
 

 

  :إشكايل متهيد
 التجارة يف أن تتدخل للدول يكن مل القدم فمنذ ،أدائه على أو إجياباً سلباً تنعكس قد اليت املتغريات من العديد العاملي االقتصاد يعرف

 قيود دون الدولية التجارة والعدل، وظلت األمن حتقيق على فقط تسهر واليت ،آنذاك احلارسة الدولة نظراً لدور عليها، قيوداً فرضل الدولية
 أن تكاد درجة إىل انتقامية بصورة احلواجز املباشرة تزايدت وقد احلماية، قيود من للعديد أخضعتها اليت التجاريني نظريات حىت ظهور

العامل،  بقاع أغلب يف اقتصادي انكماش حدوث إىل أدى مما الثانية، العاملية احلرب سبقت اليت الفترة التجارية خالل باحلرب فيها توصف
 انتقال يف ذلك جتسد، والتجاري التبادل حرية أمام احلواجز إزالة سبيل يف اجلهود بذل من البد املناسب كان غري الوضع هذا وأمام

 احلرب انتهاء وعقب، التجاري التعاون أمام اال فتح الذي األمر ،األطراف متعددة اتفاقيات إىل اخلارجية التجارة يف الثنائية االتفاقيات
 دمرته ما بناء إعادة بعد اخلارجية جتارا على املفروضة اجلمركية القيود ختفيض سبيل يف األوىل اخلطوة ختطو أن الدول عمدت الثانية، العاملية
 العاملي النظام حترير إىل يهدف الدويل، املؤسسي اإلطار تكمل دولية منظمة إلنشاءالواليات املتحدة األمريكية  بنتهت اجتاه ظهر حبيث ،احلرب

  ).OMC( املنظمة العاملية للتجارة فظهرت، BMو FMI جانب إىل
 ؟ وكيف نشأت؟فما هي املنظمة العاملية للتجارة 

  ؟هي أهداف ومهام املنظمة وهيكلها التنظيميوما  
 ؟وما رد الفعل اجتاهها ؟شمال واجلنوببلدان العلى  االتفاقيةآثار تطبيق وما هي  
  للتجارة؟ العاملية املنظمة إىل املغرب انضمام وما أثار 

I  - ا تعريفها،: للتجارة العاملية املنظمةومبادئها، نشأ:  
  :تعريف ومسار تكوين املنظمة العاملية للتجارة – 1  

تسعى إىل تقوية وتنمية التبادل   املتحدة، األمم هليئة خاضعة غري وإداريا، ماليا مستقلة دولية مؤسسة هي :املنظمة العاملية للتجارة
العقد اخلتامي جلولة  مبوجب تأسست، هي النظام الدويل الوحيد الذي ينشغل بالقواعد اليت تدير التجارة بني البلداناحلر يف العامل، و

 املصاعب على للتغلب الدولية التجارة حترير إىل احلاجة ظهرت الثانية، العاملية احلرب أعقاب ففي م،1994سنة  مراكشاالورغواي مبدينة 
 ق ثالثينيات أوائل يف بالعامل حاق الذي الكبري االقتصادي الكساد تكرار وملنع احلرب، فترة خالل العاملي االقتصاد عاناها اليت واملشاكل
 التجارة وحترير عالية، منو معدالت وحتقيق االقتصادية، للتنمية الوحيد الصحيح االجتاه هو التجارة حترير أن حينذاك العامل أدرك وقد م،20
 للتجارة اتفاقية وهي م،1947 عام GATT "اجلات" اتفاقية جاءت لذلك، ونتيجة واالستثمار، واالستهالك اإلنتاج يف مباشر تأثري من

 وجه يف الدول تضعها اليت ،)اجلمركية وغري اجلمركية( التجارية احلواجز إزالة طريق عن" الدولية التجارة حترير" هدفها األطراف، متعددة
 والبنك الدويل النقد صندوق مع ولتكون والرخاء، االقتصادي االنتعاش إىل العامل لتقود الدولية؛ للمنافسة األسواق وفتح اخلارجية، التجارة
 م1947 عامي بني املفاوضات، من جوالت مثاين اجلات شهدت اجلديد، وقد العاملي االقتصادي النظام أركان التعمري وإعادة لإلنشاء الدويل

 مسبوق غري كبري عدد بني خالهلا املفاوضات دارت إذ مجيعاً، اجلوالت أهم" أوروجواي جولة" باسم املعروفة الثامنة اجلولة وتعد م،1994و
 الفكرية، امللكية وحقوق اخلدمات، قطاع ويف السلع، يف الدولية التجارة: مثل العاملية، التجارة جوانب معظم يف ،)دولة 124( الدول من

 إليه توصلت ما أهم كانت أوروجواي جولة نتائج إن بل التجارة، لتلك العامة والقواعد الدولية، التجارة يف وآثارها االستثمار وقوانني
 إنشاء اتفاقية إعالن إىل "اجلات" يف األعضاء الدول بني الدولية التجارة حترير مفاوضات انتهت م، ولقد1947 عام إنشائها منذ "اجلات"
 من إنشاؤها فكان م،1994 أبريل 15 يف باملغرب مراكش مدينة يف عقد مؤمتر يف وذلك ،"اجلات اتفاقية" عن بديالً" العاملية التجارة منظمة"

 عكس على الدولية، للمنظمات املستقلة املعنوية بالشخصية يتمتع جديداً دولياً كياناً متثل ألا أوروجواي، مفاوضات جولة إجنازات أهم
 على اإلشراف عن مسؤولة املنظمة أصبحت العاملية التجارة منظمة إنشاء متعاقدة، ومنذ أطراف بني اتفاقاً متثل كانت اليت ،"اجلات" اتفاقية
 السياسات ومراجعة األطراف، متعددة جتارية ملفاوضات برنامج وتوفري وتنفيذها، "اجلات" اتفاقيات إدارة وتيسري العاملي، التجاري النظام

 للتجارة العالمية المنظمة
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 ،)GATT( "اتاجل" منظمة حمل حلت م، وقد1995سنة  يناير أول يف التطبيق حيز ودخلت ،دورية بصفة األعضاء للدول التجارية
  .األعضاء الدول حكومات إال قراراا يف يشارك ال إذ حكومية منظمة وتعترب ،السويسرية جبنيفمقر املنظمة  يوجدو

  :العاملية التجارة منظمة مبادئ -  2
 :أمهها املبادئ، من عدد على العاملية التجارة منظمة تقوم

 إلحدى خاصة رعاية منح أو املنظمة، يف األعضاء الدول بني التمييز عدم على املبدأ هذا وينطوي :عدم التمييز بني الدول األعضاء �
 باألسواق املنافسة ظروف يف) GATT( اجلات يف األعضاء الدول كل تتساوى حبيث األخرى، الدول حساب على الدول

 . األعضاء الدول باقي مطالبة دون منها يستفيد آخر لبلد بلد مينحها جتارية ميزة فأي الدولية،
 تكون أن أي ،)الشفافية إىل تفتقر اليت( الكمية القيود على وليس اجلمركية التعريفة على االعتماد املبدأ ذا يقصد :الشفافية مبدأ �

 الصناعة محاية عليها يتحتم اليت الدول على ينبغي وبذلك الدولية، التجارة تقييم الضرورة اقتضت إذا الكيف، على حمددة التعريفة
: مثل الكمية، القيود عن االبتعاد مع اجلمركية والتعريفة األسعار لسياسة تلجأ أن املدفوعات ميزان يف العجز عالج أو الوطنية،
 للمنتج املمنوح الدعم أو احلماية حجم حتديد بسهولة ميكن األسعار قيود ظل يف أنه إىل ذلك ويرجع ،)االسترياد حصص( احلصص

 . احمللي
 تسوية أو األحكام لتنفيذ املناسب التفاوضي اإلطار هي العاملية التجارة منظمة اعتبار معناه املبدأ وهذا :التجارية املفاوضات مبدأ �

 . املنازعات
 الدول خطط دعم دف وذلك املتقدمة، الدول مع تفضيلية جتارية عالقات النامية الدول منح أي :التفضيلية التجارية املعاملة مبدأ �

 . األجنبية العمالت من حصيلتها وزيادة االقتصادية التنمية يف النامية
 يف ولكن ختفيضها، أو القيود من الدولية التجارة بتحرير باالتفاقية األعضاء الدول قيام بضرورة املبدأ هذا يقضي :التبادلية مبدأ �

 ما، لدولة اجلمركية غري أو اجلمركية احلواجز يف ختفيف كل أن مبعىن التبادلية، أساس على تقوم األطراف متعددة مفاوضات إطار
 املفاوضات إليه تصل وما دولة كل عليها حتصل اليت الفوائد تتعادل حىت اآلخر اجلانب من القيمة يف معادل ختفيف يقابله وأن البد

 .جديدة مبفاوضات إال جديد تعديل أي إجراء بعده جيوز وال الدول، لكل ملزما ويصبح الصدد، هذا يف
II - أهداف ومهام املنظمة العاملية للتجارة وهيكلها التنظيمي: 

  :ودوافع نشأا للتجارة العاملية املنظمةومهام أهداف  -  1
التجارة  بانسياب يتعلق فيما التمييزية املعاملة صورة على بالقضاء وذلك الدولية، التجارة حرية حتقيق هو للمنظمة الرئيسي اهلدف

 فيما فتتمثل األخرى األهداف أما الدول، عرب التجارة حركة تدفق متنع أن شأا من اليت واحلواجز والعوائق القيود كافة وإزالة الدولية،
  :يلي

  .األعضاء للدول املعيشة مستوى رفع �
  .األعضاء للدول) كامل التشغيل( التوظف مستويات حتقيق حنو السعي �
  .الفعال الطلب تنشيط �
  .احلقيقي القومي الدخل مستوى رفع �
  .العاملية االقتصادية للموارد األمثل االستغالل �
  .واالستثمارات األموال ورؤوس اإلنتاج حركة تشجيع �
  .األولية املوارد ومصادر لألسواق الوصول سهولة �
  .الدولية التجارة حجم لزيادة واجلمركية الكمية احلواجز خفض �
 .الدولية بالتجارة املتعلقة املفاوضات حلل كأساس املفاوضات إقرار �
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  :للتجارة العاملية ملنظمةالتنظيمي  اهليكل -  2
 :وهي األجهزة، من عدد من العاملية التجارة منظمة هيكل يتشكل

 ويتمتع عامني، كل اجتماعا ويعقد ،)اخلارجية التجارة وزراء مستوى على( األعضاء الدول مجيع من ويتكون :الوزاري املؤمتر �
 . االتفاقية بنود قيود ذلك يف مبا التجارة حترير باتفاقيات املتعلقة القرارات اختاذ بسلطة

 بوضع ويقوم انعقاده، دورات بني فيما الوزاري املؤمتر مسئوليات ويتوىل األعضاء، الدول كافة من ممثلني من ويتكون :العام الس �
 املنظمات مع الالزمة الترتيبات وضع مسئولية يتوىل كما املختلفة، اللجان وبعمل به اخلاصة اإلجرائية واللوائح التنظيمية القواعد

 . العاملية التجارة مبنظمة اخلاصة تلك مع متداخلة مبسئوليات تضطلع واليت األخرى، الدولية احلكومية
 بشكل الفكرية وامللكية واخلدمات السلع جماالت كافة واليته تشمل اليت الرئيسية األجهزة أحد وهو :املنازعات تسوية جهاز �

 . متكامل
 احملددة الزمنية للفترات وفقا األعضاء للدول الدولية التجارية السياسات مبراجعة املنوطة وهي :التجارية السياسات مواجهة آلية �

 . منوا األقل للدول أعوام وستة النامية، للدول أعوام وأربعة املتقدمة، للدول عامني بني وتتراوح االتفاق، بنص
 التجارة جوانب لشؤون وجملس اخلدمات، جتارة لشؤون وجملس البضائع، جتارة لشؤون جملس وهي :باملنظمة النوعية االس �

 اليت االس هذه وعضوية به، اخلاصة االتفاقيات تطبيق على يشرف أن االس هذه من جملس كل وعلى امللكية، حبقوق املتصلة
 . باملنظمة األعضاء الدول ممثلي أمام مفتوحة الضرورة عند تعقد

 لألنظمة وفقًا خدمتهم وشروط واجبام وحتديد موظفيها بتعيني للمنظمة العام املدير يقوم املنظمة داخل هيئة وهي :املنظمة أمانة �
 .الوزاري الس يعتمدها اليت

III – اإلجيابية والسلبية العضوية واختاذ القرارات، واجلوانب: املنظمة العاملية للتجارة  
  :املنظمة وعضوية القرارات اختاذ -  1

 واحد، صوت العام والس الوزاري املؤمتر اجتماعات يف عضو ولكل للمصوتني، املطلقة باألغلبية املنظمة يف القرارات اختاذ يتم
 اليت االتفاقيات بكل االلتزام للمنظمة املنضمة الدول وعلى املتحدة، األمم منظمة يف األعضاء للدول تكون فهي املنظمة، لعضوية بالنسبة أما
 يعين ال املنظمة إىل االنضمام أن غري م،1995 عام يف العاملية التجارة منظمة إىل )GATT(اجلات  حتول وحىت م1947عام  منذ إبرامها مت

 حتديد فيها يتم العضوية يف الراغبة والدولة املنظمة بني مفاوضات العضوية تدرجييا، وتسبق ذلك يتم وإمنا االتفاقيات لكل الفوري التطبيق
 على للدولة إجبار هناك ليس أنه ويالحظ الدولة، هلذه االقتصادي النمو ملستوى وفقًا وذلك الدولة، ا ستلتزم اليت التجارة حترير جماالت
 ال واقعيا أنه إال للمنظمة، االنضمام من عدمها من الستفادا الدولة رؤية ملدى وختضع تطوعي بشكل تكتسب فالعضوية املنظمة، دخول
 اإلمارات، :وهي حاليا،) GATT( للجات منضمة عربية دول تسع وهناك العاملي، االقتصاد منظوم خارج تظل أن دولة ألي ميكن

 ،األردن :هي لالنضمام، طريقها يف دول مخس إىل إضافة وقطر، وجيبويت، والكويت، وموريتانيا، واملغرب، ومصر، وتونس، والبحرين،
  .والسعودية ،وسورية ،السودان ،واجلزائر

  :املنظمة لعضوية والسلبية اإلجيابية اجلوانب -  2
 خمتلف على الطلب وارتفاع االقتصادي النمو زيادة شأن ومن العاملي، االقتصاد انتعاش إىل يؤدي سوف الدولية التجارة حترير إن

 ختفيضها، أو الرسوم إللغاء نتيجة اخلارجية لألسواق النفاذ فرص وزيادة ومنوها، الوطنية االقتصاديات انتعاش إىل سيؤدي السلع أنواع
 كاملنسوجات، السلع من العديد يف النسبية باملزايا النامية الدول من الكثري واستفادة النامية، الدول صادرات تواجه اليت العوائق وإزالة

 األعضاء الدول ، وجلميعاملنظمة يف األعضاء الدول بني فيما املتبادلة السلع معاملة يف التمييز عدم وضمان الزراعية، واملنتجات واملالبس،
 املتعددة املفاوضات جوالت خالل والتجارية االقتصادية مصاحلها عن الدفاع إمكانية وبالتايل وجلاا، املنظمة جمالس يف املشاركة حق

 عضوية وحتتم املتقدمة، الدول قبل من عليها الدعم إلزالة نتيجة الغذائية املنتجات بعض أسعار ارتفاع العضوية سلبيات ومن األطراف،
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 الدول بعض واجهت الواحد االلتزام قاعدة لتطبيق وكنتيجة لإليرادات، بديلة مصادر لتطوير والسعي اجلمركية الرسوم إزالة إىل املنظمة
 اجلمركي، والتثمني الفكرية، امللكية حقوق اتفاقيات مقدمتها وىف األورجواي، جولة عن املنبثقة االتفاقيات تطبيق يف صعوبات األعضاء

 البلدان مبنح وذلك البلدان، هلذه خاصة معاملة منح على املنظمة اتفاقيات بعض نصت فقد لذا للتجارة، الفنية والقيود االسترياد وتراخيص
 الفنية املساعدة وتوفري االلتزامات، بعض من وإعفاءها منوا البلدان ألقل االنتقالية الفترات وإطالة االلتزامات بعض لتطبيق انتقالية فترة النامية
  .منوا واألقل النامية للدول
VI -  ا على دول الشمال ودول اجلنوب وردود الفعل اجتاههاأنشطة املنظمة العاملية للتجارةوانعكاسا:  

  :مظاهر أنشطة املنظمة العاملية للتجارة – 1 
  .م2005م و1948العامل ما بني التطور االجيايب الذي عرفته قيمة صادرات السلع بني دول  �
االخنفاض املتواصل لقيمة التعريفة اجلمركية يف الدول الصناعية نظرا هودات املنظمة، حيث سامهت يف ختفيض احلواجز اجلمركية  �

  .وانضمام دول جديدة
استرياد اللحوم املعاجلة  االحتاد األوريب الرفع احلظر علىوكمثال على ذلك دعوة املنظمة  األعضاء،فض الرتاعات بني الدول  �

  . رمونات النمو من الواليات املتحدة األمريكية وكندا ما دامت ليست هناك دالئل علمية تثبت عدم صالحية تلك اللحوم
  :يف بلدان الشمال واجلنوب انعكاسات أنشطة املنظمة العاملية للتجارة – 2
  .يف العامل احتكار دول الثالوث الغنية لتدفقات املبادالت التجارية �
  .م2005من االستثمارات األجنبية املباشرة يف العامل لسنة  48احتكار أوربا ألزيد من  �
 .تزايد مديونية دول العامل الثالث وتكريس من تبعيتها للغرب �

  :ردود الفعل اجتاه أنشطة املنظمة العاملية للتجارة وموقف هذه األخرية منها -  3
، كما ...)هونغ كونغ، كانكون، املكسيك (نظمة مت يف العديد من دول العامل ضد املاملظاهرات اليت نظأهم ردود الفعل جتلت يف  

 منت بينما األثرياء أيدي بني الثروة تركيز يف سامهتاعترب أعضاء اتمع املدين العاملي املناهض جلولة االورغواي أن املنظمة العاملية للتجارة  
 األسواق فتحت أورغواي جولة عن الصادرة االتفاقيات العامل، وأن قواعد هذه املنظمة غري عادلة وغري شفافة، وأن سكان غالبية لدى الفقر

وغريهم، لكن املنظمة العاملية للتجارة أكدت على أا سامهت  واملزارعني والعمال الوطنية االقتصاديات حساب على العاملية الشركات لصاحل
  ...ختفيض تكاليف العيش، وتوظيف السلع والوظائف للمستهلكني يف احملافظة على السلم، و

V  - للتجارة العاملية املنظمة إىل املغرب انضمام أثار:  
 املؤمتر يف النهائي العقد على صادق كما م،1987 سنة "الكات"والتجارة  اجلمركية للتعريفات العام االتفاق على املغرب وقع

 التجارية، سياسته بفحص وتقوم للتجارة، العاملية املنظمة يف عضوا املغرب صار وبعدها م،1994 أبريل يف مراكش يف انعقد الذي الوزاري
 والواليات م،1996 سنة احلر التبادل اتفاقية معه وقع الذي األوريب االحتاد إىل وخاصة املغرب صادرات ارتفاع على الدويل أكد البنك وقد

 مما املغربية األسواق حنو واألمريكية األوربية املنتجات ستتدفق أخرى جهة ومن م،2004 سنة احلر التبادل اتفاقية معها أبرم اليت املتحدة
 .متواصل بشكل نظامها االقتصادي تقوية على يرغمها تنافسيا جوا املغربية املقاوالت على يفرض
  :خامتة

 وحتقيق االقتصادي اال يف للنهوض األعضاء دول ومساعدة االقتصادي، التعاون حتقيق يف كبري دور العاملية التجارة ملنظمة نإ
 .واالرتقاء للنمو الصحيح االجتاه يف للسري العامل يف املنظمات أهم من املنظمة هذه تعترب لذلك الشعب، رفاهية
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