور بواسطة تمن الواضح أن حل النزاعا.   يوافق عليه الطرفان

قب للعالقات التجارية الطووال
   .تحقيق قضائية

 ئي
 حكم القضائي 

 من تفاهم 1-1المادة 
 تسوية النزاعات

 
لدى 

 
نظام 

أعضاء منظمة
 

جارة العالمية للنزاعات تحكيم قضائي على أي خالف بين تسوية منظمة الت
االتفاقيات .  الناشئة تحت ما يسمى االتفاقيات المغطاة  التجارة العالمية

 ، لتفاهم تسوية النزاعات1 في الملحق العالمية المدرجةالمغطاة هي اتفاقيات منظمة التجارة 
ت 
م 

 "

 و  الخاصةالقواعد  هذه،سوية النزاعات
 

 حكم 4-3-2

 من تفاهم 1-2المادة 
 تسوية النزاعات

 
 
 

 و آافة االتفاقيا1994  لعامجاتاتفاقية ال ،يةويشمل ذلك اتفاقية منظمة التجارة العالم
الجاتس و اتفاقية التربس و تفاهاتفاقية  ،المتعددة األطراف الخاصة بالتجارة في السلع

 مترابط منطقيا من ،ينص تفاهم تسوية النزاعات على نظام وحيد 96 ،تسوية النزاعات
 القابلة للتطبيق على النزاعات لتسوية النزاعاتالقواعد الخاصة و اإلجراءات اإلضافية 

 .المغطاةالتي تنشأ تجب أي من االتفاقيات 
 

. بعض القواعد و اإلجراءات القليلة واإلضافية بعض االتفاقيات المغطاة تنص على ،لكن
تفاصيل تسوية النزاع المتعلق بااللتزامات التي تنشأ تحت اتفاقية مصممة للتعامل مع 

 من تفاهم ت2-1بموجب المادة  98" خاصة
"انه هناك تسود على قواعد و إجراءات تفاهم تسوية النزاعات لدرجة  إلضافيةااإلجراءات 

و  بين قواعد و إجراءات تفاهم تسوية النزاعات و بين القواعد ، تضارب، بمعنى،"فرق
 99 .الخاصة واإلضافيةاإلجراءات 

 زاميقضائي إل
 من تفاهم 23-1المادة

ا   ا

 

العالمية لتسوية النزاعات هو ملزم بطبيعته طبقا للمادة 
اهم منظمة التجارة العالمية  يلتزم العضو الشاآي أن يأتي ، المستشهد بها أعاله، 

 . لتسوية النزاعاتمنظمة التجارة العالميةنظام المغطاة إلى بأي نزاع ينشأ تحت االتفاقيات 

من  تحقيق مكافحة اإلغراق بخصوص أسمنت بورتالند -جواتيماال. تقرير هيئة االستئناف 

ا
98-

كن -
 طاةفي

".االتفاقية المغطاة 
 
 
 
 

عات لنز تسوية
 

م الق ال
تف23-1  من

 
ضائي لنظام منظمة التجارة  حك

_____ 
 لتبني قرار من اإلطراف طبقا لشروط هذه هي اتفاقيات مغطاة طبقااتفاقيات التجارة المجمعة  -96

من ).   من تفاهم تسوية النزاعات1 الملحق 0من أجل تطبيق تفاهم تسوية النزاعات  االتفاقيات
 . هي اتفاقية مغطاةإمداد الحكومات ن حاليا فان اتفاقية بين االتفاقيتين المجمعتين الساريتي

97-
تشرين /  نوفمبر25 تم تبنيه في ، WT/DS60/AB/R ،")1 اسمنت -جواتيماال(" المكسيك 

 .64 الفقرة ،1998لثاني 
  Ibid، 66 الفقرة 

 إنها تعم فقط حيث ال يم" ،65 الفقرة 1 أسمنت -رة هيئة االستئناف في جواتيماالسيطمع  99
ةاإلجراءاتلقواعد و اقراءة شروط تفاهم تسوية النزاعات و   التفاقية مغ الخاصة و اإلضا

 آمكملة لبعضها البعض من 
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 من تفاهم 1-6المادة 

 
 من الطرف اآلخر الخيار إال أن يقبل الحكم المدعى عليه ليس أمام العضو قانوني،آأمر 

 ننوه أن المادة ،ير
 : من تفاهم تسوية النزاعات تنص على ما يلي1-

 . التحقيق هيئةع باإلجماع عدم تكوين

فيما يتعلق باألخ.  ةمنظمة التجارة العالمينظام تسوية النزاعات لالقضائي ل تسوية النزاعات
6
 

 تحقيق في أقصى موعد في أخر اجتماع  هيئةبموجب طلب من الطرف الشاآي، تتكون
 إال ،آبند من أجندة هيئة تسوية النزاعاتأوال حيث يظهر الطلب هيئة تسوية النزاعات 

ية النزاعات خالل االجتمافي حالة تقرير هيئة تسو
  

 ليس هناك حاجة ألطراف ،خالف ما يحدث في أنظمة تسوية النزاعات الدولية األخرى
لة الحكمقبل في إعالن مستقل أو اتفاقية مستقت ينشأ تبعا لالتفاقيات المغطاة أن نزاع الذي

حكم في هذا النزاعجارة العضائي لنظام منظم الت لتسوية النزاعات ل االنضمام . المية
 ال

لة  

 

 التوصل لتس4-4

الق
الحكم القضائي اإللزامي لنظام منظمة بلمنظمة التجارة العالمية يشكل موافقة و قبول 

  . التجارة العالمية لتسوية النزاعات
 

 يجب مالحظة أن، منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعاتالقضائي لنظامبالنسبة للحكم 
 .  و ليس استشاريالقضائي،يثير النزاع  النظام

 
 وية نزاعات منظمة التجارة العالمية

ة العالمية لتسوية النزاعات يقتصر على  
  : القريدس–الواليات المتحدة  في حكمتف 

ي ة قدو
 

ق

توصل  ل بمعنى استعمال نظام منظمة التجار،إلىا
 هيئة االستئنا.الدولةأعضاء منظمة التجارة 

 
مقصورة في أول األمر على أن الوصول لعملية تسوية النزاع تأآيد ن من الجيد القد يكو

 تحت اتفاقية منظمة ، هذا الوصول لن يتوفر. على أعضاء منظمة التجارة العالمية
 ، لألفراد و المنظمات الدولية،التجارة العالمية و االتفاقيات المغطاة آما يتوفرون حاليا

ر  مي أو غ  في نزاع ا يمكن لألعضاء أن يصيروا أطراف.  حكوميةسواء آانت حك
اإلجراءاتقد تصبح طرفا ثالثا في " اهتمام جوهري بأمر ما أمام لجنة تحقيق" في حالة 

األعضاء فقط الذين هم  ، طبقا لتفاهم تسوية النزاعات، لذا100.  التحقيق هيئةقبل
رفا ثالثا في مثل هذا النزاع  أو قد أخطروا برغبتهم أن يكونوا ط،أطراف في نزاع ما

  و يكون لهم حق قانوني أن تقوم،لتقديم عرض  لهم حق قانوني،لهيئة تسوية النزاعات
   101. تحقي هيئة  التحقيق بالنظر في هذا العرض بواسطةهيئة
منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات هو نظام تسوية نزاعات بين الحكومات ظام 

 .اجبات أعضاء منظمة التجارة العالميةحقوق وو
يتعلق ن
ب
 

 يام تعمل إجراءاتالق أسباب 4-4-1

هذه تعرض  . ري و لحل النزاعاتبعمل أسباب القيام 
 بالنسبة .  منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعالرجوع لللعضو 

ز
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 سمح ي عندماالشروط إجراءات 
_____ 

آل اتفاقية مغطاة تحتوي على شرط أو أآثر استشا

اعات10 و 9و6و4أنظر المادة ) ملحوظة هامشية في االستشهاد(  -100  . من تفاهم تسوية الن
 :101 الفقرة - القريدس–  الواليات المتحدة،تقرير هيئة االستئناف -101

 
 

3- 



 1-23المادة .  23و المادة 22الشروط المرتبطة بها هي المادة ، 1994 التفاقية الجات لعام 
لعاممن يلي التي،   خاصة الجات  :نص 

  أو،االتفاقية
ط

ل

 
 

أهمية1994  اتفاقية  ما ت لها  على
 

مباشر طبقا لهذه االتفاقية  أي فائدة تعود عليه بشكل مباشر أو غير إن و أي عض اعتقدإذا
 : قد تم اعتراض سبيله نتيجة لما يلي هدف لالتفاقيةأي أو أن تحقيق لت أو عطقد أبطلت

إخفاق أي عضو في القيام بأداء التزاماته طبقا لهذه  - أ
لب من أي عضو  - ب  مع شروط هذه ا متضاربآانتء سوا أخر،تقديم 

  أو ،ر متعارض معهاياالتفاقية أم غ
آخر- ت المرضي امن م ه ا وقف   حق،تواجد أي  لتعديل  ،لعضو  دف  ب

لع م، ع  األعضاء  تقديألمر ضو أو اقتراحات ل روض آتابية أو  
 .اآلخرين التي يجب وضعها في االعتبار

 القيود الكمي-في الهند 
 

 من اتفاقية الجات لعام 23 قدم هذا النزاع، من بين أشياء أخرى بموجب المادة 
أي فائدة تعود عليه بشكل مباشر أو غير 

نظرا إلخفاق أي عضو  أو أضعفتأو 
تبر 

 

 :هيئة االستئنافدعمت  ،ة

لقد
إذا اعتقد أي عضو إن ، 23 للمادة طبقا.  1994

 تقد أبطل 1994عام ة الجات ليالتفاق مباشر طبقا
 تع. 23ه اللجوء إلجراءات تسوية النزاعات في المادة  يمكن،هآخر في أداء التزامات

، قد أبطلت 1994عام ة الجات ليالتفاقالفائدة الناشئة طبقا الواليات المتحدة األمريكية أن 
 المتعلقة بقيود ميزان ا نتيجة إخفاق الهند المزعوم في تنفيذ التزاماتهأضعفتأو 

لذا، آان من حق الواليات.  1994عام  الجات لمن اتفاقيةب  -18المدفوعات طبقا للمادة 
 102.  فيما يتعلق بهذا النزاع23ة المتحدة أن تلجأ إلجراء تسوية النزاعات للماد

 
 و 22االستشارة وتسوية النزاع لمعظم االتفاقيات األخرى تضم إشارة للمادتين صوص 

الصحة و  من اتفاقية 1-11 المادة ،على سبيل المثال.  1994 من اتفاقية الجات لعام 23
 :ا يلي تنص على م،"استشارات و تسوية النزاعات"  تحت عنوان،صحة النباتية

ن

 
ال

 آما تم توضيحهم و تطبيقهم1994 من اتفاقية الجات لعام 23 والمادة 22نصوص المادة 
بواسطة تفاهم تسوية النزاعات سوف يطبقوا على االستشارات و تسوية النزاعات طبقا 

 .  إال إذا تم ذآر خالف ذلك تحديدا بها،لهذه االتفاقية
 

بطال أو إضعاف أي فائدة أو إعاقة تحقيق أي إ ، القيود الكمية-في الهندما آان الوضع 
 عن اإلخالل بأي التزام مطلوب بواسطة ينتجدف، قد و في معظم األحيان سوف 

إضعاف أو إعاقة تحقيق األه.  مغطاة لكن، إبطال أو

آ
االتفاقية ه

داف قد يكون أيضا نتيجة تطبيق أي "  
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ال
 ____ اتفاقية " سواء آان أو لم يكن متعارضا مع نصوص،عضو آخر ألي إجراء

__ 
 المنسوجات و المنتجات ، القيود الكمية على استيراد المنتجات الزراعية- الهند- تقرير هيئة االستئناف-102

 84 الفقرة ،1999أيلول / سبتمبر22، تم تبنيه في WT/DS90/AB/R")  القيود الكمية-الهند("  الصناعية
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 104." وجود موقف آخر
 

 

 أنواع الشكاوى

  المجلستقدير

 "سواء نتيجةعلى حد تحقيق األهداف قد يكون لإبطال أو إضعاف أو إعاقة .  103.  مغطاة

، يجب على الشاآي أن يبرهن على وجود إبطال أو "قف
علق 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نظام منظمة التجارة العالمية ، تسوية النزاعات العالميةير ذلك من أنظمةعلى عكس غ
شكاوى االنتهاك، شكاوى غير متعلقة : " يسمح بثالثة أنواع من الشكاوىلتسوية النزعات 

المو" باالنتهاك، أو شكوى 
 يت فيما106. نت هناك إعاقة للوصول لهدف ماإضعاف أو إعاقة لتحقيق األهداف أو آا

 من تفاهم تسوية النزاعات تنص على ما8-3 من ناحية أخرى، المادة ،"االنتهاك" بشكوى 
 :يلي

يتوفر بها خرق اللتزامات مفترضه طبقا لالتفاقية المغطاة، يعتبر في الحاالت التي 
هذا يعني .   بطالن أو إعاقةمة قضيةآافيا من حيث المبدأ إلقاألول وهلة اإلجراء المتخذ 

وجود افتراض بخرق للقواعد التي لها تأثير مناوئ على أطراف أخرى من في العادة 
 للعضو الذي قدمتاألمراألعضاء في هذه االتفاقية، و في مثل هذه الحاالت، يرجع 

 . رد على االتهامللالشكوى ضده 
 
لم ت
 ي

منظمة التجارة العالمية و غيره من أنظمة تسوية 

" ونية
لب غير 

ة التجارة 

 ◄وية 

حتى اليوم، في الواقع، .  ر من الشكاوىهي أآثر نوع شيوعا بكثيعد شكاوى االنتهاك 
شكوى من 107حدث إال عدد قليل من شكاوى الغير متعلقة باالنتهاك  و لم يتوفر أي

الفرق بين نظام .  كاوى الموقف ش
 108" له أهمية عملية بسيطة" النزاعات في العالم في هذه النقطة قد يكون 

 
فائدة قان" ال يوجد نص توضيحي في تفاهم تسوية النزاعات يتطلب من العضو وجود 

 مثل هذا المتطإن.  من أجل االلتجاء لنظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات
متضمن سواء في تفاهم تسوية النزاعات أو أي نص آخر في أي اتفاقية منظم

 :قررت هيئة االستئناف ما يلي، 3 الموز – في االتحاد األوروبي 109. العالمية
 

حرية آبيرة في تقرير ما إذا آانت لديه رغبة في رفع نحن تعتقد أنه لدى العضو ..... 
عالوة على ذلك، توحي اللغة . حسب تفاهم تسوية النزاعاتاألمر ضد عضو آخر 
 من تفاهم تس7-3 و المادة 1994 من اتفاقية الجات لعام 23المستخدمة في المادة 

__ 
 . من تفاهم تسوية النزاعات1-26 و المادة 1994من اتفاقية الجات لعام ) ب (1: 23 المادة -10
 . من تفاهم تسوية النزاعات2-26 و المادة 1994من اتفاقية الجا لعام ) ت (1: 23 المادة - -10
لجاتس3-23 بموجب المادة -10 .  تبع للجاتسى الموقف غير ممكنة في النزاعات التي تنشأ  شكاو، من 

_
3
ت4
اا5

 من اتفاقية التربس الشكاوى الغير متعلقة باالنتهاك و شكاوى الموقف غير واردة في 2-64المادة 
التفاقية  

باإلجماع .  ر

 Kluwer Law(لدولية،"

 .133 الفقرة ب
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بموجب 
الدول  من صالحية انضمامه النزاعات التي تنشأ تبعا التفاقية التربس خالل فترة خمسة أعوام من

 تنص على أنه في امكان المؤتم الوزاري مد هذه الفترة فقط 3-64المادة .  جارة العالميةمنظمة الت
 .لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لذلك، من الممكن تقديم أي شكوى منهما

 . من تفاهم تسوية النزاعات26 المادة -106
 . الحكوماتإمداد - فيلم و آوريا-أنظر، على سبيل المثال، اليابان -107
المنهج مؤسسات، : نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية"  فيليسيانو، ف، و فان دين بوش، بي-108

تكاثر المنظمات ا، )أدز(  في بلوآر، أم و شرمرز، ألس و الممارسة
International ، 2001( 308، ص. 

ي االتخاذ ا، تقرير هيئة االستئناف-109  و132، الفقرة 3 الموز -ألورو
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 إذا آانالنزاعات انه من المتوقع أن يتخذ العضو بنفسه إلى درجة آبيرة القرار في ما 
 110. أم ال" مثمرا" مثل هذا التصرف سوف يكون 

 
مع  بهيئة  3لجنة 

 
في يتمتع .........  االقتصاد العالميا

ضي طالما أنه عالمية 
تم التفاوض 
 

االستئناف صراحة  ي بيانوافقت  األورو  :  الموز- االتحاد

الشعوب على بعضه البعض  اعتماد مع زيادة .... 
عن الما األعضاء بنصيب أآبر في فرض قواعد منظمة التجارة ال

من المحتمل بشكل أآبر أن أي انحراف في توازن الحقوق والواجبات التي 
111. بشأنها قد يؤثر اآلن أآثر من أي وقت مضى عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر

 
ف
ال

ا ا
ت ا

 
ية 
ي 

 
مشارآة  4-4-2

راعت هيئة االستئناف في تقرير ما إذا آان في امكان  ،3  الموز-االتحاد األوربيي 
 أم ال، حقيقة أن الواليات 1994حدة تقديم ادعاء تبعا التفاقية الجات لعام واليات المت

التحاد األوروبي  لمتحدة األمريكية منتجة و دولة مصدرة مستقبلية للموز، تأثير نظام 
ألسواق الداخلية بالواليات المتحدة للموز و آذلك   الوالياشكوىالمتعلق بالموز على 

 بالتالي، .  آانتا متشابكتين بشكل معقد1994ية الجات لعام فاقاتالمتحدة تبعا للجاتس و
 هذه األسباب تبرير آاف،مع النظر للسببين معا" توصلت هيئة االستئناف للقرار التالي

 ضد نظام استيراد الموز الخاص باالتحاد األوروبي طبقا التفاقالمتحدة للشكوىللواليات 
برغم ذلك، هذا ال يعن" د أضافت هيئة االستئناف مع ذلك،  لق 112." 1994الجات لعام 

عامل أو أآثر من مالحظاتنا في هذه الحالة يمكن أن يكون بالضرورة أن أنه بالضرورة 
  113. " التزامي في حاالت أخرى

 نمن ممثلين غير حكوميي

 
، نظام منظمة التآما ذآر أعاله صديق المحكمة

الحكومات فيما يتعلق بالحقوق 

 
هو نظام تسوية النزاعات بين  النزاعات جارة العالمية لتسوية

حق ليس من .  و االلتزامات ألعضاء منظمة التجارة العالمية
حقوق البيئة و ، الشرآات، المنظمات الدولية و المنظمات الغير حكومية، يشمل ذلك األفراد

138 
Ib 

 20ص 
 
 
 
 

  48                                                                                            تسوية النزاعات                    
____________________________________________________________________ 

 الصناعية، اإلتحاداتو   العمال إتحادات،حقوق اإلنسان المتعلقة بالمنظمات الغير حكومية
 ليس في امكانهم التقدم . االستفادة من نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات

  طبقا للقواعد الحالية، ليس من .العالميةبشكاوى النتهاك حقوق وواجبات منظمة التجارة 
على الرغم .  جراءات أن ُيستمع إليهم أو حق المشارآة، بأي شكل من األشكال، في اإلحقهم

قبول و  و هيئة االستئناف هيئات ال من حقطبقا لقانون الدعوى لهيئة االستئنافمن ذلك، 
 وهيئة هيئاتقبول ال.  تدارس المذآرات المكتوبة المقدمة من أفراد، شرآات أو منظمات

االستئناف لهذه المذآرات، التي يشار لها بشكل متعارف عليه آمذآرات صديق المحكمة 
 قد آانت محل جدال و انتقاد من أغلبية أعضاء منظمة ،")المحكمةصديق " مذآرات( 

 2-3 في وحدات نموذجية  متضمنةمناقشة مفصلة عن هذا الموضوع.  التجارة العالمية
 114.فاالستئناإجراء مراجعة  3-3إجراء اللجنة و 

____ 
 135فقرة  ال3 الموز – تقرير هيئة االستئناف، االتحاد األوروبي -110
 136 الفقرة 3 الموز – هيئة االستئناف، االتحاد األوروبي  تقرير-111
 الفقرة 3 الموز –تقرير هيئة االستئناف، االتحاد األوروبي  -112
113- id
 3-3 و الوحدة النموذجية 20 ص، 2-3 أنظر الوحدة النموذجية -114

 
 
 

 



  أساليب تسوية النزاعات4-5

 
 
 
، من )النزاعات 

  من20 إلى 6

 شاورات

 حكم قضائي

خدمات مكاتب ال
، تصالح الودية

 ووساطة 

.  لتسوية النزاعات
 من تفاهم تسوية 4المادة ( تسوية النزاعات من خالل التشاور يسمح تفاهم تسوية النزاعات 

المادة ( ئة االستئناف  لهذا الغرض و هيهيئاتأحكام قضائية بواسطة خالل 
 من تفاهم تسوية 25المادة ( التحكيم أو من خالل )  تفاهم تسوية النزاعات

الخالف 
 تختبر 2-3 من الوحدة النموذجية 1القسم .  الوصول لحل يتفق عليه بين الطرفين

 

 قد يقرر ،النزاعات
 من 

 ذآر 
 

/ ر
20. 
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م
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التحكيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

يقدم نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات أآثر من أسلوب 

 ).النزاعات
 

عن تفضيل للحلول المقبولة من طرفي آما ناقشنا من قبل، يعبر تفاهم تسوية النزاعات 
 لألحكام القضائية لذا، الرجوع.  األحكام القضائية بدال من الحلول الناتجة عن ،النزاع

 في المدعى عليه يجب أن يسبقها استشارات بين الطرفين الشاآي و هيئةبواسطة ال
هدف ع  م

 .ما قبل التقاضي هذا، األسلوب الدبلوماسي من تسوية النزاعاتتفصيليا 
 

   هيئةمن حق الطرف الشاآي اللجوء للتحكيم من اللمشاورات من حل النزاع،  اأخفقتإذا 
 و 2-3وإذا استأنف أي من الطرفين أحكام اللجنة، تقوم هيئة االستئناف، الوحدة النموذجية 

 . بفحص هذه الوسيلة لتسوية النزاعات الشبه قضائية بالتفصيل3-3
 

من تفاهم تسوية النزاعات  20إلى  4معروضة في المواد وسائل تسوية النزاعات ال
هي الوسائل األآثر استعماال عن غيرها)  و هيئة االستئنافهيئاتمشاورات و تحكيم من ( 

التحكيم السريع تسوية النزاعات لنظام منظمة التجارة العالمية يدعم لكن، .  بشكل آبير جدا
ية  من تفاهم تسو25بموجب المادة .  وسيلة بديلة لتسوية النزاعات آ

20 إلى 4أطراف النزاع اللجوء للتحكيم، و ليس إتباع اإلجراء المعروض في المادة 
في هذه الحالة،  يجب على الطرفين تحديد بشكل واضح األمور .  تفاهم تسوية النزاعات

يجب على األطراف  115. التي تحولت للتحكيم و الموافقة على إجراء معين يتم إتباعه
 من تفاهم تسوية النزاعات، 5-3 بموجب المادة 116. قرار التحكيملموافقة أيضا االلتزام با

، 2001في الجزء األخير من .   مع االتفاقيات المغطاةالتحكيم متفقيجب أن يكون قرار 
 117.  ألول مرة25إجراء تحكيم المادة استخدم أعضاء منظمة التجارة العالمية 

 
 من تفاهم 5 بموجب المادة العالمية،لنزاعات لمنظمة التجارة ينص أيضا نظام تسوية ا

 أن يستعملوا –أن يفعلوا ذلك  إذا اتفقوا جميعا –تسوية النزاعات فيما يتعلق بطرفي النزاع 
حتى يومنا هذا، لم يتم .  المصالحة والوساطة لتسوية النزاع، مكاتب الخدمات الودية

ا عندما2001 إال في 5عليها في المادة ستعمال وسائل تسوية النزاع المنصوص 
خدماتتواجده للمساعدة في تسوية النزاعات من خالل مكاتب الالمدير العام األعضاء ب

 ____.الودية
 . من تفاهم تسوية النزاعات25.2 و 25.1 المادة -115 

  من تفاهم تسوية النزاعات25.3 المادة -116
من قانون حقوق الملكية للواليات المتحدة، ) 5(110 القسم -ةقرار المحكمين، الواليات المتحد -117

 نوفمبWT/DS160/ARB25/1 ، 9 من تفاهم تسوية النزاعات، 25االلتجاء للتحكيم بموجب المادة 
01تشرين الثاني 

 
 

 
 
3- 

  مؤسسات منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات4-6



 
 
 
 

ة تسوية 
زاعات   )DSB(ا

 
 بين المؤسسات المشترآة في تسوية نزاعات منظمة التجارة العالمية، هناك فرق بين فيما

ية النزاعات، 
 منظمة التجارة العالمية التحكيم في 

، تستمر هيئة االستئنافمستوى 
.  عالميةتسوية النزاعات في لعب دورا نشطا في نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة ال

جراءات 

 
 

بينما عهدت.  والمؤسسات المستقلة التي لها طابع عدلي
األولي و هيئة االستئناف في مستوى ال هيئة منالنزاعات ل

 
هيئ
لن

ة تسوالمؤسسات السياسية لمنظمة التجارة العالمية وبشكل خاص هيئ

 العام لمنظمة التجارة  للمجلساألخرىالشخصية ، هي )DSB(هيئة تسوية النزاعات، أو 
يجتمع المجلس العام مثل هيئة تسوية النزاعات لتطبيق القواعد و اإل 118. العالمية

 : من تفاهم تسوية النزاعات تنص على2.1 المادة 119. الخاصة بتفاهم تسوية النزاعات
 و تقارير  هيئات، تبني هيئاتسيكون لهيئة تسوية النزاعات السلطة في تكوين.. ........

صرح بتأجيل التنازالت و تقوم بمراقبة تطبيق األحكام و التوصيات وتهيئة االستئناف و 
 .غيرها من االلتزامات طبقا لالتفاقيات المغطاة

اهم تسوية النزاعات لهيئة تف تهيئة  من تفاهم تسوية النزاعات انه عند2.4تشترط المادة 
 من 120. تسوية النزاعات أن تتخذ قرارا، يجب أن يتخذ هذا القرار دوما باإلجماع

 أو تبنهيئةالقرار المتعلق بتكوين هذا الضروري تذآر أن معظم القرارات الكبرى، مثل 
أو " عكسي"   تقارير هيئة االستئناف، مطلب اإلجماع هو في الواقع مطلب إجماع يئة

يعني أن" العكسيمطلب اإلجماع  121. "سلبي

ي 
وه
ه يجب على تفاهم تسوية النزاعات اتخاذ " "

وية في 
 

 

 1.5.2 القسم أعاله، أنظر -11

 
ار 

 التي تتخذها األخرىالقرارات .   من تفاهم تسوية النزاعات22.6 و 17.14، 16.4، 6.1 أنظر المواد -
هيئة النزاعات  ماع ب

تمريره بعد
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قرار إال في حالة وجود إجماع فيما بين أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم اتخاذ 
ه من المعتاد أن يتواجد على األقل فرد واحد من األعضاء له مصلحة قنبما أ.  قرار

أو تقارير هيئة االستئناف/  وهيئة، لتبني الهيئةة تسوية النزاعات قرارا بتكوين أن تتخذ هيئ
أو للتصريح بتأجيل التنازالت، انه من غير المحتمل أن يكون هناك إجماعا بعدم تبني هذه 

 قرارات بواسطة هيئة تسوية النزاعات في مثل هذه األمور اتخاذو نتيجة لذلك، .  القرارات
عالوة على ذلك، يجب تذآر أن تفاهم تسوية النزاعات .  ألعراض العمليةتلقائي لكافة ا

 محدد تتخذ فيه نطاقه القرارات في مثل هذه " إطار وقت" ينص على ضرورة تواجد 
 122. األمور

 
لذلك للقيام بهذه الوظائف في غضون الوقت  آلما دعي األمر تسوية النزاعاتتجتمع هيئة 

من المتبع أن تجتمع هيئة تسوية النزاعات مرة بشكل.  زاعاتالمحدد في تفاهم تسوية الن
 .منتظم آل شهر باإلضافة إلى عقد اجتماعات خاصة عند الحاجة لعقد اجتماع

_ 
8

 . من تفاهم تسوية النزاعات2.1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمادة 4.2 المادة -119
هيئة تسوية النزاعات أن تقرر باإلجماع علىيجب على "  لتفاهم تسوية النزاعات 1مشية  ملحوظة ها-120

أمر ٌقدم للدراسة، إذا لم يعترض أي عضو حاضر في اجتماع هيئة تسوية النزاعات بشكل رسمي على القر
الذي ." اتخاذه تم 

121
 ".العادي " عاإلجضاء  تسوية تتخذ

  يوما30 على سبيل المثال،  ُيتخذ القرار لتبني تقرير هيئة تسوية النزاعات في خالل -122
هيئة تسوية النزاعات، مثل تعين أ

  
إذا لم يعقد أي اجتماع طبقا لجدول أعمال ).  نزاعات من تفاهم تسوية ال17.14أنظر المادة ( على األعضاء 

أنظر الملحوظة الهامشية(  لهذا الغرض االجتماع مثل هذا انعقادهيئة تسوية النزاعات خالل هذه الفترة، يجب 
وي ف ة النزاعات8 من اهم تس  ). ت

 
 
 
 

 

 ه .  لالستماع وتقرر في النزاعهيئةالنزاعات بطلب من الطرف الشاآي، ستشكل هيئة تسوية  يئة خبراء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيئة االستئناف

 مؤسسات أخرى

 يعتبر أمرا هيئةلذلك، تشكيل ال.  ستتولى هيئة تسوية النزاعات تنفيذ ذلك باإلجماع العكسي
عن جنسية  مختلفة

جاريين أو من 
شكل منتظم  والممارسين للمحاماة بنموظفي الحكومات لكن أيضا من المحاميين األآاديميي

لية 

 الدعاوى
هيئة 

 من 11.2المادة 
جارة 

 
 عات إجراءات تس4-7

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  اتمن جنسيمن ثالثة أشخاص، هيئة آقاعدة، تتكون ال".  تلقائيا" 
هؤالء األشخاص هم عادة من الدبلوماسيين الت.  األعضاء أطراف النزاع

 تحدد اإلجراء عند هيئة بطلب تشكيل هيئةيتم تحديد موضوع بحث ال.  لهيئاتعضوية ال
أن تجري تقييما هيئة إنها مهمة ال. التكوين و الخرق المزعوم لشروط االتفاقيات المغطاة

و ها إيجابيا على األمر، يشمل ذلك تقييما إيجابيا على وقائع الحالة و مدى امكانية تطبيق
فصل عن عمم تحليل 3.2تضم الوحدة النموذجية  .  المعنيةها مع االتفاقيات المغطاةفقتوا

 و موضوع البحث و المستوى المطبق للمراجعة و قواعد سلوك لهيئاتالتأسيس و تكوين ا
 . هيئات و استعمال النشاط القضائي و االقتصاد القضائي بواسطة الهيئةأعضاء ال

 
بخالف .   تسوية النزاعاتهيئاتمن تقارير  لدعاوى المستأنفةتستمع هيئة االستئناف ل

تتكون من سبعة أشخاص، .  ، هيئة االستئناف هي دائمة، فهي محكمة دولية دائمةهيئاتال
يتم تعيين أعضاء هيئة االستئناف بواسطة هيئة تسوية .  يشار لهم آأعضاء هيئة االستئناف

 و يمن حق الطرف الشاآ.  د مرة واحدة فقطالنزاعات لمدة أربعة أعوام، قابلة للتجدي
ستئناف تصر ايق.   فقط طلب إجراءات مراجعة االستئنافالمدعى عليهطرف  ال

حق من .  هيئة أو تفسيرات قانونية قدمتها الهيئةعلى أمور قانونية مذآورة في تقرير ال
تفاصيل آافة .  تاجات اللجنةاالستئناف رفع أو تعديل أو تغير القرارات القانونية و استن

 3.3األمور المتعلقة بعملية مراجعة االستئناف مذآورة في الوحدة النموذجية 
 

بخالف هيئة تسوية النزاعات و هيئة االستئناف، هناك مجموعة أخرى من المؤسسات 
الذين يساهمون في جهود منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات بين واألشخاص 
 من 25 أو 22.6، 21.3تضم هذه المؤسسات واألشخاص محكمون طبقا للمادة .  األعضاء

تفاهم تسوية النزاعات و هيئة مراقبة المنسوجات طبقا التفاقية المنسوجات و المالبس، 
ال من تفاهم تسوية النزاعات و 13مجموعة الدائمة من الخبراء طبقا للمادة 

تية، رئيس هيئة تسوية النزاعات و المدير العام لمنظمة التالصحة و الصحة النبااتفاقية 
 .العالمية

 
عالوة على ذلك، تلعب سكرتارية منظمة التجارة العالمية و سكرتارية هيئة االستئناف 
 .أدوار هامة في توفير الدعم اإلداري والقانوني للهيئات و هيئة االستئناف على التوالي

 

اية النز و

 

______ 

 41 تجارة المستقبل، العالمية، 
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الجدول الموجود في األسفل يبين الخطوات الكبرى في إجراءات تسوية منظمة التجارة  
عالمية  ل 123. للنزاعاتا

_
 

 منظمة التجارة 123

 

 
 
 
3- 



 
 

 )5المادة (الوساطة 

 خالل آافة المراحل
 مكاتب الخدمات الودية، التوفيق

 :ملحوظة 
بم( قد تتكون الهيئة من 

) األعضاء الذين تم اختيارهم
قرار بمعنى (  يوما بعد التأسيس30
 مجموعة المراجعة من الخبراء تسوية النزاعات في تكوير ةهيئ

 )4 ملحق 13مادة 

عنى 
حتى 

(  )هيئة

 اجتماع المراجعة مع الهيئة
 )15.2المادة ( عند الطلب 

 

 

  يوما90بحد أقصى 
 

 : إجمالي لتبني التقرير
  أشهر9عادة حتى 

 شهرا 12، أو )بدون استئناف( 
س الهيئة 

 مراجعة االستئناف
 )16 و 16.4المادة 

 
 

 االستئناف

باالستئناف من تأسي
 لتبني التقرير

 )20المادة ( 

 )
 

 
 

... لتقرير يوما.30..
 
 
 
 
 

90  يوما

 

 
 اع حول التطبيق

 الممكن القيام عمل إجراءات، تشمل 
 الة للهيئة األولية للتطبيق

 )22.7 المادة 

 مشاورات
 )4المادة (

نز
من
إح
 )21.5المادة ( 
 
 

  التحكيمإمكانية
على مستوى إجراءات التأجيل و أسس 

 الرد بالمثل
(  و22.6المادة 

  تأسيس الهيئة
 بواسطة هيئة تسوية النزاعات

)DSB)( 6المادة( 
______________ 

 )7المادة  (حث
8( 

_______
موضوع الب

المادة  ( التكوين
 ة الخبراءفحص هيئ

مع الطرف ) 12المادة (ف  االجتماع مع األطرا
 )10المادة (الثالث 

 مرحلة مراجعة الفترة
الجزء الوصفي للتقرير المرسل لألطراف للتعليق 

 )15.1المادة ( 
المادة ( تقرير الفترة المرسل لألطراف للتعليق 

15.2( 
  لألطرافسل المرالخبراءتقرير هيئة 

النزاعات 
 )جيه ( 12  ف3، ملحق 12.9المادة (

 لهيئة تسوية  المرسلراءالخبتقرير هيئة 
 )آيه ( 12 ف 3، ملحق 12.9المادة (

تقارير(هيئة تسوية النزاع تتبني تقرير 
، يشمل ذلك أي تغيرات في تاالستئناف

/ الهيئة 
قرير الهيئة 

،16.1المادة ( بواسطة تقرير االستئناف  و 16.4 
17.14( 

 بيق                 التط
تقرير الطرف الخاسر من التطبيق المقترح في 

 ) 21.3المادة " ( خالل فترة معقولة من الوقت
 في حاالت عدم التطبيق

ألطراف للتعويض في انتظار التطبيق تتفاوض ا
 )22.2المادة ( الكامل 

 الرد بالمثل
إذا لم يتفق على التعويض، تسمح هيئة تسوية 

ق الكامل النزاعات بال التطبيرد بالمثل في انتظار

 ثل المقابل
هيئة تسوية  إذا لم يتفق على الت

ع 

 )22.2المادة ( 
الرد بالم

عويض، تسمح 
النزاعات بالرد بالمثل في نفس القطاع أو قطا

 )22.3المادة ( آخر أو اتفاقية أخرى 
 

  يوما60
 

بحلول االجتماع الثاني لهيئة 
 تسوية النزاعات

 

إذا طلب 
 )دير العام اختيار هيئة

 

 . أشهر من تكوين الهيئة9تى 

إال 

ة 

 
 

   يوما20 -صفر
 

0 10( +  يوم 2
الم
 
 
 
. أشهر من تكوين الهيئة6
 . أشهر عند االستعجال3
 
ح
 

 يوما من تقرير الهيئة، 60
 في حالة االستئناف

 
 "فترة مقبولة من الوقت" 

يتم  تحديدها بواسطة
 اقتراح عضو

 موافقة هيئة تسوية النزاعات
أو  محكم

هرا تقريبا إذا بواسط ش15( 
 )محكم

 
 

  يوما 30
 "الفترة المقبولة" بعد انتهاء 

 
 
 

تسوية ءات  ) 3(إجراءات الهيئة) 2 (التشاور) 1: ( العالمية للنزاعاتهناك أربعة مراحل إلجرا
الوحدات آل من هذه المراحل تفحص تفصيليا في .  والقراراتإجراءات هيئة االستئناف 

4 و3.3،  3.2النموذجية 

منظمة التجارة
تطبيق التوصيات ) 4(و
3. 

 جراءاتإلل الوقت المطلوب  إطار4-7-1

هو قصر التي تعوق نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات أحد أآثر السمات  و المادة 12.8المادة 
من تفاهم تسوية  12.9

 النزاعات
الوقت الذي يجب على آل
الفترة التي تتولى فيها الهيئ

 124.  خالله من الهيئات و هيئة االستئناف استكمال تقاريرهم
ق ة القيام بفحصها، من تاريخ تكوينها و من تاريخ اتفا

 هو 

ف 

 
    تسوية النزاعات              

أعضائها على موضوع البحث حتى تاريخ التقرير النهائي الذي يقدمه أطراف النزاع،
 إذا لم ترى الهيئة إنها ال تستطيع إصدار 125. آقاعدة عامة ال يزيد عن ستة أشهر

 التقرير خالل ستة أشهر، يجب عليها أن تخطر هيئة تسوية النزاعات آتابة بأسباب هذا 
---- 
 3.12أنظر الوحدة النموذجية .  تنص على إطار وقت أقصر في حاالت معينةSCMاقية  الحظ أن اتف-124
 من تفاهم تسوية النزاعات في حاالت طارئة، و تشمل تلك المرتبطة بالسلع االستهالآية، سو12.8 المادة -125

ستعجال اإلجراءات أقصى جهد ال تهدف الهيئة إلصدار تقريرها ألطراف النزاع في خالل ثالثة أشهر و سوف تبذل
ألآبر قد ). من تفاهم تسوية النزاعات4.9 و المادة 12.9المادة ( ر ممكن 
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و  126. من تشكيل الهيئة لتمرير التقرير على األعضاء عن تسعة أشهر
 
 
 
 
 
 

 تفاهم 17.5المادة 
 اعاتتسوية النز

ال يسمح في أي حالة من األحوال أن تزيد الفترة .  التأخير و الوقت المتوقع لتقديم التقرير
مع ذلك الفترة التي 

ا التي تم اتخاذهتحكم فيها الهيئة على اتساق اإلجراءات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية 
 من تفاهم تسوية النزاعات هي أآثر 21.5لالمتثال للتوصيات و القرارات طبقا للمادة 

ن 

يجب 

 عندما تعتقد هيئة االستئناف 127.  مرير هيئة االستئناف لتقريرها
 يوما، يجب عليها أن تخطر هيئة تسوية 60 ال يمكن أن تقدم تقريرها في خالل ها

 
 سرية اإل4-7-2

 يوما م90في مثل هذا اإلجراءات، يجب على الهيئة تمرير تقريرها في غضون .  قصرا
 .تاريخ تحويل األمر لها

 
ال ة فيما يتعلق بإجراءات هيئة االستئناف، ينص تفاهم تسوية النزاعات أنه آقاعدة عام

 من أطراف النزاع  يوما من تاريخ اإلخطار الرسمي لطرف60على اإلجراءات أن تتعدى 
بقراره باالستئناف حتى ت

أن
.  ابة بأسباب التأخير مع ذآر الوقت المتوقع للفترة التي سيتم تقديم التقرير فيهاالنزاعات آت

 . يوما90ولن تزيد هذه المدة في أي حال من األحوال عن 

 جراءات

 

االجتماعات 
 واالستماع

 و التشاور  .تتسم آذلك بسريتهامنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات 
تعقد اجتماعات هيئة تسوية .   مراجعة االستئناف آلها سريةإجراءاتالهيئة و 

ية لهيئة االستئناف آلها تتم خلف أبواب هالنزاعات و الهيئات و جلسات االستماع الشف
 المكتوبة للهيئة أو هيئة االستئناف بواسطة األطراف واألطراف العروضآافة .  مغلقة

.  ل علني

ى أي 

هو 

 فرض -تقرير هيئة االستئناف، الواليات المتحدة:  الهرمونات-
كر

قر
 

 
 
 
 

 

 
 التقارير، عرض

إجراءات 
 إجراءات

 

 بشكالخاصة اعروضه قد تنشر بعض األطراف 129. من النزاع آلها سريةالثالثة 
، معظم )مثل الواليات المتحدة( يقوم بعمل ذلك القليل من األعضاء بشكل نظامي بينما 

أنه يجب علتفاهم تسوية النزاعات ينص .   سريةعروضهااألطراف تختار أن تحتفظ ب
للهيئة ملخصا غير سري من البيانات المتضمنة في طرف من أطراف النزاع أن يقدم 

التقرير عند طلب أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية و يمكن اإلفصاح عنه بشكل 
لكن، ال ينص هذا الشرط على موعد نهائي لتقديم هذا الملخص السري و لذلك ف.  علني

 .غير فعال بشكل آبير
___________ 

 .فاهم تسوية النزاعات من ت12.9 المادة -126
ملحة، و تشمل التي تتعلق بالسلع االستهالآية، في الحاالت ال.   من تفاهم تسوية النزاعات17.5المادة  -127

 4.9 و المادة 17.5المادة ( سوف تبذل هيئة االستئناف آل جهد ممكن لإلسراع باإلجراءات ألقل فترة ممكنه 
نزاعات ية اهم تسو ال )ف من ت

ه128 - يئة االستئناف، االتحاد األوروبي تقرير
بوني منالمدلفن و منتجات تعويضية على الرصاص  رسوم  منشأه من المملكة البزموث الذي الفوالذ ال

/  يونيو7 تم تبنيهم في، WT/DS138/AB/R، ")2 الرصاص و البزموث -الواليات المتحدة( المتحدة 
ير هيئة االستئناف، تايالندسبستوس،  ا- االتحاد األوروبياالستئناف،تقرير هيئة .  2000حزيران   -و ت

ق  ا مكافحة إلغرام القطاعات من الحديد أو فوالذ رسو    من H -حزمغير سبكي و على الزوايا، األشكال و
 .2004نيسان /  أبريل5 تم تبنيهم في H- .( "WT/DS122/AB/R حزم تايالند(" بورتالند 

 . من تفاهم تسوية النزاعات3 الفقرة 3 و ملحق 17.10، المادة 18.2 المادة -129
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 ارير

طراف النزاع ألانه مصدر فقط هيئة و تقرير الهيئة النهائي الخاص بال الفترة تقريرطالما أن 
مستند عام فقط عندما يمرر على آافة أعضاء يصبح تقرير الهيئة النهائي .  فهم سري أيضا

نهائي المصدر 
سري بخالف تقارير الهيئة، "   علألطراف  يستمر

 
تعويضات ل 4-8

التق
في الواقع، مع ذلك، تقرير الفترة و التقرير ال.  منظمة التجارة العالمية

ادة ال   و .  لإلعالم" يتسربلمدة طويلة
 على آافة اتصدر أوال لألطراف ثم بعد ذلك بأسابيع يتم تمريرهتقارير هيئة االستئناف ال 

مرر لكافة أعضاء تصدر لألطراف و تمن حيث المبدأ .  أعضاء منظمة التجارة العالمية
 .صبح في نفس اللحظة مستند عامتمنظمة التجارة العالمية في نفس الوقت و 

 خرق قانون منظمة التجارة العالمية

 
أو هيئة االستئناف أن إي إجراء  /أو يجب أن يتم عمله إذا استنتجت الهيئة و ما الذي يمكن  تفاهم 3.7المادة 

   تسوية النزاعات ينص من تفاهم3.7المادة ؟ 
 

آللية تسوية النزاعات هو عادة ضمان حل متفق عليه من الطرفين، أول هدف  غياب عند

ا

 تسوية النزاعات
 مع قانون منظمة التجارة العالميةيتعارض

 

 مع شروط أي من االتفاقيات منسجمة غير ثبت إنهاانسحاب اإلجراءات المعنية إذا 
لشرط التعويض إذا آان االنسحاب الفوري من اإلجراء غير فقط يجب أن نلجأ .  المغطاة
 آإجراء مؤقت في انتظار انسحاب هذا اإلجراء الذي يتضارب مع االتفاقية عملي و
للعضو الذي يلجأ إلى إجراءات تسوية  آخر ملتجأ ينص عليه هذا التفاهم.  المغطاة

 تأجيل طلب التعويضات أو التزامات أخرى طبقا لالتفاقيات إمكانيةلنزاعات هو 
هيئة تسوية  سماح مع مراعاة المغطاة على أساس تمييزي في مقابل عضو آخر،

  .النزاعات لمثل هذه اإلجراءات
 
نال
 

المغطاة،  سوف مع
 131،  بتعديل اإلجراء ليتمشى مع االتفاقية130 بأن يقوم العضو المعني توصي

 التي و هيئة االستئناف بعض األساليب

 : م تفاهم تسوية النزاعات تنص على19.1مادة 

 الهيئة أو هيئة االستئناف أن اإلجراء متعارض  االتفاقية قررعندما ت

للتوصيات التي تقدمها، قد تقترح الهيئة أباإلضافة 
 .تمكن العضو المعني من تطبيق التوصيات

 
 : من تفاهم تسوية النزاعات يضيف لذلك21.1لمادة 

 
 االلتزام الفوري بتوصيات أو قرارات هيئة 

.لنزاعات لفائدة آافة األعضاءالحل الفعال ل

ا

تسوية النزاعات ضروري من أجل ضمان 
 

 
 لى الرغم من ذلك، إذا آان من غير الممكن االلتزام الفوري بتوصيات و قرارات هيئة 

 .مت فيه الهيئة أو هيئة االستئناف بتوصيات لكي يتبعها0
 أو أي اتفاقية أخرى 1994رض إلخالل التفاقية الجات 
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ع
_______ 

هو طرف في النزاع الذي تقد" العضو المعني " -13
ي ال تتع فيما يتعلق بالتوصيات في الحاالت الت-13 1

 26مغطاة، أنظر المادة 

 
 
 



 

 
 
 

رة المعقولة يمكن أن يتم االتفاق بصددها من الطرفهذه الفت132. يقوم بذلك
في الحاالت التي يتم فيها تحديد فترة .  التحكيم الملزم من خالل اتحديده  

 

 تفاهم 22.1المادة 
 تتسوية النزاعا

تسوية النزاعات العضو المعني فترة معقولة من الوقت لكي هيئة منح تستسوية النزاعات، 
ين أو يتم 

معقولة من الوقت 
فيما .   133.  شهرا و أسبوع واحد15ة أشهر و تاسطة التحكيم، فتحدد ما بين سللتطبيق بو

 22.1 المادة ،التعويض في حاالت التعارضو ) لألضرار المستقبلية( يتعلق بالتعويض 

 .راء متمشيا مع االتفاقيات المغطاة

 

 :تنص على 
 

 هي إجراءات مؤقتة تتوفر في حالة أن التعويض و تأجيل التنازالت أو التزامات أخرى
ال يفضل لكن، .  ن تطبق في خالل الفترة المعقولة من الوقتالتوصيات و األحكام ل

توصية التعويض أو تأجيل التنازالت أو غيرها من االلتزامات على التطبيق الكامل ل
ليصبح اإلج

 
. ال ينص تفاه تسوية النزاعات بشكل صريح على تعويض األضرار التي تم تكبدها  134م

 
 
  اختبر فهمك4-9

 

 التي لها داللتها نظام الجات لتسوية النزاعاتفي العالمية للنزاعات؟  ما هي أآثر التغيرات 
 تفاهم تسوية النزاعات؟ل بالنسبة

زاعات في تسوية النزاعات، طبقا لتفاهم تسوية ما هو قصد و هدف نظام منظمة تسوية الن -2
 طبق تفاهم تسوية النزاعات؟يالنزاعات؟ على أي نزاعات 

طراف على أمة التجارة العالمية للنزاعات  التحكيم اإللزامي لنظام تسوية منظهي عواقبما  -3

4- 

 ؟
ضاء؟ أعطي نظرة عامة قصيرة -6

جب 
 مخالف لقانون منظمة التجارة األجراءتوصلت الهيئة أو هيئة االستئناف الستنتاج أن 

 
___ 
132-
 أنظر-133
134- 
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 صلة بتسوية منظمة التجارة ا له1994  لعاملجاتالتفاقية اإلى أي مدى تسوية النزاعات طبقا  -1

 النزاع؟
 متى يتمكنوننظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات؟من من الذي يمكنه أن يستفيد  

 االستفادة من النظام؟
 والتحكيم، أي وسائل أخرى لتسوية النزاعات يدعمها نظام تسوية النزاعاتالتشاوربخالف  -5

ما هو دور هيئة تسوية النزاعات في حل النزاعات بين األع 
ما الذي يمكن أو وا.  عاتللمراحل المختلفة إلجراءات منظمة التجارة العالمية لتسوية النزا

عمله إذا 
 العالمية؟

__
  من تفاهم تسوية النزاعات21.3 المادة 

 3.4 الوحدة النموذجية 
Ibid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- 



  األعضاء من البلدان النامية-5

 
 األهداف

 
تسوية منظمة التجارة العالمية ليختبر هذا الجزء استفادة أعضاء البلدان النامية من نظام 

ألعضاء البلدان 
 تفاصيل أآثر عن هذه . النامية في إجراءات تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعات

يصف .  3.4، و 3.3، 3.2 في الوحدات النموذجية تجدهاالتفضيلية و 
 في تسوية شارآون المأيضا هذا الجزء الدعم الذي قد يحصل عليه أعضاء البلدان النامية

منظمة التجارة العالمية للنزاعات من سكرتارية منظمة التجارة العالمية و المرآز 

 
 االستفادة 5-1

 الممنوحة لتفضيليةلخاصة واو يصف بشكل عام المعاملة االنزاعات 

المعاملة الخاصة 

 .االستشاري لقانون منظمة التجارة العالمية و مصادر أخرى

 من نظام تسوية النزاعات

 
ات 

مع ذلك، لقد لجأ .  ي
أعضاء البلدان النامية في أحيان آثيرة لنظم تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية، سواء 

نزاعات تجارية تسوية  أو ل135 تجارية عظمى طاتتجارية لسل
خالل الستة أعوام األولى من نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة  . امية أخرىنبلدان مع 

 في المئة من آافة الحاالت التي ُعرضت على نظام منظمة 26في ) 2000-1995(العالمية 
ئة 

 لنظام 

 
المعاملة الخ 5-2

 
لتسوية النزاعنظم منظمة التجارة العالمية ية الرئيسية  التجارسلطاتلقد استخدمت ال
، و بشكل خاص الواليات المتحدة واالتحاد األوروببشكل مكثف

 إجراءاتلالعتراض على 

 في الم40التجارة العالمية لتسوية النزاعات للحل من البلدان النامية آانت شكاوى و في 
 قدمت البلدان النامية نزاعات أآثر2001 و 2000 في 137. عى عليهم المدآانت من

 المستخدمون األآثر استفادة . تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية عن الدول المتقدمة
من نظام تسوية النزاعات بين أعضاء البلدان النامية هم البرازيل، الهند، المكسيك، تايالند 

ا هذا، لم تتقدم أي دولة أقل نموا مطلقا بشكوى لمنظمة التجارة العالية أو حتى يومن.  وتشيلي
 .آانت مدعى عليها في إجراءات تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية

 اصة و التفضيلية 

 

مية في مجال 
 . توجد قواعد خاصة تتعلق بأعضاء البلدان النامية.  الهيئةإجراءات عمليات التشاور و 

ات المتحدة الوالي(" مقاييس الغازولين المحسن و التقليدي  –الواليات المتحدة : المثال
 قيود على -، الواليات المتحدة)4دي اس ( والبرازيل ) 2جي أس ( ، شكاوى من فنزويال ")الغازولين

و 
حدة 

لقد نجحت الشكاوى في االعتراض على اإلجراءات التجارية من قبل آل هذه النزاعات 

، )بر
ترآيا، 

دت
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هناك .   الخاص ألعضاء البلدان النامية واألقل نمواالنزاعات الموقفيدرك تفاهم تسوية 

مجموعة من نصوص تفاهم تسوية النزاعات تمنح حقوق خاصة للبلدان النا

_________ 
 أنظر على سبيل -135

– 
، شكوى ) المالبس الداخلية–الواليات المتحدة ( " استيراد القطن و المالبس الداخلية المصنوعة من األلياف 

مؤثر على استيراد القمصان الصوفية المعزولة و  اإلجراء ال-، الواليات المتحدة24دي أس ( من آوستاريكا 
، )33دي أس ( ، شكوى من الهند ") القمصان الصوفية والبلوزات–الواليات المتحدة (" البلوزات من الهند 
جواتيماال، هندوراس، المكسيك و ا لواليات المت إآوادور، الشكوى المقدمة من 3 الموز -االتحاد األوروبي

 في ). 27دي أس ( 
 .السلطات التجارية الرئيسية

ازيل( جوز الهند المجفف  إجراءات تؤثر على -البرازيل:  أنظر على سبيل المثال -136  جوز الهند-ال
لمكافح-، مصر)22دي أس ( شكوى من الفلبين  فوالذ التسليح من  شكوى ة إغراق  إجراءات محددة

رآيا   على استيراد المنسوجات و المالبس، شكوى من الهند  قيو-، و ترآيا )211دي أس ( من 
 ).34دي اس ( 

 تحليل 2000 -1995تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعات "  بارك ، واي دي و أومبريشت، جي ، -137
 216، في 230 -213، 2001، جييل "إحصائي

 
 

                    



 

 
من تفاهم تسوية 27و 24 و 12.11 و 12.10 و 8.10 و 4.10 و 3.12المواد  جدها في
.  خدم هذه القواعد واإلجراءات الخاصة حتى يومنا هذافي أغلب األحيان، لم تست.  النزاعات

 3.4 و .3

  المساعدة الفنية3-

 
ت

3 و 3.2ية جفحص مفصل عن هذه النصوص متضمن في الوحدات النموذ
 

 
5

سكرتارية منظمة 
 التجارة العالمية

ح 
 اإلضافي، تتطلب  لمواجهة هذا االحتياج138. انونية والمساعدة ألعضاء البلدان النامية

 من تفاهم تسوية النزاعات وجود قانونيين مؤهلين لمساعدة أي عضو من 27.2 المادة
على الرغم من ذلك، مدى مساعدة السكرتارية .  مية يطلب المساعدةء البلدان النا

قلة القوة البشرية و طبقا للمتطلبات يجب على خبراء ألعضاء البلدان النامية محدود بسبب 
لذلك  139" يضمن استمرار عدم تحيز السكرتارية" السكرتارية أن يقدموا المساعدة بشكل

 /
ري 
انوني الدولي، بهدف محاربة 

المرآز االستشاري هو مؤسسة ".   الوصول للعدالة الدولية الغير متكافئة بين الدولكانية
، التي سوف تعمل بشكل )مستقلة تماما من منظمة التجارة العالمية( مستقلة بين الحكومات 

نونية 

 

 بإيداع األداة 2001حزيران /  يونيو15قية قد تحققت بحلول 
  141. دوالر أمريكي قد تحققت بالفعل قبل ذلك2

ي
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آافة األعضاء في تسوية النزاع عندما ُيطلب منهم تساعد سكرتارية منظمة التجارة العالمية 

مع ذلك، يدرك تفاهم تسوية النزاعات أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من النصائ.  ذلك
الق

أعضا

 عضو الدولة النامية في نزاع ما مع عضو أخر و وا من قبللال يستطيع الخبراء أن يعم
 .تقتصر مساعدتهم بشكل أساسي بالمراحل األولية من النزاع

 
 

يتم تقديم المساعدة القانونية الفعالة ألعضاء البلدان النامية في إجراءات تسوية النزاع 
في  140. بواسطة مرآز استشاري مختص بقانون منظمة التجارة العالمية مقره في جنيف

 أآتوبر5مناسبة االفتتاح الرسمي للمرآز االستشاري في قانون منظمة التجارة العالمية في 
، قال المدير العام حينئذ السيد مايك مور أن تأسيس المكتب االستشا2001تشرين األول 

يتم تأسيس مرآز قانوني للمساعدة داخل النظام القألول مرة " 
إم

أساسي آمكتب قانوني متخصص في قانون منظمة التجارة العالمية، يقدم الخدمات القا
 الذي في مرحلة انتقالية للمرآز االقتصاد للبلدان النامية وأعضاء رياحصوالتدريب 

سوف يدعم المرآز إجراءات تسوية النزاعات في . االستشاري و آافة البلدان األقل نموا
 من 32 .  مخفضة ألعضاء البلدان النامية و آافة البلدان األقل نموامراحلها بأسعارآافة 

لدولة واحد عضو  من الدول المتقدمة و22د النامية و  من البال9( األعضاء الحاليين 
 مليون دوالر أمريكي لصندوق 9.8قد تعهدوا بمبلغ إجمالي )  في مرحلة انتقاليةاقتصادها
، ساعد 2001  في صيف 141.  مليون دوالر أمريكي للمساهمات المتعددة للعام6المنح و 

 عندما  لنامية في إجراء تسوية نزاعالمرآز االستشاري ألول مرة دولة عضو من البلدان ا
______ 

  من تفاهم تسوية النزاعات27.2 المادة -138
  من تفاهم تسوية النزاعاتاألخيرة، العبارة 27.2 المادة -139
آانون الثاني/  ديسمبر1 في ، بشكل مواز للمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية في سياتل -140

، فنلنداإآوادور، مصر، منيكان ، ون بوليفيا، آندا، آولومبيا، الدنمرك، جمهورية الد، قام وزراء م1999
جواتيماال، هندوراس، هونج آونج الصين، ايرلندا، إيطاليا، آنيا، هولندا، نيكاراجوا، النرويج، باآستان، بنما، 

 فنزويال و زيمبابوي بالتوقيع ، بيرو، الفلبين، السويد، تايالند، تونس، المملكة المتحدة، أورجواي،يباراجوا
 بعد ذلك، استفاد آل من العند و ". اتفاقية تأسيس مرآز استشاري في قانون منظمة التجارة العالمية" على 

التفيا و الس 31نغال من االختيار المؤتب باالنضمام للمرآز االستشاري بالتوقيع على االتفاقية قبل حلول 
 في االتفاشروط االلتحاق.  2000آذار / مارس

 مليون 12 من آينيا المساهمات الثالثية التمويلية بملغ 0ال
لهم لالنضمام  في تبقى عضوية المرآز متاحة لكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية و هؤالء الذين في سب

التجارة العالمية بواسطة إجراء انضمام  .منظمة
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   . غزل القطن–الواليات المتحدة اعدت باآستان في إجراءات هيئة االستئناف في 

 

 
س

 
  اختبر فهمك5-4
 

هل استفاد أعضاء البالد النامية آثيرا من نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية  -1 
 النزاعات حتى يومنا هذا؟

ان 
 النامية؟

ة العالمية  في تسوية منظمة التجارشترآينهل يستفيد أعضاء البلدان النامية الم -3
للنزاعات من المساعدة القانونية؟ من الذي يمنح هذه المساعدة و تحت أي 

 ظروف يتم منحها؟
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل يضع تفاهم تسوية النزاعات في الحسبان الموقف الخاص ألعضاء البلد -2
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  مفاوضات على نظام تسوية النزاعات-6
 

 
داف  ا

 
خالل أول سبع سنوات من عمله، لقد نجح نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية 

منظمة التجارة " قلب " و أصبحالنزاعات في آثير من األمور بشكل ملحوظ 
بواسطة أعضاء 

لثقة آافة األعضاء في هذا النظام و يؤخذ عادة آانعكاس البالد النامية والمتقدمة 
 على الرغم من ذلك، النظام بطريقة عمله 142. لهؤالء األعضاء
 . تحسينه إلى مدى أبعدمثالي و يمكن

 
منظمة التجارة العالمية، تم االتفاق على أن يتولى المؤتمر الوزاري في وقت تبني اتفاقية 

من
أعوا
وية االس
النز
ل االقت
دا للمؤ

على تفاهم تسوية عديالت 

ن 

ح 
ق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أله

 لنظام منظمة التجارة العالمية  المتكرر نسبياااللتجاء.  لعالميةا

آمقياس لفائدتها 
اآلن هو بالطبع غير 

ظمة التجارة العالمية عمل مراجعة آاملة لتفاهم تسوية النزاعات في غضون أربعة 
وص م بعد سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية، و بالتالي اتخاذ قرار بخص

  في سياق هذه المراجعة لتفاهم تس.تمرار أو تعديل أو إنهاء تفاهم تسوية النزاعات
، تقدم األعضاء بأعداد آبيرة من العروض و 1999 و 1998اعات، التي جرت في 

خالل فترة ترقب جلسة سيات . راحات لمزيد من التحسينات في نظام تسوية النزاعات
، بذل األعضاء جه2001آانون األول من عام / ي الذي أنعقد في ديسمبرتمر الوزار

كنه لم يتكلل بالنجاح في آخر األمر من أجل الموافقة على ت آبيرا 

ل

ل
، استمرت الجهود الغير رسمية من خارج هيئة 2001 و 2000في عامي   .النزاعات

  مرة ثانية،  .لق بتعديالت تفاهم تسوية النزاعاتتسوية النزاعات للوصول التفاقية تتع
تشري/ تضاعفت هذه الجهود في فترة ترقب جلسة الدوحة للمؤتمر الوزاري في نوفمبر

على الرغم من ذلك، لقد تم االتفاق في جلسة الدوحة .   بدون الوصول التفاق2001الثاني 
 ببدء مفاوضات رسمية 2002ي تشرين الثان/ من المؤتمر الوزاري، على القيام في يناير
 تتعلق بالتغييرات في تفاهم تسوية 2003آيار / بهدف الوصول إلى اتفاقية نهائية في مايو

 تعتمد المفاوضات على ما تم إنجازه من أعمال حتى اليوم و على المقترحات . النزاعات
سوية  ينص اإلعالن الوزاري على المفاوضات المتعلقة بتفاهم ت. الجديدة لألعضاء

بنجاح أو بصورة شاملة  بمعنى لن يتم ربطهم -لن تمثل جزءا من التعهد الفرديالنزاعات 
من بين مقترحات اإلصال.  الوزاريالمطلوبة طبقا لإلعالن فشل المفاوضات األخرى 

، مقترحات تتعلالجارية تحت التفاوض، هناك اقتراح لتقديم نظام من أعضاء هيئة دائمين
، مقترحات تتعلق اإلجراءات، مقترحات تتعلق بشفافية االستئناف من هيئة بتكوين و تكليف

 ألعضاء البلدان النامية و عروض لتحسين آلية منظمة التفضيليةبالمعاملة الخاصة و 
 .التجارة العالمية لضمان تطبيق التوصيات و األحكام التي تبنتها هيئة تسوية النزاعات

__________ 
 300 فان دين باش، بي أوب سيت،  فيسيليانو، أف و-142
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7  دراسات حالة-



  
كومة جمهورية نيوالند، من البلدان النامية، تواجه اعتراض محلي متصاعد ضد ح -1

في آلمات أحد قادة المعارضة، لم تجلب .  عضويتها في منظمة التجارة العالمية
طغيان االستعمار  و هإال التعاس" عضوية منظمة التجارة العالمية على نيوالند 

قشة في البرلمان على هذا الموضوع لقد طالبت األحزاب المعارضة بمنا ". الجديد
 مكتب رئيس 

باستعراض أهداف ووظائف الوزراء إعداد نقاط الحديث لرئيس الوزراء 
 يجب أن تشمل نقاط .ومؤسسات و إجراءات اتخاذ القرار لمنظمة التجارة العالمية

يرغب .   و نظم قانون منظمة التجارة العالميةيةالقواعد األساسالحديث أيضا 

 د

ت -2
صناعة 

 .  على الشاحنات المصغرة أو عرائس األطفالحاسوباب اليفضلون ألع
د 

 

ي 

تحتفظ 
د 

الذي 
واد 

_____
 يجب-143

لمتوسط ا
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لقد طلب منك.  ووافق رئيس وزراء نيوالند على هذا الطلب

رئيس الوزراء في بيان موجز، بشكل خاص، بخصوص التساؤل المتعلق بما إذا 
آانت منظمة التجارة العالمية تضع في االعتبار من وجهة النظر المؤسسية و 

الفعلية المصالح الخاصة واالحتياجات الخاصة بأعضاء البالد النامية مثل نيوالن
 . أم ال

قبل المناقشة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية في البرلمان بوقت قليل، أعلن 
لحماية شالند إنها قد اتخذت بعض اإلجراءات المتعلقة بالتجارة تمملكة ري

 و هشالند منتجت آانت مملكة ري1980حتى أواخر عام .  لعب األطفال المحلية
في هذا .   األخشاب أو من بالستيك فاخر للعب المصنوعة منه رئيسيةمصدر

 شخص يعملون في صناعة اللعب في 100.000الوقت، آان هناك أآثر من 
التسعينيات، انخفضت مبيعات اللعب المصنعة في لكن، منذ أوائل .  ريتشالند

يبدو أن األطفال في آافة أنحاء .  ريتشالند بشكل آبير جدا في أسواق التصدير
العالم 

عالوة على ذلك، اللعب الخشبية و البالستيكية الرخيصة الثمن المنتجة في البال
إذا .  شالندتالنامية مثل نيوالند تمثل منافسة شرسة متزايدة للعب المصنوعة في ري

عا، الكثير من لم تتمكن مبيعات اللعب محليا و في التصدير أن تنتعش سري
 من 25000شالند، الذين ال يزالون يوظفون أآثر من تمصنعي اللعب في ري

لتجنب حدوث ذلك،.  األشخاص، إما سيختفون أو يسرحون الكثير من العمالة
 في المئة 30شالند الرسوم الجمرآية على آافة اللعب إلى ترفعت حكومة ري

 آانت بين صفر في المئة الرسوم الجمرآية المطبقة من قبل.  حسب القيمة
خالل جولة أورجوا.  )لأللعاب الخشبية(  في المئة 15إلى  )أللعاب الحاسوب( 

باستثناء اللعب ( ريتشالند على تحديد الرسوم الجمرآية على آافة اللعب وافقت 
بق ريتشالند الزيادة في طال ت.  حسب القيمة في المئة 10بحد أقصى ) الخشبية

على الواردات من جمهورية فريندالند، وهي دولة نامية الرسوم الجمرآية 
تقيد ريتشالند أيضا استيرا.  ريتشالند معها بروابط سياسية و اقتصادية وثيقة

ن ريتشالند القوانين ستأخيرا، .   جهاز سنويا10.000ألعاب الحاسوب بعدد 
نون الجديد، طبقا للقا.  لفرض إجراءات وقائية إضافية على اللعب المستوردة

يزعم أنه لحماية صحة األطفال، يجب صناعة آافة اللعب المستوردة من م
في األعوام القليلة الماضية أصبحت نيوالند مصدرا هاما للعب .  غير سامة
 و تأثرت صادرات نيوالند من اللعب بشكل خطير نتيجة 143لريتشالند 

 وظيفة تواجه 50.0000 يقل عن فيما ال.  لإلجراءات التي اتخذتها ريتشالند
لذا يود رئيس الوزراء أن تمده بتقييم أولي تقريبي .  خطرا مباشرا أو غير مباشر

 . بامتثال منظمة التجارة العالمية لهذه اإلجراءات
____ 

 مالحظة أنه على مدى الثالثة أعوام األخيرة وصلت صادرات نيوالند من اللعب إلى ما يمثل في 
 .من واردات ريتشالند من اللعب% 13

                                                                         



 
د أو   الرئيسيين بها يمكنهم الرجوع  اللعبصناع 

لالعتراض ظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات أو لمحكمة العدل الدولية على ن
عالوة على ذلك يرغب في معرفة ما إذا يمكن لنيوالند االعتماد على .  على هذه اإلجراءات

أخيرا، يرغب في .  أي مساعدة قانونية لمساعدتها في إعداد حالتها لمنظمة التجارة العالمية
لتعويضات المتوفرة لنيوالند إذا لم تلتزم ريتشالند بالتزامات منظمة التجارة معرفة ما هي ا

 . ساعة القادمة24غضون ال
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يرغب أيضا معرفة ما إذا آانت نيوالن أنه

انه يتوقع منك أن توجز له شفهيا بما توصلت له في .  العالمية
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الطبعة ،     العالمي،هوآمان،   •

 )2001، أآسفورد

97مطبعة ميت، ( 

 401 -395/ 2000 ،ون االقتصاد العالميمجلة قان، "على المنصة
 من وجالتأمالت على نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعاتبعض " بورجواز، جيه،  •

 154-145/ 2001 ،، مجلة قانون االقتصاد العالمي"ممارس
نون االقتصادمجلة قا". آإشراف قضائينظام منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات " أوازاوا، واي •

7، 2002 ،العالمي
شاربلدان نامية في إجراءات تسوية منظمة الصحة العالمية للنزاعات تحسين م" جابيلوندو، جيه  •

مجلة قانون االقتصاد العا
مجلة قانون   "،ممارسة البلد النامي فيما يتعلق بتسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعات" فوتر أم  •

 98-55، 2001 ،االقتصاد العالمي
 قواعد السلوك للتفاهم على -أخالقيات آلية تسوية منظمة التجارة العالمية الجديدةقواعد " مارآيو جي  •

، مجلة قانون االقتص"قواعد و إجراءات تحكم تسوية النزاعات
، "بين صخرة و مكان صلب:  لمنظمة التجارة العالميةعالجات في النظام القانوني" مافروديز بي،  •

المجلة األوروبية للقانون الدول
مؤسسات، عمل و :  نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية"، فيليشيانو أف و فان دين بوش بي •

ت، )ايدز ( اتش،، في بلوآر أم و تشرمرزن "ممارسة
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لبيان 

على
aw.net

 

    مستندات والمعلومات 

عن أنشطة منظمة التجارة العالمية، أنظر   .  www.wto.orgات
تتوفر : شرة مبا بالبحث في قاعدة بيانات المستنداتمستندات رسمية لمنظمة التجارة العالميةيمكن الحصول على 

 hppt://docsonline.wto.org .مفيد جدا عن تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعات هو    موقع 
www.worldtradel

 
 
 
 
 


