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سیاسة التجارة الحرة

یرى دعاة حریة التجارة أن تلك الحریة تقود إلى 
التوزیع الكفوء للموارد عالمیاً حیث تتخصص كل دولة 
في إنتاج السلع التي تمتلك میزة نسبیة فیھا وبذلك یزید 
اإلنتاج العالمي من السلع والخدمات وتزید الرفاھیة. 
ویقر نفس الدعاة أن ھنالك أوضاعاً معینة قد تتضرر 
فیھا دولة ما من التجارة الحرة وتبقیھا في وضع متأخر 
وتحرمھا من إظھار قدراتھا الكامنة أو تطویرھا، لذلك 
ال یمانعون من فرض قیود على التجارة الحرة في مثل 

تلك األحوال بشرط أن تكون لفترة زمنیة معینة.



 
نظریة الجات

" اإلتفاقیات العامة للتعریفات والتجارة " جات
General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT)

لمحة تاریخیة ومعلوماتیة عن اتفاق الجات:•
• General :الجات اختصار لعبارة باللغة اإلنجلیزیة ھي

Agreement on Tariffs and Trade وتعني "اإلتفاق 
العام للتعریفات والتجارة"

نشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة بمبادرة أمریكیة بریطانیة 
وتحدیدا مع بدایة اإلعالن عن تأسیس منظمتین ھما: 

    IMF أ- صندوق النقد الدولي
 WBب- البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر

              



نشأت عام 1947م بعد رفض فكرة منظمة التجارة الدولیة من الكونجرس األمریكي. 1)
وأخذت حیزا التنفیذ في ینایر 1948م في جنیف بسویسرا.

تأسست سكرتاریة خاصة لمتابعة شؤون االتفاقیة.2)
تم التركیز على السلع الصناعیة وتركت السلع الزراعیة والمنسوجات خارج اإلطار.3)
لم تكن ھناك آلیة واضحة وملزمة لفض المنازعات التجاریة وأیضا مراجعة 4)

السیاسیات التجاریة.
عقدت ثمان جوالت من المفاوضات الشاملة بین االطراف المتعاقدة في مدن وسنوات 5)

مختلفة امتدت حوالي نصف قرن بدأتھا في جنیف 1947-1948م وأخرھا في 
االورجواي عام 1993-1994م

في المرحلة األخیرة تمت إضافة قطاعین لیكونا المثلث التجاري:6)
GATS التجارة في الخدمات – GATحقوق الملكیة الفكریة  التجارة في السلع  –

. TRIPS
7) تم عقد اجتماع رسمي أخیرا في مدنیة مراكش بالمغرب وأعلن عن وألدت عصر 
جدید في العالقات التجاریة الدولیة من خالل تحول االتفاق الي منظمة التجارة العالمیة 

WTO في ینایر 1994م



تعریف عام بمنظمة التجارة العالمیة
تعتبر منظمة التجارة العالمیة WTO منظمة دولیة متخصصة من ضمن ❑

المنظمات المتخصصة الغیر تابعة لألمم المتحدة ، تبنت إتفاقیات الجات 
GATT وطورتھا بإضافة أحكام وبروتوكوالت جدیدة إلیھا ، وخصوصاً 

فیما یخص التجارة في الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة .
 یكون اإللتزام بالمنظمة وقواعدھا نھائي ودائم لكل عضو من األعضاء ، ❑

حیث أن اإللتزام بالجات كان غیر كامل، ولكن یمكن للعضو االنسحاب من 
المنظمة متى شاء . 

  تغطي أحكام وقواعد المنظمة التجارة في السلع والتجارة في الخدمات❑
 والتجارة في حقوق الملكیة الفكریة.

 جمیع األعضاء في المنظمة متساوین في األصوات ( صوت واحد لكل ❑
دولة ) والقرارات عادة تصدر بالتراضي، أي بدون تصویت ، إال عند 
االعتراض فتحتاج القرارات إلى أخذ األصوات ، وتكون بأغلبیة الثلثین أو 

الثالثة أرباع أو اإلجماع كالً حسب خاصیة الموضوع. 
تضم منظمة التجارة العالمیة 164 دولة عضو إضافةً إلى 20 دولة مراقبة كما في 1 آب / ❑

أغسطس 2016.



لم تنتھ مفاوضات التجارة العالمیة بل استمرت بعد نھایة جولة أورجواي. 
في فبرایر 1997 تم الوصول إلى إتفاقیة بخصوص خدمات اإلتصاالت السلكیة 
الالسلكیة مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحریریة واسعة المدى تعدت تلك 

التي تم اإلتفاق علیھا في جولة أورجواي. 

في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون 
تعریفات خاصة بمنتجات تكنولوجیا المعلومات

 كما أتمت سبعون من الدول األعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالیة یغطى أكثر 
من 95% من التجارة البنكیة والتأمین واألوراق المالیة والمعلومات المالیة. 

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمیة في االجتماع الوزاري في مایو 1998 
على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة اإللكترونیة العالمیة. 



المبادئ األساسیة لمنظمة التجارة العالمیة

 مبدأ تخفیض العوائق التجاریة

     

مبدأ المعاملة بالمثل 

مبدأ المعاملة الخاصة للدول النامیة 



الھدف األساسي لمنظمة التجارة العالمیة ھو المساعدة في 
سریان وتدفق التجارة بسالسلة.

وتقوم المنظمة بذلك عن طریق: 
إدارة االتفاقیات الخاصة بالتجارة. 

التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. 
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة. 

مراجعة السیاسیات القومیة المتعلقة بالتجارة. 
معاونة الدول النامیة في المواضیع المتعلقة بالسیاسات التجاریة من خالل 

المساعدات التكنولوجیة وبرامج التدریب. 
التعاون مع المنظمات الدولیة األخرى من اجل تنسیق وتناغم السیاسات 

االقتصادیة العالمیة.



سیرة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمیة
- في 11 شباط /عام 2004 قدم العراق طلب االنضمام بصفة مراقب في منظمة التجارة 
العالمیة وحصلت موافقة المجلس العام على قبول طلب العراق بصفة مراقب في ھذه 

المنظمة
 - تم بتاریخ 7/6/2004 تشكیل اللجنة الوطنیة العلیا برئاسة معالي وزیر التجارة 
وعضویة ممثلي الوزارات واألجھزة العراقیة ذات الصلة باتفاقیات منظمة التجارة العالمیة 

ممن ھم بدرجة مدیر عام فما فوق 
- في ایلول من عام 2004 تم تسمیة السیدة كلودیا یوریبھ سفیرة دولة كولومبیا لدى 

المنظمة كرئیس لفریق العمل.
 - تم أعداد وثیقة االنضمام الرئیسیة ( ACC1  ) وصیاغة الـ (MFTR) مذكرة سیاسة 
التجارة الخارجیة للعراق  وقدمت ھذه الوثیقة للمنظمة بتاریخ /ایلول / 2005 ، بعد ذلك 
تم دراسة المذكرة وتعمیمھا من قبل سكرتاریة المنظمة على االعضاء وطرحت اسئلة 

واستفسارات على العراق وتمت االجابة على االسئلة من قبل العراق  في عام 2006 
 



بتاریخ 25/5/ 2007 تم عقد االجتماع التفاوضي االول لفریق العمل مع العراق في جنیف 
مع فریق العمل الخاص بطلب انضمام العراق لھذه المنظمة برئاسة سفیر دولة كولومبیا 

لدى منظمة التجارة العالمیة فیما ترأس الجانب العراقي معالي السید وزیر التجارة. 
تم خالل ھذا االجتماع االجابة على استفسارات الدول االعضاء حول ( MFTR ) مذكرة 
سیاسة التجارة الخارجیة وطلبوا من العراق تقدیم الملف األولي الخاص بالزراعة 
(ACC4) وملف العوائق الفنیة امام التجارة ( TBT ) وملف الصحة والصحة النباتیة (  
SPS _  ACC/8 ) وملف الملكیة الفكریة ( ACC9 ) فضالً عن الخطة التشریعیة 

للقوانین العراقیة.
      كما وطرحت الدول االعضاء خالل االجتماع اسئلة واستفسارات كان ابرزھا اسئلة 

الوالیات المتحدة االمریكیة واالتحاد االوربي والھند وكندا .
تمت االجابة عن االسئلة واالستفسارات في شھر كانون الثاني من عام 2008 وخطة 
العراق التشریعیة وتم توزیعھا من قبل سكرتاریة المنظمة على الدول االعضاء وتم تحدید 

شھر نیسان 2008 موعداً لعقد االجتماع الثاني لفریق العمل في المنظمة .
 



 االجتماع التفاوضي الثاني لفریق العمل مع العراق بتاریخ 2/4/2008 في جنیف
حیث تم عقد جولة المفاوضات الثانیة في مقر المنظمة لفریق العمل المفاوض

في ضوء طلب المنظمة من العراق خالل االجتماع الثاني بتقدیم العروض االولیة 
للسلع وجداول االلتزامات الوطنیة الخاصة بقطاعات الخدمات فقد قامت اللجنة الوطنیة 
العلیا بتسمیة اللجان الفرعیة المنبثقة عنھا وفرق عملھا الفنیة منھا : لجنة التجارة في 
الخدمات التي بدأت عملھا في عام  2008 وكذلك  لجنة التجارة في السلع والتي باشرت 
اعمالھا في شھر شباط 2009 اذ یتطلب من ھذه اللجنة تقدیم العروض االولیة للسلع 
بملف التجارة في السلع لغرض التفاوض علیھا مستقبالً وعلى ضوء ھذه العروض 
سیحدد االجتماع التفاوضي الثالث بین العراق والفریق المفاوض المعني الذي شكلتھ 
منظمة التجارة العالمیة، وقد وصلت ھذه اللجنة الى مراحل متقدمة في المھام التي اوكلت 

الیھا. 
  كذلك تم تسمیة اللجنة الفرعیة الفنیة المنبثقة عن اللجنة الوطنیة والتي تعنى بدراسة 
ملف الصحة والصحة النباتیة حیث تأخذ على عاتقھا دراسة القوانین الخاصة بوزارتي 

الزراعة والصحة وموائمتھا مع قوانین منظمة التجارة العالمیة ·



 الموقف من مسألة انضمام العراق الى منظمة التجارة
العالمیة

ایجابیات انظمام العراق لمنظمة التجارة العالمیة
إن انضمام العراق للمنظمة بمثابة ترویض لالقتصاد العراقي الذي یعاني ✓

من الضعف، وإن محاربة الضعف یستلزم الحزم والثبات في اتخاذ 
القرارات النافعة حتى لو نجمت عنھا خسائر في المدى المتوسط والقصیر.

تطبیع أنظمتھا على نظام یعتمد على آلیات السوق بمعنى تحویل االقتصاد ✓
الوطني الى اقتصاد حر یعتمد على التجارة الحرة المستندة الى المنافسة

توسیع االسواق امام العراق وتشجیع فرص التصدیر من جراء انخفاض ✓
الرسوم الجمركیة المفروضة على صادرات, مما یعنیي توسیع حجم 
االنتاج وارتفاع معدالت استغالل الطاقات االنتاجیة وانخفاض تكلفة 

الوحدات المنتجة. 



ایجابیات انظمام العراق لمنظمة التجارة العالمیة
 من الممكن استخدام حجة البلدان النامیة للحصول على اعفاءات ✓

وتاخیرات في تطبیق االجراءات المعمول بھا بالنسبة للعراق وذلك لبعض 
الوقت. 

االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة یساھم في تشجیع االستثمار االجنبي ✓
والذي بدوره یساھم في تحفیز االستثمار الوطني .

 تدفق االستثمار االجنبي یساھم في تدفق التكنلوجیا الحدیثة الى البلد ✓
وبالتالي یساھم في تعزیز القدرات التكنلوجییة المحلیة.



سلبیات انظام العراق لمنظمة التجارة العالمیة
ان العراق یمتلك سلعة واحدة للتصدیر وھي النفظ الخام وھي ال تواجھ •

العوائق في الدخول الى اسواق البلدان االعضاء في المنظمة.
ان عملیة فتح االسواق العراقیة للمنافسة الخارجیة سوف تشكل ضغطا •

على الصناعة العراقیة وخاصة تلك التي ال تتمتع بالقدرة التنافسیة الكافیة 
والى حد ما القطاعات الخدمیة, وقد تزیحھا عن السوق بشكل نھائي. 

ان سیاسات االجتماعیة التي تتبعھا البلدان النامیة ومنھا العراق, والتي •
تشمل االعانات والمواد االساسیة المدعومة والطاقة سوف تكون خاضعة 

لضغوط البلدان االخرى في المنظمة. 



 التوصیات
:في ضوء ما سبق نوصي باالتي

 تشكیل وفد مفاوض مكون من الكفاءات والقدرات في االختصاصات .1
 المطلوبة بھدف ادارة عملیة التفاوض مع المنظمة بكل كفاءة بما یؤمن مصلحة

.البلد والحصول على اقصى قدر من المكاسب واالمتیازات
 السعي للحصول على اطول فترة زمنیة ممكنة لالعفاء من تطبیق القوانین .2

.وسریانھا بغیة اعطاء الفرصة الكافیة للتھیؤ والتكیف لمواجھة المنافسة الدولیة
 العمل على اطالة المفاوضات واجراءات االنظمام للمرحلة الراھنة .3

 العمل على وضع برامج االصالحات االقتصادیة التي تؤھل البلد واالقتصاد .4
 .الوطني للظروف الجدیدة

 العمل على ترشیق الجھاز االداري للدولة والقضاء على ترھل الموجود فیھ .5
 لتقلیص البطالة المقنعة, مع تقدیم كل الدعم والتشجیع للقطاعین الخاص

.والمختلط لیاخذ دوره في عملیة التنمیة االقتصادیة
 



Thank you 


