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:المقدمة 

، مھمتھا سویسرافي جنیفعالمیة مقرھا مدینة منظمةالمنظمة العالمیة للتجارة ھي 
بأكبر قدر من السالسة والیسر والحریة وھي التجارةاألساسیة ھي ضمان انسیاب 

وتضم . المنظمة العالمیة الوحیدة المختصة بالقوانین الدولیة المعنیة بالتجارة ما بین الدول
دولة مراقبة،وبعد انضمام 25دولة عضو، إضافةً إلى 159منظمة التجارة العالمیة 

.دولة عضو161سیا والیمن اصبحت تضم رو

و المنظمة العالمیة للتجارة ھي منظمة دولیة تحدد القواعد التي تحكم تجارة السلع، سواءاً 
.الزراعیة أو الصناعیة، و الخدمات و الملكیة الفكریة بین الدول

ة تھدف المنظمة إلى مساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرین و المستوردین مزاول
.أعمالھم عن طریق خفض الحواجز أمام التجارة الحرة

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة في المقام األول إطاراً تفاوضیاً، و ھي المكان الذي تعمل 
.فیھ الدول األعضاء على حل النزاعات التجاریة بینھما

، و المتمثل في ھیئة تسویة النزاعات، التي "نظام قضائي" لدى المنظمة العالمیة للتجارة 
و یشكل ھذا النظام إجراء لتسویة المنازعات . یداع شكواھاإعندھا یمكن للبلدان المظلومة 

.بین الدول األعضاء حیث یستند أساساً على التفاوض

:نبذة تاریخیة حول التأسیس: اوال 

المنظمات وھي واحدة من أحدث 1995جانفي 1نظمة التجارة العالمیة في أنشئت م
والتي أنشئت (GAAT)االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة الجات كما أنھا خلیفةالدولیة 

أن منظمة التجارة العالمیة ما زالت حدیثة ، وبالرغم من الحرب العالمیة الثانیةفي أعقاب 
فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي تم وضعھ في األصل تحت الجات قد بلغ عمره 

.خمسون عاماً 

فقد زادت . جاء تأسیس المنظمة بعد أن شھد العالم نموا استثنائیا في التجارة العالمیة
ومنظمة التجارة العالمیة یة الجات اتفاقسنویاً وساعدت % 6صادرات البضائع بمتوسط 

.على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدھر مما ساھم في نمو غیر مسبوق

لقد تطور النظام من خالل سلسلة من المفاوضات أو الجوالت التجاریة التي انعقدت تحت 
. رایة الجات، فقد تناولت الجوالت األولى بصفة أساسیة خفض التعریفات
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تالیة مواضع أخرى مثل مقاومة اإلغراق واإلجراءات التي ال وشملت المفاوضات ال
إلى 1994إلى 1986من االرغوايأدت الجولة األخیرة التي اقیمت في . تخص التعریفات

.إنشاء منظمة التجارة العالمیة

:المنظمة العالمیة للتجارة ومراحلھاإلىعملیة االنضمام : ثانیا 

حتى تتمكن الدولة الراغبة في االنضمام من التمتع بامتیازات تحریر التجارة المحرزة 
:خالل المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف السابقة ، یجب علیھا 

االمتثال ألحكام اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة ؛
لجمركیة و قبول دفع حق الدخول المتمثلة في تنازالت خاصة بشأن التعریفات ا

.االلتزامات المتعلقة بالدعم الفالحي و كذا االلتزامات بشأن تجارة الخدمات
من الناحیة الفنیة، تجري مفاوضات االنضمام على ثالث مراحل مترابطة فیما 

. بینھا

: مرحلة المفاوضات المتعددة األطراف

للبلد الراغب في و تتعلق بدراسة نظام التجارة الخارجیة و كذا النظام االقتصادي 
اإلنضمام ومدى توافقھما مع االتفاقات المتعددة األطراف، من خالل تقدیم مذكرة حول 

أجوبة، باإلضافة إلى تقدیم تقریر / نظام التجارة الخارجیة التي تؤدي إلى سلسة من أسئلة 
.فوج العمل و بروتوكول االنضمام الذي یحدد شروط االنضمام بالتفصیل

:لسلعات للولوج إلى أسواق مرحلة المفاوضا

تھدف ھذه المفاوضات أساساً إلى . التي ترتكز على تقدیم تنازالت في مجال تجارة السلع
تتم ھذه المفاوضات على . تخفیض و تسقیف الحقوق الجمركیة المطبقة على الواردات

.)الموردین الرئیسیین و المھمین( مستوى ثنائي مع الشركاء التجاریین الرئیسیین 

:مرحلة المفاوضات على التزامات خاصة بشأن تجارة الخدمات

و التي تتم أیضا على مستوى ثنائي و تؤدي إلى االتفاق حول قائمة التزامات حسب أشكال 
سیتم تمدید منح . ، و التي تشكل بدورھا مرفقة لبروتوكول االنضمام)جداول( مناسبة 

.ساس مبدأ الدولة األكثر رعایةالتنازالت إلى الدول األعضاء األخرى على أ

أخیراً، عندما یتم االنتھاء من المفاوضات بشأن القوائم و یكون فوج العمل قد أنھى 
مھمتھ،فإنھ یعرض تقریره ومشروع القرار و بروتوكول االنضمام على المجلس العام أو 

ول عند موافقة المجلس العام أو المؤتمر الوزاري فإن بروتوك. المؤتمر الوزاري
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یوماً بعد قبولھ من طرف البلد المعني سواء عن طریق 30االنضمام یدخل حیز التنفیذ 
.التوقیع علیھ أو عن طریق إیداع أدوات التصدیق علیھ إذا كان مطلوباً موافقة البرلمان

: الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة : ثالثا 

1987جوان 3قد تم إیداع طلب انضمام الجزائر إلى الغات یوم ل

أنشأ مجلس الممثلین للغات مجموعة عمل لدراسة طلب 1987جوان 17وبتاریخ 
.الجزائر

غیر أن الوفد الجزائري . و علیھ، شاركت الجزائر في جولة أوروغواي بصفة مالحظ
الذي كان متواجداً في مراكش لم یتمكن من التوقیع على اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة 

.للتجارة

بتاریخ ألغاتفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن للمشاركین الذین لم یكونوا أعضاء في 
اإلمضاء على الوثیقة الختامیة المتضمنة نتائج جولة أوروغواي، التي جرت في مراكش 

، فإن قوائم االلتزامات الجمركیة و اإللتزامات المتعلقة بتجارة 1994یوم أفریل 15
لم تقدم جداول لتصبح طرفا متعاقدا في اتفاقیة الغات و بعدھا في الجزائر -الخدمات 

لم تكن نھائیة و كان یمكن أن تقدیمھا بعد ذلك بھدف اإلنضمام - المنظمة العالمیة للتجارة 
.إلى الغات وقبول اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة

و تم تحویل طلب 1995جانفي 1دخلت اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة حیز التنفیذ في 
اإلجراء لم ( االنضمام إلى اتفاقیة الغات لجمیع البلدان التي كانت في نفس وضع الجزائر 

.إلى طلب االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة) یكتمل 

12و بالتالي، فإن الجزائر كانت ملزمة على متابعة كل إجراءات االنضمام بموجب المادة 
:المؤسسة للمنظمة العالمیة للتجارة و التي تتكون أساساً منمن اتفاقیة مراكش

إیداع مذكرة حول نظام التجارة الخارجیة ؛
 دراسة معمقة لنظام التجارة الخارجیة من قبل فوج العمل على أساس أسئلة /

أجوبة ؛
قدیم العروض األولیة بشأن التعریفات الجمركیة و الخدمات من قبل البلد ت

في االنضمام و الطلبات من طرف الدول األعضاء المھتمة و اإلجابة الراغب 
على ھذه الطلبات عن طریق عروض منقحة؛

 التغیرات التشریعیة و التنظیمیة بھدف التوافق مع اتفاقیات المنظمة العالمیة
للتجارة؛
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تقدیم نسخ من القوانین و المعلومات الضروریة عن النظم التجاریة.
 فوج العمل و بروتوكول االنضمامإعداد تقریر

إن االنضمام كعضو أصلي كان سیجنب الجزائر كل ھذه اإلجراءات المرھقة و تجنب 
دراسة دقیقة للتأكد من توافق النظام التجاري الجزائري من اتفاقیات المنظمة العالمیة 

ة بتعھدات األفضل من ذلك، كان قد یسمح باالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجار. للتجارة
)تذكرة دخول صغیرة( أقل إلزاماً 

:المنظمة إلىالوضعیة الحالیة لمسار انضمام الجزائر : رابعا 

: المنظمة مسارین إلىتعرف مفاوضات انضمام الجزائر 

األطرافمسار متعدد -

ومسار ثنائي الطرف-

:مرحلة المفاوضات المتعددة األطراف -1

11عقد فوج العمل المكلف باالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة إلى غایة الیوم، 
.2013أفریل 5تم عقد الجولة األخیرة یوم . جولة

لقد قامت الجزائر بتحریر و إیداع الوثائق المطلوبة من طرف أمانة المنظمة العالمیة 
اً مرفقات للتجارة و التي تمثل أساس المفاوضات المتعددة األطراف و التي تشكل أیض

. لمذكرة التجارة الخارجیة بشكل دوري كلما تم التقدم في المفاوضات

:تتمثل ھذه الوثائق أساسا في معلومات حول

نظام تراخیص االستیراد،
المؤسسات التجاریة للدولة ،

؛) الدعم المحلي و دعم الصادرات ( القطاع الزراعي 
؛إجراءات الصحة و تدابیر الصحة النباتیة

الحواجز الفنیة للتجارة؛
.حمایة حقوق الملكیة الفكریة

باإلضافة إلى ذلك

تم إیداع برنامج للتغییرات التشریعیة والتنظیمیة التي تھدف إلى االمتثال مع اتفاقیات 
.المنظمة العالمیة للتجارة
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المتصلة و یركز ھذا البرنامج على وجھ الخصوص على جوانب حقوق الملكیة الفكریة 
المعاییر و القواعد الفنیة و إجراءات لتقییم المطابقة ( بالتجارة ، والحواجز الفنیة للتجارة 

و الرسوم الجمركیة ، تدابیر مكافحة التزویر والقرصنة، األدوات القانونیة ) للمنتجات
). مكافحة اإلغراق ، والرسوم التعویضیة و التدابیر الوقائیة( للحمایة التجاریة

الذي تم 2004د تم تنفیذ ھذا البرنامج بشكل كامل و تم تقدیم برنامج إضافي في نوفمبر لق
ویركز . حسب الشكل المعتمد من طرف أمانة المنظمة العالمیة للتجارة 2013تحیینھ سنة 

.ھذا البرنامج اإلضافي على تنفیذ أحكام القوانین المعتمدة في إطار مسار االنضمام

سؤال، حیث ساھمت األجوبة في نضج 1933أجابت الجزائر على إلى غایة الیوم،
مرحلة المفاوضات المتعددة األطراف والبدء في تحریر تقریر فوج الفریق

" 2005بعد التأكد من الحصول على معلومات كافیة، قدم أعضاء فوج العمل في فبرایر 
.إعداد تقریر فوج العملألمانة المنظمة العالمیة للتجارة للشروع في" الضوء األخضر 

أكتوبر 21تم فحص النسخة األولیة من تقریر فوج العمل المكلف بانضمام بالدنا یوم 
المنعقدة 11، و قد تم تقدیم نسخة منقحة من ھذا التقریر إلى فوج العمل في دورتھ 2005

.2013أبریل 5في 

من طرف الجزائر في خالل ھذه الدورة، استحسن أعضاء فوج العمل التقدم المحرز 
.مجال إصالح نظامھا التجاري لجعلھ متوافق مع اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة

عالوة على ذلك ، تجدر اإلشارة إلى عقد عدة جلسات متعددة األطراف حول القطاع 
.2013الزراعي حیث تم عقد اجتماع متعدد األطراف في جویلیة 

تتعلق أساساً . عمل المتعلقة بتجارة السلع قید المناقشةال تزال بعض فقرات تقریر فوج ال
الضریبة المحلیة على االستھالك و الضریبة على القیمة المضافة ( بالنظام الجبائي 

، و حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، و ) المطبقة على المنتجات الفالحیة المستوردة
لة و الحق في ممارسة التجارة اإلعانات الممنوحة للصناعة و للمؤسسات التجاریة للدو

.الخارجیة

، 2014لفوج العمل، المتوقع قبل نھایة الثالثي األول لسنة 12تحسباً النعقاد االجتماع 
فقد تم تقدیم نسخة منقحة جدیدة لمشروع تقریر فوج العمل إلى الجزائر إلجراء التعدیالت 

.واإلضافات المحتملة قبل توزیعھ لألعضاء

6حظات و تعدیالت و إضافات الجزائر إلى أمانة المنظمة العالمیة للتجارة تم إبالغ مال
.2014فیفري 
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:المفاوضات الثنائیة-2

.یتعلق األمر بمفاوضات للولوج إلى أسواق السلع و الخدمات

و 2002باإلضافة إلى الدراسات القطاعیة المتوفرة سابقاً، فقد أجرینا دراستین في 
. یتسنى لنا التعرف على الفروع الھشة من األنشطة و المنتجات الحساسةحتى 2003

باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تنظیم عدة لقاءات مع المتعاملین االقتصادیین في إطار عملیات 
.التشاور

و تم تنقیحھا عدة مرات، و قد 2002لقد قدمت الجزائر عروضھا األولیة في فبرایر 
ل اللجنة الحكومیة المكلفة بالمراقبة و اإلشراف على عملیة اعتمدت آخر مراجعة من قب

.2013جویلیة 31االنضمام في 

تجدر اإلشارة إلى أنھ فیما یخص الولوج إلى أسواق السلع، فإن العرض الجزائري یتعلق 
یتم تحدید نسبة : أن األمر ال یتعلق بتفكیك جمركي. بتسقیف  مستوى التعریفات الجمركیة

.نھائیة ال یمكن تجاوزھاأولیة و نسبة

یتم التفاوض حول فترات انتقالیة كلما یتم تحدید مصلحة للصناعة الجزائریة ، 
.و خصوصا عندما یتعلق األمر بمنتجات حساسة

فیما یخص مفاوضات الولوج إلى أسواق الخدمات، فإن األمر یتعلق بقائمة من االلتزامات 
یتم تحدید درجة االنفتاح لكل قطاع حسب . لعدد من القطاعاتحول فتح تجارة الخدمات 

.معاییر مختلفة تسمح بوضع حدود على مشاركة الموردین األجانب

كوبا و فنزویال و (دول ) 05(إلى غایة الیوم، أنھت الجزائر مفاوضاتھا ثنائیة مع خمس 
.السوق الجزائریةمن بین العشرون دولة المھتمة ب) األوروغواي و البرازیل و سویسرا

باإلضافة إلى ذلك، فقد تم إحراز تقدم كبیر مع بقیة الدول ما یقدم فرصاً النھاء 
.المفاوضات الثنائیة مع بعض منھم

:و حالیا 

قدمت الجزائر إثنا عشر وثیقة لدراستھا من طرف أعضاء فوج العمل، و التي تتعلق 
والخدمات، و برنامج التغییرات التشریعیة أساساً  بالعروض المنقحة المتعلقة بالسلع 

.المنقحة، ومقترحات تعدیالت و إضافات و تحیین محتوى مشروع تقریر فوج العمل
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أیضاً ، وكما جرت العادة ، تم طرح أسئلة إضافیة على الجزائر ، و التي تمت موافاة 
قة بعدة وثائق ، مرف2013أوت 5أمانة المنظمة العالمیة للتجارة باألجوبة حولھا یوم 

:محینة بناًءا على طلب أعضاء فوج العمل و المتعلقة بـ

الدعم الزراعي المحلي ،-

الحواجز التقنیة للتجارة و تدابیر الصحة والصحة النباتیة ،-

المعلومات المتصلة بتنفیذ وإدارة االتفاق بشأن التقییم الجمركي ،-

ل على تراخیص االستیراد،المعلومات المتعلقة باإلجراءات للحصو-

برنامج التغییرات التشریعیة والتنظیمیة ،-

.المؤسسات التجاریة للدولة-

.باإلضافة إلى ھذه الوثائق، قامت الجزائر بإرسال مذكرة حول دعم الصادرات-

باإلضافة إلى ذلك، تم عقد لقاء ثنائي مع االتحاد األوروبي ، حول الولوج إلى أسواق 
. 2013سبتمبر18، ببروكسل یوم الخدمات

و یقوم الخبراء الجزائریون حالیا بدراسة مشروع تقریر فوج العمل المنقح بالتزامن مع 
الثاني عشر لفوج العمل خالل االجتماعأجوبة الجزائر األخیرة ، و ذلك تحسباً لعقد 

.2014الثالثي األول من سنة 

:الخالصة

للتجارة الرئیسیون أن مسار انضمام بالدنا إلى المنظمة یعتبر أعضاء المنظمة العالمیة 
العالمیة للتجارة یوجد في مرحلة متقدمة و استحسنوا التقدم المحرز منذ عملیة إعادة بعث 

.المسار

لقد تم ذكر الجزائر من قبل مسؤولي المنظمة العالمیة للتجارة على أنھا من بین 
ي لالستفادة من عضویة كاملة في المنظمة المرشحین الذین یعتبر مسار ناضج بما یكف

.العالمیة للتجارة

و بالرغم من ذلك، فإن الجزائر تستفسر حول جوانب معینة من مشروع تقریر فوج 
العمل، كما أن جھود إضافیة فیما یخص الولوج إلى األسواق، تبدو ضروریة من أجل 

.استكمال مسار االنضمام


