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مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

االتفاقية املنشئة ملنظمة
التجارة الدولية

 :دراسة تأصيلية – حتليلية
لألسس واخلصائص
أ.د .رشيد جميد حممد الربيعي

(*)

(*) أستاذ الدكتور يف القانون الدويل واألستاذ األول على الكليات اإلنسانية جامعة دياىل  .0202مارس التدريس يف
جامعة بغداد سابقاً ملدة عشرين سنة ؛ أشرف خالهلا على أكثر من  02رسالة و 0أطاريح دكتوراه كان منها ثالثة
رسائل وأطروحة يف اجلامعة املستنصرية ورسالة يف جامعة املوصل  .نشر ثالثة كتب خارج العراق هي  :دور حمكمة
العدل الدولية يف تفسري وتطبيق ميثاق األمم املتحدة  ،ومبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات الدولية  ،ودراسات
ومباحث يف القانون الدويل العام ج .0نشر أكثر من عشرين حبثاً داخل العراق وخارجه يف جمالت علمية متخصصة
ومنها اجمللة املصرية للقانون الدويل .شارك يف مناقشة  00أطروحة ( بضمنها رئيس جلنة املناقشة ألطروحتني ) و 10
رسالة يف جامعات  :بغداد  ،املستنصرية  ،النهرين  ،املوصل  ،صالح الدين  .نال عدداً من الشهادات التقديرية .
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الملخص
يعالج هذا البحث اسس وخصائص اتفاقية مراكش  4991المنشئة لمنظمة التجااة العالمياة .وما
اهم النتائج التي تم التوصل اليها :
- 4ان االتفاقي ااة العام ااة للتعريف اااة والتج اااة ( ك اااة –  ) 4911ق اان اتش اازة اطها ا اهل ن ااا ليه ااا
تس اامية (( المنظم ااة النولي ااة مي اار المس ااما )) ؛ الت ااي تت ااوةة ظل اال منظم ااة التج اااة العالمي ااة ااا
. 4991
- 2ان م ا ناازن معاهاان منظمااة التجاااة العالميااة ( اتفاقيااة م اراكش ) حمايااة ومرا ااا تجاااة وصاانا ة
النول الغنية المت نمة وبالتالي استمراة هيمنتها وسيترتها في طميع اتحاء العالم .
- 3ان معاهن منظمة التجاة العالمية لم تتضم أية اناة ظلل :
النيون الخاةطية . تظا قاتون فعال للمسوؤلية والج اء.اتواع اخرى م الضرة كالضرة البيئي .- 1ان لمعاهن منظمة التجاة العالمية الخصائص االتية :
( أ)

التبيعة الم دوطة  :االتفاقية – النستوةية .

(ب)

ال وا ن الثنائية في معاهن متعند االهراف .

(ة)

ن طواز ابناء التحفظاة .

(ث)

ال اتون المرن او الميسر في اهاة ال اتون الجامن او الصلب .

( ج)

اته ا ااا اة (( الت ام ا اااة )) ثنائي ا ااة ال طما ي ا ااة ما ا ا حي ا ااث التبيع ا ااة بمعن ا اال اته ا ااا – أي
االلت اماااة ال المعاهاان ك اال – مياار تواق اافية او م ا تم ا وصاايغة ( كاال ناايء او ال ناايء )
فضااع ا اتهااا ليسااو م ا ال وا اان ا ماار وال م ا االلت اماااة النوليااة الموطهااة لل افااة ؛ التااي
تمثل مصلحة دولية امة مشتركة تسمو لل مصلحة أو مجمو ة مصالح خاصة.

- 5ان مباديء التجاة النولية يجب ان تتفق مع المباديء االساسية ل اتون
النولي .
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الم نمة
لم ت

اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجاة العالمياة ( )4991األولال أو الوحيان فاي

مجااال التجاااة النوليااة ف اان سااب تها االتفاقيااة العامااة للتعريفاااة والتجاااة المسااما اختصاااةا (
ال ااة )4911 ( ) GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

ولتل ااا اتفاقيااة 4991ال ثياار ما األسااس ال اتوتيااة فااي كاااة  4911ف اان ا تباارة هااذ مصاانةا
وسننا التفاقية 4991كما ا تبرة هذ صنى واسعا منظما ومتتوةا لا " كاة . " 4911
ل اان أةياان بااابرا اتفاقيااة منظمااة التجاااة العالميااة ( اتفاقيااة م اراكش  ) 4991وضااع ظهاااة
قاتوتي دولاي اا للععقااة التجاةياة النولياة وظتشااء تنظايم دولاي متخصاص فاي موضاوع التجااة
النوليااة لاال المسااتوى العااالمي ينتبااق لاال هااذ الععقاااة وللتعاااون التجاااةي الاانولي متعااند
األهااراف وةبمااا فااي أ هااان واضااعيها أو المدسسااي لهااا أهااناف ومصااالح أخاارى تتجاااوز أقاااليم
الاانول ممااا ي ااع خاااةج الواليااة الوهنيااة للاانول ممااا كااان لاات أثاار فااي اان هااذ االتفاقيااة المنشاائة
لمنظمااة دوليااة وصاافو بالعالميااة كمااا طاااء فااي الماااد األولاال ما هااذ االتفاقيااة

التااي وصاافو

بزتها أوسع اتفاقياة تجاةياة فاي تااةيب البشارية  .ومثال هاذ األهمياة والختاوة تان وتا ظلال تفحاص
وتزصيل وتحليل تصوص وأح ا هذ االتفاقية م حيث مصنةها وطذوةها وما حياث أسساها
اتتعقااا م ا فرضااية مفادهااا أن اتفاقيااة م اراكش تمثاال تتااويرا قاتوتيااا فااي تظااا التجاااة النوليااة لاال
المسااتوى العااالمي وأن لهااذا التتااوير طااذوةا" وأصااوال" كمااا ظن لعتفاقيااة أسسااا" قاتوتيااة" تتمثاال
باأله ااناف والمب ااادظ والو ااائا ومركا ا ا" يعب اار ا ا م اتته ااا حي ااال المعاه ااناة األخ اارى وحي ااال
ال واتي الوهنية والت اماة يثوة التساؤل
تن

هبيعتها قبل حصرها أو مجرد تعنادها  .وإلثباة ماا

أثرتا بحث الموضوع لل وفق ختة منهجية ا تمنتاها لل النحو األتي -:

المبحااث األول  -االتفاقيااة العامااة للتعريفاااة والتجاااة ( كاااة  ) 4911بوصاافها أساسااا التفاقيااة
مراكش 4991
المتلب األول – روف ظبرا " كاة  "4911ومعمحها العامة
المتلب الثاتي – هنف "كاة –  " 4911وطوالتها
المتلب الثالث – المبادظ العامة لل اة – 4911
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المبحث الثاتي – األسس ال اتوتية التفاقية مراكش : 4991
المتلب األول – ماهية وهبيعة االتفاقية
المتلب الثاتي – موضوع االتفاقية وأهنافها
المتلب الثالث – المبادظ العامة
المتلب الرابع – المها ( الو ائا )
المبحث الثالث – الخصائص العامة التفاقية مراكش ومرك ها وهبيعة الت اماتها
المتلب األول – في الخصائص العامة
المتلب الثاتي – في مرك االتفاقية وأثر االتضما ظليها في المعاهناة وال اتون الناخلي
المتلب الثالث – في هبيعة وخصائص االلت اماة في االتفاقية .
وم اهلل التوفيق والسناد .
المبحث األول
االتفاقية العامة للتعريفاة والتجاة ( كاة – ) 4911
(بوصفها أساسا التفاقية مراكش ) 4991
سنتناول في هذا المبحاث االتفاقياة العاماة للتعريفااة والتجااة – كااة  4911ما حياث
روف وضعها ومعمحها العامة أوال وم حيث هنفها وطوالتها ثاتيا وما حياث مبادئهاا العاماة
ثالثا .
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المتلب األول :روف ظبرا "كاة "  4911ومعمحها العامة
فااي ااا  4911وقا اعو فااي طنيااا ( سويس ارا ) االتفاقيااة العامااة للتعريفاااة والتجاااة (

كاة  )4() GATTبوصافها معاهان دولياة متعاند األهاراف وصافو بالمدقتاة فاي حينهاا بعان
ظخفااام ممثلااي الاانول فااي التوصاال ظلاال أتفااام بشاازن تفاصاايل منظمااة التجاااة النوليااة ITO

()2

وخصوصا بعن ا تراض الوالياة المتحن األمري ية التي وطانة فاي ميثاام هافاتاا الاذي تضام
أتشاااء المنظمااة المااذكوة والااذي وضااع بناااء لاال توصااية ماادتمر األماام المتحاان

الااذي اان فااي

هافاتااا ( كوبااا ) ااا  4911تجاااوزا لاال صااعحياة ال ااوت ري األمري ااي فااي اتخااا ال اراةاة
الوهنياة وحساب ( طاون أدلماان سابيرو ) فازن سابب اتساحاب أو معاةضاة الواليااة المتحان
كااان اان اسااتتا تها فاارض ختتهااا لاال ا خاري

()3

وحسااب ( آخ اري ) الخشااية م ا أن تااددي

المنظمة ظلل ت ليص الساياد األمري ياة المتل اة لال سياسااتها التجاةياة النولياة( . )1وللتهارب مناذ

البنايااة ما التصاانيق لاال ميثااام المنظمااة والااذي أسااتمر لغايااة  4951ف اان باانا واضااحا  -ومناذ
البنايااة  -أن تفااا ميثااام هافاتااا المنشاام لمنظمااة التجاااة النوليااة واطتماااع المنظمااة الجنياان قاان
أُطااع ظلاال أطاال مياار مساامل وبعاان أن وضااح أيضااا أن الاانول التجاةيااة ال باارى لا تصااادم لياات
( GATT : General Agreement on Tariffs and Trade )1ملزيد من التفاصيل راجع  :د  .جعابر جعاد
عبععد الععر،ن  ،حماض عرات يف املنتمععات االقتصععادية الدوليععة  ،معهععد الدراسععات العربيععة العالي ععة  ،0511-0511 ،ص
 . 010-001أيضاً
-

- V. A. seyid Muhammad , The Legel Framawork of World Trade , London , 1953
, 324 pp.
- GATT : New chapter on Trade and Development – Legel Institutionl Framwork ,
) No. 1,4,1.L.M( international Legal Materials ) ( 1965
 G. schwarzenberger , Amanual of Inernational Law , 5th ed . London ,1967,pp.111,113,202,307,325-326,330-331,370

()2
And - ITO: International Trade organization – A. LeRoy Benett
James K. Oliver, International organization : principles and issues , prentice Hall,New
Jersey , U.S.A., 2002 ,p.298.

( )3جون أدملان سبريو  ،سياسات العالقات االقتصادية الدولية  ،ترمجة خالد قاسم  ،شركة مركز الكتاب األردين
،0511،ص. 15-11
( )4د .داود أ،د عثمان ،انضمام اليمن إىل منتمة التجارة العاملية،جملة الثوابت ( اليمن ) ،ع  –01،0555ص .10
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ولتعفي هذا الفشل المتوقع منذ البانء فاي وضاع الميثاام موضاع التنفياذ ف ان ةافاق وضاع مساود
ميثااام هافاتااا التفاااوض بخصااوص التعريفاااة ال مركيااة باانال م ا اتتظاااة منظمااة التجاااة النوليااة
المرت باة حياث تبناو اللجناة التحضاايرية الم لفاة بصايامة ميثاام هافاتااا فاي الفتار ما  41تيسااان
ولغاية  31تشري األول  4911اتفاقية أخرى طنيان هاي االتفاقياة العاماة للتعريفااة والتجااة

()4

( المعروفة اختصاةا با كاة  .)4911ل ن ت وتو ( كاة ) ابتناء م خمس وثعثي مااد قاتوتياة
ثاام أضاايفو ظليهااا ثااعث مااواد فااي  4995وهنالااب بااالتبع معحااق وطااناول خاصااة بالتعريفاااة
ال مركي ااة  .وك ااان ت اااةيب دخوله ااا حيا ا التنفي ااذ ف ااي  4ك اااتون الث اااتي  . 4911وةم اام اان تج ااا
االتفاقية في أتشاء منظمة دولية لها أسمها ومتتلباتها ومعترف بهاا ا ترافاا صاريحا كمنظماة دولياة
أي كشخص م أنخاص ال اتون النولي فزتها – أي االتفاقية تجحو فاي أتشااء أطها دولياة
وفي تاوع ما التنظايم الانولي فاي مجاال التجااة النولياة ظ أتشازة مادتمر األهاراف المتعاقان

()2

 parties conference; conference of partiesومجلس ممثلي النول council of

 state representativesواألماتااة Secretariat؛ وهااذ المدسساااة مااع سااائر العناصاار
والخصااائص األساسااية بموطااب النظريااة العامااة للمنظماااة النوليااة تاان وتا ظلاال ا تباااة مااا أتشاازتت
االتفاقية العامة ( كاة  ) 4911أول تتبيق لما أسامينا ب ا (( المنظمااة النولياة ميار المساما ))
" Innominate Internaional Organizationsأو المنظمااة النولياة ما البااه "
 .Internaional Organization Subوال ي ن م ا تباة أطه (كاة –  ) 4911منظمة دولية أتها أطه لم تجماع بمسامل
" المنظمااة النوليااة " صاراحة ظ أن أيااة منظمااة دوليااة ( ح وميااة ) ال يم ا ظهااعم هااذا الوصااا
ليهااا مااا لاام تت ااون م ا كيااان أو بناااء ضااوي (تنظيمااي ) ونخصااي يت ااون م ا أطه ا وأ ضاااء
( )1د .جابر جاد عبد الر،ن  ،املصدر السابق  ،ص . 001-002
( )2كان هذا اجلهاز جيتم دورياً للمشاورة واملناقشة املشرتكة وتسوية اخلالفات اليت ميكن أن تنجم عن التطبيق .
( )3نعتقد أن هذا املوضوع ( أي هذه املنتمات واالتفاقيات املنشئة هلا ) وتسميتها  ،مل تبحعث سعابقاً بصعورة شعاملة لعذا فقعد تطلعب األمعر
منا  ،االضطالع ببحث أخر أجنزناه بشأهنا على وجه االستقالل  .يذكر أن منتمة التجارة الدوليعة  ، ITOالعيت كعان معن املزمع إنشعا ها
مبوجب ميثاق هافانا  ، 0511كانت تتألف من ثالثة أجهعزة هعي املع ار الععام واجمللعس التنفيعذي ( 01عضعواً ) واألمانعة العامعة  .وقعد ووجعه
ميثععاق هافانععا بأنععه  -0تععأثر كثعرياً باالعتبععارات السياسععية  -0مثععايل يهععدف إىل نشععر التجععارة عععن طريععق مهامجععة ا عواجز التجاريععة  -0أغفععل
مسألة توازن ميزان املدفوعات يف خمتلف الدول ذلك أن التجارة ال ميكن أن تروج يف عامل مقيد برقابة الصرف أو التحويل اخلارجي وبعالقيود

الكمية وباالتفاقات التجارية الثنائية  -1واقعي أو عملي لتقريره استثناءات وامتيازات إرضاء للمصاحل املتعارضة (د .جعابر جعاد عبعد العر،ن
 ،مصدر سبق ذكره  ،ص) 000-002
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تضااتلع باألهااناف والمساادولياة المناهااة بهااا بموطااب الميثااام المنشاام للمنظمااة النوليااة  .وم ا
الجاانير بالااذكر أن منظمااة التجاااة النوليااة المنشااز بموطااب ميثااام هافاتااا كاتااو الف اار األولاال

لتنظاايم دولااي ( ااالمي ) للتجاااة النوليااة( )3كمااا كاتااو كاااة –  4911البااذة األولاال التااي تمااو
وتتاوةة ظلال منظماة التجاااة العالمياة الحالياة كماا كاتااو األهاناف األولال ومباادظ كاااة 4911
أساسا ومصنةا ألهناف ومبادظ اتفاقية ومنظمة التجااة العالمياة  4991أن لام ت ال تل اا مباادظ
كاة  4911كافة في اتفاقياة منظمة التجاة العالمية .
ل ا اان انا ااتملو كا اااة  4911لا اال مبا ااادظ اما ااة منشا اائة اللت اما اااة دوليا ااة لا اال ا اااتق
المخاهبي بها كما سيزتي بياتات وكزساس وضاواب قاتوتياة الزماة لتح ياق هانف كااة فاي تحريار
التجاة النولية م خعل تتبيق النول األهراف نرط النولة األولال بالر اياة لال أن ي اون هاذا
الشاارط منج ا ا وم ا ثاام ال يجااوز لهااذ ال انول أن تتبااع تظااا تعريفاااة األفضاالية فااي المساات بل مااع
استثناء أتظمة التفضايل ال ائماة والساما بت اوي وحاناة تجاةياة كاالتحااداة ال مركياة ومنااهق
التجاااة الحاار وأن كااان ال يصااح أن تتخااذ هااذ االتحاااداة ةيعااة ل ياااد األفضاالياة ال ائمااة أو

وضع تعريفاة أفضلية طنين ( . )4وبغية تبي هنف ومبادظ ((كاة – )) 4911كهانف ومباادظ
للمنظم ااة النولي ااة مي اار المس ااما المنش ااز بموطبه ااا وكه اانف ومب ااادظ التفاقي ااة ما اراكش 4991
وللمنظم ااة النولي ااة المنش ااز بموطبه ااا أي منظم ااة التج اااة العالمي ااة الت ااي تل ف ااو ه اانف ك اااة
ومبادئهااا كمااا أناارتا ل اال لااب ساانبحث فيمااا يلااي أهااناف ((كاااة – )) 4911وطوالتهااا أوال
ومبادئها العامة ثاتيا.

( )1د .جابر جاد عبد الر،ن  ،املصدر السابق ص . 001-001
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المتلب الثاتي – هنف "كاة –  " 4911وطوالتها
ل اان كااان الهاانف الرئيسااي لا ا "كاااة –  ((" 4911هااو تحرياار التجاااة النوليااة أي ظزالااة
الحااواط ال مركيااة ومياار ال مركيااة التااي تضااعها الاانول أمااا اتت ااال الساالع باار الحاانود النوليااة
()4

وفااتح األسااوام وظتاحااة أوسااع المجاااالة للمنافسااة النوليااة ))
()2

الحريااة أو الليبراليااة االقتصااادية

وهااذا الهاانف ينبثااق ما مبااادظ

كمااا أن هااذا الهاانف هااو ما م وتاااة وأبااواب دخااول العولمااة

االقتصادية الرأسمالية التي ي و ليها النظا االقتصادي النولي خصوصا وأن هذ االتفاقية ترا اي
مصالح النول الصنا ية التي تنتج ال سم األ ظم م السلع بازالة ال يود والعوائاق التاي تحاول دون
التاانفق الحاار لهااا بااي الاانول  .وخااعل ثمااان طااوالة م ا المفاوضاااة أدخلااو تعاانيعة ألح ااو
باالتفاقية العامة (كاة ) ن لو اتفاقياة أخرى .

أن طوالة المفاوضاة لعتفاقية العامة للتعريفاة والتجاة (كاة ) هي(: )3
طولة طنيا 4911-4911
طولة أتيسي ( Annecyفرتسا ) 4919
طولة توةكواي ( Torquayظت لترا ) 4954-4951
طولة طنيا ( سويسرا ) 4959 -4952
طولة ديلون 4994 -4991
طولة كينيني 4991-4992 Kennedy Round
طولة هوكيو 4919-4913 Tokyo
( )1د .إبراهيم العيسوي  ،الغات وأخواهتا  .مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 0بريوت ، 0551ص 01عوين حممد الفخري  ،التنتيم
القانوين للشركات متععددة اجلنسية والعوملة  ،بيت ا كمة  ،بغداد  ، 0220 ،ص. 015
( )2عوين حممد الفخري  ،املصدر السابق ص.015
( )3سكرتارية الكات – جنيف  ، 0550النشرة اإلخبارية  ، Focus GATTمايو  0551عدد  021أيضاً األستاذ الدكتور أ،د أبو
الوفا  ،الوسيط يف قانون املنتمات الدولية  ،ط ،1دار النهضة العربية  ،القاهرة 0220ر  ،ص.115
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طولة أوةاكواي 4991 -4919Uruguay

وقن كان موضوع التعريفة ال مركية موضوع طميع الجوالة أال أن طولة كينيني بحثو أيضا
موضوع ظطراءاة ضن اإلمرام  **Dumpingوطولة هوكيو التي تمخضو

تسع اتفاقياة

ومنوتاة خاصة بال يود والتنابير مير ال مركية مثل منوتة م افحة اإلمرام واتفاقية تراخيص
االستيراد والن م والرسو التعويضية ومنوتة الحواط أو العوائق الفنية لل التجاة ومنوتة الت ييم
ال مركي ( منوتة ت ييم الرسو ال مركية ) ومنوتة التوةيناة أو المشترياة الح ومية واأللبان
واللحو

والتائراة المنتية(.)4

وطولة اوةكواي بحثو أيضا موضوع ظدماج السلع ال ةا ية والنسيج والخنماة والجواتاب التجاةياة
المرتبتة باالستثماة واإلهاة المدسسي لل اة ثم طاء ظ عن اتفاام ماراكش فاي  45تيساان –
أبريل  4991مشاتمع لال اإلهااة المدسساي لمنظماة التجااة العالمياة  .أن هانف اتفاقياة ال ااة
الرئيسااي هااو تحرياار التجاااة النوليااة فااي ظهاااة تظااا دولااي للتجاااة متعااند األه اراف م ا خااعل
اسااتخنا قوا اان واضااحة وثابتااة تلتا بتتبي هااا األه اراف المتعاقاان بمااا يسااهل النفااا ظلاال أسااواقها

وظلغاء ما يعيق التجاة النولية(. )2

وحساب األسااتا الاانكتوة صااع الااني

ااامر فاازن المروتاة هااي الساامة الرئيسااية فااي تتبيااق قوا اان

االتفاقيااة ويجااوز لء ضاااء بصاايغة مدقتااة أال يلت م اوا بال وا اان العامااة بعاان تحنياان التنااازالة وظق اراة
الضماتاة باإلضافة ظلل االستثناءاة التي تصو ليها كاة(.)3

وممااا يجاانة اإلناااة ظلياات أن الاانول الناميااة لاام تشاااة فااي أتشااتة ال اااة حتاال منتصااا السااتيناة
با تباةه ااا تادي ااا لءمني اااء فض ااع ا ا أن اتفاقي ااة ال اااة ل اام تزخ ااذ بنظ اار اال تب اااة التف اااوة ف ااي
مستوياة النمو االقتصاادي ظال أتات مناذ اا  4995أم ا فيماا يتعلاق بالتجااة و التنمياة ؛ مانح
النول النامية ظم اتية الحصول لل االمتيازاة دون أن تنتظر النول الصنا ية المعاملة بالمثل كماا
أ تيااو الاانول الناميااة ظم اتيااة المعاملااة التفضاايلية فيمااا بينهااا دون أن ت ااون مل مااة بتتبيااق ناارط
النولة األولل بالر اية(.)1

 وقد تذكر هذه اجلولة من  0511إىل  ) * * ( . 0550اإلغراق يعين يف اجملال التجاري إغراق السوق األجنبية ببضائ خمفضة األسعار.
( )1د .معتصم سليمان  ،أضواء على اتفاقية اجلات ونتائج جولة أورجواي جملة بيت العرب  ،جامعة الدول العربية – األمانة العامة  ،عدد

خاص  ،مايس  ، 0551ص.021

( )2املصدر نفسه  ،ص. 021
( )3د .صالح الدين عامر  ،قانون التنتيم الدويل دار النهضة العربية القاهرة  0551 -0551 ،ص. 122
( )4املصدر نفسه  ،ص.021
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أن م ا األهميااة أن تشااير ظلاال أن طولااة اوةك اواي أساافرة ا ( )21اتفاقيااة بمااا فااي لااب

تزيياان اتفاقياااة ساااب ة معنلااة( . )4كااذلب تاام االتفااام فااي هااذ الجولااة أيضااا لاال أتشاااء منظمااة
التجاااة العالميااة التااي تاام التوقيااع لاال االتفاقيااة المنشاائة لهااا فااي ماادتمر ماراكش فااي  45تيسااان (

أبريا اال )  .)2(4991وقا اان أتا ااي بها ااذ المنظما ااة العالميا ااة األن ا اراف لا اال تنفيا ااذ اتفاقيا ااة ال ا اااة

وأخواتها( )3التي بلغو ( )41اتفاقية في ظهاة االتفاقية العامة للتعريفاة والتجااة بصايغتها المعنلاة
وق اان أص اابحو ه ااذ االتفاقي اااة طا ا ءا ما ا االتفاقي ااة المنش اائة للمنظم ااة  .وباتش اااء ه ااذ المنظم ااة
ت املو األهر والمدسساة المحيتة بجواتب الحيا االقتصادية النولياة فهاذ المنظماة المختص اة
بالسا اوم التجاةيا اة النوليا اة ومااا ي ارتب بهااا م ا سياسا ااة تجاةيا اة وت نولوطيااا الاانول ليهااا؛ واطااب

التعاون والتنسايق ( )1ماع منظمااة اقتصاادية دولياة قائماة سااب ا وخصوصاا البناب الانولي وصاننوم
الن ان الاانولي وهمااا يشااتغعن بالسااوم الماليااة النوليااة ومااا يارتب بهااا ما سياساااة ت نيااة وماليااة باال

واقتصادية ناملة للنول وواطاب التعااون والتنسايق ماع البناب الانولي وصاننوم الن ان الانولي لايس
()5

طنينا ظ هو منصوص ليت في الماد ( )45م اتفاقية ال اة .4911
وفي طولة اوةاكواي فزن هنا

ندا كبيرا ما الانول النامياة و اندا ما الانول العربياة أماا

النول الصنا ية المت نمة فلما أدةطو األولل فاي ظهااة ال ااة موضاو اة تهمهاا أدةطاو األخيار
بالم اباال موضااو اة طنياان تهمهااا أيضااا مثاال الخاانماة واالسااتثماةاة وح ااوم المل يااة الف ريااة
وكااان مساالب الاابعل ما الاانول الصاانا ية المت نمااة كالوالياااة المتحاان األمري يااة محاولااة لتعماايم
ظطا اراءاة اتخ ااذتها ما ا قب اال باةادته ااا المنف اارد وبمفهومه ااا الخ اااص لحماي ااة مص ااالحها ومص ااالح
الشااركاة متعااند الجنسااية التااي يساايتر األمري يااون لاال تساابة كبياار منهااا وتزخااذ منظمااة التجاااة
العالميااة لاال ات هااا مهمااة الرقابااة واألن اراف لاال تنفيااذ اتفاقياااة ال اااة ومااا يااتم م ا اتفاقاااة

الح ة بر اية المنظمة (.)9

( )1تتعلق بتجارة السل  ،والتجارة يف اخلدمات واألوجه التجارية قوق امللكية الفكرية واألوجه التجارية إلجراءات االستثمار ونتام فض
وتسوية املنازعات التجارية  ،والية مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء … اخل

( )2ظهرت املنتمة للوجود يف كانون الثاين . 0551
( )3عوين حممد الفخري  ،مصدر سبق ذكره ص . 012 -015
( )4املادة ( )0من االتفاقية املنشئة ملنتمة التجارة العاملية .
( )5د .عوين الفخري  ،ص  . 012أيضاً د.حممد دويدار  :املنتمة العاملية للتجارة والنتام القانوين يف البالد العربية  ،جملة الدراسات
القانونية  ،كلية ا قوق  ،جامعة بريوت العربية  ،ع ،0555 ، 0ص. 051
( )6د .ععوين الفخري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 010-010
د .إبراهيم العيسوي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 01 -00
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البيان أن مال منظماة التجااة العالمياة _ وحساب اتفاقيتهاا المنشائة _ سينصارف ظلال

ظلغاء كافاة الحاواط التجاةياة وضامان حرياة حركاة ةأي الماال واتت اال السالع والخانماة وهاذ

م توطهاة العولمة الرأسمالية التي ال تمثل مصالح مو الشعوب(.)4

المتلب الثالث – المبادظ العامة لل اة () 4911
ل ن تضمنو االتفاقية العامة (كاة) مجمو ة م المبادظ وال وا ن( )2لعل أهمها ما يزتي :
المبنأ األول – ن التميي في التجاة النولية وفي المعاملة التجاةية بي األهراف
ويتح ق م خعل سريان الشرهي أو المبنأي ا تيي :
أ -مبنأ أو نرط النولة األولل بالر اية
ب  -نرط المعاملة الوهنية
بموطب الشرط (أ) يلت كافة اإلهراف بمنح بعضهم البعل معاملة تفضيلية ال ت ل
المعاملة الممنوحة ألي هرف آخر( )3وهذا بوطت ا (. )1

وبموطب الشرط (ب) تلت األهراف المتعاقن معاملة السلع المستوةد م النول
األهراف األخرى داخل النولة تفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محليا".
المبنأ الثاتي – التخفيل العا والمتوالي للرسو ال مركية لل أساي التبادل أو
تبادل التنازالة المتفق ليها (قاتون التبادلية أو المعاملة بالمثل) .
المبنأ الثالث – ظزالة أو ن استخنا ال ياود ال مياة كالحصاص فاي التجااة النولياة ؛ حياث ال
تستخن ظال في المنتجااة ال ةا ياة والمنساوطاة وصانا ة الصالب ( ال ياود المتعل اة ب ميااة
البضااائع  Quantitatives restrictionsوبعاان اتتهاااء طولااة اوةكااواي فاازن هااذ المنتجاااة
س ااتنتهي نه ااا ال ي ااود ال مي ااة خ ااعل م اان زمني ااة أقص اااها ش اار س اانواة وه ااو االتف ااام المتعل ااق
( )1د .ععوين الفخري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 010
( )2عوين الفخري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.010
( )3د .حممد السعيد الدقاق – د .مصطفى سالمة حسني  :املنتمات الدولية املعاصرة ( منتمة األمعم املتحعدة – جامععة العدول العربيعة –
منتمعة التجعارة العامليععة – آليعة أدارة اتفاقعات اجلععات  ،منشعأة املعععارف باإلسعكندرية  ،د.ت  ،ص 002ومعا بعععدها  .د .معتصعم سععليمان ؛
ص . 021-021أيضعاً  S. Muhammad , op. Cit. , p . 158 :حيعث أشعار إىل تطبيعق مبعدأ ععدم التمييعز بعني األطعراف
املتعاقدة  .أ.د  .صالح الدين عامر  ،قانون التنتيم الدويل  ،مصدر سبق ذكره  ،ص120-12
( )4يذهب بعض الشراح  ،إىل إمكانية اخلروج على املبادئ العامة ملبدأ الدولة األكثر رعاية.
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بالمنس ااوطاة  .وق اان أط ااازة االتفاقي ااة العام ااة اس ااتخنا ال ي ااود ال مي ااة ف ااي حال ااة تع اارض ميا ا ان
الماانفو اة لصااعوباة بياان أن هااذ ال يااود ت ااون وقتيااة تنتهااي باتتهاااء األساباب الموطبااة لهااا .
كذلب فزن تتبيق مثل هذ ال يود ال مية يجب أن يتم بنون تميي
م قبل األهراف المتعاقن

بتتبيق مبانأ ان التمييا

أي ن تتبي ت بصوة اتت ائية أو بزن ال متباينة حسب النول .

المبنأ الرابع – تنظيم سياساة اإلمرام  Dumpingأو ظ اتاة التصنير ( المنافسة العادلة )

=

= يف حععاالت وظععروف معينععة  ،مبوجععب املععادتني  01،01مععن (كععات )  ،كمععا أن ملبععدأ أو قاعععدة عععدم التمييععز يف التجععارة الدوليععة  ،عععدة
استثناءات بعضها يهم الدول النامية وهي :
(أ) االستثناء املنصوص عليه يف املادة  01من االتفاقية العامة ( كات ) واخلاصة بالتجمعات اإلقليمية لألطراف املتعاقدة  ،حيث ميكن
للععدول  ،أن اععنح بعضععها الععبعض مي عزات تفضععيلية لتجارهتععا البينيععة  ،يف إطععار قمعععات إقليميععة  ،منطقععة قععارة حععرة أو منطقععة احتععاد
كمركي  ،دون أن تلتزم مبنح هذه امليزات لباقي الدول األطراف املتعاقدة  ،بشرط أن ي دي التجم إىل تسعهيل التبعادل التجعاري بعني
دوله  ،ودون أن تزيد ا واجز التجارية على العامل اخلارجي .
(ب) حالة تزايد الواردات إىل درجة إ اق الضرر باإلنتاج احمللي .
(ج) حالة مواجهة البلد مشاكل وصعوبات يف ميزان املدفوعات  ،حيث جيوز للدولة عندها اختاذ إجراءات تقييدية .
(د) حالة االتفاقيات التجارية اإلقليميعة املنشعئة الحتعادات كمركيعة أو ملنعاطق حعرة للتبعادل التجعاري حيعث تشعج البلعدان علعى املزيعد معن
اإلعفععاءات والتنععازالت يف إطععار الرتتيععب اإلقليمععي  ،دون االلت عزام مبععنح املعاملععة التفضععيلية لألط عراف املتعاقععدة يف ( كععات ) مبععا يف
ذلك  ،االمتيازات واألفضليات التجارية  ،والشروط التجارية امليسرة ؛ اليت انحها بعض العدول املتقدمعة لتجعارة البلعدان الناميعة ،
مبوجب النتام املعمم األفضليات (  -أو لألفضلية : )-
)Generalized system of preferences (Gsp
ممععا يسععاعد علععى وصععول منتجععات الععدول األخععرية إىل أس عواق األوىل  .ومععن اجلععدير بالععذكر  ،أن نتععام األفضععليات  ،قععد و إق عراره يف جولععة
طوكيععو  ، 0515-0510ويعععرف حبكععم التمكععني  ، Enhancing clauseومبوجبععه تقععوم الععدول الصععناعية مبععنح معاملععة تفضععيلية
للدول النامية وفق خطط حتددها األوىل  ،دون أن تنتتر معاملة تفضيلية مقابلة من األخرية  ،وقد أنتقد هذا النتعام خللقعه إجعراءات اييزيعة
جديععدة يف التجععارة الدوليععة  ،وربطهععا بقواعععد غععري اقتصععادية مثععل حقععوق اإلنسععان  ،والبيئععة  ،وا قععوق االجتماعيععة  ،وقععد أشععتمل شععرط
التمكععني لصععاحل البلععدان الناميععة القيععود غععري التعريفيععة إىل جانععب القيععود التعريفيععة وقععد نع قعرار الكععات يف  01تشعرين الثععاين  0515الععذي
جععاء حتععت عنعوان ( معاملععة مميععزة وأكثععر تفضععيالً ومشععاركة للععدول الناميععة ) علععى أن يكععون للبلععدان املتقدمععة املتعاقععدة ودون املسععاس بأحكععام
املادة ( )0معن االتفعاق الععام  ،أن اعنح معاملعة مميعزة وأكثعر تفضعيالً للبلعدان الناميعة بشعأن التعدابري غعري التعريفيعة العيت حتكمهعا الوثعائق املربمعة
حتت رعاية الكات – حممود عبد الباري ،زة  ،النتام الشامل لألفضليات التجارية فيما بني البلدان النامية ( األونكتاد )  .وهكعذا ؛ فعأن
نتععام األفضععليات التجاريععة لص ععاحل الععدول الناميععة  : GSFPال خيض ع لش ععرط الدولععة األوىل بالرعايععة قععاه ال ععدول الصععناعية س عواء كان ععت
األفضليات تعريفية أو غري تعريفية .
(هع) األفضليات التارخيية اليت كانت ممنوحة قبل االتفاق العام للجات .
( و ) ترتيبات ا ركة على ا دود حبيث ال تفسر أحكعام االتفعاق الععام علعى أهنعا اعنح املزايعا العيت مينحهعا طعرف متعاقعد للبلعدان املتامخعة معن
أجل تسهيل ا ركة على ا دود ( الفقرة /0أ – املادة ) 01
( ز ) االسععتثناءات امل قتععة الععيت يقرهععا االتفععاق العععام لألط عراف املتعاقععدة يف حالععة وجععود طععارئ معععني يتعععر لععه طععرف متعاقععد  ،وكععذلك
االستثناءات املرتبطة باألمن أذا كانت التدابري املتخذة الزمة ماية مصاحل األمن الوطين ( املادتعان  00-02معن االتفاقيعة العامعة ) – د.
معتصم سليمان  ،املصدر السابق  ،ص . 021أيضاً  :د .داود أ،د عثمان  ،املصدر السعابق  ،ص = 11-11
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المباانأ الخااامس – أن ت ااون الحمايااة ما خااعل التعريفااة ال مركيااة  :لااب أتاات ال يجااوز اسااتخنا
أساليب الحماية مير التعريفية كالحصص والتاراخيص وال ياود التو ياة ما أطال أن ت اون الحماياة
واضحة .
المبنأ الساادي – التثبياو لمساتوياة التعريفاة ال مركياة  bindingنان االتضاما نان مساتوى
معااي ال يجااوز بعاان لااب زياااد التعريفااة ال مركيااة ومباانأ التثبيااو يااوفر للتجاااة النوليااة أساسااا ثابتااا
يم

التنبد بت مما يشجع ملياة االستثماة ويوفر أسواقا مست ر للمنتجي

المبنأ السابع – المنافسة العادلة و ن التميي حيث يوفر االتفام العا للتعريفاة والتجاة ظهااةا
قاتوتيااا لمحاةبااة اإلم ارام  Dumpingوظزالااة الاان م با تباةهمااا نص اري مشااوهي للمنافسااة
العادلااة للتجاااة النوليااة لااب أن الجاااة ال تهاانف ظلاال حريااة التجاااة وظتمااا ظلاال تجاااة مفتوحااة
و ادل ااة ومنافس ااة مي اار مش ااوهة ووض ااعو قوا اان الس ااتخنا الرس ااو لمواطه ااة ال اان م وظطا اراءاة
مواطهة اإلمرام والنب أن هذا المبنأ هو تعبير

المبنأ الرابع األتا الذكر .

المباانأ الثااام – الح اام الوقااائي  Saveguard clauseيساامح لنولااة هاارف أن تتخااذ تاانابير
وظطاراءاة وقائيااة مدقتااة واسااتنادا ظلاال قا اان اان التمييا لمواطهااة أوضاااع هاةئااة تنااتج ا زيااد
الواةداة بمستوياة مرتفعة يم

أن تهند الصنا اة المحلية أو تسبب لها ضرةا فادحا

المبنأ التاساع – ترتيبااة التجااة اإلقليمياة  :تعتارف ال ااة بزهمياة التعامال االقتصاادي اإلقليماي
بي النول وتعتبر ط ءا م ماع للتجااة النولياة متعاند األهاراف ويشاترط اساتخنا الت اتعة أو
التجمعااة اإلقليمياة بتساهيل المبااادالة التجاةياة باي الانول األ ضاااء منهاا و ان زيااد الحااواط
التجاةيااة أمااا ساالع الاانول مياار األهاراف ووف ااا للماااد  21ما االتفاقيااة العامااة فاازن أنا ال هااذ
الترتيباة هي :
- 4منت ااة التجاااة الحاار
تختلا

 Free-trade Areaحيااث ل اال دولااة سياساااتها ال مركيااة التااي

سياسة النول األ ضاء األخرى .

= (ح ) التدابري اليت تتخذها الدول ماية صناعاهتا الوليدة إذ تعفى يف هذه ا ال معن شعرط الدولعة األوىل بالرعايعة  MFNحع تصعل
صناعتها إىل القدرة التنافسية مث تسقط مطالبتها حبق التمت هبذا االمتياز بعد حتقق ذلك .
( ط ) االستثناءات املسموح هبا ماية القواعد الصحية لإلنسان وا يوان واهليئات  ،و ماية اآلداب واألخالق العامة .
( ي ) حالععة املقاطعععة االقتصععادية لبلععد أخععر  ،أذ ميكععن للدولععة أن تععتحفا يف مععنح املزايععا الععيت تقععدمها يف إطععار ( الكععات ) لدولععة أخععر
تقاطعها عند االنضمام لالتفاقية ( د .داود أ،د عثمان  ،املصدر السابق  ،ص . ) 11
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- 2منت ااة اإلتحاااد ال مركااي أو االتحاااداة ال مركيااة Customs Unionsبمعناال أن ي ااون
هنا أتفام

سياسة كمركية موحن بي الانول تجاا العاالم الخااةطي( )4وأن هاذ الترتيبااة

هي استثناء م ح م النولة األولل بالر اية(. )2

انرا – مبنأ الشفافية  Transparencyو ظلغااء ال ياود ال مياة واساتبنالها بالرساو ال مركياة
 :وي ضي بزن ت ون األدا المستخنمة م الترف المتعاقن – واتفاقية ال اة أساتخنمو تعبيار((
األهراف المتعاقن ))ولم تستخن تعبير( األ ضاء ) ألتها لم تسام أو تشاخص تنظيماا دولياا كماا
أوض احنا – ((لحمايااة منتجاتاات المحليااة م ا الااواةداة هااي الرسااو أو التعريفاااة ال مركيااة ف ا
و اان السااما بااال يود ال ميااة لاال المنتجاااة أيااا كااان نا لها وتو هااا ألتهااا تفت اار ظلاال الشاافافية
وألت ا البلن بنشار المعلومااة العزماة المتعل اة بسياسااتها التجاةياة وتشاريعاتها وقواتينهاا ولوائحهاا
المتعل ااة بالتجاااة الخاةطيااة ))( (( )3أي النشاار ال اماال لجميااع أط اراءاة الحمايااة التااي يجااب أن

ت تااب فااي التعريفاااة ال مركيااة بحيااث ي ااون األ ضاااء ا خاارون لاال لاام تااا بهااا ))( )1ويشاامل
ه ااذا طمي ااع أت ااواع وس ااائل التفض اايل المس اات ر أو التمييا ا ا ا هري ااق الرس ااو الناخليا اة والل ااوائح
وظطراءاة األستيراد وأساليب الت يين …(.)5

أحن شر – احترا مبادظ الحرية التجاةية وأتباع قوا ن فل المناز اة التجاةية النولية(.)9

أثنا ااا شا اار – مرا ا ااا مبا ااادظ ومعا ااايير أخا اارى ( :أ) مبا اانأ األتصا اااف ومعيا اااة المعاملا ااة المنصا اافة
The principle of Equity (fair) and the standard of Equitable
 treatmentو لااب بموطااب الماااد ( 9/)3ما اتفاقيااة ال اااة  .ولهااذا المعياااة أةتباااط بمباانأ

النولة األولل بالر اية فضع

أو الحرفية(.)1

أن األتصاف يعتن بالنية وةو النص أكثار ما األ تاناد بالش ليااة

( )1د .معتصم سليمان  ،ص . 021د.جابر جاد عبد الر،ن ،ص001
( )2يقصد بشرط الدولة األكثر رعاية أنه يف حالة أبرام الطرف األخر يف معاهدة معينة معاهدة الحقة م دولة ثالثة تتضمن معاملة أفضل
من املعاملة املتفق عليها يف املعاهدة األوىل  ،فأن أطرافها يستفيدون من املعاملة األفضل اليت تقررها للغري الحقاً د .حممد السعيد الدقاق ،
املنتمات الدولية املعاصرة  ..مصدر سبق ذكره ص. 100
( )3د .داود أ،د عثمان  ،املصدر السابق  ،ص . 11
( )4د .جابر جاد عبد الر،ن  ،مصدر سبق ذكره ص.001
( )5املصدر نفسه  ،ص.001
( )6د .داود أ،د عثمان  ،املصدر السابق  ،ص11
(Muhammad K op. cit., pp.149etseq )7
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The standard of Economic Good

 Neighborlinessما ا مع ااايير ال اااتون ال اانولي األقتص ااادي  .والتفس ااير الح ي ااي له ااذا
المفهااو يفضااي ظلاال طاااتبي أحاانهما ساالبي واألخاار ظيجااابي األول يتتلااب ظمتناااع دولااة ا
األنااترا أو األتغماااي فااي أتشااتة ضاااة بمصااالح دولااة أخاارى والثاااتي ي تضااي قيااا دولااة
بزتخ ااا ت اانابير أقتص ااادية لص ااالح دول ااة أخ اارى حت اال ل ااو أقتض اال ل ااب التض ااحية بمص ااالحها

ا تية(.)4

(ج) مبانأ حسا النياة  principle of good faithيتتلاب هاذا المبانأ مماةساة النولاة التارف
فااي ( ال اااة ) ح وقهااا بموطااب هااذ االتفاقيااة بمع وليااة وحس ا النيااة تزسيسااا لاال أن ال اااتون
الانولي يحظاار التهاارب ما االلت اماااة التعاهنيااة بحجاة مماةسااة الحااق  .وما تتبي اااة حسا النيااة
لب الحظر المفروض لل وضع تعريفة تنافسية  )2(a bargaining tariffوحظر فرض ال ياود

ال ميااة لاال واةداة النولااة أهاراف االتفاقيااة( .)3ومنااي ا البيااان أن هااذا المباانأ األساسااي فااي
ال اااتون الاانولي يح اام الععقاااة النوليااة بمااا فااي لااب الععقاااة األقتصااادية والتجاةيااة النوليااة
و لي اات ف اازن األ م ااال أو التص اارفاة ال ائم ااة ل اال الغ ااش واألحتي ااال والخ ااناع وك ااذلب األ م ااال
والتص اارفاة ميا اار الصا ااحيحة أو الباهلا ااة تشا ا ل م ا ا وطها ااة تظا اار ال اااتون الا اانولي أتتهاكا ااا لمبا اانأ
حس النية(.)1

(Ibid., p.156 )1
(Ibid., p.154 )2

( )3املادة ( )00من اتفاقية الكات 0511

(B. Cheng, General principles of Law as applied by International court and )4
 Tribunals, 1953, p.131أيضعاً رشعيد جميعد حممعد الربيععي مبعدأ حسعن النيعة يف تنفيعذ االلتزامعات الدوليعة  ،رسعالة ماجسعتري كليعة
القانون – جامعة بغداد .0510
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المبحث الثاتي
األسس ال اتوتية التفاقية مراكش 4991
ي صن باألسس ال اتوتياة التفاقياة ماراكش فاي تتاام بحثناا أهاناف اتفاقياة ماراكش 4991
المنشئة لمنظمة التجاة العالمية وموضو ها ومبادؤها والناب أن هاذ األهاناف والمباادظ هاي
أهناف ومبادظ المنظمة المشاة اليها التي تضاتلع بمهاا أو و اائا ومسادولياة هب اا لعتفاقياة
موضوع البحث .
ولعاال م ا المفياان أبتااناء أن تتتاارم ظلاال ماهيااة وهبيعااة االتفاقيااة و لااب قباال بيااان األهااناف
والمبادظ والمها .

المتلب األول – ماهية وهبيعة اتفاقية مراكش 4991
الن ااب أن اتفاقي ااة ما اراكش  4991ه ااي معاه اان دولي ااة متع ااند األها اراف

Multi

 lateral Treatyمنشئة أو مدسسة لمنظمة دولية ( المية) متخصصة في مجال التجااة النولياة
وتعن الياو أوساع وأنامل اتفاقياة دولياة تجاةياة م اةتاة بغيرهاا ما األتفاقيااة التجاةياة ساواء ما
حي ااث ااند األها اراف المتعاق اان فيه ااا أو ما ا حي ااث المج اااالة أو الموض ااو اة التجاةي ااة الت ااي
أنتملو ليها  .ويم

ال ول بشازن هبيعتهاا ال اتوتياة أتهاا اة هاابع خااص sui – generes

أو اة هبيعة م دوطة أو ثنائية( )4( )4بمعنل أتها م حياث األصال وما حياث الشا ل معاهان
دولية بالمعنل الصحيح أو الش لي أساسها الرضا ومبانأ الع ان ناريعة المتعاقاني

pacta sunt

 servandaويسااري ليهااا مااا يسااري لاال سااائر المعاهااناة النوليااة م ا مراحاال ومتتلباااة
كالتوقيع والتصنيق والتسجيل … الب وأتها بعن اإلبرا

في حياتها – أن صح التعبيار -

ولمااا تتمثاال باات ما خصااائص تتمثاال بسااموها ووطااود أح ااا خاصااة بتعاانيلها وت املهااا و اان طااواز
التحفظ ليها ومير لب وكذلب بالنسبة لمرك ها حيال الانول األ ضااء وحياال المنظماة النولياة
المنشز بموطبها وبالنسبة لمرك ها أزاء ال وا ن واللوائح وال راةاة األدتل منها في ظهاة المنظمة
( )1يف هذا املضمون  :األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان  ،األصول العامة للمنتمات الدولية ط ، 0511-0511 ،0ص 10وما بعدها
 .األستاذ الدكتور حممد السعيد الدقاق  ،التنتيم الدويل  ،دار املطبوعات اجلامعية ؛ اإلسكندرية  ،0511ص 011وما بعدها األستاذ
الدكتور صالح الدين عامر  ،قانون التنتيم الدويل – النترية العامة ط ، 0دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 0510 ،ص . 010األستاذ
الدكتور حممد سامي عبد ا ميد  ،قانون املنتمات الدولية  ،الكتاب االول ط 0م سسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر – بريوت
 ،0510ص . 001، 000 ، 00األستاذ الدكتور أ،د أبو الوفا  ،الوسيط يف قانون املنتمات الدولية مصدر سبق ذكره ،
ص . 110األستاذ الدكتور حممد طلعت الغنيمي  ،الغنيمي يف التنتيم الدويل  ،منشأة املعارف باإلسكندرية  ،0511 ،ص105
األستاذ الدكتور جعفر عبد السالم  ،املنتمات الدولية دار هنضة مصر  0511ص 011وما بعدها.
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النولية المنشز بموطبها تحمل هبيعة دستوةية أو قاتوتية أي أتهاا باالمعنل الموضاو ي النساتوة
أو ال اااتون األساسااي بالنساابة للمنظمااة النوليااة وأطه تهااا وبالنساابة لل اراةاة واللااوائح التااي تصاانة
باألسااتناد ظليهااا  .و لاال ماراة مبااادظ ساامو النسااتوة وسااياد ال اااتون وتاانةج ال وا اان ال اتوتيااة فااي
ال اااتون الااناخلي التااي تبناهااا وهوةهااا األسااتا هااات كلس ا

 H. Kelsenفااي تشاايين تظريتاات

المجرد لل اتون وفي تفسير أساي اإلل ا ب وا ن ال اتون النولي العاا والتبشاير بنظرياة ال ااتون
النولي النستوةي .

المتلب الثاتي – موضوع االتفاقية وأهنافها
لما كان ل ل أتفام دولاي  -أياا كاتاو تساميتت  :معاهان
هن ميثام تظا

اتفاقياة دساتوة بروتوكاول

أساسي  ..الب – موضوع أو محال  objectينصاب ليات األلتا ا في اون

محاع لاات أي ((محاال األلتا ا )) فاازن موضااوع اتفاقيااة ماراكش  4991ومنظمااة التجاااة العالميااة هااو
التجاااة "  .)4(Tradeوهااذا األماار ينبغااي تميي ا بوضااو

ا أماار أخاار هااو الهاانف أو الغايااة

التي تسعل االتفاقية ظلل تح ي ها والتي أبرمو أو نة م أطلها .
ل اان كااان الهاانف الرئيسااي واألساسااي لعتفاقيااة العامااة ( ال اااة –  ) 4911هااو تح يااق
حريااة التجاااة النوليااة أو تحرياار التجاااة النوليااة ما الحااواط والعوائااق وقاان اال هااذا الهاانف
هاانفا امااا التفاقيااة ماراكش  4991وللمنظمااة النوليااة المنشااز بموطبهااا ( منظمااة التجاااة العالميااة
 ) wtoم خعل أتشاء تظا تجااةي دولاي طنيان يساتهنف أيضاا ت وياة النظاا التجااةي وزيااد
حجاام التجاااة النوليااة واألسااتثماة والتو يااا وتمااو الاانخل خااعل العاالم أطمااع وهااذا النظااا
التجاةي الجنين محاط ومدهر باهاة قاتوتي يشمل طميع األتفاقياة واألدواة ال اتوتية األخارى
الملح ة باالتفاقية المنشئة .
ل ان طاااءة األهاناف فااي ديباطاة اتفاقيااة ماراكش ( المنشاائة للمنظماة ) واسااعة اماة مياار محااند
وهي فاي مجملهاا أماا تانوة ماع الهانف األساساي بشا ل مبانار أو ميار مبانار حياث تارتب بات

()1

Joost pauwelyn, Atypology of Multilateral Treaty obligations: Are WTO
obligations Bilateral or collective in nature? , European Journal of
International Law (EJIL) (Italy) , vol. 14, 2003, p. 930.

17

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

وتسهم في تح ي ت أو تنخل في ظهاة فاي الصاميم ويم ا أيجااز ماا طااء فاي ديباطاة االتفاقياة
م أهناف لل النحو األتي ..
 4ة-فااع مسااتوياة المعيشااة للاانول األه اراف ( األ ضاااء فااي المنظمااة ) وةفااع مسااتوى الاانخل
ال ومي الح ي ي .
- 2زياااد اإلتتاااج المتواصاالة بتنشااي التلااب الفعااال وتشااجيع حركااة اإلتتاااج وةؤوي األمااوال
واألستثماةاة بما يفين المسا ن لل التنفق التجاةي الحر ما أم

لب

- 3تح يق ضمان العمالة ال املة وأستمراة كبيار فاي تماو حجام الانخل الح ي اي والتلاب الفعلاي
بمااا يفياان السااعي تحااو تح يااق مسااتوياة التو يااا أو التشااغيل ال اماال  .واليخفاال مااا لهااذا
الهنف م صلة بالهنفي المت نمي .
- 1األتجاة في السلع والخنماة أو توسايع التجااة بماا يتايح األساتخنا واألساتغعل األمثال
للمواةد األقتصادية العالمية وف ا لهذ التنمية ( التنمية المستنامة ) .
- 5توخي حماية البيئة والحفاظ ليها بتري ة تتمانل مع مستوياة التنمية األقتصادية الوهنية .
- 9تح ي ااق خف اال كبي اار للتعريف اااة وميره ااا ما ا الح ااواط التجاةي ااة ( خف اال الح ااواط ال مي ااة
وال مركية ) ل ياد حجم التجاة النولية .
- 1تح يق حرية التجاة النولياة بال ضااء لال المعاملاة التميي ياة فاي الععقااة التجاةياة النولياة
فيما يتعلاق بزتساياب التجااة النولياة وظزالاة كافاة ال ياود والعوائاق والحاواط التاي ما نازتها أن
تمنع تنفق حركة التجاة بر النول .

- 1ظقراة المفاوضاة كزساي لحل المش عة والنا ا اة المتاعل ة بالتجاة النولية(.)4
- 9أتشاء تظاا تجااةي متعاند األهاراف مت امال واكثار قانة لال الب ااء والانوا يشامل االتفاقياة
العامااة للتعريفاااة والتجاااة

( ال اااة ) وتتااائج الجهااود الساااب ة لتحرياار التجاااة وطميااع

تتائج طولة أوةكواي للمفاوضاة التجاةية متعند األهراف …
كااذلب أ ترفااو االتفاقيااة المنشاائة بالحاطااة ظلاال طهااود ظيجابيااة لضاامان حصااول الاانول الناميااة
وخاصة األقل تموا منها

() 4

لل حصاة ( كوتا) كبير م النمو في التجاة النولية .

أعتمد التفاو كطريق لتحرير التجارة  liberalization through negotiationكما أستهدفت االتفاقية

( واملنتمة ) وض طرق ووسائل منصفة وغري منحازة لتسوية املنازعات وختفيض ا مائية reduce protectionism
- A. Leroy Bennett and James K. Oliver, op.cit. P
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يم ا ال ااول هنااا أهااناف امااة فضفاضااة بعياان

العدد األول
وهنااا أهااناف

قريبة مبانر تتمثل في التزسيس لنظا متمثل بالمنظمة ؛ وهذا ماا تح اق  ..وطمياع ماا كر ما
أهاناف فر ياة – أن صااح التعبيار – يعبار ا – أو يع اس -الهانف ال بياار وهاو تحريار التجاااة
النولياة ما العوائاق وال يااود ويعحااظ وطاود أهااناف المعاة اهرهااا م بااول وطاذاب ؛ ألتاات يمثاال
مس اازلة مش اارو ة لل اانول النامي ااة كه اانف التنمي ااة وال ض اااء ل اال المعامل ااة التمي ي ااة ف ااي الععق اااة
التجاةيااة النوليااة ول ا التساااؤالة المتروحاات هااي هاال تتح ااق تنميااة الاانول الف ياار أو الضااعيفة
ماليا وأقتصاديا فعع ما خاعل هاذ االتفاقياة والمنظماة المنشاز بموطبهاا وا ا ماتح او التنمياة
فما هي تسبة الخساة والضرة م ابل المنفعة المجتانا

النب أن ال ضااء لال المعاملاة التميي ياة

هو م حيث المبنأ امر مشروع ومتلوب في أن تتسااوى الانول دوتماا تمييا  ..بي ان أن التساوية
بااي م ا يملااب وال يملااب فااي المعاملااة وفااي الج ا اءاة وتحماال االلت اماااة قاان تعصااا بمبااادظ
العنالااة واألتصاااف والمساااوا

و لياات فاازن ما األهميااة مرا ااا وتتبيااق مبااادظ ال اااتون الاانولي

وم تض ااياة الع اانل واألتص اااف فض ااع ا ا اال تب اااةاة الخل ي ااة واإلتس اااتية فع ااع ظل اال طات ااب
أ تباةاة المصالح والمنافع المتباينة أن لم ت ل فوم هذ المصالح والمنافع .

المتلب الثالث

المبادظ العامة General principles
ل ن تبنو اتفاقية مراكش  4991طملة ما المباادظ التاي تمثال مباادظ الف ار األقتصاادي
الذي ينادي بحرية التجاة والتي تنوة مع الهانف األساساي لمنظماة التجااة العالمياة والمتمثال
بتحرير التجاة النولية م ال يود والعوائق ومعظم هذ المبادظ والشاروط سابق لعتفاقياة العاماة
( ال اااة –  ) 4911أن أخااذة بهااا هااذ االتفاقيااة األخياار التااي تبنتهااا اتفاقيااة م اراكش بااالتبع
لتتا ااابق األها ااناف والمبا ااادظ( .)4والمبا ااادظ التاليا ااة وأن لا اام تشا اار ظليها ااا ص ا اراحة – و لا اال وطا اات
األست عل – اتفاقية ماراكش أال أتهاا كارة فاي االتفاقياة الملح اة بهاا ويم ا اساتنتاج بعضاها
م ا ديباطااة اتفاقيااة م اراكش ولااذلب يم ا أ تباةهااا  -باال هااي كااذلب مبااادظ للمنظمااة النوليااة

( )1تضمنت الفقرة ( )1من املادة ( )0من اتفاقية مراكش  ، 0551أن كات  0551ختتلف قانوناً عن "كات"  0511ونعتقد أن هذا
األختالف الينصرف إىل األهداف واملبادئ وأمنا إىل أمور ومسائل أخر شكلية وموضوعية
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تسااير بموطبهااا وتنشاام ح وقااا والت اماااة لاال ات هااا و اااتق الاانول األ ضاااء ( األه اراف فااي
االتفاقية )
أن ت صي وبحث مبادظ منظمة التجااة العالمياة يعناي الرطاوع ظلال مباادظ ( ال ااة – ) 4911
والتااذكير بهااا فضااع ا الرطااوع ظلاال اتفاقيااة ماراكش واألتفاقياااة المرف ااة بهااا والمشاااة ظليهااا فااي
الماد (  )2()2منها و لب لل النحو األتي -:

أوال – مبنأ ن التميي  nondiscriminationويتح ق م خعل الشرهي ا تيي :
(أ) مبانأ أو نارط النولاة األكثار ة اياة The “most – favorednation “ clause

وتعميم المعاملاة التجاةياة التفضايلية  :ويعناي مانح الانول النامياة عقااة تجاةياة تفضايلية ماع
النول المت نمة بهنف د م ختا الانول النامياة فاي التنمياة األقتصاادية وزيااد حصايلتها ما
العمعة األطنبياة  .وقان تاص لال هاذا المبانأ أو الشارط فاي المااد ( )4ما اتفاقياة التجااة
في السلع وفي الماد ( )2م اتفاقياة التجااة فاي الخانماة وفاي المااد ( )1ما اتفاقياة
الجواتب المتصالة بالتجاة في ماا يتعلاق بالح ااوم الف رياة  .وقان تناولناا هاذا المبانأ فاي ظهااة
المبادظ العامة لل اة . 4911
ب -نرط المعاملة الوهنية للمنتجاة الوهنياة وهاو مبانأ المعاملاة بالمثال الاذي أخاذة بات
االتفاقيااة العامااة ( ال اااة )  4911أيضااا كمب انأ يهاانف ظلاال تااوازن المصااالح والمنااافع ا
هريق التبادل والمساوا بي المنتجاة الوهنية والمنتجاة المستوةد ( )1ظضافة ظلال لاب
فاازن هااذا المباانأ ي ضااي بضااروة قيااا الاانول األهاراف فااي اتفاقيااة ماراكش بتحرياار التجاااة
النولياة ما ال ياود أو تخفيضاها  reduce protectionismفاي ظهااة مفاوضااة متعاند
األهراف ت و لل أساي التبادل أو المعاملة بالمثل  Reciprocityبمعنل أن كل تخفياا
في الحواط ال مركية لنولة ما البن أن ي ابلت تخفيا معادل في ال يماة ما الجاتاب األخار
حتاال تتعااادل الفوائاان التااي تحصاال ليهااا كاال دولااة ومااا تصاال الياات المفاوضاااة فااي هااذا
الخصااوص ويصاابح مل مااا ل اال دولااة وال يجااوز بعاان أط اراء أي تعاانيل طنياان اال بموطااب
مفاوضاااة طنياان  .وحسااب ناارط المعاملااة بالمثاال ت ااون التسااهيعة ال مركيااة التااي تمنحهااا
النول المت نمة للنول النامياة أقال ضارةا لال األولال منات لال الثاتياة ؛ لاذا تجان األخيار فاي
مفاوضاتها مع األولل تتالب بعن تتبيق المعاملة بالمثال ما قبال الانول المت نماة وتتبياق
مبنأ األفضلية بنال نت.
( )2ديباجة اتفاقية مراكش  . 0551ا ولية القانونية لألمم املتحدة –  ،0551األمم املتحدة  ،نيويورك ، 0220 ،ص .011
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ثاتيا – مبنأ تخفيل الرسو أو التعريفاة ال مركية تخفيضا اما متواليا لال أسااي مبانأ التبادلياة

أو المعاملة بالمثل( )4أتا الذكر

ثالثا – مبنأ ظلغاء ال يود ال مركية وال مية في التجاة النولية
ةابع ااا مب اانأ التش اااوة والتف اااوض التج اااةي  :حي ااث ت اان و االتفاقي ااة ظل اال أ تم اااد مب اانأ المفاوض اااة
التجاةية لحل الن ا اة حول السياساة التجاةية liberalization through negotiation

خامسا – مبنأ الشفافية  Transparencyوهو ما أخذة بات كااة  4911ول ا بعان أ تمااد
ال يود ال مية كوتها تفت ر ظلل الشفافية  .أما بموطب اتفاقية مراكش واألتفاقياة الملح ة بهاا ف ان
توطااب ظ مااال هااذا المباانأ فااي التعاماال بتااوفير المعلوماااة للمسااتثمري والمصاانةي والمسااتوةدي
و لال النولاة تشاار طمياع المعلوماااة وتوفيرهاا ل اال ما يتلبهاا وظتشاااء مركا أ ااع لهاذا الغاارض
وت وين منظمة التجاة العالمياة – وهاذا هاو المهام – بالسياسااة األقتصاادية ال ائماة وأبعمهاا بازي
تعنيعة تترأ لل هذ السياساة واإلطراءاة والنب أن الشفافية فاي التعامال ووضاو قوا ان
وتظم التجاة م خعل قيا النول األهراف في االتفاقية ( األ ضااء فاي المنظماة ) بنشار ال اواتي
واللوائح المنظمة للتجاة حتل يلام بهاا المساتوةدون والمصانةون ولغارض معرفتهاا وفحصاها وكال
لااب يفياان ال شااا ا السياساااة والمماةساااة التجاةيااة للنولااة كااي تباانو م شااوفة أو واضااحة
محليا ( داخلياا) ودولياا كماا يفيان األلتفااف ميار المبانار لال مباادظ ساياد النولاة وأختصاصاها
الماتع في نادوتها الناخلياة كالشازن األقتصاادي والتجااةي ما خاعل الت امااة دولياة اتفاقياة لهاا

األولويااة والساامو لاال ال ااواتي الوهنيااة بموطااب األتفاقاااة المرف ااة باتفاقيااة ماراكش (. 4991)4
وم الجنير بالذكر أن مبنأ الشفافية قن أنير اليت لل وطت الخصوص في االتفاقاة المتعل اة
بااإلمرام  dumpingوالحماياة  protectionواألسااتثماة  Investmentوفااي الف اار
(ب) ما الملحااق ( )3التفاقيااة ماراكش والخاااص ب ليااة مراطعااة السياسااة التجاةيااة وتسااهيل المراقبااة
المستمر لها(.)2

( )0ديباجة اتفاقية مراكش .0551
( )1الفقرة ( )1من املادة ( )01من اتفاقية مراكش .
() 2

راج أيضاً  :د.حممد السعيد الدقاق – د .مصطفى سالمة حسني ن املنتمات الدولية املعاصرة … ،ص ، 012كذلك :

WTO , Trading into the futuer : Astudy in the International Law , WTO publications
, 1998 p.5.
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 :)3(competitionوهااو مباانأ أخااذة باات كاااة  4911أيضااا وم ا ناازتت وم تضااا تنظاايم سياسااة
اإلمرام أو ظ اتاة التصنير والن م واإلطراءاة الحمائية ويتضم قيا التجااة باي الانول لال
أساااي الم اانة وال فاااء النو يااة والسااعرية للصاانا اة المصاانة حيااث تاام وضااع قوا اان خاصااة
باإلطراءاة األقتصادية المحلية التي تدثر لل التبادل التجاةي الانولي كتلاب الخاصاة بالان م
واإلطراءاة الحمائية وسياسااة اإلمارام ووضاع تصاوص خاصاة للبلانان األقال تماوا – less
developed countries

أن ما ت ن ما أساس ومباادظ خاصاة بالتجااة النولياة اليم ا لمنظماة التجااة النولياة
أو اية منظمة دولية أخرى أن تتذةع بهاا للتهارب أو التحلال ما

أو ان مرا اا المباادظ ال اتوتياة

التالية التي ن معظمها بمثابة ال وا ن ا مر  jus cogensأن لام ت ا هاي كاذلب بالفعال – فاي
الحيا والععقاة النولية المعاصر …
- 4مبنأ المساوا في السياد بي النول
- 2مبنأ ن التنخل في الشدون الناخلية للنول
- 3مبنأ حل المناز اة النولية بالترم السلمية
 - 1مبنأ ن أستخنا ال و أو التهنين بها في الععقاة النولية
 - 5مبنأ حس النية في تنفيذ االلت اماة النولية(.)4

 - 9مبنأ مرا ا األ راف التجاةية النولية Lex Mercatoria

ولعاال م ا المفياان أن تشااير ظلاال وطااوب مرا ااا مبااادظ أخاارى اة صاالة بالعماال التجاااةي الاانولي
كمبادظ العنل واألتصاف و ان التعساا فاي أساتخنا الح اوم والسالتاة ومبانأ اإلثاراء باع
ساابب ومباانأ التناسااب بااي المنااافع والمضاااة ومباانأ مرا ااا الظااروف الخاصااة ومباانأ أو قا اان
الع اان ن اريعة المتعاقااني

 pacta sunt servandaالااذي ي ضااي بوطااوب الوفاااء بااالعهود

والمواثيق النولية بحسا تي اة وطمياع المباادظ األساساية والعاماة الماذكوة أ اع

توطاب لال

أهراف اتفاقية مراكش واأل ضاء فاي منظماة التجااة العالمياة مرا اتهاا و ان مخالفتهاا فاي السالو
والعمل أن لم ي
()3

() 4

هنا مجال لتتبي ها في المجال التجاةي كماا يتعاي خلاق األتساجا والمعئماة

A. L. Bennett and J.K. oliver , op. cit. , p.299
راج بشأن هذه املبادئ املادة ( )0من ميثاق األمم املتحدة

أ.د أ،د أبو الوفا  ،الوسيط يف قانون املنتمات الدولية مصدر سبق ذكره ص . 112رسالة الباحث لنيل شهادة املاجستري املوسومة بع "
مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات الدولية" ،مصدر سبق ذكره .
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بينها وبي مبادظ التجاة النولية لضمان المروتة والتيسير فاي الوقاو الاذي اليجاري فيات التفاري
بعناصر الصحة والمشرو ية المتلوبة في األ مال النولية ومنها األ مال النولية التجاةية .

المتلب الرابع

المها ( الو ائا )
ل ا اان تبنا ااو اتفاقيا ااة م ا اراكش المنشا اائة للمنظما ااة مها ااا وو ا ااائا ومسا اادولياة منظما ااة التجا اااة

العالمية( )2و لل النحو األتي -:

- 4األنراف لل أتفاقاة التجاة العالمياة وتنفياذ مااتم التوصال ظليات ما أتفاقيااة وبروتوكاوالة
وق اراةاة بمااا فااي لااب تسااهيل تنفيااذ وأداة وظ مااال ( تتبيااق ) االتفاقيااة المنشاائة واالتفاقاااة
التجاةية متعند األهراف والعمل لل دفع أهنافها وتوفير اإلهاة العز لتنفيذ وأداة وظ ماال
( تتبيق ) األتفاقاة التجاةية نين األهراف ( الجما ية )
- 2توفير منتنى أو محفل أو م اتا  The forumللتفااوض فيماا باي األ ضااء بشازن عقاتهاا
التجاةيااة متعااند األهاراف وتااوفير منتاانى أو محفاال لم ياان ما المفاوضاااة فيمااا بااي األ ضاااء
بشااان عقاااتهم التجاةيااة متعااند األه اراف و ظهاااة لتنفيااذ تتااائج مثاال هااذ المفاوضاااة لاال
النحو الذي ي رة المدتمر الوزاةي بهنف تح يق الم ين م تحرير التجاة النولية .
 -3األنراف لل صوة وثي ة التفاهم المتعل ة بال وا ن واإلطاراءاة التاي تانظم تساوية المناز ااة

()4

المشاااة ظليهااا بزساام ( تفاااهم تسااوية المناز اااة ) الااواةد فااي الملحااق ( )2م ا االتفاقيااة المنشاائة
بمعنل معالجة المشاكل والخعفاة وتسوية المناز اة التجاةية التي تنشز بي النول األ ضاء .

 -1أداة آلي ااة مراطع ااة السياس اااة التجاةي ااة المش اااة ظليه ااا بزس اام ( آلي ااة المراطع ااة ) ال ااواةد ف ااي
الملحق ( )3م االتفاقية المنشئة وهذا م نزتت اضتعع المنظمة بمهماة الرقاباة لال السياسااة
التجاةي ااة الوهني ااة لل اانول األ ض اااء وظص ااناة معح ااق تب ااي مدنا اراة التج اااة وتوض اايح السياس اااة
المذكوة في النول األ ضاء
 -5التعاااون والتنساايق لاال النحااو المناسااب م ااع المنظماااة النوليااة االخاارى اة الععقااة مث اال
ص ااننوم الن اان ال اانولي و البن ااب ال اانولي لاتش اااء والتعمي اار والوك اااالة التابع ااة ل اات وك ااذلب م ااع
المنظماة النولية مير الح ومية بغية تح يق أكبر قنة ما التناساق فاي وضاع السياساة األقتصاادية
( )2املادة ( )0من االتفاقية .
( )1وهذا يفسر دور املنتمة الدولية  -موضوع البحث – يف التصدي لكافة املنازعات الدولية التجارية.
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العالمية وباهنف أيجاد تظا أقتصادي وتجاةي ومالي وت ني دولي مست ر ومتتوة وهذا ما يع اس
عقاة التعاون الفعال فيما يتعلق بو ائا المنظمة ومسادولياتها ماع المنظمااة النولياة الح ومياة

ومير الح ومية(.)2

 -9ت نيم العون والمسا ن الفنية للبلنان النامية(.)3
وفااي ضااوء مات اان

يم ا ال ااول أن المهمااة األساسااية التااي طاااءة بهااا اتفاقيااة ماراكش

والمنظمة المنشز بموطبها هي ضمان أتسياب التجاة بحرية وسهولة دوتما وائق أو حواط .

المبحث الثالث

الخصائص العامة التفاقية مراكش ومرك ها وهبيعة الت اماتها
يشااتمل هااذا البحااث

رضااا للخصااائص العامااة التفاقيااة م اراكش وتحلاايع لمرك هااا وأثاار

االتضااما اليهااا فااي المعاهااناة وال اااتون الاانولي ولتبيعااة االلت اماااة التااي تضاامنتها و لااب فااي
ثعثة متالب .
المتلب األول – في خصائص االتفاقية المدسسة لمنظمة التجاة العالمية بوطت ا
ساابق أن كرتااا أن اتفاقيااة م اراكش المنشاائة لمنظمااة التجاااة العالميااة  .هااي معاهاان دوليااة متعااند
األهاراف أتشاازة منظمااة دوليااة (ح وميااة ) متخصصااة فااي ناادون ومجاااالة التجاااة النوليااة وأن
هذ االتفاقية اة هبيعة ثنائياة أو م دوطاة بمعنال أتهاا معاهان دولياة ما حياث الشا ل واألصال
وهي كذلب دائماا ما طهاة وظتهاا ما طهاة أخارى تعان دساتوةا أو قاتوتاا أساسايا بالنسابة للمنظماة
النولياة وألطه تهااا ولمااا يصانة ا هااذ المنظماة وأطه تهااا ما لاوائح أو قاراةاة أو توصااياة أو
أتفاقياة  ..الب
أضافة ظلل ما ت ن

()4

فزن م خصائص االتفاقية موضوع البحث أتهاا لام تجا الاتحفظ

ح اام م ا أح امهااا( )2ومااددى هااذا أن النولااة هالبااة االتضااما

لال أي

يجااب أن ت باال االتفاقيااة وطميااع

األتفاقياااة الملح ااة بهااا ك اال باانون تحفااظ وةبمااا يعااود الساابب وةاء لااب ظلاال أن االتفاقيااة لاام
() 2

املادة ( )1من االتفاقية املنشئة ايضا  :داود ا،د عثمان  ،املصدر السابق  ،ص. 11

( )3املصدر نفسه  ،ص . 11
( )1نصت الفقرة (د) من املادة ( )0من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات  0515على ما يأيت  (( :ويراد بتعبري (( التحفا )) أعالن من
جانب واحد  ،أيا كانت صيغته أو تسميته  ،تصدره دولة ما حني توق معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها  ،مستهدفة
به أستبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكام املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة ))
( )2الفقرة ( )1من املادة ( )01من االتفاقية املنشئة .
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تتضم تصوصا صاةمة أو قتعية وال ألت اماة تحمل هبيعة ال وا ن ا مر أو الموطهاة لل افاة التاي
المج ااال فيه ااا للمروت ااة والتيس ااير ومرا ااا األوض اااع والظ ااروف الخاص ااة لل اانول والت ااي اليم ا ا
مخالفته ااا أو الته اارب أو التحل اال ما ا تنفي ااذ م ااا تشا ااتمل لي اات ما ا الت ام اااة وتج اان ف ااي طا ااواز

األتسااحاب م ا االتفاقيااة المنشاائة( )3مااا يعاان دلاايع لاال التيسااير لاال م ا ال يرياان الب ااء مرتبتااا
باالتفاقية ألي سبب كان ولتجاوز معضلة تحفاظ يريان وال يساتتيع ظتفاا بسابب الانص الصاريح
ال ااذي ال يجيا ا ال ااتحفظ كم ااا أن اارتا .ومن ااي ا ا البي ااان أن اتفاقي ااة ما اراكش اتش اازة نخص ااا دولي ااا

متخصصااا هنفاات ومهمتاات تحرياار التجاااة النوليااة ولااذلب فاازن م ا الباانيهي ال ااول أتهااا تضاامنو
()1

ظلال طاتاب مباادظ أساساية و اماة فاي ال ااتون الانولي

أهنافا ومبادظ خاصة بالتجاة النولياة

وقاتون المعاهناة النولية طرى تو يفهاا لصاالح موضاوع االتفاقياة ( التجااة النولياة ) وباالنظر
للتبيعة الخاصة لهاذا الموضاوع فاي ظهااة ال ااتون الانولي األقتصاادي ولوطاوب المروتاة والتيساير
فيت ولحناثتت وأم اتية تتوير فزتت بذلب يشتمل لال معماح ال ااتون الانولي الميسار او المارن
 Soft Lawفي ظهاة وصميم ال اتون النولي الجامان أو الصالب  Hard Lawالمتمثال أساساا
بال اااتون الاانولي األتفاااقي ومناات – بااالتبع – االتفاقيااة موضااوع البحااث .فضااء مااا ت اان ف اان
()2

تضاامنو االتفاقيااة أح امااا خاصااة بت ااعنيلها( )4وتسااوية المناز اااة

ومراطعااة سياسااة التجاااة

وةفااع األلتا ا أو األ فااء مناات( )1وهااذ المسااائل ما خصااائص االتفاقيااة وسااماتها المميا

()3

وسااناتي

لاال هبيعااة وخصااائص الت اماااة هااذ االتفاقيااة الح ااا و لااب ألهميااة موضااوع م اتااة االتفاقيااة أو
مرك ها الذي أفردتا لبحثت المتلب التالي .

المتلب الثاتي
مرك اتفاقية منظمة التجاة العالمية وأثر االتضما ظليها في المعاهناة وال اتون الناخلي
أن البح ااث ف ااي أث اار االتض ااما ظل اال اتفاقي ااة ما اراكش ( )4991المنش اائة لمنظم ااة التج اااة
العالميااة فااي المعاهااناة النوليااة والنظااا ال اااتوتي الااوهني يشااير مساازلتي

لاال قاانة ما األهميااة

والخت ااوة أوالهم ااا مس اازلة تن ااازع المعاه ااناة  Conflict of Treatiesوأولوي ااة أو س اامو
( )3املادة ( )01من االتفاقية املنشئة .
( )4راج ما تقدم .
( )1املادة ( )02من االتفاقية املنشئة .
( )2الفقرة ( )0من املادة ( )0من االتفاقية املنشئة .
( )3الفقرة ( )1من املادة ( )0من االتفاقية املنشئة .
( )4الفقرات ( )1( ، )1( ، )0من املادة ( )5من االتفاقية املنشئة .
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المعاه ااناة أو المواثي ااق المنش اائة للمنظم اااة النولي ااة ( الح ومي ااة ) ل اال ميره ااا ما ا المعاه ااناة
النوليااة ناان التعاااةض وثاتيتهمااا أولويااة وساامو ال اااتون الاانولي العااا لاال ال اااتون الااناخلي و اان
طواز االحتجاج بال اتون الناخلي للتخلص م االلت اماة النولية.
أوال – بالنس اابة للمس اازلة األول اال ( تن ااازع المعاه ااناة وس اامو المواثي ااق المنش اائة )وص اافو اتفاقي ااة
ماراكش المدسسااة لمنظمااة التجاااة العالميااة بزتهااا أكباار وأوسااع أتفااام للتجاااة فااي تاااةيب البش ارية
وأتها تمثل اساسا للنظا التجاةي النولي اال أتها لم تصل ظلل مصاف ال وا ن النولياة ا مار Jus

 cogensالتي حندتها اتفاقية فينا ل اتون المعاهناة ( باي الانول ) لسانة  4999واتفاقياة فيناا
ل اااتون المعاهااناة ( بااي الاانول والمنظماااة وفيمااا بااي المنظماااة ) لساانة  4919بزتهااا ال ا اان
التااي ت بلهااا وتعتاارف بهااا الجما ااة النوليااة للاانول ك اال بوصاافها قا اان ال يساامح باازي خااروج نهااا
واليم

تغييرها اال ب ا ن طنين م قوا ن ال اتون الانولي العاا لهاا تفاس الصافة( )5وفاي ضاوء

لااب فاازن م ا الصااعوبة طاانا أن لاام ت اال م ا المسااتحيل أ تباااة قوا اان اتفاقيااة م اراكش م ا
ال وا ن ا مر لعن أتضما كافة النول اليها كما أن المسائل األقتصاادية معرضاة للتغييار المساتمر

وب ااذلب فزته ااا ال تتص ااا بالثب اااة واألس اات راة( )2( )4وف ااي ه ااذا الخص ااوص يب اانو ميث ااام األم اام
المتحان أقااوى مركا ا ما اتفاقيااة ماراكش ظ باانا حاامع ل ثياار ما ال وا ان ا ماار كماا فااي الماااد
( )2مناات الخاصااة بالمبااادظ والماااد ( )54المتعل ااة بمباانأ وحااق الاانفاع المشااروع ا الاانفس
والم اااد ( ) 413الت ااي ق اارةة أولوي ااة الت ام اااة الميث ااام ل اال أي ااة ألت ام اااة تعاهني ااة أخ اارى ن اان
التع اااةض  .وبش اازن الععق اااة ب ااي األها اراف ف ااي اتفاقي ااة ما اراكش أو فيم ااا ب ااي ه ااذ االتفاقي ااة
واالتفاقياة األخرى فزن مبنأ السمو أو األولوية بي المعاهناة في حالة التنازع أو التعااةض لام
ي ا واسااعا أو نااامع أليااة معاهااناة أو الت اماااة تعاهنيااة كمااا طاااء فااي الماااد ( )413ما ميثااام
األمم المتحن بل طاء لنص بموطب الف ر ( )3ما المااد ( )49ما اتفاقياة ماراكش لال النحاو
األتااي  (( :أ ا حصاال تنااازع بااي ح اام م ا أح ااا هااذا األتفااام [ اتفاقيااة م اراكش ] وح ا ام م ا
أح ا اا أي م ا أتفاق ا ااة التج ا ااة متعا اند األه ا اراف ت ااون الغلبااة لح اام هااذا األتفااام [اتفاقيااة
(*)

مراكش ] ب نة ما ي ون التناازع بينهماا ))

ويساتخلص ما هاذا الانص أن األولوياة فاي التتبياق

( )5املادة  10من األتفاقيتني -أعمال جلنة القانون الدويل  ،ط ، 1األمم املتحدة  ،نيويورك  ، 0511 ،ص111-051،110
( )1د .مصطفى سالمة حسني  ،قواعد اجلات – األتفاق العام للتعريفات الكمركية والتجارية  ،امل سسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي
 ،بريوت  ، 0551 ،ص. 01
(*)

يذكر األستاذ الدكتور أ،د أبو الوفعا العن

التجاري ععة متع ععددة األطع عراف  ،يس ععمو نع ع

علعى النحعو األيت (( يف حالعة التععار بعني نع

ه ععذا األتف ععاق يف ح ععدود التع ععار )) وي ععذكر أن ال ععن
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هااي لءتفااام المنشاام دون ظلغاااء أو بتااعن األتفااام األخاار الااذي يوقااا تتبي اات ناان التعاااةض وان
الساامو أو األولويااة لءتفااام المنشاام فااي حاانود التعاااةض أو التنااازع أمااا خاااةج التعاااةض فيتبااق كاال
أتفاام فاي تتاقات فضاع ا حال التناازع بت رياار ملباة أو أولوياة معاهان لال أخارى لام ت ا فااي
مواطهة أية معاهن

وأتما ف

حيال أتفاقاة التجاة متعند األهراف أي أما اتفاقاة مرتبتاة

بالميثام المنشم لمنظمة التجاة العالمية وفي اة المجاال أو الموضاوع وهاو التجااة النولياة
ومااا يم ا قولاات فااي هااذا الشاازن أن اتفاقيااة م اراكش بوصاافها منشاائة لمنظمااة دوليااة متخصصااة
تشتر مع ميرهاا ما المعاهاناة المنشائة بخصيصاة السامو أو األولوياة ماع الفااةم فاي تتاام هاذ
الغلبة أو األولوية في التتبيق نن التعاةض وةبما كان وطود مثل هذا الفاةم بسابب هبيعاة قوا ان
ال اااتون الاانولي األقتصااادي التااي ال تتصااا بالثباااة واألساات راة  .وبتزثرهااا بتبيعااة ال اااتون الاانولي
المرن أو الميسر  . Soft lawوحسب  Albeury and Kerryفزن الهرمياة ال اتوتياة التاي
ةسمتها الف ر ( )3م الماد ( )49م اتفاقية مراكش كاتو لل النحو األتي -:
أوال -األتفام المنشم لمنظمة التجاة العالمية ( اتفاقية مراكش ) .
ثاتيا -األتفاقياة التجاةية متعند األهراف نا اتفاقية ال اة . 4991

ثالثا – اتفاقية ال اة .)4(4991

ويعحااظ أن الح اام الااذي طاااءة باات اتفاقيااة م اراكش يعباار ا ساامو وملبااة هااذ االتفاقيااة لاال
ال وا ن التي تستنن اليها أو ترتب بها أو تنوة معها في اة النظا ال اتوتي (النولي ) .
وفي ضوء ماسبق ال ول فيات ما أن الت امااة معاهان منظماة التجااة العالمياة ليساو طا ءا
م ال وا ن ا مر  Jus cogensتترتب تتيجة هامة تتعلق بمرك هذ المعاهان وبمانى أولويتهاا
وسااموها ناان التعاااةض أو التنااازع تعنااي أن المعاهااناة الساااب ة والعح ااة معااا ناان تناز هااا مااع
)) (( The provisions of this agreement shall prevail to the extent of the conflictوالعن الفرنسعي
اسعتخدم العبعاره االتيعة- ))La disposition du present accord prevaudra dans la limite du conflit((:
م لفه الوسيط يف قانون املنتمات الدولية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 110
Albeury , Kerry (MS) , Multi lateral trading system WTO publication , Hague
– Netherlands , 1998 , p. 71.
() 4

املادة ( )02من اتفاقية فينا بشعأن تطبيعق املعاهعدات املتتابععة ( املتتاليعة ) املتصعلة مبوضعوع واحعد  .وقعد نصعت الفقعرة ( )0منهعا علعى معا

يعأيت  (( :حع تكعون مجيع األطعراف يف املعاهعدة السعابقة أطرافعاً أيضعاً يف املعاهعدة الالحقعة  ،دون إهنعاء املعاهعدة السعابقة أو تعليعق تنفيععذها
مبوجب املادة ( )15التنطبق املعاهدة السابقة أال مبقدار معاتكون أحكامهعا متوافقعة مع أحكعام املعاهعدة الالحقعة )) – أعمعال جلنعة القعانون
الدويل  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 011
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المعاهان المنشائة ال تعتبار باهلاة أو ميار صاحيحة are not invalidو لال الن ايل ما

لاب

فزن المعاهناة العح ة – م حيث المبنأ – هي التي تسود وت ون لها األولوية  prevailلال
معاهن منظمة التجااة العالمياة باي أهاراف المعاهانتي معاا و لاب لال وفاق ماا ت ضاي بات المااد
( )31م اتفاقية فيناا ل ااتون المعاهاناة  )4( 4999وفاي ضاوء مرا اا المااد ( )14ما هاذ
االتفاقية(.)2

ثاتياا -وبالنساابة للمساازلة الثاتيااة ( أولويااة وساامو ال ااتون الاانولي لاال ال اااتون الااناخلي و اان طااواز
التمسب بال اتون الناخلي للتحلل م االلت اماة التي يرتبها ال اتون النولي ) حيث تصاو اتفاقياة
فين ااا ل اااتون المعاه ااناة ب ااي ال اانول والمنظم اااة النولي ااة أو فيم ااا ب ااي المنظم اااة النولي ااة لس اانة
 4919بوصفها -أي هذ االتفاقية -اة تص هو أوسع تتاقا وأكثر نموال م النص الواةد فاي
اتفاقية فينا ل ااتون المعاهاناة المع اود باي الانول لسانة  4999أ تضامنو المااد ( )21ما
اتفاقية  4919مايزتي -:
- 4ال يج ااوز لنول ااة ه اارف ف ااي معاه اان أن تح ااتج بزح ااا قاتوته ااا ال ااناخلي لتبري اار اان تنفي ااذها
المعاهن .
- 2ال يج ااوز لمنظم ااة دولي ااة ه اارف ف ااي معاه اان أن تح ااتج ب وا اان المنظم ااة لتبري اار اان تنفي ااذها
المعاهن .
وهااذا يعنااي أولويااة المعاهاان – والمعاهااناة العامااة والخاصااة هااي أولاال مصااادة ال اااتون
الاانولي العااا – لاال ال اااتون الااناخلي ممااا ي تضااي بالاانول األه اراف فااي المعاهاان النوليااة أطااراء
التتابق أو التوفياق باي ال ااتوتي الانولي والاناخلي وضامان األمتثاال والتنفياذ لءلت امااة النولياة
وقن تصو الف ر ( )1م الماد ( )49م اتفاقية مراكش لل ما يزتي -:
(( يضاام كاال ضااو أتفااام قواتيناات ولوائحاات وأطراءتاات اإلداةيااة مااع الت اماتاات المنصااوص ليهااا فااي
األتفاقاااة المرف ااة ))(*)و اان اإلناااة ظلاال االتفاقيااة المنشاائة فااي هااذا الاانص ماارد الاانص لاال ملبااة
وسامو اتفاقيااة ماراكش ناان تعاةضاها مااع أي ما أتفاقاااة التجااة متعااند األهاراف فااي الف اار ()3
() 2

 joost pauwelyn op. Cit., p. 927ومعن اجلعدير بالعذكر  ،أن املعادة ( )10معن اتفاقيعة فينعا لقعانون املعاهعدات بشعأن

األتفاقات الرامية إىل التغيري يف املعاهدات متععددة األطعراف يف العالقعات بعني بععض األطعراف فقعط  ،وأن املعادة ( )15املشعار إليهعا أععاله ،
بشأن إهناء املعاهدة أو تعليق تنفيذها املفهوم ضمناً من عقد معاهدة الحقة .
(*) يورد األستاذ الدكتور أ،د أبو الوفا الن على النحو األيت (( يكفل كل عضو تطابق قوانينه ولوائحه وإجراءاته اإلدارية م التزاماته
املنصوص عليها يف األتفاقات املذكورة بامللحق )) – املصدر السابق  ،ص . 111ويالحا أن األختالفات طفيفة يف الرتمجات العربية .
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م المااد ( )49وحياث أن الف ار ( )1تصاو لال سامو وأولوياة األتفاقااة المرف اة لاذا فما
باب أولل أن ي ون السمو والعلوية لءتفام المنشم لمنظمة التجاة العالمية لل ال اتون الاناخلي
ساواء كااان هاذا قاتوتااا اديااا أ لاوائح أ ظطاراءاة ظداةيااة ولاذلب ي ااون أثاار اتفاقياة ماراكش فااي
النظ ااا ال اااتوتي ال ااناخلي لل اانول األها اراف ما ا دوج الجات ااب  :الس اامو ما ا تاحي ااة و اان سا اريان
التشاريعاة الناخليااة المتعاةضااة والعماال لاال ظلغائهااا ومااددى لااب ظ مااال مباانأ اان طااواز تااذةع
النول ب واتينها الناخلية للتحلل م الت اماتها النولية وتعنيل العضاو فاي منظماة التجااة العالمياة
لتشريعاتت الوهنية أن كاتو متعاةضة مع الت اماتت النولية وي ع ليات التا ا دولاي بازطراء المتاب اة
واألتسجا االمر الذي يعني أن األلت ا النولي ال يوقاا التشاريع الاناخلي المتعااةض معات حساب
بل يلغيت أيضا( .)4كما يعني سمو لل ال اتون الناخلي نن التعاةض .

و ننما تلت النول بتح يق التوافق واالتسجا مع مباادظ واح اا ال ااتون الانولي فاتهاا
اتما تعبر

احترامها ومرا اتها لهذا ال اتون واللت اماتها النولية كاذلب فاان الت اماتهاا النولياة ال

تناات ص م ا ساايادتها اللهاام اال ا ا وةدة بصاايغت او اساالوب ياانم ا

اان مرا ااا مباانأ السااياد

لبعل النول االهراف دون الابعل االخار  .وقان الحاظ  Demaretان ساريان االتفاقياة المنشائة
لمنظمااة التجاااة العالميااة يع ااس ف ا نا" للسااياد بالنساابة لجميااع ا ضاااء المنظمااة واضاااف  :فااي
الح ي ة والواقع ان ف ن السياد فعع هو اقل بالنسبة للوالياة المتحان واالتحااد األوةباي الن
ه ااذ البل اانان – أي الوالي اااة المتح اان األمري ي ااة ودول االتح اااد األوةب ااي  -وبس اابب ما ا قوته ااا
وتجربتهااا  Power and experienceتاادثر بش ا ل ختياار فااي محتااوى ومضاامون االتفاقاااة
متعند االهراف كاذلب وبانون ناب فاان لتنفياذ االتفاقااة كوسايلة وأدا بيان المنظماة تازثير

البالغ ايضا(.)4

المتلب الثالث
في هبيعة وخصائص االلت اماة في االتفاقية

ف ااي ظه اااة ماس اامي ب ا ا ( ل اام دةاس ااة الرم ااوز )  Typologyالخاص ااة بزلت ام اااة المعاه اان
متعااند األه اراف  Multilateral Treaty Obligationsطاارى التساااؤل ا االلت اماااة

( Albeury, Kerry (Ms.), op.cit.p.80 )1أيضاً د .أ،د أبو الوفا  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 111
(Demaret , (( The metamorphoses of the GATT: from the Havana charter to the )1
world trade organization)) , col . J . of Trans L . , 1995 , P . 170 .
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الخاصة بمنظمة التجاة العالمياة هال هاي ثنائياة  Bilateralأ طما ياة( collective )2بتبيعتهاا
وقبل أن تتناول ماتم أ تباة أو ت ييفت بشزن هذا التساؤل تود ظيضاا مانى دقاة وساعمة بااة
( الت اماة منظمة التجاة العالمية ) التي أساتخنمها األساتا  Joost Pauwelynلاب أن هاذ
االلت اماة أن كان الم صود بها االلت اماة النولية للمنظماة بوصافها نخصاا دوليا ولات أهلياة ظبارا
الع ود والمعاهناة وظصناة ال راةاة والتوصياة  .فزن كال هاذ االلت امااة يجاب أن تنساب ظلال
مصنةها أي ظلل الوثي ة المنشئة لها با تباةها مصنة األلت ا النولي ال ظلل ناخص ال ااتون الانولي
وأكبر الظا هناا أن الم صاود بزلت امااة المنظماة هاي االلت امااة النولياة بموطاب االتفاقياة النولياة
المدسسة لمنظماة التجااة العالمياة ( اتفاقياة ماراكش –  . ) 4991والحانيث ا هبيعاة ألت امااة
هذ االتفاقية يثير تساؤالة منها هل أن هذ االلت اماة ثنائياة أ طما ياة بتبيعتهاا كماا أسالفنا
وبتعبياار أخاار هاال أن الت اماااة معاهاان متعااند األه اراف هااي مجمو اااة – أو (( ح ا )) -م ا
عقاة ثنائية أ ألت اماة مبرمة لمصالحة طما ياة تتجااوز أو تسامو لال

Transcending

مصالح أ ضاء المنظمة فرادى
يجب أن يوضع في الحسبان ما يزتي

لاطابة ما ت ن

اوال – في أن التميي بي الثنائي والجما ي يجب أن يت رة لل أساي التا ا والتا ا ولايس لال
أساي معاهن

ثم أن هنا الت اماة في اتفاقية مراكش يم

أن ت ون ثنائية وأخرى طما ية.

ثاتيا – أن كاع ما اتفاقياة فيناا ل ااتون المعاهاناة  4999وماواد لجناة ال ااتون الانولي ا الانول
المتضاارة تاانص لاال قوا اان امااة فااي ال اااتون الاانولي وما المعاهاان المدسسااة لمنظمااة التجاااة
العالمية يم

التحاول ا هرياق ال ااتون الخااص  Lex specialisهالماا أن لاب ال يتنااقل

مااع ال وا اان ا ماار

()4

 . Jus cogensوبالنتيجااة فاازن ا ثاااة والنتااائج ال اتوتيااة ت ارتب بصااوة

هبيعياة أو أ تياديااة بالتبيعااة الخاصااة لءلت اماااة النولياة الخاصااة بمنظمااة التجاااة العالميااة والناناائة
ا أتفاقيتهااا المنشاائة لهااا اساسااا بمعناال أن ا ثاااة ال اتوتيااة يم ا ان ت ااون تتيجااة ل اااتون خاااص
 Lex Specialisفي المعاهن اكثر ما التبيعاة األساساية المتزصالة والموةوثاة لءلت امااة تفساها
 .وحسااب مشااروع لجنااة ال اااتون الاانولي ا الاانول المتضاارة لساانة  4999فزتاات فااي المرحلااة
() 2

()1

تضرب أمثلة على هذه االلتزامات مبا يأيت  :التزامات التنوع األحيائي  ،الدفيئة الكونية ( االحتباس ا راري ) global warming
واألمن اجلماعي  (collective securityكمعاهدات حتر التجارب النووية  ، test ban treatiesو،اية حقوق األنسان
.وقد يضاف إليها التزامات التنمية البشرية والرتاث العاملي World heritage
Joost pauwelyn, op. cit., p. 929 .
Joost pauwelyn. p. 925.
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الحاليااة م ا تتااوة الجما ااة النوليااة ( ال انول ) ك اال فاازن األ ت اراف با ا أو تزساايس مصاالحة
طما ية للنول ال ي ال مرهوتا بمحنودية التتبيق ولماا كاتاو االلت امااة الجما ياة ساواء كاتاو
صا اريحة أو ض اامنية بالض ااروة تتعل ااق بمس ااائل المص االحة المش ااتركة لءها اراف ف اازن اإلد اااء ب اازن
ألت ام ا اااة اتفاقي ا ااة منظم ا ااة التج ا اااة العالمي ا ااة ه ا ااي طما ي ا ااة

 collectiveأو ل اف ا ااة األها ا اراف

 erga omnes partiesأتما هو أمر ي تضي اإلثباة . to prove it
و ليت فزن خصائص الت اماة اتفاقية منظمة التجااة العالمياة أو الت امااة منظماة التجااة العالمياة
– حسب  -Joost pauwelynهي :
- 4ليسو الت اماة قوا ن آمر ( أو الت اماة لل ال افة ) أو ليسو ط ءا م ال وا ن ا مار :
 not part of Jus cogens or obligations erga omnesوبالتاالي فهاي ميار
مل مة لجميع النول وأتما لءهراف في معاهن منظمة التجاة العالمياة وحساب المااد 9/22
م تفاهم تسوية مناز ااة منظماة التجااة العالمياة يسامح باي ااف أو تعلياق الت امااة وتناازالة
 concessionsمنظماة التجااة العالمياة ةدا لال اإلخاعل وفاي ضاوء تعرياا ال وا ان ا مار
بموطااب الماااد ( )53ما اتفاقيااة فينااا ل اااتون المعاهااناة  4999يصااعب قبااول وطهااة النظاار
ال ائل اة بوطااود معياااة أو قا اان م ا ناازتها اان الت يياان أو اإللغاااء الج ئااي العحااق أللت اماااة
معاهن منظمة التجاة العالمية .

()4

- 2ليسو م تم ((كل نيء أو ال نيء ))

) (all or nothing type

النب أن ن أ تباة ألت اماة اتفاقية منظمة التجاة العالمية قوا ن آمار أتماا يعاود ظلال سارياتها
لل أهراف االتفاقية أصع حسب مبنأ تسبية أثاة المعاهن النولية فضع ا أن الانول األهاراف
أتف ااو ل اال وض ااع ب اانائل وخي اااةاة أخ اارى لم ااا ت اام األتف ااام لي اات األم اار ال ااذي يجع اال هبيع ااة
االلت اماة التعاهنية أو االتفاقية أقرب ظلل ال اتون الميسر أو المرن  soft lawمنهاا ظلال ال ااتون
الصلب أو الجامن  . Hard Lawأضاافة ظلال لاب فزتهاا الت امااة يعان كال منهاا الت اماا قائماا
في حن اتت ويرتب ح ما اليتوقا لل ح م أو ألت ا أخر .
أمااا ا كااون االلت اماااة ليسااو م ا تم ا ((كاال ناايء أو الناايء )) فااي الف اار ( )3فمااددا

أن

االلت اماااة تعباار ا حااال وسااتل تزخااذ بالمروتااة والتيسااير وتعتااي دوةا لااعةاد واالختياااة وأم اتيااة
التحااول ظلاال باانائل وخياااةاة وحلااول ميساار وهااذا بمجملاات ال يختلااا كثيارا أن لاام يتااناخل مااع
مات ن في الف ارتي ( )4و ( )2أ اع  .بيان أن ماا يتعاي األتتباا ظليات فاي هاذا الصاند أن اتفاقياة
(Ibid ., Pp. 927-928 )1
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م اراكش المنشاائة لمنظمااة التجاااة العالميااة – بوصاافها معاهاان دوليااة متعااند األه اراف – تضاامنو
ح وقا والت اماة يتعي أما قبولها أو ةفضها أ ال يجوز التحفظ لل أي ح م م أح امها(.)2
وبشاازن الساادال هاال أن ألت اماااة اتفاقيااة ماراكش ثنائيااة أ طما يااة بالتبيعااة

هااب األسااتا M.

 Hahnا أن معاهان منظماة التجااة العالمياة تب ال مدسساة لععقااة ( حاق – ألتا ا ) ثنائياة باي
أ ضاء المنظمة أتفة الذكر وبتعبير أخر فزن ألت اماة منظمة التجاة العالمية هي ثنائياة بالتبيعاة
 bilateralبياان أن هااذا ال يعنااي أتهااا أقاال أهميااة أو أقاال ظل امااا قاتوتيااا  ..أتهااا ف ا تعبياار ا

التغيار والتتااوير فااي تسايجها وأتمو طهااا ال اااتوتي األصاايل  )3( legal matrixوهب ااا لهااذا فاازن
ألت اماة منظمة التجاة العالمية هاي ليساو الت امااة دولياة اة هبيعاة طما ياة ح ي ياة باالمعنل
الانقيق والصاحيح  true collective natureكااللت امااة البيئياة والت امااة ح اوم األتساان
كمااا أن تنفيااذ ألت اماااة منظمااة التجاااة العالميااة ي ااون متفاوتااا ( متباينااا ) أو فرديااا ( ممي ا ا ) تبعااا
لحاطاة أو روف خاصة(.)1

وبااالتبع فاازن اإلخااعل بااللت اماااة الجما يااة لاايس كاااإلخعل المااادي بزلت اماااة منظمااة
التجااة العالمياة وال كاألتتهاا أو اإلخاعل بح اوم هاذ المنظماة Material breach of a

 WTO obligation and WTO violation breach rightsتزسيساا لال أن صاوة
اإلخعل بزلت اماة اتفاقياة منظماة التجااة العالمياة أتماا تادثر لال ح اوم دول فارادى وتنتباق لال

حاااالة معينااة ت ااو لوحاانها( )4فضااع ا أتهااا ال تش ا ل تغيي ارا طااذةيا لمرك ا األ ضاااء ا خ اري

لاال األقاال لاايس بااالمعنل المشاااة ظلياات فااي

للمنظمااة المااذكوة فيمااا يتعلااق بالتنفيااذ األخاار لءلتا ا

النصوص تماما وفي كلماة الشر والتع يب لل مواد لجنة ال اتون النولي الخاص بالمسادولية
حيااال الاانول المتضاارة يتبااي أن معاهاان منظمااة التجاااة العالميااة هااي ليسااو معاهاان ي ااون تنفيااذ
األهراف لها بش ل فعاال ويتتلاب تنفياذ ا خاري

بمعنال أتهاا معاهان ال تتضام تنفياذا صااةما
()2

ألح امهاا وال تشاترط توقاا تنفيااذ الابعل لهاا لاال تنفياذ الابعل األخاار

والناب أن فاي هااذا

معمح وخصائص ال اتون المرن  soft Lawومعمح االست علية وأتتاافاء األ تمادياة أو(( التواقفياة
( )2الفقرة ( )1من املادة ( )01من اتفاقية مراكش .
() 3

Joost pauwelyn , op. Cit., 928.

(Differentiated or individualized – Ibid. p. 933 . )4
() 4

() 2

bid ., pp . 927 , 930 .

Ibid., p. 927.
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)) بي النصوص و (( تم كل نيء أو ال نايء ))( )3كماا أنارتا  .وفاي الواقاع نانما ينتهاب أحان
م ا أ ضاااء منظمااة التجاااة العالميااة الت اماتاات بموطااب معاهاان هااذ المنظمااة فاازن لااب بالتزكياان
اليعن ااي الس ااما أل ض اااء المنظم ااة ا خا اري بزتته ااا االلت ام اااة النولي ااة الت ااي تض اامنتها المعاه اان

المنشئة(.)1

و ودا لل بانء بشازن اإلطاباة لال السادال هال أن معاهان منظماة التجااة العالمياة ثنائياة
أ طما ي ااة ما ا حي ااث التبيع ااة يم ا ا ال ااول أن ألت ام اااة ه ااذ المعاه اان أبع اان م ااات ون ا ا
التج اااتس والتبيع ااة الواح اان

 homogeneousو ا ا

اان ظم اتي ااة أتتهاكه ااا أو مخالفته ااا

 intransgressibleولااذلب فاازن م ا الصااعوبة بم ااان ت ييفهااا كزلت اماااة تامااة ومياار مج ا ا

 integral؛ خصوصا وأن معظمها متزصل في تعهناة ثنائياة( .)5و نانما ي اون معلوماا أن هانف
الت اماااة منظمااة التجاااة العالميااة هااو حريااة التجاااة فاازن هااذا يفياان أن مااا ي ااود المنظمااة النوليااة
ويسيرها في األصل ليس المصالحة الجما ياة  collective interestباالمعنل الاذي يتجااوز
 transcendsمجمااوع المصااالح لنولااة واحاان بمفردهااا ؛ ولااذلب تصااعب المواف ااة لاال أ تباااة
الت اماة منظمة التجاة العالمية الت اماة طما ياة ح ي ياة بيان أن هاذا اليان ل بالتزكيان ح ي اة
أن معاه اان منظم ااة التج اااة العالمي ااة ق اان أبرم ااو لمص االحة طمي ااع أهرافه ااا ولمص االحة طمي ااع
األ ضاااء فااي المنظمااة المنشااز بموطبهااا ةماام أن الاابعل م ا هاادالء هاام فااي وضااع أفضاال م ا
ا خ اري

وبالتزكياان فاازن المصاالحة الجما يااة هنااا التعنااي المصاالحة المشااتركة

 )4(.interestوما مجماال مات اان

common

تتبااي بعاال المعمااح والمدناراة الخاصااة بتااابع الت اماااة

اتفاقيااة ماراكش ما حيااث كوتهااا تعبيارا ا ائااتعف مصااالح متباينااة أو بوت ااة تجمااع بااي مصااالح
مختلفااة وواقااع دولااي متباااي

ممااا يجعلهااا تحماال مظاااهر ال ااتون الما ارن المتت اوة النام اي Soft

 Law ; evolutionary Lawما طهااة وتزثرهااا فااي ت وينهااا وفااي مضااموتها باال وفااي
تتبي هااا بمباانأ تغياار الظااروف واألحااوال األقتصااادية وتظااافر األحااناث وتززمهااا Rebus Sic :
() 3

وخالفاً أللتزامات منتمة التجارة العاملية اليت هلا ميزاهتعا وخصائصعها فعأن التزامعات معاهعدات أخعر تتميعز(( باألعتماديعة )) ((واألخعذ

بالكل أو الرفض )) مثل معاهدة نعزع السعالح  ،ومعاهعدة منطقعة منععزوعة السعالح النعووي  anuclear free zone treatyومعاهعدة
القعارة القطبيععة اجلنوبيععة ( أنتاركتععك )  Antarctic treatyيف ضععوء املععادة  12فقععرة /0ج معن اتفاقيععة فينععا لقععانون املعاهععدات 0515
واملادة /10ب 0-من مواد جلنة القانون الدويل اخلاصة باملس ولية حيال الدول املتضررة .Ibid., p.927
(Ibidem )4
(Ibid ., p. 932 )5
( Ibid ., p. 933 )1مبعىن ان لكل -يف االتفاقية واملنتمة – مصلحة خاصة  ،ونكعون عند حاصل مج هذه املصاحل حيال مصلحة
مجاعية  ،ال ترقى إىل املصلحة العامة املشرتكة ؛ اليت تسمو على مصلحة كل طرف او عضو .
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 Stantibus – Conjunctureم ا طهااة أخاارى؛ ممااا يفياان ا مااال األ تباااةاة والظااروف
السياسية أو التزثر بها وباأل تباةاة والظروف األطتما ياة أيضاا األمار الاذي يصاعب وأياا توقياع
الج ا اءاة  Sanctionsلاال الاانول المخالفااة لءح ااا وال وا اان ال اتوتيااة النوليااة (التجاةيااة )
فضااع ا صااعوباة تتبيااق النصااوص ط اراء األمتناااع ا التنفيااذ أو تشااوء ااروف تحااول دون
التنفياذ مماا دفاع ظلال أقاراة اإل فااءاة أو األساتثناءاة أو التناازالة  concessionsومرا اا
الظروف الخاصة مدقتا ألمن محنود مما يتايح للانول اساتنادا ظلال مظااهر المروتاة والتيساير هاذ
التحلل (( المشروع )) م االلت اماة النولية في ظهاة الحن ما تتبياق ال ااتون الانولي العاا

()2

والنااب أن هااذا يعنااي أم اتيااة قيااا تنفيااذ خاااص ومدقااو لءلت اماااة والحاان م ا اثاااة االتفاقيااة
النولياة ؛ بمعناال الحاان ما قوتهااا اإلل اميااة النساابية ألهرافهااا وفااي هااذ الن تااة بالااذاة ت ااول أن
االتفاقية النولية اة قو قاتوتية مل مة في اتها وظل امها يتتابق مع التنفيذ اإلةادي التو ي لهاا
بحس تية و ن مساءلة أو ظل ا م ليس في وسعت وبزختيااة تنفياذها وبتعبيار أخار هاي اتفاقياة
أو معاهاان دوليااة تتمثاال أثاةهااا فااي التنفيااذ التااو ي أللت اماتهااا أي مجاارد م ا التنفيااذ الجبااري .
ومثل هذا التنفيذ وت رير طا اءاة ميار فعالاة فاي ظهااة المروتاة والتساامح  Toleranceيعان فاي
تظر البعل دليع لل الضعا والتحني قاتوتا  dejureوواقعاا  defactoوبز ت ادتاا المتواضاع
هااذا تعبياار ا قاااتون ماارن أو ميساار  Soft Lawال ترتااب مخالفتاات مساادولية دوليااة منتجااة باال
مسادولية دولياة ميار منتجاة أو فعالاة  Ineffectualال تتازثر بهاا تجااة الانول الصانا ية الغنياة
المت نمااة فااي الوقااو الااذي تش ا ل فياات قوا اان أو الت اماااة ال اااتون الاانولي الماارن والمساادولية
النولية مير المنتجة تو ا م التتمي للنول األهراف وللنول هالبة االتضاما لعتفاقياة المنشائة
ولعضااوية المنظمااة ( منظمااة التجاااة العالميااة ) وهااذا قاان الي ااون م افئااا لمااا هااو متلااوب ما هااذ
الاانول ما األلتا ا بمعءمااة وت ييااا وظخضاااع قواتينهااا الناخليااة وسياساااتها التجاةيااة الوهنيااة مااع

اتفاقيااة ماراكش واألتفاقياااة الملح ااة بهااا( )4ثاام أن تثبيااو أسااتثناءاة فااي صااميم االتفاقيااة المنشاائة
ظلل طاتب األسس وال وا ن العامة يعني وطود تظامي خاص و ا كما يعني تعند النظم ال اتوتياة
في االتفاقية المنشئة وبالتالي في المنظمة النولية المنشز بموطبهاا وهاذا ما نازتت أن يجعال ما

( )2د .مصطفى سالمة حسني  ،ا د من تطبيق القانون الدويل العام  :دراسة للتحلل املشروع من االلتزامات الدولية  ،دار النهضة العربية ،
القاهرة  ،0550 ،ص 00، 1وما بعدمها  .د .حممد السعيد الدقاق و د .مصطفى سالمة حسني املصدر السابق ص، 100-102
. 100
( )1الفقرة ( )1من املادة ( )01من اتفاقية مراكش 0551
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أحتمالية أن يصبح تنفيذ االلت اماة منوها باةاد ومشيئة النول األهاراف – األ ضااء( )2وما نازتت
ايضا تزثر المنظمة العالمية للتجاة بما ترتئيت النول وخاصة ال برى منها اة الوضع المتميا التاي
تتم

م اللجوء ظلال تانابير متعاند اة هبيعاة ابياة ضان ما تساتهنفت وبموطاب قاواتي

اة

أهااناف سياسااية وتع ااس ةائااع سياسااية .ومهمااا ي ا م ا أماار فاازن اتفاقيااة م اراكش تجمااع فااي
تصوصااها الح ااوم وااللت اماااة لاال تحااو يسااتجيب لتبيعااة ال اااتون الاانولي األقتصااادي ول اااتون
التجاااة النوليااة ؛ م ا حيااث المروتااة والتيسااير ولااذا يعحااظ فيهااا مرا ااا التعااايش والتوفيااق بااي
مساازلتي التماثاال والتنااوع م ا خااعل س اريان ناارط النولااة األولاال بالر ايااة وناارط المعاملااة الوهنيااة
ومنح كل النول اة الح وم ال اتوتية وم خعل ظقراة اإل فاء لمن محاند أو فاي مجااالة (

قتا اة ) محند بما يضم وحن النظا ال اتوتي للععقاة النولية التجاةية(.)3

استنتاطاة ومعحظاة ختامية
أوال -أن تزصاايل ( اتفاقيااة ماراكش –  ) 4991المنشاائة أو المدسسااة ل ا ( منظمااة التجاااة العالميااة
 )WTOم الناحيتي التاةيخية وال اتوتية ( أو التنظيمية ) يرطع ظلل :
- 4ميثام هافاتاا  4911المنشام لمنظماة التجااة النولياة ) (ITOاللاذي لام ي تاب لهماا الحياا
وبالتالي فشل محاولة أول منظمة دولية مسما للتجاة النولية .
- 2االتفاقي ااة العام ااة للتعريف اااة والتج اااة ( ال اااة  ) GATTلس اانة  4911المنش اائة ألطها ا
أطتهنتا في ضوء النظرية العامة للمنظماة النولية في أ تباةها تشا ل منظماة دولياة ل ا دون
مسا ا اامل أو تشا ا ااخيص مما ا ااا د اتا ا ااا ظلا ا اال تسا ا ااميتها با ا ا ا (( المنظما ا ااة النوليا ا ااة ميا ا اار المسا ا ااما
 Innominate International organizationأو المنظمااة النوليااة م ا الباااه
( )2د .مصطفى سالمة حسني  ،تطور القانون الدويل العام  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 0550 ،ص 011وما بعدها .
( )3د .حممد السعيد الدقاق و د .مصطفى سالمة حسني  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 101راج أيضا" املادة ( )5من اتفاقية مراكش .
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ال ول أن التتوير قن حصل م

الناحيااة ال اتوتيااة أو الش ا لية لعتفاااقيتي المنشاائتي  :األول ال هااي االتفاقيااة العامااة ( ال اااة )
لعا  ( 4911المنشئة ألطه ) التي هاوةة ظلال االتفاقياة الثاتياة ( اتفاقياة ماراكش ( 4991
المنشاائة لمنظمااة التجاااة العالميااة )) وكااذلب حصاال التتااوير ما الناحيااة التنظيميااة باألتت ااال
م ا أطه ا تش ا ل منظمااة دوليااة مياار مسااما ظلاال منظمااة دوليااة مسااما هااي منظمااة التجاااة
العالمية  .واألساتين ال اتوتياة لماا هبناا ظليات اإلنااةاة والنصاوص الصاريحة الاواةد فاي الماواد
( )2ف )1( 1ف2ب و( )9ف 4و ()44ف 4و ()43ف 2و ()41ف 4ف 3ف1
و ()49ف 4ف 2م اتفاقية مراكش . 4991
ثاتي ااا -أن اتفاقي ااة ما اراكش ( )4991تبن ااو معظ اام أه ااناف ومب ااادظ االتفاقي ااة العام ااة للتعريفا اااة
والتجاة ( ال اة ) ( ) 4911مع تتوير في األهناف والمبادظ وفي الناحية التنظيمياة وهنالاب
بعال المبااادظ واألسااس العاماة بموطااب ال اااتون الانولي وقاااتون المعاهااناة النولياة طاارى تو يفهااا
لصااالح موضااوع االتفاقيااة  :التجاااة النوليااة وباانا بعضااها م ا سااماة االتفاقيااة كتلااب األح ااا
الخاصة بعن طواز التحفظ والتعنيل وحل التنازع بي األح ا

أو منى أولوية وسامو اتفاقياة

مراكش نن التعاةض مع ميرها وسموها لل ال اتون الاناخلي ووطاوب تعانيل أح اا هاذا ال ااتون
بما يتفق وأح ا اتفاقية مراكش ومير لب م الموضو اة واألح اا

واألساس التاي تناولناهاا

بالبحث كل في موضعت المناسب .
ثالثا -أن تحليل االتفاقية وألت اماتها والمدسساة المنشز بموطبها يع س ت ريس ف ر المصلحة
أو المنفعة  Interestومنى األهتما بالمصالح التجاةياة للانول الصانا ية المت نماة فاي األساوام
العالمية حتل بنة بعين أن لم ت
الاانولي ( السااياد

حس ا النيااة

مت اهعة في التحليل النهاائي ماع المباادظ األساساية لل ااتون
اان التاانخل …) ومااع حااق الاانول والشااعوب فااي التنميااة

وفي مماةسة سيادتها لل مواةدها وثرواتها الوهنية فضع

ح اوم الساياد والمصالحة الوهنياة

لل اانول النامي ااة ومنها ااا ال اانول النفتي ااة حيا ااث ل اام يس اار مبا اانأ حري ااة التج اااة فا ااي قت ااا ي البتا اارول
والصاانا اة البتروكيميائيااة وفااي مجاااالة المنافسااة واألسااتثماة والعماال ممااا يمااس أو يتصاال
بح وم النول وواطباتها األقتصادية وبحاق األتساان فاي العمال األمار الاذي لات أثار فاي تغييار البنااء
األقتص ااادي وال اااتوتي لل اانول و ل اال البن اااء ال ااناخلي لل اانول ومجتمعاته ااا الناخلي ااة ما ا حي ااث أن
العضوية في المنظمة مشروهة بمتاب ة أو تعنيل ال واتي والسياساة األقتصادية والتجاةياة الوهنياة
لا اال وفا ااق مات ضا ااي با اات اتفاقيا ااة م ا اراكش  4991واألتفاقيا اااة الملح ا ااة بها ااا ومسا اااوا السا االع
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والخنماة األطنبية مع السلع والخنماة الوهنية م حيث الحماية وت نيم التساهيعة فاي أقااليم
الاانول والسااما لءسااتثماةاة األطنبيااة فااي العماال داخاال النولااة هالبااة االتضااما

مااع توساايع

ال تاااع الخاااص وتحجاايم ال تاااع العااا … الااب ومااا ت اان يوطااب تح يااق األتسااجا والااتعز بااي
مبادظ ال اتون النولي وقوا ن ا مر مع مبادظ التجاة النولية .
ةابعااا -أن تحلياال اتفاقيااة م اراكش والمنظمااة النوليااة المنشااز بموطبهااا ياان و ظلاال األ ت ااد بزتهمااا
أداتاي أو وسايلتي  :قاتوتياة وتنظيمياة لتح ياق العولماة  Globalizationأو الهيمناة األقتصاادية
 Economic Hegemonyكمنخل للهيمنة أو السيتر الشاملة ظلال طاتاب (( ميثاام )) و
((منظمة األمام المتحان )) ؛ اللاذي ما نازتهما ظضافاء الشار ية و (( المشارو ية )) لال الهيمناة
السياسية والعس رية لصالح النول ال برى ومما يبرة العضاوية األصالية للمجمو ااة األوةبياة اة
التابع االقتصادي في منظمة التجاة العالمية هو ضمان ال وتي االقتصادية والعسا رية فاي أوةباا (
المجمو اة األوةبية وحلا األهلسي ) .
خامسااا – ما ا مميا ا اة ال وا اان ال اتوتي ااة النوليااة ( المنش اائة لح ااوم أو م اي ااا أو ألت ام اااة ) ف ااي
اتفاقية مراكش ما يزتي -:
(أ) تتضاام ألت اماااة ثنائيااة فااي هبيعتهااا تع ااس مصااالح فرديااة وليسااو امااة مشااتركة ولااذلب فهااي
ليسو م ال وا ن ا مر أو الموطهة لل افة فضع

كوتها مير تاماة وميار أ تمادياة أو تواقفياة (

تتوقا لل ميرها ) .
(ب)وطااود مظاااهر ال اااتون الماارن أو الميساار soft lawقااي ظهاااة وصااميم ال اااتون الجاماان أو
الصلب  Hard lawالمتمثل باالتفاقية .
(ج) ال تتضم

نصر المسدولية والج اءاة الفعالة مع مرا ا وطود تتائج قاتوتية ساواء فاي قااتون

المعاهااناة ( اتفاقيااة فينااا ) تتمثاال بتعليااق أو ظي اااف العماال بالمعاهاان فااي حالااة اإلخااعل المااادي
حسااب الماااد ( )91م ا اتفاقيااة فينااا أو فااي تتااام مس اادولية النول ااة

( حسااب مااواد لجنااة

ال اتون النولي ) حيث للنولة المتضرة اللجاوء ظلال المسادولية ا اإلخاعل حساب المااد /12أ
م مواد لجنة ال اتون النولي .
(د) ثنائية ال وا ن وأزدواطية النصوص والمعاملة ال اتوتية .
خعفااا لجااوهر ال ا اان ال اتوتيااة فااي المساااوا

وخعفااا لخصائصااها فااي العموميااة والتجرياان  .ومااا

أةياان باات ما مرا ااا الظااروف الخاصااة لاابعل الاانول ال يتساق ومبااادظ العاانل واألتصاااف  .ولتعفااي
النتائج وا ثاة السلبية أث لو ال وا ن ال اتوتية باألستثناءاة فظهرة قوا ن امة خاصاة بمجمو اة
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ما الاانول وقوا اان خاصااة بمجمو ااة أخاارى ما الاانول ولن اال هاار تظااا خاااص ( لءسااتثناءاة )
ظل اال طات ااب النظ ااا الع ااا ( لل وا اان ) وه ااذا ب ااالتبع دلي اال الت اازثر باأل تب اااةاة السياس ااية ومرا ااا
المصالح الخاصة المتضاةبة واأل تباةاة العملية .
سادسااا – لاام تتضاام اتفاقيااة ماراكش ( )4991أيااة ظناااة صاريحة ظلاال مساازلة هامااة وحيويااة تعاان
مشا لة بالنساابة للاانول الناميااة والف ياار تل اام هااي مشا لة الاانيون الخاةطيااة foreign Debts

وحالااة الف اار التااي تعاااتي منهااا الاانول المااذكوة  .ومنااي ا البيااان أتاات باانون ألتا ا طااني وح ي ااي
بحاال هااذ المش ا لة النوليااة بحس ا تيااة وحساابما توطباات مبااادظ العاانل واألتصاااف والتناسااب
واإلثراء بع سبب ومرا ا الظروف الخاصة للنول والوفااء باالو ود والعهاود والمواثياق ( قا ان
الع ان ناريعة المتعاقاني

 pacta sunt servandaفازن موضاوع التجااة النولياة وتحريرهاا

سيصبح مجرد ح وم وم ايا وم ين م الرفاهية للنول الصنا ية الغنياة المت نماة ومجارد الت امااة
وأ باء ظضافية وم ين م الف ر والمعاتا بالنسبة للنول النامية والف ير .
سااابعا -ينبغااي توس ايع مفهااو الضاارة لمصاالحة مبااادظ ال اااتون الاانولي العااا طااراء المساااي بهااذ
المبادظ ولمصلحة أنخاص هذا ال اتاون
(( العامة )) -في حالة الضرة البيئي مثع –ولمصلحة ح وم اإلتسان طراء ن مرا ا بعال هاذ
الح ااوم و اان األقتصاااة لاال مفهااو الضاارة التجاااةي أو الصاانا ي الخاااص بمااا يم ا أن يلحااق
التجااة النولياة أو الصانا ة الوهنياة كماا فعلااو اتفاقياة ماراكش واألتفاقيااة الملح اة بهاا تزسيسااا
لاال أن مبااادظ العاانل واألتصاااف توطااب المساااوا

ومرا ااا الظااروف الخاصااة وح ااوم الاانول

والشعوب بما في لب ضمان قنة النول النامياة  :لال منافساة السالع األطنبياة المساتوةد الياة
الجود ةخيصة الثم و لل أسعاة ثابتة لمنتجاتها المصنة باطراءاة ثابتة في الواقع الملموي .
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Abstract
This Research is dealing with the foundations and
characteristics of the Agreement of Morocco- 1994 (World Trade
Organization Treaty- WTO treaty), and we concluded that :
1- The General Agreement on Tariffs and Trade GATT-1947) - 4
which created integral organs, that we (termed ((an innominate
international organization)) developed to WTO-1994 .
2- The WTO treaty, is , to protect and observe of the- 2
commerce, industry, and hegemony of a super- state and developed
countries in all over the world .
3- The WTO treaty does not contain the following matters:
- 3
foreign debts, the effective responsibility or sanction, and the
other kinds of damage or harm, such as, environmental harm.
4- The WTO treaty having the following characteristics:
- 1
A- a dual nature: conventional - constitutional.
B - a dual rules in framework of multilateral treaty.
C - No Reservations.
D- Soft law in frame work of hard law.
E-Its(( obligations, are, bilateral not collective in
nature, in other words, are not of the interdependent or “ all or
nothing “” type, also, are not part of Jus cogens or obligations
erga omnes (common or collective interest )
5- The principles of International Commerce must be consist with
the fundamental principles of International Law.
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