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منظمة التجارة العالمية 

النظاميقومأنآنذاكالتوجهكانم1945عامأوزارهاالثانيةالعالميةالحربوضعتأنبعد❑

تتمثلجديدةمؤسسيةركائزثالثعلىالعالمياالقتصادي

معالجةووالنقدي،الماليالنظامينقواعدإرساءليتولىالدولي،النقدصندوقإنشاءفياألولى✓

.المدفوعاتموازينعجز

.األعمارعادتإوالتنمويالتمويلبمهمةليقوموالتعمير،لإلنشاءالدوليالبنكوالثانى✓

.هاتحريرعلىوالعملالدولية،التجارةتنظيمبمسؤوليةثالثةدوليةمؤسسةإلىيعهدوان✓

م،1944عاموودزبريتونمؤتمرفيالدوليينوالبنكالصندوقتأسيسإعالنبالفعلتموقد•

للتجارةمنظمةقواعدإرساءبهدف(والعمالةللتجارة)مؤتمرم1947عامهافانافيعقدكما

الياتالوتصديقلعدمالنجاحلهيكتبلمهافاناميثاقأنإال،...اختصاصاتهاوتحديدالدولية

تفاقيةبااليعرفماإلىليتحولالميثاقهذاتطويرعلىالعملواستمرعليه،األمريكيةالمتحدة

.(GATTالجات)والتجارةللتعريفةالعامة

2



االتفاق العام للتعريفات و التجارة  

( (GATTالجات
General Agreement on Tariffs and Trade

.م1948م ودخلت حيز التنفيذ في يناير عام 1947تأسست الجات عام ➢

 Contracting"األعضاء المتعاقدين”دولة ويسمون 23كان عدد أعضائها 

Parties".

.اتخذت مـن مدينة جنيف في سويسرا مقراً لها

.اتفاقية غير ملزمة ألعضائها

(السلع الصناعية) السلع فىاتفاقية للتجارة 

أهم أهداف اتفاقية الجات

العمل على تحرير التجارة الدولية1.

إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول2.

حل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات3.

تهيئة المناخ الدولي واإلعداد إلنشاء منظمة التجارة العالمية4.
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جوالت الجات التفاوضية

السنة
إسم

الجولة

عدد الدول 

المشاركة
موضوع الجولة

التعريفات الجمركية23جنيف1947

التعريفات الجمركية13آنسي1949

التعريفات الجمركية38توركاي1951

التعريفات الجمركية26جنيف1956

1960-

1961
التعريفات الجمركية26ديلونل
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جوالت الجات التفاوضية: تابع 

السنة
اسم الجولة

عدد الدول 

المشاركة
موضوع الجولة

1964-

1976
التعريفات الجمركية، مكافحة اإلغراق62كينيدي

1973-

1979

التعريفات الجمركية، اإلجراءات غير 102طوكيو

الجمركية، إطار للعالقات التجارية

1986-

1993

التعريفات الجمركية، اإلجراءات غير 123أورجواي

الجمركية، الخدمات، الزراعة، المنسوجات،

ات، حقوق الملكية الفكرية، تسوية المنازع

انشاء منظمة التجارة العالمية 
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:وتم التوصل إلى عدد من االتفاقيات المختلفة منها
الزراعة•

حقوق الملكية الفكرية•

التدابير الصحية و الصحة النباتية•

المنسوجات و الملبوسات•

العوائق الفنية أمام التجارة•

قواعد التقييم الجمركي•

اإلجراءات الخاصة بتراخيص االستيراد•

إجراءات مواجهة اإلغراق•

الدعم والتدابير المضادة واإلجراءات الوقائية•

المشتريات الحكومية•

شهادات المنشأ•

التجارة و االستثمار•
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منرالكبيالعددمنوالتجارةللتعريفاتالعامةاالتفاقيةأهميةوتنبع•

تجاريالالتبادلمنالكبيرالحجممنوبالتالي..إليهاأنضمتالتيالدول

التجارةحجممن%99حوالي)االتفاقيةهذهتشملهالذيالدولي

(العالمية

طالبالعضوتقديمهواالتفاقيةإلياالنضمامشرطأنعلمنافإذا•

قيبابهايتمتعجمركيةتعريفيةتنازالتقوائمأولجداولاالنضمام

ةالفائدألدركنا..العضوذلكمعتجاريةتبادالتحدوثعنداألعضاء

..اتالجإلياإلنضماممنالعظيمةالتعريفيةوالميزةالكبيرةالتجارية
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الظروف الدولية التي هيأت لنشأة النظام التجاري العالمي الجديد
الخارجيةاألسواقعلىالمنافسةحدةزيادة•

المنازعاتتسويةآليةضعف•

العالميالمستوىعلىاالعمالشركاتحجمزيادة•

دولالفياالقتصادياألداءوتراجععالمياً،النفطأسعارارتفاع•

المتقدمةالصناعية

األوروبياالتحادفيالزراعيالقطاعدعمزيادة•

الدولفيالفكريةالملكيةوحقوقالخدماتومكانةأهميةظهور•

المتقدمةالصناعية

1991السوفيتياالتحادانهيار•
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حريرتفيأسهمتالتياإلنجازات،منالكثيرتحقيقفي(الجات)اتفاقيةنجاحمنفبالرغم

نبجواأربعةفيالتأثيرعنقاصرةظلتأنهاالإونموها،الدوليةالتجارةقطاعاتبعض

-:أساسية

.الجمركيةالرسوملمعدالتنسبيتخفيضعلىالجاتنجاحاقتصرحيث1.

عدالتمبقيتإذوالصناعية،الناميةالبلدانبينفيماالدوليةللتجارةأهميةءيالإعدم2.

دانالبلفيمرتفعةالناميةللبلدانالتصديريةاألهميةذاتللسلعالجمركيةالرسوم

الصناعية

وإخضاعهاالجاتنظاممنالناميةللبلدانعاليةتصديريةأهميةذاتسلعةإخراج3.

يلةوسوهيالكمية،القيودنظامعلىتعتمدالمنسوجات،اتفاقيةهيخاصةالتفاقية

تحريرمناالستفادةفرصةالناميةالبلدانحرمالذياألمر.الجاتلنظامطبقامحرمة

نسبيةميزةبأكبرفيهاتتمتعسلعةفيالتجارة

ويعدة،الزراعيالسلعتجارةإلىالتحريرعمليةامتدادتحقيقفيالجاتاتفاقيةإخفاق4.

أنقبل،ذريعبفشل(أورجوايجولة)هددتالتيالصعوباتأهممنالموضوعهذا

.توافقيةحلولإلىاألطرافتتوصل

لتالفىجاءتالتي،(العالميةالتجارةمنظمة)قيامهوالجولةهذهمنجزاتاعظمولعل➢

هذهصالحياتنطاقفيمرةألولحيويةقطاعاتدراجإوالجات،اتفاقيةفيالقصوراوجه

.الزراعيالقطاع:ذلكطليعةفيكانوقد.الجديدةالمنظمة
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نشأة منظمة التجارة العالمية
العالميةالتجارةبمنظمةعامتعريف✓

بنتت،المتحدةلألممتابعةالغيرالمتخصصةالمنظماتضمنمنمتخصصةدوليةمنظمة✓

ً ،إليهاجديدةوموادأحكامبإضافةوطورتهGATTالجاتاتفاق يخصفيماوخصوصا

.الفكريةالملكيةوحقوقالخدماتفيالتجارة

جاتبالااللتزامأنحيث،األعضاءمنعضولكلودائمنهائيوقواعدهابالمنظمةااللتزام✓

.شاءمتيالمنظمةمناالنسحابللعضويمكنولكن،ملزمغيركان

.(ةالفكريالملكيةحقوقولخدماتاوالسلع)فيالتجارةالمنظمةوقواعدأحكامتغطي✓

والقرارات(دولةلكلواحدصوت)األصواتفيمتساوينالمنظمةفياألعضاءجميع✓

.باإلجماعتصدرعادة
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المهام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية 

الـاتمفاوضمنالثمانيةالجوالتخاللعليهاالتفاوضتمالتياالتفاقياتتنفيذعلىاإلشراف✓

(GATT)الموحداإللزامنظامتحتSingle Undertaking،(فيوردمابجميعااللتزامأي

بمادولةكلتلتزمكانتحيث،(المنظمةقيامقبلكانتكماوليسوكاملكليبشكلاالتفاقياتتلك

تشاءماوترفضتشاء

بينووبينها،وبعضبعضهااألعضاءالدولبينالتجاريةالمفاوضاتجميععليالتاماإلشراف✓

.للعضويةالساعيةالدول

ئةهيأصبحتوقد(المنازعاتتسويةهيئة)عبراألعضاءبينالتجاريةالمنازعاتفيالفصل✓

.المنظمةإنشاءبعد،السلطةنافذةمتخصصة

.اهاترعالتياالتفاقاتبتطبيقااللتزاميخصفيمالألعضاءالتجاريةالدولسياساتمراقبة✓

ومجموعةالدوليالنقدصندوقوالمتحدةاألمممنظمةمثلاألخرىالدوليةالمنظماتمعالتعاون✓

عدالةوالالعالميالسالملتحقيقالدوليبالتعاونتتعلقالتيالمجاالتجميعفيالدوليالبنك

النقدياراالستقروتحقيقالعالميالدخلمستويوزيادةالمعيشةمستويورفعالدولبينوالمساواة

.العالمفيوالتجاريوالمالي

1
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Most(MFN)بالرعايةاألولىالدولةمبدأ:أوالً  Favored Nation

إلىعينةملدولةخصصتالتيالمميزاتأوالصالحياتجميعالعضوالدولةتمنحالمبدأهذابموجب

أخرىولةدمعتعاملهافيتفضيليةميزةأيتقدمعضودولةكلتلتزمحيثاألعضاء،الدولجميع

فيالتمييزمعدلمبدأتحقيقا  ،المنظمةفياألعضاءالدوللجميعنفسهاالتفضيليةالمعاملةبمنح

،مركيةالجاالتحاداتإطارفيالمتبادلةالمزاياذلكمنويستثنى.الثنائيةالتجاريةالمعامالت

ناعيةالصالدولبعضمنالممنوحةالتفضيليةالمعامالتإلىباإلضافة،الحرةالتجارةومناطق

.الناميةالدوللبعض

 ً TRANSPARENCY:الشفافيةمبدأ:ثانيا

وطنيةالواللوائح،واألنظمة،القوانينجميععنودقيقةواضحةمعلوماتنشروجوببهويقصد

.العالميةالتجارةمنظمةمظلةتحتالمندرجةبالقطاعاتالصلةذات

أوامة،عبصفةفيهاالتجارةتحكمالتيواألنظمةالقوانينجميععناإلعالنالعضوالدولةوعلى

ونظمة،المفياألعضاءالدولبينتطبيقهافيالتمييزعدممراعاةمعاألخرىالدولوبينبينها

.القومياألمنأوالوطنيةالمصلحةبدواعيالخاصةالحكوميةاألنظمةتوضيح

1
2

المبادئ األساسية لمنظمة التجارة العالمية 



• ً Reduction:التجاريةالعوائقتخفيضمبدأ:ثالثا Of Trade Barriers

،صالحص)مثلالتجارةعوائقتخفيضعليباستمرارتعملأنبموجبهاألعضاءالدولعلىيجب

األعضاءالدولحدودبينوالخدماتللسلعالحرالتدفقانسيابتعيقالتي(إلخ…الجمركيةالرسوم

 ً Reciprocity:بالمثلالمعاملةمبدأ:رابعا

رضتهافالتيلإلجراءاتمماثلةأخرىدولةأيضدوإجراءاتتدابيراتخاذالعضوللدولةبموجبهيحق

ضدها

 ً SDTالناميةللدولالخاصةالمعاملةمبدأ:خامسا

للدولأقلجمركيةورسوم–أطولزمنيةسماحفترةمثلومؤقتةخاصةتجاريةمميزاتإعطاء•

النامية

فيحساسيةالذاتالناشئةالوطنيةالصناعةحمايةإلىتحتاجقداألعضاءالناميةالدولبأنالمنظمةتقر•

الدنياحدودهافيالحمايةهذهتكونأنتشترطولكنها،الخارجيةالمنافسةمواجهة

الجمركيةريفةالتعتخفيضالمنظمةقواعدتشترطكما.المعقولةالجمركيةالرسومفرضعلىتقتصر•

،المستقبلفيزيادتهايجوزالمنخفضةمستوياتعندالعلياسقوفهاوتحديد،عموما  

.نواتسخمسكلفيهاالنظريعادأن،علىالجمركيةغيراألخرىالحواجزإزالةضرورةعلىالتأكيد•
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 ً الوطنيةالمعاملةمبدأ:سادسا

National Treatment

لهامماثلةالوالمنتجات،المحليةالمنتجاتبينالتمييزبعدمجوهرةفيالمبدأهذاويقضى

القياسيةالمواصفاتأو،الضرائبأو،المحليةالرسومحيثمنالمستوردةمن

 ً البيئةحمايةمبدأ:سابعا

Protection Of Environment

المحليالمستوىعلىالتجاريةالمعامالتيخصفيماالبيئةلحمايةالحاجةالمنظمةتحترم

.والدولي
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استثناءات على المبادئ العامة

النباتية،أوالحيوانيةأوالبشريةالصحةالعامة،واآلدابالمبادئمثل:العامةاالستثناءات

.وغيرها...الطبيعيةأوالتاريخيةأوالحضاريةالثروات

عسكرية،الأواألمنيةبالتحفظاتالمتعلقةالمعلوماتأوالموادمثل:األمنيةاالستثناءات

.وغيرها...الدوليةالعالقاتفيوالكوارثالحربأوقات

تمنحالتيتلكمثلنموا  األقلوالدولالناميةللدولخاصةإعفاءات:الناميةالدول

.2005حتىاالتفاقياتببعضالعملبدأتطبيقلتمديدفرصة

،(EU)األوروبياالتحادأو(GCC)الخليجيالتعاونمجلسدول:اإلقليميةاالتفاقيات

.(NAFTA)أمريكياجنوبدولأو
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اتفاقية مواجهة سياسات اإلغراق ( 1

(Agreement On Anti-Dumping)

فيعيالطبيالسعرمنأقلبأسعارمامنتجاتبتصديرمادولةقيامبأنهاالغراقيعرف✓

الدولفيالمنتجينبمصالحاإلضرارإلىاإلغراقيؤديوبحيثالمحليةأسواقها

.المستوردة

يمةقوتحديدالسعرية،الفروقوهواإلغراقهامشلحسابقواعدوضعاالتفاقتضمن✓

.اإلغراقمنالضررلوقوعمعاييروتحديدلإلغراق،المضادةالرسوم

اتخاذها،علىسنوات5مروربعدلإلغراقالمضادةاإلجراءاتوقفعلىاالتفاقينص✓

،ضئيالً اإلغراقهامشكانإذااإلغراقحاالتفيتحقيقأليالفوريالوقفوعلى

منالمستوردةالكميةكانتإذاأوالمنتج،تصديرسعرمنالمائةفي2منأقلوهو

.للمنتجالكليةالوارداتمنالمائةفي3منوأقلضئيلةباإلغراقمتهمةمعينةدولة
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الدعم واإلجراءات المضادةإتفاقية( 2

ً االتفاقأعطى❖ ً تعريفا أيةوأالحكومةتقدمهاماليةمساهمة"هوللدعموافيا
."عليهايحصللمنمنفعةمنهاوتتحققعامةهيئة

نظروجهةمنتطبيقيةمشروعيةدرجةحسبالدعمأنواعاالتفاقيحدد❖
:كاالتيالعالميةالتجارةمنظمة

أوخدمةأوسلعةدعممثلله،مضادةإجراءاتاتخاذيستدعيمحظوردعم1.
معينقطاعأوصناعة

الموجهالدعممثلله،مضادةإجراءاتاتخاذيستدعيوالبهمسموحدعم2.
لدعمواالدولة،فينمواً األقلللمناطقالممنوحوالدعمالعلمية،البحوثلبرامج

اتوالمتطلبيتناسببماتجهيزاتهاتعديلمنلتمكينهاللمشروعاتالممنوح
.القانونيفرضهاالتيالجديدةالبيئية

عويضتتقديمأوتعويضيةرسومفرضفيللدعمالمضادةاإلجراءاتوتتمثل•
منسنوات5خاللالتعويضيةالرسومإلغاءوينبغي.المتضررالطرفإلى

.تطبيقها
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اتفاقية الدعم واإلجراءات المضادة-تابع

تصاديةاالقالتنميةبرامجفيدورمالهيشملالناميةالدوللصالحاالستثناءاتمنعدداً هناكلكن•

:هياالستثناءاتوهذه.لديها

دولالأونمواً األقلاألعضاءالدولعلىالصادراتدعمحظريسريلن:التصديرلدعمبالنسبة(1)

األخرىاألعضاءالدولأماالسنة،فيأمريكيدوالر1.000منأقلفيهاالفرددخلكانطالماالنامية

(1995)العالميةالتجارةمنظمةقياممنسنوات8خاللالصادراتدعمإلغاءفعليها

الدعممنالنوعهذاحظريسريلنالمستورد،المنتجعلىالمحليالمنتجتفضيللدعمبالنسبة(2)

8إلىالمدةهذهوتزدادالعالمية،التجارةمنظمةإنشاءتاريخمنسنوات5طوالالناميةالدولعلى

نمواً األقلللدولسنوات

االجتماعيةبالتكاليفيتعلقفيماوذلك:الخصخصةبرامجإطارفيالدعم(3)

عنديزيالناميةدولةفيناشئلمنتجالممنوحالكليالدعمكانإذاعنهالتجاوزيمكنالذيالدعم(4)

الوارداتمنالمائةفي4عنيزيدالالمدعومةالوارداتحجمكانإذاأوالمنتج،قيمةمنالمائةفي2

المستوردةالدولةفيالمنتجهذامنالكلية
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اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة( 3
Agreement On Technical Barriers To Trade

يانات السلع، يتناول هذا االتفاق استخدام الجوانب المتعلقة بالتعبئة، والعالمات، وب

الحية، والمعايير الفنية والمواصفات، وإجراءات الفحص، واستخراج شهادات الص

. وغير ذلك بشكل يؤدي إلى عرقلة التجارة

، يقر االتفاق وفيما يتعلق بالصحة النباتية وسالمة البشر والحيوان وحماية البيئة

ا بتعديل بحق الدول األعضاء في وضع ما تراه ضروريا  في هذا الشأن، وال يُلزمه

.هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية

.يتضمن االتفاق نصوصا  تقضي بمعاملة متميزة للدول النامية
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(GATS)الخدمات    فىالعام بشأن التجارة اإلتفاق( 4

General Agreement On Trade In Services 

(.جاتس)يسمى هذا االتفاق باالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات ➢

نشاطاً و 12وقد قسمت أمانة منظمة التجارة العالمية أنشطة الخدمات إلى . يغطي تجارة الخدمات بكل أشكالها

. قطاعاً فرعياً تضم كافة الخدمات التجارية في كل القطاعات155

ا يتكون االتفاق من مفاهيم عامة ومبادئ وقواعد لتجارة الخدمات، وجداول بااللتزامات التي تتعهد به✓

.الدول األعضاء

:  وقد حدد أربعة أشكال لتوريد الخدمة وهي

(مثل خدمات البنوك وشركات التأمين والخدمات الهندسية)انتقال الخدمة عبر الحدود ( 1)

انتقال مستهلك الخدمة إلى دولة أخرى، مثل السياحة( 2)

الوجود التجاري في الدولة التي ستقدم فيها الخدمات، مثل فروع الشركات( 3)

قامة دائمة، انتقال األشخاص الطبيعيين، ويعني االنتقال المؤقت وليس االنتقال للبحث عن فرص عمل أو إ( 4)

أي انتقال الخبراء والمستشارين
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(TRIPS)الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية   ( 5

Agreement On Trade-Related Aspects of 

intellectual property rights 

:  طبقاً لالتفاق تشمل حقوق الملكية الفكرية االتي

مكان حقوق الطبع، والعالمات التجارية، وبراءات االختراع، والعالمات الجغرافية للسلع التي تشير إلى

.صناعيةالصنع والجودة العالية للمنتج، والتصميمات الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة، واألسرار ال

الل تتعهد الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خ✓

مدنية التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد من ينتهك هذه الحقوق، بما في ذلك اإلجراءات ال

.واإلجراءات الجنائية

و سنة في مجال حقوق الطبع 50يوضح االتفاق أن الحد األدنى لمدة حماية حقوق الملكية الفكرية هو ✓

وليس هناك إلزام بتطبيق. سنوات في مجال العالمات التجارية7و، سنة في مجال براءات االختراع20

ويمكن أن تمتد فترة السماح (. 1995)االتفاق قبل مرور عام واحد على إنشاء منظمة التجارة العالمية 

.سنوات للدول األقل نمواً، وذلك حسب الموضوعات10سنوات للدول النامية  و 5إلى 
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