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المباشرة  خاصة األجنبية االستثماراتوراء جمب  البمدافمعظـ مف  سعي بإصرار
مداف الب اقتصادياتإلى تأثيره اإليجابي عمى  بالنظرمنذ أكثر مف عقديف مف الزمف وىذا 

إعادة االعتبار ليذا النوع مف  شكؿ خاص، الىبصفة عامة، وعمى تجارتيا الخارجية ب
المباشرة تعتبر مف مصادر التمويؿ  االستثماراتبالتحديد، وىذا بحجة أّف ىذه  االستثمارات

  .ةمؼ عف اليبات والمساعدات الخارجيالخارجية وىي تخت

مواؿ األجنبية والتقنيات الجديدة األجنبية تسمح بدخوؿ رؤوس األ االستثماراتف
 ،المستضيفة ليا، وتسير ىذا المشاريع بكؿ سيولةالبمداف  العالية وكفاءات الحديثة الى

البمداف  وتسمح كذلؾ بتحقيؽ إنتاجية ذات نوعية عالية و بكمية معتبرة حتى تتمكف ىذه
مف رؤوس  أف تمجأ إلى التصدير الذي سيساىـ في المزيد لبلستثماراتالمستضيفة 

عمى  باعتماداألمواؿ الخاصة، إلى جانب رؤوس امواؿ الدولة، وتفادي المديونية الخارجية 
المشروعة  المنافسةمف خبلؿ دعـ  االستثماراتموارد مالية داخمية التي تنتج عف ىذه 

األجنبية، الذي سيأثر عمى نوعية  بالمؤسسات ؤسسات الوطنيةالم احتكاؾالتي تنتج عف 
المصدرة لذلؾ المنتوج العمبلت البمداف  الموجو لمتصدير مف خبللو ستجمبالمنتوج 

إلى  االستثماراتىذه  استقطابالمتقدمة والمتخمفة في البمداف  الصعبة فيذا ما يفسر جيد 
تتـ أصبل في شكؿ مقاوالت تجارية سواء كانت كبرى أو  استثماراتأراضييا وىي 

تمؾ التي أنجزىا مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة  متوسطة، فحسب العديد مف الدراسات مثؿ
األجنبي المباشر،  واالستثمار، ىناؾ عبلقة تكامؿ بيف التجارة 1996والتنمية سنة 

التجارة الخارجية لمدوؿ المستقبمة لو ألف اليدؼ منو خدمة يؤثر مباشرة عمى  فاالستثمار
 (1)السوؽ المحمية مف خبلؿ الحّد مف الواردات.

                                           
محمد الوضاحي، االتفاقات الدولية حوؿ االستثمار واالتفاؽ المتعمؽ بتدابير االستثمار المتصؿ بالتجارة في السياؽ  -1

تـ االطبلع عميو بتاريخ ، 27/02/2012نشر يـو ،  ? www.rocad.net /print ,php االفريقي، عمى الموقع:
 00h: 16عمى الساعة  27/08/2015
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في  1996مر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية في تقريره الدولي المشيور مؤت اعتمد
 عمى عامميف: االعتمادمف خبلؿ  واالستثمارتحديد أىمية الروابط التي توجد بيف التجارة 

يكمف في الدور اإليجابي لمتجارة في التنمية والتطور الذي أصبح مف  فالعامل األول
األجنبي ىو وسيمة لجمب مختمؼ  االستثمارتبار أّف السياسة التجارية وباع اىتمامات

السمع والخدمات التي تساىـ في تنظيـ المبادالت التجارية مف خبلؿ عممية التصدير إلى 
المستضيفة البمداف  الخارج الذي يكفؿ حصوؿ عمى عمبلت الصعبة التي تحقؽ رفاىية

 األجنبية. لبلستثمارات

سة التجارية الدولية عمى حجـ ووجية يكمف في تأثير السيا العامل الثاني
األجنبية المباشرة التي تقـو بيا الشركات المتعددة الجنسيات في شكؿ  االستثمارات

 ت تجارية التي تمنح لئلنتاج المحمي منفذا إلى األسواؽ العالمية.شركا

ضمف  تـ وضع بشكؿ متزايد  واالستثمارونظرا ليذه العبلقة الوثيقة بيف التجارة 
تبطة بالتجارة بنود خاصة حوؿ تدابير اإلستثمارات المر  المنظمة العالمية لمتجارة أحكاـ

أ(  Iالسمع المدرجة في الممحؽ رقـ )تعددة األطراؼ، المتعمقة بات ميندرج ضمف اتفاق
األعضاء في البمداف  ممزمة لكافةوىي اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة،  التفاقاتا

العالمية  التي تريد االنضماـ إلييا، ماداـ أف المنظمة بمدافلارة و المنظمة العالمية لمتجا
ودخمت حيز التطبيؽ مع بداية عاـ  1994مراكش  إتفاؽتـ إنشاءىا عمى إثر  لمتجارة
 (1).مف أجؿ ضبط التجارة العالمية 1995

                                           
واعطت ميبلد  1947دولة في  23فكرة إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة كانت وليدة إجتماع ىافانا، اجتمعت فيو  - 1

تتكفؿ بإدارة  االتفاؽ العاـ لمتعاريؼ الجمركية والتجارة المعروفة بالجات، وبعد دخوؿ المنظمة حيز التنفيذ أصبحت
 94ر عبد العزيز، التجارة العالمية بيف الجات  ياالتفاقات التجارية وحؿ النزاعات التجارية القائمة بيف الدوؿ. انظر: سم
 .10، ص2001ومنظمة التجارة  العالمية، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية، 
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 المعطيات نظمة العالمية لمتجارة وتطبيؽإف تنظيـ االستثمار ضمف أحكاـ الم
لذكر يثير إشكاؿ أساسي ما ىو الجديد الذي تضمنو ىذا التنظيـ لبلستثمار سالفة اال

تثمار كاف ذلؾ يدخؿ ضمف إعطاء االسلمعامبلت التجارية الدولية، في ما اذا ضمف ا
دة بمداف مرد ذلؾ مجرد تحقيؽ مصالح اقتصادية لفائ ـ أفالصبغة التجارية العالمية أ

 ة الدولية؟التوسع باسـ المبادالت التجاري ترغب 

ولئلجابة عمى ذلؾ يمكف معالجة ىذا الموضوع بالتطرؽ إلى تحديد النظاـ القانوني 
في المنظمة العالمية لمتجارة وقواعد  توفي المنظمة العالمية لمتجارة بتحديد مكان لبلستثمار
في المنظمة العالمية  االستثمارأحكاـ تنظيـ ثـ  ،)الفصؿ األوؿ( لبلستثمارتنظيميا 

البمداف  االستثمار بيف استثمار وتسوية خبلفات اتفاؽرة مف خبلؿ تعرض إلى آثار لمتجا
 .)الفصؿ الثاني( األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة
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اـ لمتعاريؼ الجمركية والتجارة، حيث تعتبر جولة األروغواي أىـ جوالت االتفاؽ الع 
جولة تاريخية ألنيا تمخض عنيا  يي. فإنشاء المنظمة العالمية لمتجارةأنيا المنطمؽ إلى 

وبالرغـ مف  1947وذلؾ الختبلفيا عف الغات األصمية لسنة  1994ميبلد الجات 
 كاف قائـ بيف الصعوبات الكبيرة التي شيدتيا ىذه الجولة، إاّل أنيا وحدت االختبلؼ الذي

المتفاوضة. وعميو، تـ التوصؿ إلى عدة نتائج والتي كاف ليا تأثير عمى مستقبؿ البمداف 
وضع اتفاقات في عدة مجاالت تشمؿ السمع والخدمات والممكية منيا نذكر ة الدولية، التجار 

 وؿ مرة مفيوـ االستثمار ضمف إطار التجارة فيألالفكرية وتسوية المنازعات، تـ إدراج 
البمداف  السمع وفؽ أحكاـ مضبوطة تحت مضمة المنظمة العالمية لمتجارة ممزمة لكؿ

لذا فبل بد مف تحديد مكانة  الراغبة في االنضماـ إلييا لمبمدافالمؤسسة ليذه المنظمة وحتى 
( ثـ القواعد التي يسري عمييا المبحث االولاالستثمار ضمف المنظمة العالمية لمتجارة )

 (.المبحث الثانيار ضمف المنظمة )تنظيـ االستثم
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 المبحث األول

 االستثمار في المنظمة العالمية لمتجارة مكانة

البمداف  يعتبر االستثمار األجنبي  ذو أىمية كبيرة في االقتصاد العالمي، بوجو عاـ وفي
وعات محؿ النامية يبقى مف الموضالبمداف  رغـ أف االستثمار األجنبي فيو ، (1)النامية بوجو خاص

بمداف الجدؿ مف حيث تقييـ دوره، حيث يعتبر البعض أف االستثمار األجنبي يضر باقتصاديات ال
كالقضاء عمى الصناعات الوطنية الناشئة  النامية، ألنو قد  يضر بالمصالح الوطنية ليذه الدوؿ 

تصادية وزيادة باعتباره عنصر يدعـ عممية التنمية االق والبعض اآلخر يرى عكس ذلؾ.ليذه الدوؿ، 
 بمداف، وعميو فقد أعطت معظـ ال(2)حجـ االقتصاد الوطني وبالتالي رفع مستوى معيشة األفراد

النامية االستثمار األجنبي عدة مزايا قصد جذب المستثمريف األجانب وتشجيعيـ عمى االستثمار 
 .(3)عمى إقميميا الجغرافي ألنيا كانت تؤمف بالرأي الثاني

لمتقدمة الصناعية فقد حققت أرباحا معتبرة مف االستثمارات لكف ا بمدافمف جية ال
حماية الالنامية قصد  بمدافكانت تصطدـ دائما بوجود إجراءات االستثمار التي تفرضيا ال

مثبل  الوطنية مف ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات وبالخصوص الشركات األمريكية
، لذا مارست ضغوطات كبيرة في سبيؿ إزالة اتشركة فورد موتور االمريكية لصناعة السيار 

                                           
 المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية والسياسية، ،«ر وعوائقوواقع االستثمار األجنبي المباش»أنظر: ناصر مراد،  -1

 97-77، ص ص 2008، 01عدد 
حسب الصندوؽ النقد الدولي فإف االستثمار األجنبي المباشر ىو عبارة عف تمؾ العممية التي يقـو مف خبلليا مؤسسة ما -

 مشروعات تقع خارج موطنيا األصمي.باستثمار في 
-اصر نزاؿ العبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدولة النامية، دار الصفا لمنشر والتوزيع، عمافعبد الن -2

 .79، ص 1999األردف، 
ستراتيجية المواجية(، مطبعة رمضاف وأوالده، اإلسكندرية،  -3 عاطؼ السيد، الجات والعالـ الثالث )الدراسة التقويمية وا 

 .59، ص 1999
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، إلدراكيا أىمية تحرير ىذا القطاع، (1)كافة ىذه القيود عمى االستثمارات األجنبية في بمد ما
جراءات محررة  لبلستثمار في اقرا ر والتي قد تفسر  المتخمفة.البمداف  بعض التدابير وا 

ثمارات األجنبية مف جميع القيود فعبل حققت ما أرادت حيث أنو تـ تحرير قطاع االست
في المنظمة العالمية لمتجارة، في خضـ  رو مف خبلؿ إدماج ىذا االخيوالحواجز التي تعرقم

ىذه المعطيات تـ إدراج موضوع االستثمار ضمف اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة بضغط 
 المتعددة الجنسيات لغاية حمايتيا.مف الشركات 

ب مالمط) إدماج موضوع االستثمار في إطار المنظمة العممية لمتجارةعميو سنتناوؿ مراحؿ 
 .(المطمب الثاني) طبيعة اتفاؽ االستثمار المدرج ضمف المنظمة العالمية لمتجارة، ـث (االول

 المطمب األول

لمية ااالستثمار في إطار المنظمة العموضوع مراحل إدماج 
 لمتجارة

العالمية لمتجارة كأحد القطاعات، بحيث لـ  تـ إدماج االستثمار في إطار المنظمة
ىذا الموضوع  1947لسنة ( GATT) يسبؽ وأف تناوؿ االتفاؽ العاـ لمتعارؼ الجمركية لمتجارة

دراج ىذا الموضوع ضمف المنظمة يعود إلى إصرار  في إطار التجارة المتعددة األطراؼ، وا 
ية وذلؾ لعدة أسباب، واألىـ أنو تـ المتقدمة وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكالبمداف 

إدراج ىذا الموضوع  ضمف المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ  التوصؿ إلى ما يسمى 
 Accord sur les mesures concernant lesبالتجارة.المرتبطة باتفاؽ إجراءات االستثمار 

investissements liés au commerce (AMIC) 
                                           

 112"، المجمة السياسية الدولية، العدد جولة أروغواي والعالم الثالث حسابات المكسب والخسارةالجيبللي، "عبد الفتاح  -1
 .129، ص 1994أكتوبر 
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 مف طرؼ السمطات العمومية ات التي يجب اف تتخذاإلجراء حيث نجد مجموعة مف
ال يجب  التشريعات والقوانيف المحمية اإلدارية، والتي مف مستمدة عضو ة في المنظمة دولة يةأل

 ، كما أف تمؾ اإلجراءات المرتبطة بالتجارة(1)تحد مف حرية االستثمار األجنبي عمى إقميميا اف 

les mesures concernant les investissements et les liées au commerce" ال  التي تتخذ
 .(2)المبادئ األساسية التي تقـو عمييا المنظمة العالمية لمتجارة يجب اف تخالؼ

الشيء الذي يتميز بو ىذا االتفاؽ أنو يطبؽ فقط عمى االستثمارات المتصمة  إفّ 
عالمية لمتجارة تغطي جميع اتفاؽ مراكش المنشئة لممنظمة ال وبالتجارة في السمع دوف سواىا. 

أف  الى الخدمات والممكية الفكرية ولعؿ أف ذلؾ يرجعجوانب التجارة الدولية مف السمع و 
قد أثبت مدى تأثر تجارة السمع بإجراءات  1947الجات لسنة  (GATT)السمع محؿ اتفاؽ 

 . (3)تي يتـ اتخاذىا مف جانب كؿ دولةاالستثمار ال

ر االستثمار ضمف أحكاـ المنظمة العالمية لمتجارة قد م وعمى العموـ فإدراج موضوع
مرحمة عدـ إدراج االستثمار في االتفاؽ العاـ بمراحؿ وخطوات البد مف توضيحيا تتمثؿ في 

لمنظمة العالمية في ا مرحمة إدراج االستثمار ،(الفرع االول)لمتعريفة الجمركية والتجارة 
ستثمار بعد إدراجو ضمف أحكاـ المنظمة العالمية التفاوض حوؿ اال، (الفرع الثاني) لمتجارة
 .(الفرع الثالث) لمتجارة

 

                                           
1-Voir BERANGERE taxil, L’OMC et les pays en développement, centre de droit 
international, Paris, 1998, P 13. 

، ص 2006مارات الدولية، الطبعة الثانية، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قادري عبد العزيز، االستث -2
161. 

، 2006مصطفى سبلمة، منظمة التجارة العالمية، النظاـ الدولي لمتجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -3
 .121ص 
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 الفرع األول

ريف الجمركية اتفاق العام لمتعإطار ال االستثمار في موضوع مرحمة عدم إدراج 
 والتجارة

اىتمامو عمى معالجة  1947ز االتفاؽ العاـ لمتعريفة الجمركية والتجارة لسنة ركّ 
ية أال وىي التجارة والسمع، التي كانت تمثؿ المجاؿ األصمي لبنود االتفاؽ الموضوعات التقميد

نص عمى تخفيض الرسـو الجمركية والقيود التعريفية في مجاؿ التجارة في السمع بغية تنمية 
االقتصاد العالمي والحد مف اإلجراءات الوقائية، التي كانت انتشرت نتيجة الركود االقتصادي 

، وكاف عمييا إال عقد المفاوضات الثبلثينات اقتصاديات العالـ في الكبير الذي عرفتو
، (1)جوالت 7 ( وذلؾ في إطار1979-1947متدة بيف)المتعددة األطراؼ خبلؿ الفترة الم

 خارج التجارة في السمع.  المجاالتمع تزايد خاصة االستثمار  والتي لـ تتضمف أبدا موضوع

دراج الموضوع ضمف الجولة الثامنة وىي المتقدمة تـ منالبمداف  وبمبادرة مف اقشة وا 
 بمداف، بغية تحرير ىذا القطاع الحيوي واإلستراتيجي لمعديد مف ال1986جولة أروغواي لعاـ 

 . (2)مف القيود الوطنية التي تؤثر عمى إمكانية تزايد المبادالت التجارية

، (3)ستثمار وال إجراءاتولـ يتضمف االتفاؽ العاـ لمتعريفة الجمركية والتجارة موضوع اال
فقد كاف مف المتفؽ عميو أف قوانيف المنظمة لمنشاط االستثماري في ىذه األنشطة تدخؿ في 

                                           
،  1990، أفريؿ112، مجمة السياسة الدولية، العدد «يميةمفاوضات الجات وتحديات التكتالت القم»محمد عثماف،  -1

 .  166 ص
، 1994، أفريؿ116، مجمة السياسة الدولية، العدد «التحديات أمام البمدان النامية ،جولة أرغواي»عمرو حممي،  -2

 112،111ص
3- Voir William j.devery,  l’organisation mondiale du commerce et renforcement de 
règlementation juridique de échanges commerciaux internationaux à logique juridique, 
édition L’harmattan، paris 2000، P 67. 
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نطاؽ الشؤوف الداخمية لمدولة المضيفة لبلستثمار ومف ثـ ال مجاؿ إلخضاعيا لآلليات 
 التجارة الدولية المتعددة األطراؼ.

ألحكاـ والقوانيف أنيا تؤثر عمى كيفية إلى بعض ابمداف إال أنو حسب نظرة بعض ال
سير التجارة الدولية، فيي في الغالب تؤدي إلى تشوىات في تدفقات التجارة، كما أف البعض 
مف ىذه اإلجراءات تشكؿ مخالفة صريحة لمبادئ الجات خاصة "مبدأ المعاممة الوطنية" 

 .(GATT) مف اتفاؽ 2فقرة  3المنصوص عمييا ضمف المادة 

.وما كاف (1)بد مف التخمص مف ىذه اإلجراءات بيدؼ تشجيع االستثمارإذ كاف ال
، ددة الجنسياتالمتقدمة إال بالضغط مف طرؼ الشركات العالمية الكبرى والمتعالبمداف  عمى

مستغمة مناخ الحرية االقتصادية السائدة آنذاؾ ودفعت بيذا الموضوع إلى الجات في إطار 
 (2)ستثمارات األجنبية المباشرة في بمد ما.زالة القيود عمى االفي االرغبة 

مف طرؼ اإلدارة األمريكية التي دفعت إلى عقد جولة  1985وكانت البداية عاـ 
جديدة لممفوضات التجارية المتعددة األطراؼ في الجات، بعد أف فشمت خبلؿ المؤتمر 

(، لـ تنجح 1984 نوفمبرو  1983نوفمبر  39، وخبلؿ دورتي )1982عاـ  الوزاري
دخاؿ ما يعرؼ بالموضوعات الجديدة ومنيا االستثمار وقد ا ألطراؼ المتعاقدة في معالجة وا 

ضرورة  حدد ممثؿ الواليات المتحدة األمريكية لدى الجات أىداؼ الجولة الجديدة ومنيا
االستجابة لمتغيرات الجديدة التي طرأت عمى المبادالت التجارية وضرورة وضع ذلؾ في 

ي يحكـ وينظـ موضوع االستثمار األجنبي المباشر، وقد أيدت السوؽ إطاره القانوني الذ
 . ىذا المسعى روبية المشتركةو األ

                                           
اإلسكندرية،  ليات منظمة التجارة العالمية مف األورجواي لسياتؿ وحي الدوحة، الدار الجامعية،آعبد المطمب عبد الحميد، الجات  -1

 .72 ص  .2002-2003
2-Voir WILLIAM j devery, Op. cit, P 67. 
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النامية رفضت إدراج ىذا الموضوع وغيره مف الموضوعات الجديدة التي البمداف  ولكف
لكف رغـ كؿ تمؾ المعارضات  (1).(GATT) سوؼ يتـ عرضيا الحقا في إطار اتفاؽ الجات

المتقدمة بصفة عامة والواليات المتحدة بصفة خاصة، في إدخاؿ موضوع ف البمدا نجحت
االستثمار األجنبي المباشر في إطار الجولة الجديدة المعروفة بجولة أروغواي، والتي 

وف وتر ، لتحقيؽ أىداؼ اإلعبلف الوزاري الصادر في ب1986انطمقت رسميا في سبتمبر 
 (2).1986الصادر في  Bretton Woodsوودز 

 الفرع الثاني

 أورغوايجولة  ضمن االستثمار إدراج مرحمة
لقد تـ إدراج موضوع إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة كأحد المواضيع الجديدة 

المتضمف  Bretton Woodsوف وودز وتر بفي إطار جولة أوروغواي، حيث جاء إعبلف 
ءات االستثمار المتصمة بالتجارة ائلجر ل التشوييية رالمفاوضات اآلثاتناولت  إذإعبلف الجولة 

كمما كاف ذلؾ مناسبا حسب اقتضاء األحكاـ األخرى التي قد تكوف الزمة لتفادي  والتفاوض
البمداف  وأثناء المفاوضات اختمفت وجيات النظر بيف .(3)التجارةمثؿ ىذه اآلثار السمبية عمى 

كالواليات البمداف  ضموضوع إجراءات االستثمار وطالبت بع المتقدمة والنامية بخصوص
المتحدة األمريكية ودوؿ اإلتحاد األوربي والياباف بضرورة التفاوض بشأف إجراءات 

وتمثؿ طمب الواليات المتحدة األمريكية في إلغاء إجراءات االستثمار األكثر  .االستثمار
تشوييا لمتجارة مع وضع إطار عاـ لدمج أية إجراءات ستحدث مستقببل في نظاـ الجات 

                                           
 86، مجمة السياسية الدولية، عدد «الجات وجولة الجديدة المفاوضات المتعددة األطراف»عمرو مصطفى كماؿ حممي، -1

 .227، 226، ص ص 1986أكتوبر 
 .112، 111عمرو حممي، جولة أورغواي، التحديات أماـ البمداف النامية، مرجع السابؽ، ص  -2
، ص ص  2006جواف  4، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد «معوقا ت االستثمار في الجزائر»بمعوج  بولعيد،  -3

71-90. 
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د توسيع اختصاصاتو، أما اإلتحاد األوربي فقد طالب بأف تكوف االتفاقات المتعمقة قص
التركيز عدـ مع الجمركية والتجارة  لمتعاريؼإجراءات االستثمار تستند إلى بنود االتفاؽ العاـ 

 .(1)يا لمتجارةتشويعمى اإلجراءات األكثر 

ء إجراءات االستثمار النامية عارضت مبدأ إلغاالبمداف  ومف جانب آخر نجد أف
خضاعيا لقواعد .ولقد استندت في ذلؾ إلى حجج عدة نذكر (2) (GATT)المتعمقة بالتجارة وا 

 أىميا:

أف إجراءات االستثمار تعد مف المواضيع التي تتعمؽ بالسيادة الداخمية لمدوؿ النامية  -1
 التي ىي مف اختصاصيا.

مفيدة التي تساعد عمى االزدىار أف إجراءات االستثمار تعد أحد األدوات التنموية ال -2
 والتنمية المحمية وتساىـ في تحقيؽ التوازف واإلنتاج العالمييف.

النامية وأقؿ البمداف  أف إجراءات االستثمار تعد أحد آليات السياسة القميمة التي تممكيا -3
نمو، لكي تتمكف مف حماية مصالحيا الوطنية واقتصادياتيا مف ممارسات التي قد 

 (3).لجنسيات العاممة في مجاؿ االستثماراتا  المتعددة لشركاتمارسيا ات
غيرت موقفيا أنيا حيث  ولكف ىذه االعتراضات لمدوؿ النامية لـ يكف ليا الصدى،

المتقدمة والشركات الكبرى في البمداف  اوضات استجابة لمضغوطات العديدة مفأثناء المف
ثـ االتفاؽ عمى  المسودة النيائية وقبؿ انقضاء الجولة رسميا تـ تقديـ. 1992ديسمبر 

                                           
محمد عبيد محمد محمود، منظمة التجارة العالمية ودورىا في تنمية اقتصاديات البمداف اإلسبلمية، رسالة دكتوراه كمية  -1

 . 72.ص2001جامعة أسيوط القاىرة، –حقوؽ 
مساىمة البرلمان في عصرنة المنظومة القانونية لقطاع التجارة في »عبد الحميد عبد الحميد،بف الشيخ الحسيف ، -2

 . 72، ص2007،ديسمبر 8، مجمة الفكر البرلماني،العدد «الجزائر
 .431محمد عبيد محمد محمود، مرجع سابؽ، ص  -3
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إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة، والذي أصبح بعد نفاذ المنظمة العالمية لمتجارة أحد 
 .(1)اتفاقاتيا المتعددة األطراؼ

 الفرع الثالث

 التفاوض حول االستثمار بعد إدراجو ضمن أحكام المنظمة العالمية لمتجارة
وزارية في مؤتمرات ال عقدت عدة 1995في سنة  لمتجارة المنظمة العالميةإنشاء  منذ

، وكانت تنعقد المؤتمرات الوزارية مرة كؿ سنتيف عمى األقؿ، 2003ظؿ المنظمة حتى سنة
وسنحاوؿ في ىذا الصدد أف نسمط الضوء عمى أىـ ىذه المؤتمرات الوزارية والقرارات المنبثقة 

 (2)عنيا.

عالمية لمتجارة المنعقد في سنغافورة في الفترة الممتدة لمنظمة الاالوؿ  المؤتمر الوزاري-1
ـ طرح ستة مواضيع جديدة عرفت "بموضوعات تفقد  1996 سبتمبر 13إلى  9بيف  ما

المتقدمة وفي مقدمتيا الواليات المتحدة البمداف  .وكميا موضوعات مطروحة مف قبؿ(3)سنغافورة"
 العبلقة بيف التجارة واالستثمار ات موضوعاألمريكية واإلتحاد األوربي، ومف بيف ىذه الموضوع

مف وراء طرح ىذا الموضوع ىو إيجاد إطار دولي البمداف  واليدؼ الذي كانت تسعى إليو ىذه
متعدد األطراؼ حوؿ القواعد المنظمة لبلستثمار األجنبي بما يخدـ األىداؼ الخاصة بالمنظمة، 

فاؽ متعدد األطراؼ االستثمار األجنبي النامية عارضت بقوة فكرة التوصؿ لبلتالبمداف  ولكف
اتفاؽ في إطار المنظمة العالمية لمتجارة تنظـ الجوانب التجارية ذات العبلقة أف ىناؾ المباشر، 

                                           
 .462محمد عبيد محمد محمود، مرجع سابؽ، ص  -1
دار المحمدية العامة، الجزائر،  -OMC–ناصر دادي عدوف، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمية لمتجارة  -2

 .89، ص 2003
( إجراءات 2( التجارة والبيئة 1تمثمت موضوعات سنغافورة إلى جانب العبلقة بيف التجارة واالستثمار المواضيع التالية:  -3

( الشفافية في المشتريات الحكومية. 5( العبلقة بيف التجارة وسياسة المنافسة 4ومعايير العمؿ ( التجارة 3تسييؿ التجارة 
 .349 و 345لمزيد مف التفاصيؿ أنظر :عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص 
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داعي لطرح موضوع  وعميو ال 2000باالستثمار، كما أف ىذا االتفاؽ تـ مراجعتو في سنة 
متوفيؽ بيف المقترحات المقدمة لمنو  االستثمار في إطار اتفاؽ متعدد األطراؼ لذا في محاولة

نص إعبلف سنغافورة عمى إنشاء مجموعات عمؿ لدراسة عدد مف الموضوعات العبلقة بيف 
 .(1)في المشتريات الحكومية فيةفاوالشالتجارة واالستثمار، التجارة والمنافسة، وتسييؿ التجارة 

 20 إلى 18لفترة مف أيضا في إطار المؤتمر الوزاري الثاني المنعقد في جنيؼ ا-2
نجد أنو أدخمت في ىذا المؤتمر موضوعات جديدة أخرى لـ تدرج في إطار  1996 ماي

، وتـ البحث ما إذا كانت ىذه المواضيع تستحؽ الوزاري األوؿ المنعقد بسنغافورةالمؤتمر 
مع اإلشارة أف موضوع االستثمار األجنبي كاف موضوع (2)الدخوؿ في مفاوضات جديدة أـ ال

بغية التوصؿ إلى اتفاؽ متعدد  ((OLEDاوضات في إطار منظمة التعاوف التنمية االقتصادية مف
لذا اعتبر  .L’Accord Multilatéral sur L’Investissement(3)( AMIف االستثمار )أاألطراؼ بش

بغية التوصؿ إلى اتفاؽ متعدد  ((OMC المنظمة العالمية لمتجارة معالبعض أنو شبو منافسة 
اؼ بشأف االستثمار، ولكف منظمة التعاوف التنمية االقتصادية كانت أكثر فعالية وسرعة األطر 
إلى االتفاقية المشتركة  1998المنظمة العالمية لمتجارة، بحيث تـ التوصؿ في ماي  مف

رغـ معارضة مف طرؼ فرنسا بقوة ( 4)دولة  28( مف طرؼ AMIلحماية االستثمار األجنبي )
 ليذا االتفاؽ.

 ىذا االتفاؽ المتعدد األطراؼ بشأف االستثمار إلى ضماف وحماية االستثمارات ييدؼ
لغاء كؿ أشكاؿ التنظيـ الوطني لبلستثمارات الذي يضع شروط عمى االستثمارا ت الدولية وا 

األجنبية وخاصة التنظيمات المتعمقة بحماية بعض القطاعات االقتصادية مثؿ البيئة 
                                           

 .351عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ ، ص  -1
 .352مرجع نفسو، ص -2

3- Voir ANDREAS R .Ziegler, «l’OMC après Cancun», Revue internationale de droit 
économique, édition de Boek université Bruxelles, N° 3, 2004, P.P. 271-290. 
4- Voir BERANGERE taxil, op,cit, p 117. 
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الصناعية إلى إقرار ىذه االتفاقية في إطار المنظمة العالمية ف البمدا ، وتسعى ىذه(1)والعمؿ
النامية لبلنضماـ البمداف  لمتجارة لتكسبيا قوة إلزامية ولجعميا عالمية كما تسعى إلى دعوة

إلييا، رغـ عدـ مشاركتيا في المفاوضات الخاصة بصياغة بنود االتفاقية والجديد أف ىذه 
 (2)تثمار.االتفاقية لـ تشمؿ كؿ صور االس

عقد المؤتمر الوزاري الثالث لممنظمة في سياتؿ بالواليات المتحدة األمريكية في  ثـ-3
تعرض إلى عدة موضوعات فيما يتعمؽ  الذي 1999 ديسمبر 2الى نوفمبر 30الفترة مف 

إعبلف سياتؿ قرار يتضمف  النامية عمى أفالبمداف  بموضوع االستثمار األجنبي، فقد أصرت
ات، أقؿ نموا في تنفيذ بعض االتفاقوالبمداف  الناميةالبمداف  ات التي تواجييابشأف الصعوب

لتنفيذ  تمديد الفترة االنتقاليةي اتفاؽ إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة مما يستدعيا ومن
ىذا الموضوع  بخصوص الواليات المتحدة األمريكية الفترة االنتقاليةىذا االتفاؽ ولكف رفضت 

 ط أف تكوف مبررات قوية تستمـز ذلؾ.باالشترا

منيا  وض عمى تعديؿ بعض أحكاـ االتفاؽلتفا هكما أعمف اإلتحاد األوربي تأيد
إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة، بخصوص العبلقة بيف التجارة الذي تـ طرحو في 

اد األوربي مؤتمر سنغافورة، لقد تـ التركيز عميو في إطار ىذا المؤتمر نتيجة إصرار اإلتح
بدأ ي عرفت تحوؿ إلى اقتصاد السوؽ، عمى ضرورة المتقدمة والدوؿ التالبمداف  وعدد مف

التفاوض عمى اتفاقية تتعمؽ بالعبلقة بيف االستثمار والتجارة في إطار المنظمة العالمية 
 خبلؿ جولة المفاوضات القادمة. (3)لمتجارة

                                           
1- Voir ANDRE Dumas, l’économie mondiale commerce monnaie finance, édition de Boek 
2ème  édition, université Bruxelles, 2004, p 55. 

ستراتيجية المواجية(، مرجع سابؽ، ص  -2  .61عاطؼ السيد، الجات والعالـ الثالث )دراسة تقويمية وا 
 . 382   384، 381عبد المطمب عبد الحميد ، مرجع سابؽ، ص-3
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مى ضرورة استكماؿ الدراسة والعمؿ في النامية مازالت متمسكة بموقفيا عالبمداف  أما
غرض، ويتـ عرض نتائج ىذا المؤتمر خبلؿ إطار مجموعة عمؿ التي سبؽ إنشائيا ليذا ال

لوزاري الرابع ونظرا لبلتساع الخبلفات بيف المتفاوضيف خبلؿ ىذا المؤتمر الذي المؤتمر ا
ي إطار المنظمة انتيى دوف التوصؿ إلى اتفاؽ معمف عميو وبو يكوف أوؿ مؤتمر فشؿ ف

 المؤتمر ىي: ومف بيف العوامؿ التي أدت الى فشؿ ىذاالعالمية لمتجارة. 

فيما يخص المشروعات التي يجب مناقشتيا  ارغبة الواليات المتحدة في فرض رأيي -
 .األخرىالبمداف  دوف أخذ بعيف االعتبار رغبات ومصالح

مف دوؿ أعضاء  80ة التيميش الكمي لمدوؿ النامية برغـ مف أنيا تمثؿ قراب-
المنظمة العالمية لمتجارة، مف خبلؿ عدـ أخذ بطالباتيا بعيف االعتبار وعدـ مراعاة أوضاعيا 

 سواء مف خبلؿ المناقشة أو عند إصدار البياف الختامي.

، والدوؿ االوربية تضارب المصالح بيف أكبر قوتيف ىما الواليات المتحدة األمريكية -
المتصدرة البمداف  الكبرى كالياباف وأستراليا ومجموعةالبمداف  مف واالختبلؼ موقؼ العديد

نتيجة ليذه العوامؿ نتج عنو فشؿ ىذا المؤتمر ومف خبللو يمكف استخبلص  (1)لممواد الغذائية
 النتائج التالية:

 . عمقةمشاكؿ المانتياء المؤتمر دوف التوصؿ إلى أي قرارات تعالج ال -أ 
مف المفاوضات التجارية عمى غرار جولة  عدـ إعبلف عف بدء جولة جديدة -ب 

 .أورغواي

                                           
عمى:  25/03/2016، تـ االطبلع عميو في 20/02/2013نشر في  .orgwww.بحث المنظمة العالمية لمتجارة، -1

 سا18

http://www.org./
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ظيور قوة جديدة مناىضة ترفض تحرير التجارة الدولية، يمكف الحكـ بنجاحيا  -ج 
 يقو العمى األقؿ في رد الضغوطات الناتجة عف مؤيدي العولمة والحد مف تقدـ 

 .في المزيد مف تحرير التجارة الدولية

مة العالمية لمتجارة في سياتؿ قد أظير أف اف فشؿ المؤتمر الوزاري الثالث لممنظ
المتخمفة لف يكوف مف السيؿ  البمداف  لبمداف المتقدمة ذاتيا، وفيما بيفاالخبلؼ قائـ بيف 

التوصؿ إلى حموؿ وسطية بشأنيا، وأف الخبلفات تتعمؽ في معظميا بمحتوى المواضيع 
 1المطروحة

عقد خبلؿ الفترة الممتدة ما بيف   ةلممنظمة العالمية لمتجار  الرابع وزاريالمؤتمر ال -4
البمداف  في عاصمة دولة قطر، الدوحة، وقد بمغ عدد 2001نوفمبر  14إلى  09

فرد مف منظمات  300دولة، إضافة إلى حضور حوالي  142المشاركة فيو نحو 
% دولة منيا 70دولة تمثؿ حوالي  99المشاركة فيو البمداف  دولية وقد بمغ عدد
ـ انضما دولة عربية، ىذا وقد شيد المؤتمر11ة العالمية لمتجارة، أعضاء في المنظم

ؿ وقد تالصيف  لممنظمة العالمية، قد جاء ىذا المؤتمر بعد فشؿ الذريع لمؤتمر سيا
كاف البد مف العمؿ عمى انجاح ىذا المؤتمر فالنظاـ التجاري متعدد األطراؼ ليس 

 تحقيؽ األىداؼ التالية:باستطاعتو تحمؿ فشؿ آخر. فمذا سعى المؤتمر إلى 
تمييد الطريؽ إلى جولة جديدة مف المفاوضات يتـ مف خبلليا التوصؿ إلى المزيد  - أ

 مف التحرير في التجارة العالمية.

                                           
بف موسى كماؿ، المنظمة العالمية لمتجارة والنظاـ التجا ري العالمي الجديد، اطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه دولة في -1

  332، ص 2004العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، 
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تحديد مصير المنظمة العالمية لمتجارة والحفاظ عمييا وتحسيف آلياتيا ومساعدتيا  - ب
 1عمى تحقيؽ أىدافيا والقياـ بمياميا.

الجيود لمدوؿ األعضاء تحت شعار" إننا كمنا مستيمكوف مف  تكثيؼبإنجاح المؤتمر -ج
 2.بعضنا البعض"

 النقاط التالية: دوحةبال ولقد تضمف البياف الختامي لممؤتمر الوزاري

وتايبي  مف الصيف إلى المنظمة العالمية لمتجارة، استكماؿ إجراءات انضماـ كؿ -أوال
، كرواتيا، جورجيا، األردف، ليتوانيا، مالدوفا، الصينية والترحيب  بانضماـ كؿ مف ألبانيا

 وسمطنة عماف.

الموافقة عمى االستمرار العمؿ لمتجارة اإللكترونية حيث يبيف أف ىذه األخيرة  -ثانيا
 األعضاء في كافة مراحؿ التنمية.البمداف  تخمؽ تحديات جديدة لمتجارة بيف

ورة والمتعمؽ بالمعايير العمؿ التأكيد عمى اإلعبلف الصادر في مؤتمر سنغاف -ثالثا
 3الدولية المعترؼ بيا.

مف بيف أىـ النتائج المتوصؿ إلييا في مؤتمر الدوحة ىي تتمثؿ في الموافقة عمى 
 عبلف الممكية الفكرية.ا ،ثبلث مستندات وىي اإلعبلف الوزاري، قضايا التنفيذ

قيا خبلؿ المؤتمر في شأف قضايا التنفيذ  تـ االتفاؽ عمى القضايا التي سيتـ إطبل_
والتي تشمؿ عّدة مواضيع والتي سنذكر أىميا  2003الوزاري الخامس المقبؿ عاـ 

توصؿ إلى نتيجة أف اتفاؽ المتعدد تـ الالتجارة واالستثمار، فعقب مشاورات الطويمة 

                                           
 ى الميندسيف، مرجع سابؽ.بحث المنظمة العالمية لمتجارة، منتد -1
 .403بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص -2
 بحث المنظمة العالمية لمتجارة، منتدى الميندسيف، مرجع سابؽ. -3
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األطراؼ يمعب دورا ىاما في استثمار وتعزيز حركة رؤوس األمواؿ عبر الحدود ونمو 
اطبلؽ مفاوضات بعد المؤتمر  20ية، وآخر البياف الوزاري في فقرتو التجارة الدول

الخامس، عمى أساس قرار سيتـ اتخاذه خبلؿ مؤتمر االحؽ كما تضمف البياف في 
استمرار مجموعة العمؿ الخاصة بالموضوع وعرض نتائجيا األولية في  22فقرتو 

 1المؤتمر الخامس.

ىذا المؤتمر الوزاري بالمدينة كانكوف المؤتمر الوزاري الخامس كانكوف: انعقد  -5
ت البمداف ، ولقد كان2003سبتمبر  14-10بيف  ما المكسيكية خبلؿ الفترة الممتدة

تطمع إلى اتخاذ قرارات رئيسية مف أجؿ أف تسفر المفاوضات عمى فرص ت المشاركة
أمؿ أف النامية في نمو التجارة العالمية، كما كاف يالبمداف  أكثر ومشاركة بالنسبة مف

، في نتائج ممموسة عند 2001تتجسد الوعود التي طرحت في الدوحة في نوفمبر 
األعضاء  الممثميف لمبمداف قد حاوؿ الوزراء 2005اختتاـ المؤتمر في أوؿ مف يناير 

في المنظمة العالمية لمتجارة بعد أربعة أياـ مف المفاوضات الشاقة، التغمب عمى 
لى حؿ وسط يمكف أف يؤدي إلى اتفاؽ جديد حوؿ خبلفاتيـ والسعي إلى التوصؿ إ

النامية في  والبمدافالمتقدمة البمداف  التجارة الدولية، لكف واجيتيـ انشقاقات خطيرة بيف
الوقت الذي كانوا يحاولوف التوصؿ إلى اطار تفاوضي يساعدىـ عمى استكماؿ اجندة 

 .محادثات الدوحة
تذمرىا مف خطة الحؿ الوسط الذي تقدمت بيا الغنية والفقيرة البمداف  فقد أبدت كؿ مف

المكسيؾ والرامية إلى إعادة مفاوضات المنظمة العالمية لمتجارة المتعثرة لمسارىا. حتى 
وبالرغـ مف االنتقادات كاف ينبغي عمى الوزراء ايجاد أرضية مشتركة  2005تستكمؿ بحموؿ 

البنؾ الدولي مف شأنو أف يضيؼ لئلحياء آماؿ التوصؿ لبلتفاؽ لتحرير التجارة العالمية و 

                                           
 334بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص -1
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وقد أحاطت بيذا المؤتمر  2015مميار سنويا لمدخؿ العالمي بحموؿ  500أكثر مف 
 تظاىرات اآلالؼ ييتفوف ضد المنظمة العالمية لمتجارة

 المطمب الثاني

 المنظمة العالمية لمتجارة إطار اتفاق االستثمار ضمن وضع
نشاء المنظم  ة العالمية لمتجارة كاف قد تـ التوصؿ إلىبعد انتياء جولة أورغواي وا 

  Agreement on trade" بالتجارة المرتبطةإجراءات االستثمار سمي باتفاؽ " اتفاؽ وضع

pleated investesment measures باختصار في المغة اإلنجميزية باتفاؽ  المعروؼ
لتي تشرؼ عمى والذي يعد إحدى االتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة ا TRIMS،1تريمس

ممـز لجميع األعضاء في المنظمة، وورد ضمف الممحؽ األوؿ )أ( مف اتفاؽ  تنفيذىا وىو
ويمكف أف نذكر سببيف ميميف جعبل  2مراكش المنشئة لممنظمة العالمية لمتجارة في السمع.

 االستثمارات الدولية محؿ اىتماـ "المعت".

المبادلة استيرادا وتصديرا، بحيث نجد فالسبب األوؿ يعود لكوف رأسماؿ يخضع لمتداوؿ و 
أف االتفاقيات المتعمقة بتحرير التجارة مثؿ االتحادات الرساميؿ بيف دوؿ أعضاء فييا ألف 

 رأسماؿ يعتبر في حد ذاتو سمعة يتـ تداوليا ليس فقط كأحد عناصر العممية اإلنتاجية.

                                           
 بالمغة الفرنسية ب -1

L’accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce.( M.I.C) 
 Trad related investement measures(TRIMS)بالمغة اإلنجميزية
2- DOMINIQUE carreau, PATRIK juillard, droit international économique, LG.DJ, Paris, 
1998, p 208  
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بلستثمارات األجنبية وخاصة أما السبب الثاني: فيعود إلى التطورات في توجييات الجديدة ل
تمؾ التي تجرييا الشركات المتعددة الجنسيات وىي توجيات تركز عمى اإلنتاج مف أجؿ 

 .التصدير ال لتغطية حاجيات السوؽ

المصدرة لمرساميؿ تعمؿ عمى إخضاع البمداف  وىذيف السببيف السالفاف الذكر جعبل
جزئيا ألف  ولو بمعنى مبادئ "المعت" استثمارات الدولية لمبادئ القانوف الدولي لمتجارة

 1لـ يتناوؿ إال اإلجراءات المنظمة لبلستثمار والمرتبطة بالتجارة.االتفاؽ 

يجب التعريؼ باالتفاؽ االستثمار المنظـ في إطار المنظمة في خضـ ىذه المعطيات 
مييزه عف (، ليتسنى تالفرع الثاني( ثـ تبياف أىـ مميزاتو )الفرع األولالعالمية لمتجارة )

 (.الفرع الثالث) عمى المستوى الدولي االتفاقات السباقة إلى تنظيـ االستثمار

 الفرع األول

 بالتجارة بطتر التعريف باتفاق االستثمار الم
حوؿ رغبت المجتمع البمداف  غواي مساومات في مواقؼرو شيدت مفاوضات جولة أ

ت آنذاؾ والمنظمة العالمية الدولي في إدماج إجراءات االستثمار تحت مظمة نظاـ الجا
لمتجارة حاليا، فقد أبدت الواليات المتحدة اىتماما كبيرا في إدخاؿ اإلجراءات التجارية المتعمقة 

األعضاء عمى البمداف  باالستثمار ضمف اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة، وسعت لحث
المتحدة األمريكية في  تحرير سياسات االستثمار فييا، ما يظير الرغبة الشديدة لمواليات

التي كانت تحظى  2تسييؿ عممية االستثمار األجنبية الضخمة لمشركات المتعددة الجنسيات،
 النامية والمتقدمة.البمداف  بحماية عالية خاصة في مجاؿ الخدمات في العديد مف

                                           
 .160قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .176بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص  -2
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 ولقد تما التوصؿ إلى االتفاؽ بشأف إجراءات االستثمار المتعمقة بالتجارة وتتمثؿ أىـ
مبلمح االتفاؽ في االعتراؼ بأف بعض شروط االستثمار التي تضعيا السمطات المحمية 
عمى االستثمارات األجنبية التي ترغب في العمؿ عمى أراضييا، تؤدي إلى تقيد وتشويو 

 وتحد مف الحركة ليذه االستثمارات عبر الحدود الدولية. 1التجارة الدولية،

خاذ إجراءات االستثمار تتعارض مع أحكاـ اتفاقات وقد جاء االتفاؽ لمنع أي عضو بات
المتعمقة بعدـ فرض  4فقرة  3، وخاصة المتعمقة بمبدأ المعاممة الوطنية المادة 1994الجات 

 .قيود كمية عمى الواردات واالكتفاء بوضع تعريفات جمركية متفؽ عمييا ليذه الواردات

 وتشمؿ ىذه اإلجراءات ما يمي:

المستثمر األجنبي شرط استخداـ نسبة محددة مف  ال يجوز أف يفرض عمى -1
المحتوى المحمي في المنتوج النيائي، ويقصد بالمحتوى المحمي إلزاـ المستثمر بشراء أو 
استخداـ منتجات محمية بنسبة معينة، وذلؾ لمحد مف تدفقات العممة األجنبية لمخارج 

 2ويسمى بشرط "التوازف التجاري".
ستثمر تحقيؽ توازف بيف صادراتو ووارداتو دائما، ال يجوز أف يفرض عمى الم -2

 بيدؼ الحد مف تدفقات النقد األجنبي لمخارج ويسمى بشرط "التوازف العمبلت األجنبية".
ال يجوز فرض شروط بيع نسبة معينة مف إنتاج المشروع االستثماري في السوؽ  -3

 المحمية.
النقد األجنبي  ال يجوز أف تطمب الدولة مف المستثمر األجنبي الربط بيف -4

المخصص لبلستيراد وحصيمة النقد األجنبي مف عممية التصدير، سواء بشكؿ إحداث 

                                           
 .177بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص -1
 .177مرجع نفسو، ص  -2
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توازف فيما بينيا أو التركيز عمى زيادة أحدىما عمى األخر ألف ىذا الطمب يعتبر تحديدا 
 1كميا لمصادرات ما يسمى بشرط "حدود التصدير".

تفاقية، وتكوف العضوية فييا مفتوحة وقد تـ إنشاء لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ ىذه اال
التي ترغب باالنضماـ إلييا وتعمؿ ىذه المجنة تحت إشراؼ مجمس التجارة في البمداف  أماـ

السمع وتشرؼ عمى فرض التشاور بيف األعضاء بشأف المسائؿ المتعمقة بسير وتنفيذ 
 2االتفاؽ.

 الفرع الثاني

 خصائص إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة
جممة مف الخصائص ب يتميزاتفاؽ االستثمار في اطار المنظمة العالمية لمتجارة ف إ

 األساسية التالية:

إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة تميؿ إلى التركيز عمى صناعات محددة - (1
مثؿ: صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبرمجيات والمعمومات 

وبالرغـ مف ذلؾ فإف الموائح والنظـ المتعمقة بإجراءات االستثمار تكوف وأجيزة الكمبيوتر 
 قابمة لمتطبيؽ عمى كؿ الصناعات في عدد كبير مف الدوؿ.

شرط المكوف المحمي يكوف أكثر شيوعا في صناعة السيارات مف شرط التصدير - (2
تصدير والعكس فإنو في صناعة البرمجيات والمعمومات وأجيزة الكمبيوتر فإف شرط ال

يكوف أكثر شيوعا مف المكوف المحمي، بينما يستوجب توفر الشرطاف معا في الصناعات 
 الكيماوية والبتروكيماوية.

                                           
 .178بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص  -1
 178مرجع نفسو، ص  -2
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المتقدمة والدوؿ البمداف  أف إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة توجد في كؿ مف- (3
ثمار المتصمة النامية بالرغـ أف إجراءات االستالبمداف  النامية، ولكنيا أكثر انتشارا في

المتقدمة في شكؿ قواعد المنشأ والتي تماثؿ البمداف  بالتجارة قد توجد بصورة ضمنية في
 "شرط المكوف المحمي".

يتكوف مصطمح إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة الدولية مف قسميف رئيسيف: – (4
 Les mesures concernant lesيتعمؽ القسـ األوؿ بالجزء الخاص بإجراءات االستثمار 

investissements  ويقصد بيا مجموعة اإلجراءات المنظمة لحركة االستثمارات ،
األجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس األمواؿ العالمية، أما القسـ الثاني يتعمؽ بالجزء الخاص 

 Les mesures concernant les investissements بتمؾ اإلجراءات المتصمة بالتجارة

liés au commerce1 

ويترتب عمى ىذه الخاصية الرابعة أف اتفاؽ إجراءات االستثمار ال يشمؿ مجمؿ 
إجراءات االستثمار بصفة عامة وتحرير حركة االستثمارات األجنبية المباشرة مف كافة القيود 
نما يتعمؽ بالمعالجة الجزئية لمجموعة اإلجراءات المتصمة فقط بالتجارة  المفروضة عمييا، وا 

بأنو اتفاؽ جزئي لتحرير حركة االستثمار  (TRIMS) ا يوصؼ ىذا االتفاؽالدولية، وليذ
األجنبي المباشر كما يبلحظ أف إجراءات االستثمار التي تمت معالجتيا في اتفاؽ تريمس 
تقتصر فقط عمى التجارة في السمع، أما فيما يخص التجارة في الخدمات قد عولجت في 

، والتجارة AGCS)) لمرتبطة بالتجارة المسمى باتفاؽالخاص بالتجارة في الخدمات اتفاؽ اال
  حقوؽ الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الممكية الفكرية عالجتيا اتفاقية حقوؽ  في

(GATS). 

                                           
صفوت عبد السبلـ عوض اهلل، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية لبلتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة، المنظمة  -1

عمى تطور حركة االستثمار  TRIMSدراسة اآلثار المحتممة التفاقية تريمز  مباشر،العالمية لمتجارة واالستثمار األجنبي ال
 .27ص  ، غرفة التجارة والصناعة، دبي، 2004ماي  11إلى  09مف  االجنبي المباشر الى الدوؿ النامية،
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 الفرع الثالث
السابقة باالتفاقات  العالمية لمتجارة المنظمةعالقة اتفاق االستثمار الوارد في 

 لتنظيم االستثمار
ؾ اتفاقات سابقة لتنظيـ مجاؿ االستثمار قبؿ وجود اتفاقات المنظمة ما داـ أف ىنا

فيما إذا كانت ىناؾ صمة بينيا استنتاجا مف محتوى التسأؿ العالمية لمتجارة، ذلؾ يستدعي 
اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة الخاص باالستثمار، يتبيف عدـ وجود أي نص يحيؿ إلى 

ي يستدعي إلى تبياف الفرؽ الموجود بيف ىذا االتفاؽ مر الذالرابطة فيما بينيـ اوجود 
 واالتفاقات السابقة في ىذا االطار يمكف إظيار ىذه الفوارؽ.

تنظيـ االستثمار في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ليس بأمر جديد بالنسبة إّف 
التجارية  لبلستثمار الدولي اذ قبؿ أف يتواجد ىذا االتفاؽ الذي لو صمة مباشرة بالمبادالت

ر ألف ىناؾ قوانيف الدولية تدخمت عدة منظمات ووضعت عدة اتفاقيات دولية لتنظيـ االستثما
وطنية خاصة باالستثمار ليا تأثير عمى السير الطبيعي لمتجارة الدولية وليذا تمت دراسة ىذا 

االجتماع الوزاري يونتادؿ ايست وقد كاف النقاش منصبا عمى التشوىات  فيالموضوع  
لممكف اف تؤثر عمى التجارة وليس عمى قوانيف االستثمارات، فيذا االتفاؽ يغطي المجاؿ ا

 1الخاص لمسمع فقط.
وألوؿ مرة يشار إلى ىذا الموضوع في إطار الجات، إذ أصبح المستثمر األجنبي يتمتع 
بحماية قانونية ضد مجموعة مف االجراءات والتصرفات ذات أثر عكسي عمى استثماراتو، 

 تضمف االتفاؽ تسعة مواد وممحؽ توظيفي بأىـ االجراءات ذات الصمة بالتجارة.وقد 
منحت ىذه االتفاقية معاممة خاصة لمبمداف النامية واقؿ نموا وذلؾ مف خبلؿ  -

مف اتفاؽ  18ة دت في حدود ما يتفؽ مع أحكاـ الماالسماح ليا بعدـ االلتزاـ المؤق
                                           

، 2013 الجزائر، ،محمد بف زغيوة، النظاـ التجاري الدولي وحقوؽ البمداف النامية، دار النعماف لمطباعة والنشر -1
 116ص
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جراءا ت معالجة ميزاف المدفوعات وفؽ أحكاـ الجات واالحكاـ الخاصة بالوقاية، وا 
 .1994مف اتفاؽ الجات  11المادة 

االىتماـ باالستثمار األجنبي المباشر مف طرؼ البمداف المتقدمة والنامية والسعي  -
إلى جذبو ليس باألمر السيؿ اليـو في ظؿ المنافسة الدولية الشديدة، فقد تـ تنظيمو في 

يسريي عمييا االستثمار ألف مبادئ المنظمة والتي وحدت المبادئ التي  OMCإطار 
العالمية لمتجارة متمثمة في مبدأ المعاممة الوطنية ومبدأ القيود الكمية فالدوؿ االعضاء 
ممزمة بتطبيؽ مبدأ الشفافية فما يخص تدابير او اجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة 

 1اديف.وىذه المبادئ السالفة الذكر يجب تطبيقيا في جميع المي
تضمف مذكرة التفاىـ الخاصة بتسوية المنازعات عمى بعض المرونة واالولوية لمحاالت 
التي تكوف الدوؿ النامية  طرفا فييا، أىميا اف تكوف طرفا في المشاورات، وأف يضـ تشكيؿ 
ىيئات التحكيـ عضو مف الدوؿ النامية طرفا في الخبلؼ، بإضافة إلى بعض اجراءات 

إلى تحسيف آليات تسوية  باإلضافةمتعددة األطراؼ،  باالتفاقات التجارية الواردة التسوية
تحديد مدة زمنية  الضرر مواجيةالمنازعات وضع حد لحرية الدوؿ في اتخاذ إجراء مضادة في 

في المفاوضات  وىو مكسب ميـ لمطرؼ الضعيؼ لكؿ مرحمة مف مراحؿ تسوية المنازعات
لمراجعة السياسة التجارية في المنظمة العالمية لمتجارة التي  وتـ إنشاء آلية 2)الدوؿ النامية(.

عمى إثر اجتماع في مونتلاير كندا، أطمؽ عميو  1989تـ التوصؿ إلييا بموجب اتفاؽ أفريؿ 
اتفاؽ نصؼ المدة ووافقت عميو األطراؼ المتفاوضة عمى إقامة نضاـ لمراجعة السياسة 

ىذه المراجعة لمدوؿ الصناعية المتقدمة مرة كؿ  التجارية التي تكوف بصفة دورية حيث تكوف
 3عاميف، والدوؿ المتقدمة كؿ اربع سنوات والدوؿ النامية كؿ ستة سنوات تجسيدا لمشفافية.

                                           
 .78بمعوج بولعيد، مرجع سابؽ، ص  -1
 .116محمد زغيوة، مرجع سابؽ، ص  -2
 .116مرجع نفسو، ص  -3
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 المبحث الثاني

 مبادئ االستثمار في المنظمة العالمية لمتجارة
ا لف يكوف في تمعب المنظمة العالمية لمتجارة دورا أساسيا في تنظيـ التجارة الدولية وىذ

نظاـ اقتصادي يضمف حرية االستثمار والتجارة ألف الحرية تضمف بموغ الحد األقصى مف 
اإلنتاجية مف خبلؿ إشرافيا عمى تطبيؽ وتنفيذ االتفاقيات التجارية المتوصؿ إلييا في 
إطارىا، كما أف المنظمة العالمية لمتجارة تتعمؽ بتحرير التجارة مع حرص أف تكوف ىذه 

عة في نظاـ يقوـ عمى و شر مالمنافسة البة في إطار األخبلؽ التجارية مف خبلؿ التزاـ الحري
 الشفافية بالمراقبة المتواصمة والدورية لمسياسات التجارية لمدوؿ األعضاء ألف العضوية في

ألعضاء لبلستثمار ولف دوؿ امدى مبلئمة المناخ الداخمي لالمنظمة العالمية لمتجارة مرتبط ب
األعضاء أو غير األعضاء والتي تريد انضماـ البمداف  ا إال في حالة احتراـ  ىذهيتحقؽ ىذ

 1.إلييا لمبادئ التي تقوـ عمييا المنظمة العالمية لمتجارة

(، المطمب األوللمتجارة ) العالميةلذا البد مف تبياف المبادئ التي تسير عمييا المنظمة 
 .(الثانيالمطمب ثـ مدى تطبيقيا عمى مجاؿ االستثمار )

 

                                           
سبعرقود محمد أمقراف، السيادة االقتصادية لمدوؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير  -1

، 2010صص تحوالت الدولة"، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في القانوف " فرع القانوف العاـ" تخ
 .216ص
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 المطمب األول

 المنظمة العالمية لمتجارة مكرسة فيالمبادئ ال
مف أبرز النتائج جولة أروغواي ىي إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة التي تسعى لتكوف 
إطار القانوني الوحيد لمتجارة العالمية، بإمكانيات أكثر ومجاؿ نشاط أوسع مقارنة بالجات 

ارة استمرار لبلتفاؽ العامة لمتعريفات الجمركية الموقع عمييا في المنظمة العالمية لمتج عدوت
لكف  .لكونيا تأخذ يعيف االعتبار مكتسبات الجات أي مبدأ أو تطبيؽ القانوني السابؽ 1947
اتفاؽ الجات ليس بمنظمة  مة العالمية قطيعة مع الجات ألفنفس الوقت تعتبر المنظفي 

نما  مة العالمية لمتجارة تعد منظمة حقيقية تنظـ المبادالت بينما المنظ ،اتفاؽ فقط دمجر وا 
التجارية كما أف المجاالت التي تسيرىا المنظمة العالمية لمتجارة أوسع بكثير مف تمؾ التي 

تعدى تجارة في السمع واتسعت ي( GATTالتعاريؼ الجمركية والتجارة في السمع )يسيرىا اتفاؽ 
ة الفكرية واالستثمارات وبيذا أصبحت المنظمة لتشمؿ تجارة في الخدمات وحقوؽ الممكي

دارة النظاـ القانوني الجديد لمتجارة ني الوحيد الذي يتكفؿ بميمة االعالمية لمتجارة اإلطار القانو 
الدولية وتنظيـ المفاوضات المستقبمية بيف أعضاءىا ومراقبة سياستيا التجارية وتوجيييا بما 

جانب التنسيؽ والتعاوف مع صندوؽ النقد الدولي والبنؾ يتفؽ مع المبادئ المتفؽ عمييا إلى 
 وعميو  1.الدولي والمؤسسات المرتبطة بيا

مبدأ حرية المبادالت  وتتمثؿ المبادئ التي تسير عمييا المنظمة العالمية لمتجارة في
 فرع)الومبدأ الشفافية في  (،ثانيالفرع ال)ومبدأ المساواة  (،ولاأل فرع الالدولية ) التجارية

 .(ثالثال

                                           
جميمة معمـ، اآلثار المتوقعة لبلنضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة في مجاؿ تجارة في السمع، مذكرة لنيؿ  -1

 .27-26، ص2004-2003لخضر، باتنة،شيادة الماجستير قسـ العمـو االقتصادية، فرع اقتصاد التنمية، جامعة الحاج 
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 الفرع األول

 مبدأ حرية المبادالت التجارية
ييدؼ النظاـ التجاري المتعدد االطراؼ الى التحديد الفعمي لمبدأ حرية الدخوؿ الى 
االسواؽ الوطنية مف خبلؿ إتاحة فرص متكافئة لممؤسسات وتوفير مناخ تنافسي مبلئـ الذي 

 والمناطؽ التجارية.يؤمف حرية تدفؽ السمع والخدمات إلى مختمؼ السواؽ 

يكوف تحرير المبادالت التجارية الدولية بالقضاء عمى الحواجز التي تعيقيا ىذا مف 
ىذا حتى تتمكف ىذه األخيرة  .1والسمع والدوؿ داخؿ دولة ماالبمداف  خبلؿ عدـ التمييز بيف
الذاتي  وراء تحقيؽ االكتفاءالبمداف  األخرى نظر لسعي ىذهالبمداف  مف االستفادة مف مزايا

في العالـ البمداف  أصبح أمر صعب التحقيؽ يعني أنيا ال تستطيع العيش بمعزؿ عف باقي
البمداف  الصناعية المنتجة تحتاج غمى المواد األولية التي تتوفر أغمبيا فيالبمداف  حيث أف

جيا المتقدمة الصناعية الذي يتميز بتكنولو البمداف  النامية وىذه األخيرة تحتاج إلى المنتوج
متطورة باعتماد عمى رؤوس األمواؿ ضخمة وتقدـ عممي والتنمية فميذا تسعى المنظمة 
العالمية لمتجارة إلى حماية المنتوج المحمي أماـ المنتوج المستورد عف طريؽ الرسـو 

القاعدة العامة ويمكف الخروج كفالمنظمة العالمية لمتجارة جعمت مف ىذا المبدأ  2الجمركية
خاصة محاطة بمجموعة مف الشروط تتعمؽ أساسا بإقامة التكتبلت اإلقميمية عنو في حاالت 

 .3المعبر عنيا إما باالتحادات الجمركية أو بالمناطؽ الحرة

 

                                           
 .149-148بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص  -1
 149المرجع نفسو، ص -2
، المجمة «اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة الخاصة بالسمع والخدمات والمنظومة القانونية الجزائرية»إرزيؿ الكاىنة،  -3

 .288-190، ص ص 2009-2عة مولود معمري، تيزي وزو عدد النقدية لمقانوف والعمـو السياسية، كمية الحقوؽ، جام
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 الفرع الثاني

 مبدأ المساواة
األعضاء أو منح رعاية عمى حساب البمداف  ينطوي ىذا المبدأ عمى عدـ التمييز بيف

األعضاء في المنظمة العالمية البمداف  الخطوط لكؿ دولة أخرى، بؿ يضمف المساواة في
أو بيف المتعامميف االقتصادييف أو حتى بيف البضائع البمداف  وذلؾ سواء كاف بيف 1لمتجارة

والسمع الوطنية المستوردة ليذا يجب منح نفس المزايا والتفضيبلت بيف الفاعميف االقتصادييف 
وتجسيدا ليذا المبدأ تأسست كؿ  2األعضاءداف البم بغض النظر عف الفوارؽ التنموية بيف

 :ىما أعماؿ المنظمة عمى مبدأيف

 األعضاءالبمداف  األوؿ ىو مبدأ الدولة األولى بالرعاية والذي يقضي بعدـ التمييز بيف
والثاني مبدأ المعاممة الوطنية الذي يقضي بمعاممة المنتوج األجنبي المستورد بنفس المعاممة 

ال يتحقؽ إال البمداف  منتوج الوطني المحمي ىذا ألف مبدأ المساواة بيفالتي يحظى بيا ال
أساسيف  3بتوفير مبدأ الدولة أولى بالرعاية ومبدأ المعاممة الوطنية ىما في حقيقة شرطيف

 لتحقيؽ مبدأ عدـ التمييز وىي تعتبر مف األسس التقميدية لمعاممة االستثمار.

عد احد أىـ الوسائؿ األساسية في المنظمة العالمية ي :شرط الدولة األولى بالرعاية-أوال
في مادتو األولى منذ إنشائيا فيو يعتبر مف أىـ  1994اتفاؽ الجات نص عميو لمتجارة قد 

األسس الذي يحقؽ مبدأ حرية التجارة الدولية، حيث يقـو بتشجيع المنافسة التجارية العادلة 
لتجارية التي يتـ استخداـ فييا العوائؽ المباشرة التي تمنع الصراعات والخبلفات االبمداف  بيف

وغير المباشرة خاصة مسائؿ الدعـ واإلغراؽ التي وضعت مف اجميا المنظمة ضوابط 
                                           

 .149بف موسى كماؿ، مرجع سابؽ، ص -1
 .224سبعرقود محمد امقراف، مرجع سابؽ، ص -2
اوديع نادية، حماية االستثمار في ظؿ القانوف االتفاقي الجزائري مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف  -3

 .6، ص2004وؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، األعماؿ، كمية الحق
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البمداف  وقواعد ستبعد إعاقة تحرير التجارة الدولية مف خبلؿ تعميـ النظاـ القانوني القائـ بيف
 1.المستفيدةالبمداف  عمى جميع المانحة لمشروط والدوؿ الغير األكثر رعاية لسيري

مع مراعاة وأخذ بعيف االعتبار الظروؼ االقتصادية لمدوؿ النامية فبعبارة أخرى فالمزايا 
تنقؿ بقوة القانوف دوف الحاجة إلى اتفاؽ  (ب)إلى دولة  )ا( الممنوحة في العقد مف دولة

 (ج)فيذه الدولة  (ج)لة أو جديد عمييا بيف الدولتيف أ.ج في حالة إبراـ عقد تجاريا بيف الدو 
نفس االمتيازات والتخفيضات )أ( مف تستفيد في ىذه االتفاقية البلحقة المبرمة مع دولة 

عفاءات الجمركية التي استفادة منيا الدولة   (ب)و  (أ)إذا كانت االتفاقية المبرمة بيف  (ب)وا 
 2.)ج(والدولة )أ( تضمنت نفس الموضوع اتفاقية المبرمة بيف دولة 

معظـ المبادالت التجارية أي يطبؽ عمى ىذا الشرط  يشمؿ :شرط المعاممة الوطنية- ثانيا
ى ىذا الشرط أنو عند دخوؿ أي منتوج مستورد إلى البمد ضجميع المنتوجات المستوردة ويق

قة عمى ببنفس معاممة والرعاية والتسييبلت السارية المفعوؿ والمط ضىالمستورد يجب أف يح
نية في ذلؾ البمد المستورد، أي التساوي في المعاممة بيف السمع وذلؾ بتحقيؽ المنتوجات الوط
 :ىي  ثبلثة عناصر

أي أف المنتج المستورد يجب أف يخضع لمضرائب وأعباء مالية أخرى نفسيا التي يخضع  (1
 ليا المنتج المحمي المماثؿ

ة لممستورد مؾ الممنوحت معاممة ال تقؿ تفضيبل ورعاية عفبج المستورد و لمنتا حضىت (2
و أالمحمي المماثؿ فيما يتعمؽ بالنفاذ إلى األسواؽ الوطنية والرسـو التي تطبؽ عميو 

 منافسة المنتوج الوطني عند البيع آو التوزيع.

                                           
االنضماـ الى المنظمة العالمية لمتجارة و انعكاساتو عمى االقتصاد الوطني، مذكرة لنيؿ شيادة  حاج رابح نوارة، -1

 .41،  ص2O12الماجستير في القانوف ، فرع  قانوف الدولي العاـ جامعة، مولود معمري ، تيزي وزو ،
، شرط الدولة األولى بالرعاية في العبلقات التجارية الدولية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف براىيمي جماؿ  -2

 .07، ص2011الدولي العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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العضوة أف تقر في لوائحيا الخاصة باستخداـ المنتجات وجوب البمداف  يمنع عمى (3
 نبي.استخداـ نسبة محددة مف مصادر محمية في المنتوج األج

تطبيؽ ىذا الشرط ضمف  مفص استثناءات تقم تـ وضعىذا الشرط غير مطمؽ فقد 
كما كشفت الممارسات التجارية مراكش في شكؿ استثناءات عامة،  ؽسابقا واتفااتفاؽ الجات 

 1.الحديثة عمى ضرورة استبعاد تطبيؽ ىذا الشرط، لحاجات التكامؿ اقتصادي

 الفرع الثالث

 مبدأ الشفافية
في اإلشعار المسبؽ والنشر لكؿ أعماليا المتعمقة البمداف  ىذا المبدأ في واجبيتمثؿ 

تتجسد ىذا المبدأ في  بالتجارة وفي مراقبة المتواصمة لسياسات التجارية لمدوؿ األعضاء
 النقاط التالية:

األعضاء اتجاه المنظمة بالتنظيمات وقوانيف الداخمية البمداف  جوانب اإلشعار تمتـز بو كؿ (1
مع مبادئ المنظمة  تتبلءـة قبؿ دخوليا حيز التنفيذ ىؿ تي تتبناىا والمتعمقة بالتجار ال

لزامية إعبلـ الفعالييف االقتصادييف والدوؿ األعضاء بيذه التحوالت في  العالمية لمتجارة وا 
 السياسة لمتجارة الدولية.

السياسات تقـو  مراقبة السياسات التجارية لمدوؿ األعضاء عف طريؽ جياز مراقبة  (2
مف ميثاؽ مراكش" عمى  3ىذا ما أكدتو المادة 2الخارجية وفؽ إجراءات محكمة ومنظمة

أف  يعترؼ األعضاء باألىمية الراسخة لمشفافية المحمية في  اتخاذ القرارات الحكومية في 
األمور المتعمقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لبلقتصاديات األعضاء أو لمنظاـ 

عدد األطراؼ وتتفؽ عمى تشجيع وتعزيز ىذه الشفافية في نظميا وتقر أف التجاري مت

                                           
 42حاج رابح نورة، مرجع سابؽ، ص -1
 .27-26سبعرقود محمد امقراف، مرجع سابؽ، ص  -2
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تنفيذ الشفافية المحمية ال بد أف تكوف عمى أساس طوعي واف يأخذ في اعتبار النظـ 
القانونية والسياسية لكؿ عضو مف األعضاء" ىذا يعني أف التعريفات الجمركية مباحة 

 1.سنى معرفتيا مف طرؼ الجميعمف حيث األصؿ بشرط أف تكوف معمنة حتى يت

 الثاني المطمب

 االستثمارعن تطبيق مبادئ المنظمة العالمية لمتجارة في مجال 
لقد توصمت أطراؼ المفاوضات في جولة أورغواي إلى اتفاؽ بشأف إجراءات  

مثمة في إزالة كافة الضوابط واإلجراءات السيادية تمالاالستثمار األجنبي المتعمقة بالتجارة، 
سياسة االقتصادية المتعقمة باالقتصاد الوطني، وذلؾ مف خبلؿ تقميص سمطة الدولة ودورىا لم

ف االستثماري عمى مستوى المكاف والزماف، يلصالح حرية المستثمر األجنبي في التوط
والتصرؼ في عوائد االستثمار، وقد نص االتفاؽ في ىذا المجاؿ عمى تطبيؽ مبدأ المعاممة 

كما يقضي  2بالمساواة بيف المشاريع المحمية واالستثمارات األجنبية، الوطنية الذي يقضي
األعضاء باإلعبلف عف كافة اإلجراءات البمداف  االتفاؽ بتطبيؽ مبدأ الشفافية الذي يمـز
كما أقر االتفاؽ مجموعة مف االستثناءات بعضيا  3وتدابير االستثمار ذات صمة بالتجارة،

البمداف  األعضاء مفالبمداف  األخر يقتصر عمى بعض يتعمؽ بكؿ دوؿ األعضاء والبعض
 4النامية.

                                           
 .194، مرجع سابؽ،صارزيؿ الكاىنة -1
حماية االستثمار، -االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية، المنظمة العالمية، اإلغراؽ ، قواعد الجاتمصطفى سبلمة،  -2

 .256، ص 1998االسكندرية، التكتبلت اإلقميمية، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة االولى، 
 .256المرجع نفسو، ص -3
 .126رجع نفسو، ص الم -4



 النظام القانوني لالستثمار في إطار المنظمة العالمية لمتجارة                           الفصل األول: 

 

35 

 

(، الفرع األولوفي ىذا الصدد سنتناوؿ أحكاـ اتفاؽ اإلجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة )
( وتطبيؽ مجموعة مف الفرع الثانيفي اتفاؽ تريمس )البمداف  واإلجراءات التي تمتـز بيا

 (.الفرع الثالثاالستثناءات )

 رع األولالف

 طبيعة المبادئ المطبقة في مجال االستثمار
مواد وممحؽ، يتضمف قائمة بإجراءات االستثمار  3يتكوف ىذا االتفاؽ مف ديباجة و

فالديباجة نصت عمى أىداؼ االتفاؽ التي  1المتصمة  بالتجارة المحظورة بموجب ىذا االتفاؽ،
ير االستثمار عبر تيستجارة العالمية لتتمحور حوؿ ضرورة تعزيز وتحرير الواسع والتدريجي لم

النامية االقتصادي لكؿ الشركاء التجارييف  وخاصة البمداف  الحدود، مف أجؿ زيادة النمو
، مع ضماف حركة المنافسة واألخذ بعيف االعتبار االحتياجات التجارية واإلنمائية األعضاء

ؽ تطبيؽ االتفاؽ حسب نص أقؿ نموا ونطاالبمداف  والمالية لمبمداف النامية وبالخصوص
المادة األولى عمى أف االتفاؽ يطبؽ عمى إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة في السمع 

 2فقط، أما فيما يخص بالتجارة في الخدمات فقد تمت معالجتيا في إطار اتفاؽ الجات.

لغاء  تطبيق شرط أوال: ؽ ىذا فيما يخص تطبي: القيود الكميةة قاعدالمعاممة الوطنية وا 
أف يطبؽ أي إجراء استثمار  عمى أنو ال يجوز ألي عضو 2نصت عميو المادة  الشرط

والتي تتعمؽ بيذا  1994مف اتفاقية الجات لعاـ  3متصؿ بالتجارة ال يتفؽ مع أحكاـ المادة 
المبدأ، والذي يعني منح المستثمريف األجانب نفس المعاممة التي يحظى بيا المستثمريف 

                                           
مصطفى سبلمة، قواعد الجات، االتفاؽ العاـ التعريفات الجمركية، المنظمة العالمية اإلغراؽ حماية االستثمار،  -1

 .280، ص 1998التكتبلت االقميمية، الطبعة األولى،  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ٌاسكندرية،  
 .463-462سابؽ، ص محمد عبيد محمود عبيد، مرجع  -2
بروتوكوؿ مراكش الممحؽ باالتفاقية العامة -اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة، الممحؽ األوؿ، اتفاقية بشأف السمع -

 ، تـ االتفاؽ خبللو بشأف إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة.1994لمتعريفات والتجارة، 
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أحاؿ االتفاؽ إلى الممحؽ لبياف اإلجراءات المحظورة والتي تشكؿ مخالفة لمبدأ الوطنييف وقد 
، والتي تتمثؿ في إجراءات التي 1994مف الجات  2فقرة  3المعاممة الوطنية طبقا لممادة 

 1تعد انتياكا لمبدأ المعاممة الوطنية ىي موضوعة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وتتمثؿ في:
لسمطات الوطنية اتجاه المستثمريف األجانب بالنسبة لضرورة القيود التي تفرضيا ا (1

استخداميا لمنتجات محمية سواء كاف ذلؾ محدد بمنتجات  شراء المنشأة األجنبية أو
قيد  بنسبة مف إنتاجيا المحمي ويسمى ىذا القيد بشرط أو قيمة أو بحجـ أو بعينيا أو

شأة األجنبية واستخداميا لمنتجات القيد المتعمؽ بضرورة شراء المن المكوف المحمي، أو
 بقيمة المنتجات المحمية التي تصدرىا. مستوردة، بكمية معينة كنسبة مف حجـ أو

عمى أنو ال  3أما فيما يخص تطبيؽ مبدأ إلغاء القيود الكمية، فقد نصت عميو المادة  (2
يجوز ألي عضوأف يطبؽ إجراء االستثمار متصؿ بالتجارةال تتفؽ مع أحكاـ المادة 

، والتي تتعمؽ بمبدأ إلغاء القيود الكمية، وقد وضع 1994مف اتفاقية الجات لعاـ  11
ممحؽ اتفاؽ تريمس إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة، والتي ال تتفؽ مع التزاـ 

 1994مف اتفاقية الجات لعاـ  11بإلغاء القيود الكمية المنصوص عمييا في المادة 
 ي الصنؼ الثاني فنجد منيا ثبلثة قيود ىي:وىذه اإلجراءات التي تدخؿ ف

ترتبط بو  قيد استيراد المنشأة األجنبية لمنتجات تستخدـ في إنتاجيا المحمي أو -1
قيمة اإلنتاج الذي تصدره ويسمى ىذا الشرط  عموما، بكيفية تتناسب مع حجـ أو

 2بالتوازف التجاري.

                                           
1 BERANGERE taxil, op.cit, p. 113. 

 .129ص  مرجع سابؽ، صطفى سبلمة، قواعد الجات،م -2
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ليا عبلقة بو بتقيد حصوليا عمى شأة لمنتجات تستخدـ في إنتاجيا قيد استيراد المن -2
تناسب مع تدفؽ العممة األجنبية التي تجرييا مف عممة الصعبة األجنبية عمى مبالغ تال

 1أجؿ نشاطيا، ويسمى ىذا بشرط توازف العمبلت األجنبية.

بيعيا لمتصدير سواء كاف ذلؾ  قيد قياـ الشركات األجنبية بتصدير منتوجات أو -3
قيمة إنتاجيا  نسبة مف حجـ أو أو 2قيمة لممنتوجات، أو محددا بمنتوجات بعينيا

 المحمي ويسمى ىذا بشرط حدود التصدير.

                                           
 .74عبد مطمب عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  -1
 .163قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، مرجع سابؽ، ص  -2

يتضمف بصفة عامة اف الدوؿ المضيفة لبلستثمار االجنبي  Les règles de contenu local شرط المكوف المحمي
ثمر استخداـ مواد محمية بنسبة مئوية مف قيمة االنتاج أو استخداميا كمية في إنتاج سمة ما، أنظر: تشترط عمى المست

 .129مصطفى سبلمة، مرجع سابؽ، ص 
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 : ثانيا: تطبيق مبدأ الشفافية

باإلخطار عف كافة  األعضاء باإلعبلف أوالبمداف  مف اتفاؽ عمى التزاـ 6نصت المادة 
افة البمداف األعضاء، إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة، بحيث يجب أف تكوف معروفة لك

ويتـ ذلؾ عف طريؽ إخطار أمانة المنظمة العالمية لمتجارة التي تتضمف مثؿ ىذه اإلجراءات 
بما فييا اإلجراءات التي تطبقيا الحكومات والسمطات اإلقميمية عمى أراضييا، كما يمتـز كؿ 

ت المتعمقة باالستجابة لطمبات األعضاء اآلخريف المتعمقة بالحصوؿ عمى المعموما عضو
بإجراءات االستثمار والمتصمة بالتجارة، دوف أف يكوف ممـز بإفشاء عف أية معمومات يكوف 

تكوف متناقضة مع المصمح العاـ أومف الممكف أف تسيئ إلى مصالح  فييا خرقا لمقانوف أو
مف اتفاقية الجات  20خاصة ىذا حسب المادة  التجارية المشروعة لمنشأة بعينيا، عامة أو

1994.1 
 األعضاء مطالبة ب: البمداف  إضافة إلى ذلؾ فإف

 النظر بعيف التعاطؼ إلى طمبات الحصوؿ عمى معمومات -1
 2القياـ بالتشاور مع األعضاء اآلخريف بشأف أي مسألة تنشأ عف االتفاؽ بينيـ. -2

 األعضاء أف تعمؿ بالوسائؿ أي اإلجراءات البمداف  حتى يبمغ االتفاؽ مراميو يجب عمى

 3ص عمييا في االتفاقية تريمس والتي سنتناوليا في الفرع الموالي.المنصو 

  

 

                                           
 .464محمد عبيد محمود، مرجع سابؽ، ص  -1
 .88بمعوج بولعيد، مرجع سابؽ، ص-2
 .163قادري عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص -3
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 الفرع الثاني

 كيفية تطبيق مبادئ المنظمة في مجال االستثمار
مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ التي وجدت مف أجميا ىذه االتفاقية، اتفقت األطراؼ 

 ر، ومف أجؿ ذلؾ تمتـزالمتعاقدة عمى احتراـ وااللتزاـ بمجموعة مف المبادئ السالفة الذك
بمجموعة مف اإلجراءات المنصوص عمييا في اتفاقية تريمس وىذه اإلجراءات البمداف 

األعضاء المتقدمة وبعضيا تمتـز بيا دوؿ األعضاء المتخمفة، تكوف البمداف  بعضيا تمتـز بو
 ىذه االلتزامات متفاوتة حسب درجة تطور كؿ دولة عضوة في ىذه االتفاقية ليذا وجدت
مجموعة مف استثناءات، فبعضيا مقررة لكؿ دوؿ األعضاء والبعض األخر مقرر لمدوؿ 

 1النامية.

"ينطبؽ ىذا االتفاؽ عمى تدابير االستثمار المتصمة بالتجارة في  1نطاؽ تطبيقو المادة 
السمع )البضائع( وحدىا" فمف ىنا نممس أنو ال ينطبؽ عمى اجراءات االستثمار غير المتصؿ 

 .بالتجارة

 3بل يجوز ألي عضو  يطبؽ أي إجراء استثمار متصؿ بالتجارة ال يتفؽ مع المادة ف
بشأف إلغاء القيود الكمية مف اتفاؽ الجات  11مف الجات بشأف المعاممة الوطنية أو المادة 

1994. 

مف اتفاؽ  5/1إخطار مجمس التجارة في السمع باإلجراءات المحظورة نصت عميو المادة  -
األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة بإخطار مجمس التجارة البمداف  زاـتريمس عمى الت

                                           
 .13محمد، مرجع سابؽ، ص ناصر دادي عدوف، متناوي -1
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بإجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة المحظورة وال تتماشى مع أحكاـ االتفاؽ ويكوف ىذا 
 1يوما مف بدأ نفاذ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة. 90في أجؿ 

لغاء 5فقرة  5 مدة تطبيؽ االتفاؽ: وضع اتفاؽ تريمس ضمف المادة -  جدوال زمنيا إلزالة وا 

فقرة  5جميع اإلجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة والتي تـ اإلخطار عنيا بمقتضى المادة 
 وذلؾ مف خبلؿ: 1

  تاريخ نفاذ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة بالنسبة  1995جانفي  01عاميف مف(
 لمدوؿ األعضاء المتقدمة.

 5  بالنسبة لمدوؿ األعضاء النامية. 1995جانفي  01سنوات ابتداء مف 
 7  2بالنسبة لمدوؿ األقؿ نموا. 1995جانفي  01سنوات ابتداء مف 

عمى أنو بالنسبة لمدوؿ األعضاء النامية وأقؿ نموا التي تثبت  3فقرة  5كما نصت المادة 
عمى  وجود صعوبات خاصة في تنفيذ االتفاؽ، تطمب تمديد الفقرة المذكورة أعبله، بناء

طمب إلى مجمس التجارة في السمع، والذي يضع في اعتباره عند دراستو الطمب 
مقدـ ىذا الطمب، وفعبل في  االحتياجات اإلنمائية والمالية والتجارية والفردية لمعضو

مف طرؼ  2003قدـ طمب إلى مجمس السمع لتمديد الفترة االنتقالية حتى  2001
كسيؾ، باكستاف، الفيميبيف، رومانيا، تايبلندا، ووافؽ األرجنتيف، كولومبيا، ماليزيا، الم

 3مجمس السمع عمى ىذا الطمب.

 حتماؿ استغبلؿ بعضااالستغبلؿ الفترة االنتقالية: منع  تطبيؽ مبدأ عدـ التحايؿ أو -
تحايميا بفرض تدابير جديدة لتقيد االستثمار في مجاؿ االستثمار، خبلؿ الفترة  أوالبمداف 

                                           
1- BERANGERE taxil, op cit, p 114. 
2- voir JACQUES SANTER, pour un ordre économique mondial plus cohérent, édition 
Apogée, France, 1998,p 138. 
3-DOMINIQUE Carreau, PATRICK Juillard, op cit, p 181. 
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أف يعدؿ خبلؿ الفترة  عمى أنو ال يجوز ألي عضو 3فقرة  5ميو المادة االنتقالية نصت ع
االنتقالية أي مف إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة قاـ باإلخطار عنيا والتي كانت 
سائدة عند نفاذ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة بحيث يزيد مف درجة عدـ تطابقيا مع 

ع اتفاؽ خضوع إجراءات االستثمار التي أدخمت قبؿ أحكاـ االتفاؽ، ولمنع أي تحايؿ من
يوما مف تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة العالمية لمتجارة ألحكاـ الفترة  180ماال يقؿ عف 

 1مف اتفاؽ. 2فقرة  5و 3االنتقالية المنصوص عمييا في المادة 
يـ عمى تطبيؽ نفس إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة، المطبقة عمى استثمار القد -

عمى أنو يجوز  5فقرة  5االستثمار الجديد خبلؿ الفترة االنتقالية: نصت عميو المادة 
لمدوؿ األعضاء حتى ال يسئ لمشركات القائمة الخاضعة إلجراء االستثمار يتصؿ 
بالتجارة، تطبيؽ نفس اإلجراءات عمى االستثمار الجديد تشبو منتجات الشركات القائمة 

يـ، وىذا لتوحيد ظروؼ المنافسة بيف االستثمار الجديد والقديـ وىذا بموجب االستثمار القد
 2مف خبلؿ الفترة االنتقالية ويتـ إلغاء ىذه اإلجراءات حتى بعد الفترة االنتقالية.

مف اتفاؽ  7إنشاء لجنة مختصة بتدابير االستثمار المتصمة بالتجارة: نصت عميو المادة  -
ر االستثمار المتصمة بالتجارة، وىي تضـ كافة تريمس عمى إنشاء لجنة معنية بتدابي

أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة ويتـ انتخاب الرئيس ونائبو مف طرؼ المجنة مرة كؿ 
حيث تراقب تنفيذ االتفاؽ وترفع تقريرىا  عمى طمب أي عضو ابناء سنة عمى األقؿ، أو

شاور في المسائؿ ذات سنويا إلى مجمس التجارة السمع وتفسح المجاؿ أماـ األعضاء لمت
 3الصمة باختصاصيا.

                                           
 .129سابؽ، ص  مصطفى سبلمة، منظمة العالمية، مرجع -1
الدار الطبعة الثالثة،(،1994 -1947أسامة المجنوب، الجات ومصر والبمداف العربية مف ىافانا إلى مراكش ) -2

 .115، ص 2002المصرية المبنانية، القاىرة، 
 .89بمعوج بولعيد، مجمة شماؿ إفريقيا، مرجع سابؽ، ص  -3
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مف االتفاؽ عمى أف تطبؽ  8المشاورات وتسوية المنازعات والمراجعة: نصت المادة -
عمى المشاورات وتسوية  1994مف اتفاقية الجات لعاـ  23و 22أحكاـ المادتيف 

وات سن 5فقد نصت عمى مراجعة االتفاؽ في موعد ال يتجاوز  9المنازعات، أما المادة 
 1مف تاريخ بدأ سرياف اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة.

سنوات عمى تنفيذ اتفاقية انشاء المنظمة العالمية لمتجارة ويرفع  5بعد مضي أقؿ مف 
الى المؤتمر الوزاري في المنظمة التعديبلت التي انتيت الييا المراجعة ويقرر مدى 

 سياسة المنافسةمبلءمة شروط االتفاقية، شروط سياسة االستثمار و 

 الفرع الثالث

 من االستثناءاتاالستفادة 
أقر اتفاؽ إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة مجموعة مف استثناءات بعضيا يتعمؽ 

البمداف  األعضاء وىيالبمداف  األعضاء والبعض األخر يقتصر عمى بعضالبمداف  بكؿ
 النامية.

مف اتفاؽ  3نصت عميو المادة : األعضاءن البمدا أوال: االستثناءات المقررة لكل
حسب  1994كؿ المقررة في اتفاقية الجات لعاـ  االستثناءات طبؽ:"ال تنتريمس عمى أنو 

يعني تطبيؽ االستثناءات المقررة في كؿ  وىو "،االقتضاء عمى أحكاـ االتفاؽ الحالي
قية مراكش المنشأة لممنظمة االتفاقيات المتعمقة بالتجارة السمع الواردة في الممحؽ أ مف اتفا

العالمية لمتجارة، ولكف يشترط أف يكوف تطبيؽ ىذه االستثناءات حسب االقتضاء وىذا ما 
 .1994يؤكد ضرورة الحد مف تطبيؽ االستثناءات المقررة في نطاؽ الجات لعاـ 

                                           
1-Dominique carreau, PATRICK Julliard, op.cit, p 183. 
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دوؿ مف اتفاؽ تريمس لم 4حسب المادة : ثانيا: االستثناءات المقررة لمدول األعضاء النامية
لغاء القيود الكمية، أي  األعضاء النامية يجوز الخروج عف مقتضى مبدأ المعاممة الوطنية وا 

 مف االتفاؽ وذلؾ بشرطيف: 2عدـ تطبيؽ المادة 
 أف يكوف ذلؾ بصفة مؤقتة ليس بصفة دائمة، -
أف يكوف بغرض مواجية األوضاع المتعمقة بحدوث األزمات، ترتب فييا خمؿ في ميزاف  -

، المتعمقة بميزاف 1947مف اتفاقية الجات لعاـ  18وىذا مع احتراـ المادة المدفوعات، 
المدفوعات  المدفوعات واإلعبلف الخاص باإلجراءات التجارية المتخذة ألغراض ميزاف

 1979.1نوفمبر  28المعتمد في 
تجارية حرة او  منطقةفي إقامة  وتتممؿ المنظمةال حاجة لموافقة أعضاء  االستثناء -

جمركية بيف الدوؿ دوف السوؽ المشتركة واالتحاد االقتصادي، كما أف  اتحادات
 رعاية. األكثرالتفضيبلت التي تتمتع بيا الدوؿ النامية تكوف مستثناة مف شرط الدولة 

ىي التي  تخص  عمييااالستثناءات التي تحتاج إلى موافقة أعضاء المنظمة  -
والتي  5رقـ  االتفاقيةمف  25في المادة والتي تمت الموافقة عمييا  االقتصادية التكتبلت
2االقتصادية. التكتبلتالدخوؿ في مفاوضات  نيةإخطار المنظمة قبؿ  وجوبتخص 

                                           
 .129مصطفى سبلمة، قواعد الجات، مرجع سابؽ، ص  -1
، مجمة شماؿ إفريقيا، -2 عياش قويدر، ابراىيمي عبد اهلل، آثار االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة بيف التفاؤؿ والتشاـؤ

 .83-50ص   ، ص2005، ماي 2عدد 
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تضمف اتفاؽ االستثمار  المرتبط بالتجارة عدة أحكاـ تتعمؽ بااللتزامات الممقاة عمى 
عاتؽ أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة سواء البمداف المتقدمة أو البمداف النامية وكذا الحقوؽ 

وعمى اعتبار أف تنفيذ تمكؾ االلتزامات  ، (المبحث االولالتي تتمتع بيا، والواجبة التطبيؽ )
نظاـ  والتمتع بتمؾ الحقوؽ قد يشوبيا التطبيؽ السميـ، االمر الذي يولد خبلفات، فقد تـ وضع

نما لكؿ مجاالت التجارة الدولية  محكـ لتسوية الخبلفات ليس بالنسبة لمجاؿ االستثمار، وا 
 .(المبحث الثاني)
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 المبحث األول

آثار اتفاق االستثمار المتصل بالتجارة في المنظمة العالمية 
 لمتجارة

 " تريمس" يكسبإف إلغاء بعض إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة بموجب اتفاؽ    
المتقدمة العديد مف الحقوؽ، كما أف ليذه اإلجراءات آثار سمبية عمى التجارة، ألنيا البمداف 

اعتبرت تشجيع لئلنتاج غير المتكافئ مف خبلؿ تحرير ىذا المجاؿ. حيث أف ىناؾ بعض 
 المكاسب التي يمكف أف تتحصؿ عمييا دوؿ األعضاء النامية وأقؿ نموا مف ىذا التحرير.

األعضاء البمداف  تمتـز بيا بدرجة أولىسولكف ىذه الحقوؽ ال تحجب االلتزامات التي 
ميـ، كوف أف اإللغاء ليذه الالنامية و األقؿ نموا مف جراء ىذا التحرير لقطاع حساس و 

حماية لممصالح الوطنية لمدوؿ النامية واألقؿ نموا ستقع عمييا  تشكؿاإلجراءات التي كانت 
التي ىي في طور االنضماـ ومنيا البمداف  ستؤثر سمبا عمييا، كما أنو حتىالتزامات التي 

 (1)الجزائر سوؼ تتأثر بيذا االتفاؽ.

وعمى العموـ، فقد تضمف اتفاؽ االستثمار في إطار المنظمة العالمية لمتجارة جمالة مف 
 مطمبالقوؽ )(  ينتج عنيا سمسمة مف الحالمطمب األولااللتزامات البد مف التوقؼ إلثارتيا )

 . (ثانيال

 

 

 
                                           

مجمة السياسة الدولية،  ،«وحة، القضايا والمكاسبمؤتمر المنظمة العممية لمتجارة في الد»رضا محمد ىبلؿ،  - 1
 .225- 190، ص ص 202، يناير 147العدد
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 المطمب األول

 األعضاء في اتفاق االستثمار المتصل بالتجارةالبمدان  حقوق
 

(، أف اليدؼ مف وراء ىذا االتفاؽ ىو إلغاء TRIMSجاء في ديباجة اتفاؽ تريمس )
بعض إجراءات االستثمار التي تسبب آثار مقيدة ومشوىة لمتجارة، وىو ما يساعد عمى 

مار عبر الحدود مف أجؿ زيادة النمو االقتصادي لكؿ الشركاء التجارييف تسيير االستث
 النامية واألقؿ نموا، وىذا في إطار حرية المنافسة.البمداف  وبالخصوص ىنا

وىذا يعني أف إدماج وتحرير االستثمارات األجنبية المتصمة بالتجارة ستجمب مكاسب      
 عمىاألقؿ نموا ولكف بنسب متفاوتة، وبدرجة أكبر  عدة بالنسبة لمدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية

تتمتع بإمكانيات ىائمة في ىذا المجاؿ، كما البمداف  المتقدمة وىذا راجع إلى أف ىذهالبمداف 
العربية والدوؿ النامية قدمت عدة تنازالت وحوافز تجسد ذلؾ في البمداف  أنو الكثير مف

نبي ىذا فيما يخص الحقوؽ التي يمكف أف إصدار قوانيف االستثمار قصد جذب الماؿ األج
جنبية مف خبلؿ تطبيؽ اتفاؽ األعضاء مف جراء تحرير االستثمارات األالبمداف  تحظى بيا

 .تريمس

 فرعال) المتقدمة في اتفاؽ تريمسالبمداف  قصد التوضيح، سوؼ نتعرض إلى حقوؽ  
، ومدى تأثر الجزائر (يثانالفرع ال) األقؿ نموا في اتفاؽ تريمسالبمداف  ثـ حقوؽ (ولاأل 

 (1).(ثالثالفرع ال) باتفاؽ تريمس

 
 

                                           
1  - Voir BERANGERE taxil, op.cit, p 111 
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 الفرع األول

 االسثمار المتقدمة في اتفاقالبمدان  حقوق

ى األسواؽ األجنبية مف يمثؿ االستثمار الدولي بالنسبة لمدوؿ المتقدمة وسيمة لمنفاذ إل
اؿ األجنبي، تحرير تمؾ األسواؽ بإلغاء جممة مف الصعوبات التي يواجييا الرأسم خبلؿ

البمداف  المتقدمة فيالبمداف  سوؼ تحظى بحقوؽ عديدة وتأخذ شكؿ مكاسب تتمتع بيا
 المتخمفة ومف ىذه الحقوؽ نذكر أىميا:

منح المستثمر األجنبي الحرية في عممية اإلنتاج وتحقيؽ أرباح بمستوى عالي، مع  -1
والحؽ في استيراد كافة تطبيؽ اتفاؽ تريمس سيتمتع المستثمر األجنبي بحرية كبيرة ، 

االحتياجات التي تستمـز عممياتو اإلنتاجية مف دوف قيود ودوف شرط المكوف المحمي، الذي 
يمزمو أف يستخدـ منتجات محمية ووطنية في إنتاجو المحمي، وباإلضافة أف لو الحؽ قي 
تصدير منتجات دوف االلتزاـ بتخصيص حصة محددة لمسوؽ المحمي أو التصدير وغيرىا 

 لبلستثماراتمف القيود التي وضعيا اتفاؽ تريمس، في الممحؽ الخاص بو وىو ما سيمنح 
األجنبية العمؿ بأكثر حرية في البمداف المضيفة ليذه  االستثمارات األجنبية وتحقيؽ أرباح 

 .(1)ضخمة في ىذه البمداف

زيادة حجـ االستثمارات األجنبية وتحقيؽ أرباح ضخمة كفوائد عف تمؾ  -2
 االستثماراتستثمارات المنجزة، إف تطبيؽ اتفاؽ تريمس يؤدي حتما إلى زيادة حجـ اال

بالمقارنة بما كانت عميو في السابؽ يتجمى ذلؾ في زيادة حجـ معدالت النمو الناتج المحمي 

                                           
 .106، ص 2005عبد الواحد العفوري، العولمة والجات، التحديات والفرص، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي القاىرة،  - 1
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الشركات المتعددة اإلجمالي وخصوصا بالنسبة لمدوؿ المتقدمة نتيجة فسح المجاؿ أماـ 
 .(1)اؽ نشاطيا في العالـ الثالثتوسيع نط الجنسيات و

المساواة في المعاممة بيف االستثمارات األجنبية والوطنية تطبيؽ ىذا المبدأ في  -3
مجاؿ االستثمارات األجنبية سيمنح لممستثمر األجنبي الحؽ في حصوؿ عمى نفس المعاممة 

ر مشاريعو مستثمر األجنبي مف تطويا المستثمر الوطني وىذا ما سيمكف الالتي يحظى بي
المحمي بمقارنة بما كاف عميو قبؿ تحرير ىذه االستثمارات  إنتاجواالستثمارية وزيادة حجـ 
المضيفة مف خبلؿ سمطاتيا العمومية لمحد مف حركية شركات البمداف  مف القيود التي تضعيا

 .(2)األجنبية

يمة المنجزة المساواة في ظروؼ المنافسة بيف االستثمارات األجنبية الجديدة والقد -4
المضيفة ليذه االستثمارات، سمح اتفاؽ إجراءات االستثمار المتصمة بالتجارة البمداف  في

االستثمار  إجراءاتإلغاء بألعضاء المنظمة العالمية لمتجارة خبلؿ الفترة االنتقالية المحددة 
التي تنتج ؽ االستثمارات األجنبية الجديدة ح كذلؾ اإلجراءاتالمقيدة لمتجارة بإتباع ىذه 

منتجات مماثمة لمشاريع االستثمارات القائمة مف قبؿ، ألف مف الممكف أف تأتي شركة أجنبية 
جديدة بعد نفاذ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة وتستقر داخؿ بمد مف بمداف األعضاء بغرض 
ممارسة نشاطا استثماريا متصبل بالتجارة في السمع، في ىذه الحالة سوؼ تخضع ىذه 

البمد،  االستثمارية المطبقة عمى شركات استثمارية القائمة في نفس اإلجراءاتركة لنفس الش
جعؿ ظروؼ المنافسة بيف ىذه الشركات مشروعة، ويتـ فيما بعد إلغاء مثؿ  وىذا بغرض 

 ىذه القيود عمى المشروعات القائمة والجديدة في المدة ذاتيا تـ تحديدىا في اتفاؽ تريمس

                                           
  53ابؽ، ص إبراىيـ العيساوي، مرجع س - 1

2  - Voir: WILIAM j., davery, , p111 
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سنوات بالنسبة لمدوؿ  7سنوات بالنسبة لمدوؿ النامية، و 5لمدوؿ المتقدمة وبسنتيف بالنسبة 
 .(1)أقؿ نموا

إزالة كافة العقبات البيروقراطية تجسيدا لمشفافية والتوجيو واإلعبلـ وتسييؿ  -5
اإلجراءات اإلدارية، فالكثير مف ىذه القيود التي تـ إزالتيا بالنسبة لبلستثمارات األجنبية في 

برنامج االستقرار والتكيؼ الييكمي التي نفذتيا  مف خبلؿمنظمة العالمية لمتجارة في إطار ال
 .(2)العربيةالبمداف  العديد مف

الرئيسية لممنظمة والمجاف الفرعية، كما يحؽ ليا المشاركة  األجيزةالتمثيؿ في كافة -6
ويتـ في ىذه  في مختمؼ اجتماعات المنظمة التي مف خبلليا تستطيع الدفاع عف مصالحيا،

 .(3)االجتماعات صياغة قواعد التجارة العالمية في سمع وخدمات

حؽ المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي في حالة نشوب نزاع بيف الشركات  -7
بالتزاماتيا، فينا  األخيرةالمتعددة الجنسيات والدوؿ المضيفة لبلستثمار نتيجة إخبلؿ ىذه 

حسب الشروط المنصوص  CRDIوية منازعات االستثمارينعقد اختصاص المركز الدولي لتس
 18في   B.Mعمى اتفاقية البنؾ العالمي  ابناء 1965عمييا في اتفاقية واشنطف في سنة 

 1965.4مارس 

 

 
                                           

مكتب عربي  ،سمير عبد  العزيز، التجارة العالمية والوثيقة الختامية بيف انتياء الجات وقياـ المنظمة العالمية لمتجارة - 1
 .157، ص2006الحديث، اإلسكندرية، 

 .140ص ،إبراىيـ العيساوي، مرجع سابؽ - 2
، 2002الطبعة األولى، دار النشر والتوزيع واإلعبلف، ليبيا، ،القانوني لمنظمة التجارة العالميةسرير سعيد، النظاـ  - 3

 .436ص
"، أثر شرط تسوية منازعات عقد االستثمار عمى اختصاص المركز الدولي بناء عمى اتفاقية دوليةقبايمي طيب، " - 4

 .272 -271 ، ص ص2009، 2المجمة النقدية لمقانوف والعمـو السياسية، عدد 
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 الفرع الثاني

 االستثمار اتفاقاألقل نموا في لنا مية و االبمدان  حقوق

وأقؿ نموا عمى االستثمارات  الناميةالبمداف  الكثير مف القيود التي كانت تضعيا فإ
وبتحرير ىذا المجاؿ سوؼ يؤدي البمداف  األجنبية ينجـ عنيا عرقمة نشاط االستثمار في ىذه

النامية وأقؿ نموا، ونقؿ البمداف  إلى جمب المزيد مف التكنولوجيا والخبرات المتطورة إلى
 ليا جراء تحريرىا بةحؽ بالنسالمضيفة لبلستثمار يعتبر البمداف  هالتكنولوجيا إلى ىذ
 . كنتيجة ليذا األخير ستستفيد بجممة مف الحقوؽ التالية :(1)لبلستثمارات األجنبية

االستفادة مف التقنية المتقدمة المتوفرة لدى المستثمريف األجانب تشجيع االستثمار  -1
ة النامية ومنيا العربية، سوؼ ينتج عنو تنمية بعض قطاعاتيا االقتصاديالبمداف  في بعض

السيما قطاع الصناعة مف خبلؿ االستفادة مف التقنيات المتطورة والمعاصرة وىو حؽ لمدوؿ 
النامية بإصدار تشريعات تتضمف امتيازات وحوافز وىي البمداف  النامية وفي سبيؿ ىذا قامت

، التي تتمثؿ في إمكانية المجوء إلى تشكؿ حقوؽ وضمانات بالنسبة لممستثمريف األجانب
 .(2)لحؽ في التعويض العادؿ، المساواة مع المستثمر األجنبيالتحكيـ، ا

مف طرؼ  إعبلميامدوؿ المضيفة لبلستثمار الحؽ في في سبيؿ نقؿ التكنولوجيا ف -2
الشركات المتعددة الجنسيات عف مخططاتيا لتتأكد مف أنيا تنسجـ مع مخططاتيا التنموية 

                                           
عمي إبراىيـ، منظمة التجارة العالمية، جولة األوروغواي وتقنيف نيب ثروات العالـ الثالث، دار النيضة العربية،  - 1

 .134، ص 1997القاىرةػ، 
مؤسسات شباب الجامعة، جامعة الزقازيؽ،  ،عصاـ نور سرية، دوؿ العالـ النامي وتحديات القرف الحادي والعشريف - 2

 .134، ص2006ية، اإلسكندر 
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يعيا، وتعطي األولوية لميد العاممة وحتى يتسنى ليا كذلؾ مشاركة ىذه الشركات في مشار 
 .(1)الوطنية، ومواد األولية المحمية وكذا المموليف المحميف

االستفادة مف اإلعفاءات الخاصة بالدوؿ النامية التي تمس عدة جوانب ومنيا  -3
سنوات ويكمف أف  5اجراءات االستثمار المتصؿ بالتجارة وبأحكاـ ميزات المدفوعات إلى 

 .(2)ات بطمب مف المعنيسنو  7تصؿ إلى 

تخمص االستثمارات المحمية مف بعض القيود التي كانت تخضع ليا في الخارج  -4
البمداف  النامية وأقؿ نموا لـ تكف حكرا عمييا فقط بؿ حتىالبمداف  ألف القيود التي تضعيا

المتقدمة تستعمميا، وىذا ما جعؿ االستثمارات العربية خاصة تتعرض لمخاطر وصعوبات 
. ولكف (3)تزايدة في األسواؽ االستثمارية الرئيسية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكيةم

بموجب اتفاؽ تريمس تـ إلغاء كافة القيود االستثمارية خبلؿ سنتيف بالنسبة لمدوؿ المتقدمة 
 .(4)بعد بدء نفاذ اتفاؽ تريمس

تمكف ىذه الشركات األجنبية توفير مناصب عمؿ لميد العاممة المحمية فميا األولوية حتى ت -5
النامية واألقؿ نموا وىي معروفة أنيا منخفضة التكمفة البمداف  مف الدخوؿ إلى أراضي

 .(5)الناميةالبمداف  وبالتالي إمكانية التقميؿ مف مشكمة البطالة في ىذه

 

 

                                           
 .137قادري عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص - 1
 .137ناصر دادي عدوف، متناوي محمد، مرجع سابؽ، ص - 2
 .255أسامة المجذوب، مرجع سابؽ، ص - 3
إبراىيـ العيساوي، الغات وأخواتيا، النظاـ الجديد لمتجارة العالمية ومستقبؿ التنمية العربية، مركز الدراسات الوحدة  - 4

 .84، بيروت، لبناف,سنة ، ص3العربية، ط
 .125عمي إبراىيـ، مرجع سابؽ ص - 5
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 الثالث الفرع

 االستثمار باتفاقمدى تأثر الجزائر 
نضماـ إلى االتفاؽ العاـ لمتعاريؼ الجمركية االبالفعؿ  إف الجزائر التي كانت ترغب

ؤلسباب تتعمؽ بالسياسة الداخمية التي ال تنسجـ مع المنظمة، لو  1987والتجارة رسميا سنة 
 5إلى المنظمة العالمية لمتجارة و في عدـ استفادتيا مف فترة  االنضماـكاف سببا في تأخر 

اخمية بما يتوافؽ مع قواعد المنظمة، سنوات لمدوؿ النامية مف أجؿ تعديؿ تشريعاتيا الد
ال تزاؿ المفاوضات جارية  2015نحف وفي سنة  ،فالجزائر قامت بتعديؿ منظومتيا التشريعية

الحقوؽ التي ىي  االستفادة بجممة مفلبلنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة وذلؾ في سبيؿ 
 كاآلتي:

ستثمار األجنبي بدال مف حؽ الجزائر في الحصوؿ عمى مصادر التمويؿ مف اال-1
شبح المديونية الخارجية ألف االستثمار  إلبعادقصد المجوء الى االستدامة  القروض األجنبية

ولتجنب  األجنبيوسيمة مف وسائؿ التمويؿ وىي  تختمؼ عف االقتراض يعتبر األجنبي 
ينيات نتيجة مشكمة المديونية وأعباءىا مثمما وقع في عقد الثمانيات إلى غاية منتصؼ التسع

المضيفة لبلستثمار البمداف  األجنبي يجنب االستثمارالمديونية الخارجية الضخمة كما أف 
دفع أعباء أو أي مصاريؼ بؿ عمى الشركات االستثمارية دفع الضرائب المختمفة عمى 

نشاء مشاريع   استثماريةاألرباح المستحقة سوؼ يمكف الدولة الجزائرية مف التوسع وا 
 .(1)جديدة

رية وتسويقية يمختمؼ المعارؼ والتكنولوجيا التس عمى حؽ الجزائر في حصوؿ -2
ا إلى البمداف النامية منيا يأىـ قناة لنقؿ التكنولوجىياالستثمارات االجنبية المباشرة  وغيرىا.

الجزائر عف طريؽ المشاريع الممموكة لممستثمر األجنبي أو مشتركة مع رأسماؿ الوطني العاـ 
                                           

 .97-77مرجع سابؽ، ص ص ، «واقع االستثمار األجنبي وعوائقو في الجزائر»ناصر مراد،  - 1
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ي أي مجاؿ مف مجاالت الصناعات سواء استراتجية أو تحويمية عف طريؽ أو الخاص ف
 .(1)جمب الميارات و الخبرات العالية مف خبلؿ احتكاؾ الشركات الوطنية باألجنبية

الحؽ في استفادة مف تقميص مف حجـ العقبات التي يعترض ليا المستثمر الجزائري  -3
ى عمى األخرالبمداف  ات التي كانت تفرضياالمقيـ في الخارج ويتخطى العراقيؿ واإلجراء

 .(2)المستثمر الجزائري في الخارج مف خبلؿ انضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة

حؽ المستثمريف الجزائرييف في استئصاؿ جميع المعامبلت التميزية وكذا تحسيف  -4
المستثمريف األجانب المنتوج المحمي بتوفير جو مف المنافسة العادلة والمشروعة  بينيـ وبيف 

 .(3)وباالحتكاؾ بالمنتجات العالمية لتحسيف المنتوج الوطني في األسواؽ المحمية

 المطمب الثاني

 التزامات األعضاء في اتفاق االستثمار المتصل بالتجارة
مثمما تتمتع الدولة األعضاء في اتفاؽ االستثمار المتصؿ بالتجارة بمزايا وحقوؽ فتقع 

فيي تمتـز بتطبيقيا وعدـ التعدي عمييا وىذه  TRIMSمحددة في اتفاؽ عمييا التزامات 
المتقدمة والدوؿ النامية وأقؿ البمداف  االعضاء بدوف استثناء منياالبمداف  االلتزامات تقع كؿ

نموا والدوؿ التي ترغب في انضماـ إلى ىذا االتفاؽ ىذا في سبيؿ تمتعيا بجممة الحقوؽ 

                                           
دار  محمد عبد العزيز عبد اهلل، االستثمار األجنبي المباشرة في البمداف اإلسبلمية عمى ضوء االقتصاد اإلسبلمي، - 1

 .112، ص 2005النقاش لمنشر والتوزيع، األردف عماف، 
مجمة  ،«بعث االستثمارات األجنبية في إطار الشراكة األرومتوسطية )حالة الجزائر(»قصاب سعدية، صديقي مميكة،  - 2

 .72، 57ص 2008، مارس 04تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، مجمة شيرية، العدد 
عولمة، إشكالية الموازنة بين تحقيق النمو المتوازن واتصال الفقر وضمان الرفاه التنمية وال»حسيف رحيـ، - 3

مجمة االقتصاد و مناجمنت )الفقر والتعاوف(، كمية العمـو االقتصادية والتسيير، جامعة أبوبكر بمقايد تممساف، « االجتماعي
 .230 -213، ص ص 2003، مارس 02عدد 
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في ىذا المطمب الثاني سنتناوؿ بدراسة  (1)ـز بجممة مف التزاماتالسالفة الذكر يجب أف تمت
 ، االلتزامات التي ستمتـز بيا(فرع أولال)المتقدمة البمداف  ىذه التزامات التي ستمتـز بيا

التي تريد البمداف  وااللتزامات التي ستمتـز بيا (ثانيالفرع ال)النامية وأقؿ نموا  البمداف 
 .(فرع ثالثال)المية لمتجارة إلى المنظمة الع انضماـ

 

 الفرع األول

 االستثمار األعضاء في اتفاقالمتقدمةالبمدان  التزامات
متنع عف ممارسة أي ضغط أو نفوذ يالعضو في اتفاؽ تريمس أف البمداف  مف واجب

األعضاء مف خبلؿ التكفؿ باستقبللية ممارسة وظائفيـ البمداف  عمى موظفي المنظمة وممثمي
المتقدمة البمداف  نفيذ مضموف اتفاقية تريمس، نظرا لمطاقة واإلمكانيات التي تممكياالمتعمقة بت

في مجاؿ االستثمارات مثؿ الياباف والواليات المتحدة  بامتبلكيا ألكبر عدد مف شركات 
المتعددة الجنسيات يجعميا ىي وغيرىا المسيطر عمى مجاؿ االستثمار وتنفيذ االتفاؽ المتعمؽ 

 العمـو تتمثؿ ىذه االلتزامات في: وعمى .(2) بو

المتقدمة باستخداـ مستمزمات في إنتاجيـ ما يكوف                           البمداف  التزاـ مستثمري -1
المضيفة لبلستثمار وفي حالة االستيراد يقوـ بما يتناسب مع صادرتو مف البمداف  متوفر في

 .(3) النامية.ف البمدا منتجات نيائية حتى ال يضر باقتصاديات

                                           
 . 35حاج رابح نورة، مرجع سابؽ، ص  - 1
 ،2007محمد عمرو حماد أبودوح، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات البمداف النامية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، - 2

 .107 -106ص
 .112عمرو حممي، مرجع سابؽ، ص - 3
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عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ المضيفة لبلستثمار فميا الحرية في سف قواعد  -2
جراءات قصد تنظيـ االستثمار  .(1)األجنبي عمى إقميميا لحماية مصالحيا االقتصادية وا 

التي ىي في طور انضماـ إلى البمداف  بدعـ األوروبي دوؿ االتحادالتزاـ ال -3
العالمية لمتجارة نذكر منيا كالدولة الجزائر في مجاؿ الخبرة والتأىيؿ واالستثمار المنظمة 

ودعـ الخوصصة بعد التوصؿ إلى اتفاؽ مع الشراكة مع االتحاد األوروبي مع جزائر 
 .(2)2001ديسمبر 

 الفرع الثاني

 االستثمار النامية وأقل نموا األعضاء في اتفاقالبمدان  التزامات

تكييؼ قوانينيا وتشريعاتيا الوطنية الخاصة بالتجارة بلة عضوة التزاـ عمى كؿ دو يقع 
بتنازؿ عف جزء مف حريتيا بإلغاء  األجنبيةالخارجية بالخصوص تحرير مجاؿ االستثمارات 

 اتالقيود االستثمارية عف طريؽ سف وتشريع قوانيف تدعـ ذلؾ بعدـ فرض قيود عمى وارد
ؿ مجموعة القواعد والموائح المختمفة  واالجراءات التي مف خبل الشركات المتعددة الجنسيات

العديد   تنظـ أسموب التعامؿ مع االستثمارات األجنبية المباشرة ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تقرير
مف المزايا والحوافز لجمب تمؾ االستثمارات وتوجيييا الى مجاالت معينة تتمتع باألولوية 

 .(3)لمحمية لمدولةالخاصة وفقا لممخطط وبرنامج التنمية ا

واجب عمى أي دولة تريد انضماـ إلى ىذا االتفاؽ المتعمؽ باستثمار المتصؿ  -1
جراءاتيابالتجارة أف تطور تجارتيا الخارجية أف تكيؼ قوانينيا  وفؽ الجيود الدولية لتحرير  وا 

                                           
، مجمة «الجات والطريق الى المنظمة العالمية لمتجارة آثارىا عمى اقتصاديات البمدان العربية»خالد سعد زغموؿ،  -1

 .157، ص1996، يونيو 02الحقوؽ، العدد
 .182ناصر دادي عدوف، متناوي محمد، مرجع سابؽ، ص -2
،  1997عمر ىاشـ محمد صدفة، ضمانات االستثمارات االجنبية في القانوف الدولي، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، - 3

 .109ص 
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تأسيس منو اتفاقية  5فقرة  16التجارة العالمية، وكذا وفؽ نتائج جولة أروغواي في المادة 
 .(1)المنظمة العالمية لمتجارة

حفظات عمى أي ال تستطيع أي دولة راغبة في انضماـ إلى ىذا االتفاؽ ابتداء ت -2
التجارية أي حكـ متعمؽ  تأسيس المنظمة العالمية وال عمى القواعد حكـ مف أحكاـ اتفاؽ

 .(2)التفاقيةفي الحدود التي تنص عميو ا إالّ  األطراؼات التجارية المتعددة باالتفاق
فتح باب المنافسة عمى مصراعيو بيف االستثمارات الوطنية واألجنبية بحيث  -3

يتضمف اتفاؽ االستثمار أحكاما تتعمؽ باالستثمار وسياسات المنافسة، وكذا السياسات 
االستثمارية لمشركات الدولية والممارسات غير المنصفة والمخمة بشروط المنافسة مف 

 .(3)جانبيا
المضيفة لبلستثمارات كالدوؿ النامية باستقرار التشريعي والتنظيمي البمداف  زاـالت -4

 .(4)إال في حالة استثنائية كقوة قاىرة أو طمب المستثمر ذلؾ
عدـ المجوء إلى التأميـ عمى المشاريع التي تمتمكيا الشركات المتعددة الجنسيات  -5

البمداف  لة المجوء إلى التأميـ فعمىمعينة مف رأسماليا وفي حانسبة كمية أو تحوز عمى 
التعويض كامؿ وعادؿ جراء ـو بتعويض ىذه الشركات األجنبية بالمضيفة لبلستثمارات أف تق

 .(5)ىذا التأميـ

 

                                           
 .133، صسابؽ مرجع،  عمر ىاشـ محمد صدفة - 1
 .133المرجع نفسو، ص - 2
 .135عمي إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  - 3
(، مذكرة لنيؿ OTAالعايب عبد العزيز، النظاـ االتفاقي في مجاؿ االستثمار )نموذج اتفاقية أوراسكـو تيمكـو الجزائر،  - 4

 -2OO8شيادة الماجستير في القانوف، تخصص: قانوف العاـ لؤلعماؿ، جامعة عبد رحماف ميرة، بجاية، كمية حقوؽ ،
 .36، ص2009

 .116-115، ص1999ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عميوش قربوع كماؿ، قانوف االستثمارات في الجزائر - 5
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 الفرع الثالث

 اتفاق االستثمارنضمام إلى مرحمة المفاوضات لال التي ىي في البمدان  التزامات
 نموذجا الجزائر

خبلؿ السبعينات والثمانيات لـ تيتـ باالستثمار األجنبي المعروؼ أف الجزائر إف 
حاجياتيا المالية مف النقد لسد الستدانة مف الدوؿ االجنبية المباشر بحيث كانت تقـو با

خطورة االعتماد عمى الديوف الخارجية فحاولت  ؾادر تـ إألجنبي ومع نياية الثمانيات ا
لمباشر لمالو مف أىمية بالغة ولذا دخمت االىتماـ بجمب واستقطاب االستثمار األجنبي ا

الجزائر في بداية التسعينات مرحمة إصبلحات عميقة وكثيفة شيدىا االقتصاد الجزائري تمييد 
البحث عف شركاء اقتصادييف أجانب  إطارتدخؿ في  األطراؼالعبلقات اقتصادية متعددة 
مف نظمة العالمية لمتجارة مات الاتفاق العالمي خاصة ما أفرزتوبغية اندماج في االقتصاد 

ساىمت في زيادة  األمواؿاتفاقيات تتعمؽ بالتحرير االستثمارات األجنبية وحرية انتقاؿ رؤوس 
عممية التنمية  اشر عمى المستوى العالمي ومساىمتو فيالمب األجنبيأىمية االستثمار 

 .(1)االقتصادية

ار في الجزائر قدمت جممة المنشودة مف تحسيف مناخ االستثم األىداؼمف أجؿ تحقيؽ 
التشريعي والتنظيمي المتعمؽ باالستثمار األجنبي  اإلطارمف االلتزامات، فعمت عمى تحسيف 

تجسد في وضع قوانيف عديدة قد  (2)المباشر وىذا تمييدا النضماميا لمنظمة العالمية لمتجارة
 .وفي ىذا االطار نذكر لتطور االستثمار وترقيتو

                                           
 .82، 77ناصر مراد، مرجع سابؽ ص - 1
 .57قصاب سعدية، صديقي مميكة، مرجع سابؽ، ص - 2
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المتعمؽ  طبقا لقانوف1990تصادىا عمى رأسماؿ أجنبي عاـ فتحت الجزائر اق - 1
المتضمف إلى  (1)1990أفريؿ  10المؤرخ في  10-90بالنقد والقرض الصادر تحت رقـ 

جانب المعامبلت النقدية والبنكية وسوؽ الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ أحكاما تتعمؽ 
 83تومادفي نص  ، حيث ـالمعدؿ والمتم 11-03الممغى باالمر األجنبية  باالستثمارات

 (2)"يمكن الترخيص بالمساىمات األجنبية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكميا القانون الجزائري"
 وأىـ االلتزامات التي أقر بيا قانوف في شكؿ مبادئ: 

 مبدأ تحويؿ رؤوس االمواؿ. -
 . قيـ وغير المقيـمبدأ المساواة بيف المستثمريف الم إقرار -
 إقرار مبدأ حرية االستثمار األجنبي المباشر في مختمؼ المجاالت المرخص بيا. -
 .(3)المتعمقة بأغمبية رأسماليا المحمي في الشركات المختمطة األحكاـ إلغاء -
المتعمؽ  1991عاـ  21-91: صدر تحت رقـ 1991ـ قانوف المحروقات لعا -2

الخاص بالمحروقات، والذي سمح لمشركات  14-86بالنفط والغاز والمعدؿ لمقانوف رقـ 
صادؽ البرلماف عمى  1995، وفي (4)البترولية األجنبية االستثمار في قطاع المحروقات

المتعمؽ  28/04/2005 المؤرخ في 05/07القانوف الجديد لممحروقات بمقتضى القانوف رقـ 
والذي منح المستثمريف األجانب حوافز ومزايا تجعمو يفضؿ االستثمار في ىذا  بالمحروقات

جانب، بدؿ أف تكوف محطة أنظارىـ القطاع، وحوؿ الجزائر إلى برميؿ نفط يغري األ

                                           
صادر في  16.ر عدد المتعمؽ بالنقد والقرض، ج 14/04/0199، المؤرخ في 10-90أنظر القانوف رقـ - 1

 )ممغى(.   14/04/1990
، معدؿ 2003أوت  27، الصادر في 52اوت المتعمؽ بالنقد والقرض، ج.ر. عدد  26المؤرخ في  11-03أمر  -2

المعدؿ والمتمـ  2011اوت   27الصادر في  52، ج.ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في  04-10ومتمـ باألمر رقـ 
 2010سبتمبر  01الصادر في  50اوت ، ج.ر عدد  26مؤرخ في  04-10باالمر رقـ 

 .57قصاب سعدية، صديقي مميكة، مرجع سابؽ، ص - 3
 .82ناصر مراد، مرجع سابؽ، ص - 4
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بموجب األمر رقـ  2006وعدؿ ىذا القانوف في  (1)بلستثمار في قطاعات خرج المحروقاتل
يجب عمى كّل : "18الذي نص في مادتو  01-13المعدؿ والمتمـ بقانوف رقـ  (2)06-10

شخص قبل القيام بأي نشاط موضوع ىذا القانون ان يعد ويعرض عمى موافقة سمطة ضبط 
المحروقات، دراسة التأثير البيئي ومخطط التسيير البيئي، يتضمن إجباريا وصف لمتدابير الوقاية 

ية المرتبطة بالنشطات المذكورة طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما في مجال وتسيير المخاطر البيئ
مف نفس لقانوف لمتابعة ىذه  13، فسمطات بط المحروقات المشار إلييا في المادة البيئة"

الدراسات وتنسيقيا باالتصاؿ مع الوزارة المكمفة بالبيئة والحصوؿ عمى التأشيرة المناسبة 
 مميف المعنييفلممتعاقديف والمتعا

تكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بترقية االستثمار " 14/2كما أنو حسب المادة 
 (3)" في مجال البحث واستغالل المحروقات...

 12-93: صدر بموجب المرسـو التشريعي رقـ 1993 رقـ شريعيالتالمرسـو  -3
ر، والذي عمؿ عمى تشجيع وتنظيـ المتعمؽ بترقية االستثما 1993أكتوبر  5المؤرخ في 

والمحمي، باإلضافة إلى مختمؼ الحوافز الضريبية والجمركية  األجنبيوتطوير االستثمار 
 49طبقا لممادة  والتسييبلت الممنوحة ليـ، كما أسست وكالة لترقية ودعـ ومتابعة االستثمار

 34نص المادة حسب 10-90مف قانوف النقد والقرض  184و 183عمؿ عمى إلغاء المادة 

                                           
 2007، 1المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واقتصادية والسياسية، العدد  ،«تحرير قطاع المحروقات»عجة الجيبللي،  - 1

 28الصادر في  50المتعمؽ بالمحروقات، ج.ر عدد  2005افريؿ  24مؤرخ في  07-05. انظر قانوف رقـ 116ص
 2005افريؿ 

المتعمؽ  2005افريؿ  28مؤرخ في  07-05يعدؿ ويتمـ قانوف رقـ  2006جويمية  29المؤرخ في  10-06االمر رقـ  -2
 .2006جويمية  30صادر في  48بالمحروقات، ج.ر عدد 

 2013فيفري  24مؤرخ في  11، المتعمؽ بالمحروقات، ج.ر عدد 2013فيفري  20، مؤرخ في 01-13قانوف رقـ  -3
 المتعمؽ بالمحروقات 2005افريؿ  28الصادر في  07-05المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ 
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يمكن أن تستفيد االستثمارات التي تنجزىا المؤسسات العمومية الوطنية مف نفس المرسـو التشريعي "
 .(1)"من احكام ىذا المرسوم التشريعي عن طريق التنظيم

أوت  20تاريخ  ب03 -01ـ: صدر بموجب أمر رق2001ر لعاـ قانوف االستثما -4
 12-93ؾ بعد أف تبيف عجز المرسـو التشريعي رقـ المتعمؽ بتطوير االستثمار، وذل 2001

الجديدة التي جاء بيا ىذا األمر أنو استبدؿ  األحكاـفي تحريؾ عجمة االستثمار، ومف بيف 
فكرة ترقية االستثمار بتطوير االستثمار، وىذا االستبداؿ يحمؿ في طياتو أكثر مف داللة فيو 

كرس مرة أخرى انسحاب الدولة مف االستثمار يضفي الحرية التامة في النشاط االستثماري وي
االقتصادي،وقد تـ استحداث مجمس وطني لبلستثمار، وتـ تحويؿ وكالة ترقية االستثمار إلى 

ينشأ المجمس " 03-01 مف االمر 18 طبقا لنص المادة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
مف  06وحسب المادة  المجمس يراسو رئيس الحكومة" الوطني لالستثمار يدعى في صمب النص

تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية  لتطوير االستثمار وتدعى في صمب النص نفس األمر "
 .(2)"الوكالة

قانوف تعديؿ جديد ل 2006: تبنت الجزائر في 2006قانوف االستثمار لعاـ تعديؿ  -4
، والذي أدخؿ تعديبلت عمى بعض 2006أفريؿ  15قانوف المؤرخ في الالستثمار وىو ا

وقد رسـ ىذا القانوف نظاما جديد ساىـ في جمب االستثمارات  01/03األحكاـ مف األمر رقـ 
مبدأ  -األجنبية وتبنيو لمبادئ ىامة تتوافؽ مع مبادئ منظمة التجارة العامية وىي أىميا: 

 ي.مبدأ المساواة بيف المستثمر الوطني واألجنب -حرية االستثمار

                                           
 10مؤرخ في  64يتعمؽ بترقية االستثمار، ج.ر عدد  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93مرسـو تشريعي رقـ  - 1

 غى(.، )مم 1993اكتوبر 
عجة الجيبللي، المظاىر القانونية لئلصبلحات االقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة، كمية الحقوؽ، بف  - 2

 . 263، 259 ص ، ص2005-2004عكنوف، جامعة الجزائر، 
 .22/08/2001صادر في  47، المتعمؽ بتطوير االستثمار، ج.ر عدد 2001أوت  22 مؤرخ في 03-01انظر األمر -
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إلغاء القيود اإلدارية المفروضة عمى االستثمار بحيث يتـ تزويد المستثمريف بكؿ  -
إنشاء أجيزة ووكالة لترقية نجاز المشروع االستثماري ،بة لئلالضرورية المطمو  اإلداريةالوثائؽ 

د وحملة الوطنية االستثمار وشباؾ الوتطوير االستثمار كالمجمس الوطني لبلستثمار والوكا
تـ إنشاءىا بغرض ضماف وترقية االستثمارات وتطويرىا و متابعتيا مف خبلؿ استقباؿ كميا 

عبلميـ ومساعدتيـ لمقضاء عمى البيروقراطية   (1).اإلداريةالمستثمريف وا 
مبدأ حرية تحويؿ رؤوس األمواؿ والعوائد الناتجة عف المشاريع التي ينجزىا  -

ائر بانتظاـ وىو يعد حافز نقدي إلى جانب سعرىا بنؾ الجز يالمستثمر بواسطة عممة صعبة 
 مف 1فقرة  6حسب نص المادة  االعانات والتعويضات المقدمة مف طرؼ الدولة الجزائرية

ضمان التحويالت المتعمقة "والصيف الشعبية نصت عمى  برمة بيف الجزائرقية الماالتفا
 (2)...ن.باالستثمارات المنجز ة في اقميم احد الطرفي

بند حؿ الخبلفات في أغمب االتفاقيات  إدراجص االتفاقيات الثنائية، فقد تـ أما فيما يخ
حيث أنو حؿ  ى قصد تشجيع وحماية االستثمارات،الثنائية المبرمة بيف الجزائر والدوؿ األخر 

إما بالطرؽ الودية أو ديبموماسية أو التحكيـ أو المجوء عند  الخبلفات الناجمة عف االستثمار.
لقضاء الوطني، وىذا ما نصت عميو االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر مع الضرورة إلى ا
 يمكف إعطاء األمثمة التالية:( 3)مختمؼ الدوؿ

عمى مستوى االتفاقي أو التعقدي وردت شروط االستقرار التشريعي في  (1
اتفاقيات االستثمار التي أبرمتيا الجزائر في السنوات االخيرة مع بعض المستثمريف 

                                           
المتعمؽ بتطوير  03-01المعدؿ والمتمـ ألمر رقـ  15/07/2006المؤرخ في  08-06مف األمر  3حسب المادة  - 1

 .17/07/2006الصادر في 47االستثمار، ج ر عدد 
مف االتفاقية المبرمة بيف الصيف الشعبية والجزائر حوؿ تشجيع والحماية المتبادلة لبلستثمارات  1فقرة  6انظر المادة  - 2
، يتضمف التصديؽ عمى اتفاؽ بيف 2002اكتوبر سنة  20مؤرخ في  392-02موقع ببكيف بموجب المرسـو الرئاسي رقـ ال

 .2002، سنة 77، ج.ر عدد 1996اكتوبر  20الحكومة الجزائرية وحكومة جميورية الصيف الشعبية يـو 
مجمة دراسات اتحاد الجامعات  «انون المصريالمعاممة القانونية لالستثمارات في الق»حساـ الديف كماؿ األىواني، - 3

 . 56-2ص  ، ص1996، 4العربية، العدد 
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تيميكوـ نصت  ـففي اتفاقية االستثمار المبرمة بيف الجزائر وشركة أوراسكو  األجانب.
إذا تضمنت القوانين والتنظيمات المستقبمية " مف ىذه االتفاقية عمى أنو: 6/1في المادة 

لمدولة الجزائرية نظام استثمار أفضل من النظام المقرر في ىذه االتفاقية يمكن لشركة أن 
شريطة استفاء الشروط المقررة في ىذه التشريعات أو تنظيماتيا تستفيد من ىذا النظام 

 (1)"التطبيقية
بالنسبة لبلتفاقيات المبرمة بيف الدولة والمستثمر بإطبلع عمى بعض نماذج  (2

االتفاقيات المبرمة بيف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والمستثمريف نجد أف كؿ ىذه 
ء أولي وفي حالة عدـ التوصؿ إلى الحؿ الودي حؿ ودي كإجراالاالتفاقيات تنص عمى 

إلى المحاكـ الوطنية  ا تحيموفنجد ألف االتفاقيات تختمؼ في إحالة الخبلؼ فبعضي
يميا إلى تحكيـ والبعض اآلخر تح (2)المختصة إقميميا وىذا خاص بالمستثمر الوطني

بالمستثمر  ىذا خاص  (CRDI)وية الخبلفات الخاصة باالستثماراتالمركز الدولي لتس
كضماف بالنسبة لممستثمريف األجانب قصد  ىذا اإلجراء وىذا يعتبر (3)األجنبي

تشجيعيـ وجمبيـ لبلستثمار في الجزائر مف خبلؿ ضماف حياد الجية الفاصمة في 
الخبلؼ، حيث صادقت الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة باعتماد القرارات 

 .(4)1988في سنة التحكمية األجنبية وتنفيذىا 

                                           
تزقية االستثوارات ودعوها، وهتابعتها هن جهة،  وكالةاتفاقية االستثوار الوىقعة بين الدولة الجزائزية هوثلة هن طزف  - 1

ديسوبز  01الوؤرخ في  604-10ذي رقن الوزسىم التنفي بوىجب عليهاهىافق  الجزائز موبين شزكة أوراسكىم تيليكى

 0110لسنة  01 ، ج.ر عدد0110

واتصاالت الجزائر لمياتؼ النقاؿ موبيميس، والمبرمة بينيا وبيف شركة  ANDIأنظر مثاؿ ذلؾ االتفاقيات المبرمة بيف  -2
 .2007يناير  28مؤرخ في  07كيرماج، ج.ر عدد 

الستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى عمى ضوء اتفاقية واشنطف، قبايمي الطيب، التحكيـ التجاري في عقود ا - 3
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  رسالة لنيؿ درجة دكتوراه في العمـو

 . 15، ص 2012
فاقية التي صادؽ عمييا مؤتمر األمـ المتحدة يتضمف االنضمـا إلى االت،  1988نوفمبر5 ؤرخ في م، 88- 233مرسـو رئاسي رقـ - 4

 األجنبية.والخاصة باعتماد القرارات التحكمية  1988نوفمبر  23المؤرخ في  48، ج.ر عدد 1958يوليو  10في بنيورؾ بتاريخ 
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البمداف  ورعاياالبمداف  فيما يخص تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف
األعضاء في بنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير بواشنطف، البمداف  األخرى، تـ إبراميا بيف

المتعاقدة في البمداف  التي تيدؼ إلى تقديـ تسييبلت لتسوية منازعات االستثمار بيف
تثمار إذ تولد عف ىذه االتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات مجاؿ االس
. إذ تعتبر الييئة الوحيدة لتسوية المنازعات الخاصة باالستثمار إذا CRDIاالستثمار 
بالتوفيؽ والتحكيـ وفقا لما تقتضي بو االتفاقية وال يباشر ىذا المركز  اإلدارةتقوـ ىذه 

ط إدارة العممية التي يتوالىا أشخاص معنيوف ليذا الغرض التحكيـ بنفسو إنما يتولى فق
تقرير الضماف الكافي لممستثمريف في  وسعيا مف الجزائر في (1)نصوص االتفاقيةلطبقا ا

 .(2)1995مجاؿ حؿ الخبلفات قامت بالتصديؽ عمى ىذه االتفاقية في سنة 
 

 

 

 

 

 

                                           
شر، وفاء محمد بف جبلؿ، التحكيـ بيف المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لبلستثمار، دار الجامعة الجديدة لمن - 1

 .14، ص2001اإلسكندرية، مصر، 
يتضمف المصادقة عمى اتفاقية تسوية المنازعات المتعمقة  1995أكتوبر  30في  346- 95المرسـو رئاسي رقـ  - 2

 .1995نوفمبر  6مؤرخ في  66باالستثمارات بيف البمداف ورعايا البمداف األخرى ،ج ر العدد 
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 المبحث الثاني

 العالمية لمتجارة إطار المنظمةفي  االستثمار  تسوية خالفات

أوضحت مذكرة التفاىـ الخاصة تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة 
اإلجراءات التي تطبؽ وتسير وفقيا عممية تسوية الخبلفات وفقا لما ورد في االتفاؽ المنبثؽ 

 األعضاء جيازالبمداف  عف جولة أورغواي حيث يتولى ميمة فض المنازعات التجارية بيف
الذي يصدر أحكاما ممزمة لجميع أطراؼ النزاع ويشمؿ كافة مجاالت  (1)تسوية المنازعات

التجارة في السمع والخدمات بشكؿ متكامؿ ويعتبر جياز تسوية الخبلفات مف أىـ أجيزة 
 .(2)المنظمة العالمية لمتجارة

تئناؼ وىو جياز مستقؿ ويتمتع بسمطة إنشاء فرؽ التحكيـ اعتماد تقارير جياز االس
خطار المجالس والمجاف المختصة بتطور المنازعات  .(3)ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات وا 

الخبلفات فذلؾ يستدعى إبراز ىذا تسوية بوباعتبار االستثمار مف المجاالت المشمولة 
 ( ثـ اإلجراءات الواجب إتباعيا لمتسويةالمطمب األول)المرتبطة بو نظاـ تسوية الخبلفات 

 (.مب الثانيالمط)

 

 

                                           
 .113، ص2013دار النعماف لمطباعة والنشر،  ،وحقوؽ البمداف الناميةمحمد بف زغيوة، النظاـ التجاري الدولي  -1
 .66ناصر دادي عدوف، متناوي محمد، مرجع سابؽ، ص -2
 .113محمد بف زغيوة، مرجع سابؽ، ص -3
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 المطمب األول

في المنظمة وفق ما ىو مقرر نظام تسوية الخالفات تبني 
 العالمية لمتجارة

البمداف  يتولى المجمس العاـ لممنظمة ميمة فض المنازعات التجارية التي تنشب بيف
األعضاء، وذلؾ عمى ضوء التفاىـ الذي تـ التوصؿ إليو بشأف القواعد واإلجراءات الخاصة 

في حالة نشوب خبلؼ بيف طرفيف ىـ أعضاء  في المنظمة العالمية  ،المنازعاتبفض 
حيث ال يمكف  ،يتـ تشكيؿ لجنة لمتحقيؽ في الموضوع واقتراح الحؿ المناسب ،لمتجارة

عمى قرار شخصي ىذا مف جية ومف جية  المطرؼ المتضرر اتخاذ أي إجراء عقابي بناء
عد المنصوص عميو في اتفاقيات أو يعرقؿ حكـ أخرى ال يمكنو أف يخرؽ قاعدة مف القوا

 ىيئة فض المنازعات.
 ورفض ففي حالة صدور حكـ مف قبؿ المجمس العاـ ضد الطرؼ المتسبب في الضرر

حؽ لمطرؼ المتضرر طمب تعويض أو توقيع عقوبة ية يىذا األخير تعديؿ تصرفاتو التجار 
 .(1)االخر تجارية عمى ىذا الطرؼ

 الفرع)وؿ ميزة تسوية الخبلفات في المنظمة العالمية لمتجارة في ىذا المجاؿ سنتنا
 .(الفرع الثاني)، السمات الجوىرية لتسوية الخبلفات في المنظمة العالمية لمتجارة (األول

  

 

 

                                           
 .95ناصر نزاؿ العبادي، مرجع سابؽ، ص -1
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 الفرع األول

 المنظمة العالمية لمتجارةاطار  في منازعات االستثمارتسوية ل ضائيةالق الصفة
ات آلية تسوية المنازعات المستحدثة في المنظمة العالمية سنتناوؿ في ىذا الفرع مميز 

 لمتجارة.

األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة حوؿ أسموب تسوية البمداف  لقد ثار خبلؼ بيف
االتحاد البمداف  تج الواجب اإلتباع بيذا الخصوص فرأمنازعات التجارة الدولية والمني

ة منازعات التجارية الدولية كونيا تتسـ بالمرونة وياألوروبي تفضيؿ الطرؽ الدبموماسية لتس
سيما أف تمؾ المنازعات غالبا ما تكوف ليا أثار سياسية لذا يكوف مف أفضؿ تسويتيا ال

وبالمفاوضات والمصالحات الدبموماسية وليس عف طريؽ البمداف  بطريقة التشاور بيف
 ظرتيـ ىذه انو إذا كانتالمحاكـ أو ىيئات التحكيـ ويؤكدوف ىؤالء عمى صحة وجية ن

المتنازعة دوال ذات سيادة فإنو ال ينبغي فرض التسوية بتطبيؽ قواعد إلزامية قاسية بؿ البمداف 
 .(1)لؤلفضؿ أف تكوف التسوية عف طريؽ المفاوضات والمصالحات

في حيف أنو رأي الواليات المتحدة األمريكية تفضؿ أفضؿ السبؿ لتسوية منازعات 
بإتباع الطرؽ القضائية والقانونية مف خبلؿ تطبيؽ قواعد ممزمة لؤلطراؼ  التجارة الدولية

 .(2)المتنازعة عف طريؽ تطبيؽ اتفاقيات الجات

ودعمت الواليات المتحدة رأييا أف الحموؿ القضائية واضحة نظرا أنيا تطبيؽ قواعد 
ت المتشابية معزوفة سابقا واف الحموؿ القضائية ال تختمؼ مف حالة إلى أخرى في الخبلفا

البمداف  بما يساىـ في إرساء قواعد راسخة لمجاف وتوحيد معايير التي تـ بيا فض النزاع بيف

                                           
(، الطبعة األولى، دار ىومو لمطباعة OMCمروؾ نصر الديف، تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ) -1

 .25، ص2005والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 
 26مرجع نفسو، ص -2
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تباع أسموب  ذي يمكف ي سيؤدي إلى حموؿ عادلة ويقضي عمى التفاوت االقتصادي القضائوا 
ز المتقدمة والمتخمفة كما مف شأنو أف يعز البمداف  بيف ةاالقتصادي أف ينشأ بسبب الفوارؽ

 العالـ الدخوؿ في حرب تجارية.البمداف  مبدأ المعاممة بالمثؿ والتجارة الحرة بما قد يجنب

رار الواليات المتحدة األمريكية عمى موقفيا في مسألة طرؽ تسوية ونتيجة لئلص
المؤتمرات في مفاوضات أروغواي وجية  طرؽ القضائية والقانونية فقد تبنتالمنازعات بال

حدة األمريكية بحيث تـ إقرار تسوية المنازعات بطريؽ القضاء والقانوف نظر الواليات المت
. وتجمى إقرار (1)واستبعاد الطرؽ الدبموماسية بينما االتحاد األوروبي فضؿ الطرؽ الدبموماسية
 مبدأ تسوية المنازعات بالطرؽ القضائية والقانونية في عدة مراحؿ التي ىي:

بإلزاـ الطرؼ  1989ير المنازعات بدأ عاـ ىي تبني نظاـ تطو  المرحمة األولى: -
المسؤوؿ عف الضرر بالرد عمى طمب التشاور خبلؿ مواعيد قصيرة محددة، والدوؿ 
المتضررة إلغاء طمب التشاور وطمب بدال مف ذلؾ تكويف فريؽ التحكيـ خبلؿ مواعيد 

 قصيرة.
تشكؿ مف تعديؿ نظاـ كيفية تكويف فريؽ التحكيـ بحيث أصبح ي المرحمة الثانية: -

 خبراء مستقميف بدال مف خبراء ينتموف لحكوماتيـ لضماف الحياد في قراراتيـ.
تـ تحديد الوقت  اذلإدخاؿ قواعد ىامة عف طريؽ مداوالت المجنة  المرحمة الثالثة: -

الذي يجب أف يستغرقو فريؽ التحكيـ لبلستكماؿ اإلجراءات ال يجب أف يتجاوز مدة 
 ييا لمبث في قرار المنازعة.أشير مف وقت عرض النزاع عم 9

                                           
جديد رابح، خصوصيات تسوية المنازعات في المنظمة العالمية لمتجارة، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف، فرع:  -1

 .95ص ،2012قانوف أعماؿ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ـ وىو إضافة إلى لبلز لؤلطراؼ النزاع الحؽ في طمب إجراء التحكيـ ا المرحمة الرابعة: -
االتجاه القضائي لتسوية منازعات التجارة الدولية رغـ إقرار ىذه المراحؿ إال انو نظاـ 

 .(1)تشوبو عدة نقائض
  عماؿ بالقرارات الص ـعد  .ادرة عف طريؽ التحكيـوجود آلية واضحة لتنفيذ وا 
 إمكانية عدـ امتثاؿ الطرؼ الخاسر لقرار التحكيـ فتزوؿ قيمتو. 
 تنفيذ قرارات فريؽ التحكيـ وىذه النقائض السالفة  رقابة يسير عمى عدـ وجود جياز

الذكر دفعت بالمدير العاـ لمغات أف يقترح مذكرة تفاىـ حوؿ تسوية منازعات التجارة 
الذي تـ  توقيعو في مراكش الذي يعرؼ باسـ التفاىـ حوؿ و  اتجالفي إطار اتفاؽ 

جراءات تسوية المنازعات وفقا ليذه المذكرة تـ إنشاء ىذا الجي از المختص قواعد وا 
 .(2)ولتقديـ مساعي خدمات التوفيؽ والمصالحة بتسوية المنازعات

 الفرع الثاني

 تجارةلتسوية الخالفات في المنظمة العالمية لماالخرى السمات 

السمات الجوىرية لآللية تسوية الخبلفة في المنظمة العالمية لمتجارة يمكف إجماليا في 
 يمي: ما

تطبيق مف اتفاؽ التفاىـ " 1فحسب المادة :توسيع نطاق آلية تسوية المنازعات سمة-والأ
من ىذا  1قواعد وا جراءات ىذا التفاىم عمى المنازعات الواردة في االتفاقات المدرجة في الممحق 

جراءات "  االتفاق ويشار إلييا في ىذا التفاىم بتعبير االتفاقات المشمولة وىذا يعني أف قواعد وا 

                                           
 .527محمد عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص -1
 .28-27مروؾ نصر الديف، مرجع سابؽ، ص -2

، تـ  www.almeezanqa/clarificationnotesDatails.aspx ?idانظر المادة األولى مف مذكرة التفاىـ عمى الموقع:
 .00h: 16، عمى الساعة 27/8/2015االطبلع عميو بتاريخ 
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تسوية المنازعات يمكف إعماليا بيف أعضاء عند خرؽ حقوؽ والتزامات األطراؼ لنصوص 
اتفاؽ  ما فيياعند خرؽ االتفاقيات األخرى الممحقة بيا باتفاؽ المنظمة العاممة لمتجارة وكذلؾ 

الممكية الفكرية والخدمات وتجارة والبضائع واتفاقيات التجارة المتعددة األطراؼ وغيرىا ىذا  
 مف مذكرة التفاىـ. 1ما أكدت عميو المادة 

جراءات ىذا  2فقرة  1وكما نصت المادة  مف مذكرة التفاىـ عمى أف تطبيؽ أحكاـ وا 
جراءات ىذ ا التفاىـ والقواعد الخاصة أو اإلضافية التفاىـ في حالة وجود خبلؼ بيف قواعد وا 

 .تكوف األولوية لمقواعد واإلجراءات الخاصة واإلضافية 2المدرجة في الممحؽ

مف اتفاؽ التفاىـ  4حسب نص المادة :ستشارية آلية تسوية المنازعاتا سمة-ثانيا
نص حسب " وكذا تصميميا عمى تعزيز وتحسين فعالية إجراءات التشاور التي تتبعيا األعضاء"

األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة البمداف  مف مذكرة التفاىـ عمى التزاـ 1فقرة  3المادة 
األعضاء إلى تصحيح البمداف  والتقيد بالمذكرة التفاىـ كأساس لتسوية المنازعات عندما تسعى

البمداف  دأي انتياؾ لبللتزامات أو إلغاء أو تعطؿ أي مف ميزات المقررة في اتفاقية ما لؤلح
 األعضاء.

يتبيف مف ىذا أف حرية األطراؼ في تسوية منازعات عف طريؽ اتفاؽ ثنائي غير 
بشكؿ  غات غير أف مذكرة التفاىـ ال تمنعمرخص بو غير مسموح بو كمبدأ عاـ في اتفاؽ ال

صريح إمكانية اختيار وسائؿ بديمة أخرى لتسوية منازعاتيـ بطريقة غير قرار فرؽ التحكيـ 
متبادؿ مرخص بو كما يصوغ لؤلطراؼ العمؿ عمى المشاورات وبذؿ المساعي بحيث 

في المنظمة  الحميدة والتوفيؽ والمصالحة كما يجوز ليـ حميا بشرط إخطار جميع األعضاء
العالمية لمتجارة بأي اتفاؽ لؤلطراؼ المتنازعة عمى المجوء إلى التحكيـ بشأف بعض 

 وسيمة بديمة.المنازعات التي يتـ تحديدىا بوضوح ك

:       رتكز فكرة االستشارية التي يتصؼ بيا نظاـ تسوية المنازعات عمى اعتباريفوت
.    فيقـو عمى أساس الحد مف اليدر في اإلجراءات المنصوص عمييا في مذكرة التفاىـ  - 1
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األعضاء لمنع الشقاؽ واختبلؼ مف البمداف  يقـو عمى توحيد آلية المنازعات بيف جميع-2
البمداف  المضموف السيما في حالة اختبلؼ مف حيث القوة االقتصادية ليذه حيث

 .(1)المتنازعة

تظير فعالية آلية تسوية المنازعات مف خبلؿ :فعالية آلية تسوية المنازعات سمة -ثالثا
النص عمى قواعد معينة تحوؿ دوف تعقيد في إجراءات تكويف فريؽ التحكيـ التي تتولى 

التحكيـ بناءا مف مذكرة التفاىـ يتشكؿ فريؽ  6ىذا ما نصت عميو المادة الفصؿ في النزاع و 
وذلؾ في موعد ال يتجاوز اجتماع الجياز الذي يمي االجتماع الذي عمى طمب الشاكي 

ؿ الجياز إال إذا قرر الجياز يظير فيو الطمب األوؿ مرة  ىو كبند مف بنود جدوؿ أعما
فريؽ التحكيـ وىذا نص نظري ألنو  أف يحصؿ  ماع في ذلؾ  اجتماع عمى عدـ تشكيؿباج

اإلجماع في مثؿ ىذه القضايا ألف الدولة الطمبة بتعييف فريؽ التحكيـ ال يمكف أف تصوت 
نشاء  فريؽ التحكيـ يكوف بشكؿ عاجؿ وحتى يتـ ذلؾ ف أمانة اف ضد طمبيا الذي قدمتو وا 

مؤىبلت األزمة لبلشتراؾ في المنظمة تحتفظ بقائمة إرشادية لؤلشخاص الذيف تتوفر لدييـ 
فرؽ التحكيـ سواء كانوا أشخاص تابعيف لحكومات معينة أو أشخاص غير حكومييف 

 .(2))خواص( ويكوف اختيار فرؽ التحكيـ في ىذه القائمة حسب االقتضاء

فقرة مف مذكرة التفاىـ عمى  16لقد نصت المادة :تمقائية تبني قرارات التحكيمسمة  -رابعا
تيف تحكيـ في اجتماع يعقده في خبلؿ سز تسوية المنازعات تقرير فريؽ اليعتمد جيا أف
بني ىذا التقرير تمقائيا إال إذا قاـ أحد ت( يوما بعد تعميـ التقرير عمى األعضاء ويكوف 60)

                                           
، الناشر دار الجامعة 2002طبعة  ،سوية المنازعات التجارية الدولية في إطار اتفاقيات الغاتجبلؿ وفاء محمديف، ت -1

 وما يمييا. 16الجديدة لنشر، االسكندرية، مصر، ص
 .33مروؾ نصر الديف، مرجع سابؽ، ص -2

 مف مذكرة التفاىـ. 16أنظر المادة 
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أطراؼ النزاع بإخطار الجياز رسميا بقراره تقديـ االستئناؼ أو إذا قرر الجياز نفسو بإجماع 
 الدولة العضو التي صدر القرار لصالحيا. السمبي بما في ذلؾ

تتجمى ىذه السرعة في الفصؿ في المنازعة :سمة السرعة في الفصل في المنازعات-خامسا
باتخاذ القرار مف حيث انو ال ينبغي أف تزيد ىذه الفترة عف خمسة شيرا في حالة استئناؼ 

 .المتنازعة وىي المدة القصوىالبمداف  ىذا القرار مف جانب إحدى
تظير ىذه الشفافية في وضوح اإلجراءات لؤلطراؼ :السمة السادسة: الشفافية -سادسا

نفيذ قرار التسوية في المرحمة األولى تالمتنازعة منذ بداية النزاع مروا بالفصؿ فيو وانتياء ب
يكوف لؤلطراؼ المتنازعة الحؽ في اإلطبلع عمى الوثائؽ خبلؿ جميع مراحؿ التسوية فيجب 

 .(1)لبات التشاور مكتوبة ويجؿ إشعارىا أي تبميغياأف تكوف طا

 المطمب الثاني
 إجراءات تسوية الخالفات في المنظمة العالمية

أحدثت المنظمة العالمية لمتجارة ميكانيزمات جديدة لتسوية الخبلفات وأطمؽ عمييا اسـ 
وليا سمطة إنشاء ىيئة تسوية الخبلفات التي أنشأت بمقتضى اتفاقية المنظمة العالمية لمتجارة 

مجموعة خاصة، تصادؽ عمى تقاريرىا وتمؾ المتعمقة بييئة االستئناؼ وتضمف الرقابة عمى 
ى الناجمة عمى االتفاقيات تنفيذ القرار والتوصيات وترخيص بتوقيؼ التنازؿ وااللتزامات األخر 

 . (2)تعمييا وتحت إدارة رئيس يقوـ بتبميغ مجمس ولجاف المنظمة بتطور الخبلفا المؤشر
تجتمع الييئة عند الضرورة ييدؼ الوصوؿ إلى حؿ موضوعي لكي يتـ الوصوؿ إلى 

في مراحؿ تسوية الخبلفات  سنتناولياالتي  (3)ذلؾ يجب أف تعتمد مجموعة مف اإلجراءات
                                           

 .34مروؾ نصر الديف، مرجع سابؽ، ص  -1
 .113جع سابؽ، صمحمد بف زعيوة، مر  -2
محفوظ لعشب، سمسمة القانوف االقتصادي، المنظمة العالمية لمتجارة، ديواف المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بف  -3

 .149، ص2006عكنوف، الجزائر، 
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تسوية المنازعات االستثمار خارج المنظمة العالمية (،ولاأل  فرعال)في المنظمة العالمية لمتجارة
 .(نيثاالفرع ال)

 الفرع األول

 مراحل تسوية الخالفات في المنظمة العالمية لمتجارة
إف تسوية الخبلفات في المنظمة العالمية لمتجارة يمر بعدة مراحؿ مف يوـ رفع النزاع 

 إلى المنظمة مرورا بتسوية الخبلؼ إلى غاية تنفيذ الحؿ مقترح مف الييئة.
 أىـ:يعتبر ىذا الجياز مف العالمية لمتجارة إنشاء جياز تسوية الخالفات في المنظمة -أوال

شمؿ كافة يا ممزمة لؤلطراؼ المتنازعة و يأحكام تكوف  المنظمة العالمية لمتجارة  أجيزة
يقـو ىذا الجياز بمباشرة ميامو مف  (1)مجاالت التجارة في السمع والخدمات بشكؿ متكامؿ
عقد قية مراكش عمى انو ينمف اتفا 4/3ة خبلؿ المجمس العاـ حسب ما نصت عميو الماد

لتسوية المنازعات المشار  جيازاختصاص المجمس العاـ حسب ما يكوف ذلؾ مناسبا بصفتو 
إلييا في وثيقة التفاىـ الخاصة بالتسوية النزعات فيعيف الجياز رئيسا لو ويحدد قواعد 

ي تقتضي الضرورة ويختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الت ما إجراءاتو حسب
يمكف أف تنشأ بيف أعضاء منظمة العالمية لمتجارة بموجب تفاىـ تسوية المنازعات في المادة 

 يقـو جياز: 2/1
إدارة القواعد واإلجراءات المشاورات وأحكاـ تسوية المنازعات الواردة في االتفاقيات  -

 المشمولة.
 إنشاء لجاف التحكيـ -
 اعتماد تقارير جياز االستئناؼ -

                                           
 .118طاشت طاىر، مرجع سابؽ، ص -1

 مف مذكرة التفاىـ 2أنظر المادة 
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 ارات والتوصياتمراقبة تنفيذ القر  -
الترخيص فيما يتعمؽ بالتنازالت وغيرىا مف النزاعات التي تبـر بموجب االتفاقات  -

 المشمولة.
إببلغ المجالس والمجاف المختصة في المنظمة العالمية لمتجارة بتطور أي منازعة  -

تتعمؽ باتفاقات المشمولة المعنية. إدارة أحكاـ تسوية المنازعات التفاؽ تجاري عديد 
طراؼ وىي تشمؿ كافة المنازعات الدولية التجارية فأحكاـ التفاىـ تطبؽ عمى األ

االتفاقات المدرجة في الممحؽ وىي تشمؿ: اتفاقية إنشاء منظمة عالمية لمتجارة 
واالتفاقية التجارية المتعددة األطراؼ السمع، الخدمات، حقوؽ الممكية الفكرية، وىي 

 .(1)تجارة الدوليةمجاالت تغطي القطاعات الرسمية في ال
:لـ يتعرض اتفاؽ التسوية لمفيـو التشاور فيذىب البعض لتعريفو ألنو" المشاورات-ثانيا

 ."تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد الوصوؿ إلى تسوية النزاع القائـ بينيما
فالمقصود ىنا ىو تبادؿ وجيات النظر بيف طالب التشاور ومف وجو إليو ىذا الطمب 

زاع معيف بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ ليذا النزاع فأسموب الحوار وسيمة سممية لحؿ بشأف ن
 النزاع.

لذلؾ يتعيد كؿ عضو بعيف العطؼ إلى أية طمبات يقدميا الطرؼ األخر فيما يتعمؽ 
بإجراءات في أراضي ذلؾ العضو بشأف تطبيؽ أي اتفاؽ تجاري واف يوفر الفرصة الكافية 

 .(2)لمتشاور بشأنيا
 تي:اآلك اعد مرتبطة ليذا اإلجراء وىيوىناؾ قو 

                                           
 .37-36مروؾ نصر الديف، مرجع سابؽ، ص -1
، 2007عمر سعد اهلل، قانوف التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، طبعة األولى، دار ىومو لمطباعة والنشر، الجزائر،  -2

 .303-302ص 
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 لب المشاورة أف يخطر كتابيا مع ذكر األسباب وتحديد اإلجراء المعترض اعمى ط
 عميو جياز تسوية المنازعات والمجالس والمجاف ذات العبلقة بالطمب.

 أياـ مف تاريخ تسمميو  10 يو الطمب أف يجيب عميو في غضوفيجب عمى مف قدـ إل
 يوما. 30تعدى شاورات بحسف النية خبلؿ مدة ال تمعمى أف يبدأ ال

 في حالة تجاوز المدة بحؽ لطالب المشاورة أف يطمب إنشاء فريؽ تحكيـ 
 تجري المفاوضات بصفة سرية مع عدـ إخبلؿ بحقوؽ أي عضو 
  يوما مف تاريخ تسمـ طمب إجراء المشاورات يحؽ لمطرؼ الشاكي أف  60بعد مرور

 يطمب إنشاء لجنة التحكيـ.
 أياـ مف تسمـ  10حؽ أف يبدأ المشاورات خبلؿ فيما يخص السمع السريعة التمؼ ي

يوما لمعودة إلى تشكيؿ لجنة التحكيـ في حالة إخفاؽ  20الطمب وحددت مدة 
 المشاورات.

 دة أف يخطر قعنكذلؾ يحؽ لكؿ عضو لو مصمحة تجارية جوىرية عمى المشاورات الم
أياـ تاريخ تعميـ طمب  10نازعات في غضوف المعنييف المشاوروف وجياز تسوية الم

 (1)عقد المشاورات
رغـ عدـ إلزامية المجوء إلى ىذه الوسيمة فإنيا أثبت فعاليتيا في تسوية الكثير مف 

أخرى يمكف المجوء إلى التشاور والمساعي  المنازعات التجارية، إلى جانبيا ىذا نجد إجراءات
ىذه عمى وافؽ عمى ذلؾ الطرفاف المتنازعاف  الحميدة والتوفيؽ أو الوساطة طوعيا إذا

مف مذكرة التفاىـ "المساعي الحميدة والتوفيؽ والوساطة  5فحسب نص المادة  تاإلجراءا
سرية واىـ شروطيا عدـ اإلخبلؿ بحؽ  تتخذ طواعية إذا وافؽ أطراؼ النزاع عمى ذلؾ
 .(2)األطراؼ في سبؿ التقاضي األخرى وفقا لئلجراءات

                                           
 مف مذكرة التفاىـ 8فقرة  4المادة  -1
 مف مذكرة التفاىـ. 5المادة  -2
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أ إجراءات التشاور المساعي الحميدة أو التوفيؽ أو الوسيمة في أي مرحمة ويمكف أف تبد
 .(1)مف مراحؿ المنازعات ويمكف إنياؤىا في أي وقت

وبيذا نعتقد أف المادة الرابعة تشكؿ جزءا ىاما مف نظاـ حؿ النزاع لكونيا إطار لفتح 
 .(2)مشاورات ثنائية مع العضو بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ مرضي لمطرفيف

:تعد المساعي الحميدة، التوفيؽ والوساطة مف المساعي الحميدة، والتوفيق والوساطة -الثاث
األساليب اليامة لتسوية منازعات التجارة الدولية وغيرىا مف المنازعات الدولية بصفة عامة، 

مف مذكرة التفاىـ والتي عنوانيا المساعي الحميدة،  5وقد نصت عمى ىذه اإلجراءات المادة 
فيؽ والوساطة "وتعرؼ المساعي الحميدة" بأنيا وسيمة بمقتضاىا يقـو شخص أو ىيئة والتو 

بالتوسط بيف األطراؼ المتنازعيف مف اجؿ استمرارية عممية التفاوض التي يمكف أف تؤدي 
 عمى حؿ النزاع.

و عبارة عف اتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة عمى تقديـ تنازالت ويعرؼ التوفيؽ: بأنّ 
 دي إلى حؿ المشكبلت القائمة بينيـ.متبادلة تؤ 

وتعرؼ الوساطة: بأنيا وسيمة يتـ بمقتضاىا تدخؿ شخص مف الغير كوسيط أثناء 
 المفاوضات إلنياء المنازعة.

مف مذكرة  5المساعي الحميدة، والتوفيؽ والوساطة المادة عمى وىذا وقد نصت 
لحميدة، والتوفيؽ والوساطة المساعي ا»و حيث نصت الفقرة األولى منيا عمى أنّ  ،التفاىـ

، واضح مف ىذه الفقرة أف المجوء إلى ىذه «إجراءات تتخذ طوعيا وافؽ عمى ذلؾ طرفا النزاع
 الوسيمة أمر اختياري لؤلطراؼ النزاع.

و يجوز لممدير العاـ لممنظمة بحكـ وظيفتو أف نّ أعمى مف  6 فقرة 5 المادةونصت 
وساطة بيدؼ مساعدة األعضاء عمى تسوية يعرض المساعي الحميدة أو التوفيؽ آو ال

                                           
 .47مروؾ نصر الديف، مرجع سابؽ، ص -1
 .305عمر سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص -2
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المتنازعيف عمييـ االنصياع إلى عرض ىذه الفقرة ال تعني أف األعضاء  المنازعات غير أف
المدير العاـ لممنظمة بؿ أف المساعي الحميدة والتوفيؽ والوساطة تبقى دائما أمرا اختياريا 

 3والتوفيؽ والوساطة حسب الفقرة كما أف المجوء إلى المساعي الحميدة ، لؤلطراؼ المتنازعة
ال يخضع ألية قيود ومواعيد، بحيث يجوز ألي طرؼ مف أطراؼ النزاع  أف  5مف المادة 

 .يطمب المجوء إليو وفي أي وقت
نياؤىا  أي حاؿ يكوف عميو النزاع وال يمنع   فيكما يجوز البدء فييا في أي وقت وا 
بعد 1إجراءات طمب إنشاء فريؽ التحكيـ إنياء ىذه الوسيمة بحؽ الطرؼ الشاكي أف يتخذ

 .(2)موافقة طرفي النزاع المذاف يتفقاف عمى اإلجراءات التي يرغباف في إتباعيا
عمى طمب الشاكي )الطرؼ  ناءيتـ تشكيؿ فريؽ التحكيـ ب: فريق التحكيم -رابعا

مرة ال يتجاوز اجتماع الجياز الذي يمي االجتماع الذي يظير بو الطمب ألوؿ المتضرر(أ
 .(3)وفقا لبنود جدوؿ أعماؿ الجياز في ذلؾ بتوافؽ اآلراء

يقـو فريؽ التحكيـ بتقييـ موضوعي لوقائع القضية وانطباؽ االتفاقيات التجارية ذات 
الصمة عمييا وتوافقيا معيا وعمييا التشاور مع طرفي النزاع وتوفر ليا سبؿ التوصؿ إلى حؿ 

 .مرضي لمطرفيف
أفراد حكومييف وغير حكومييف مؤىميف كما يمكف أف يكونوا يتشكؿ فريؽ التحكيـ مف 

مف أشخاص سبؽ أف كانوا أعضاء فريؽ أو عرض قضية أماميا أو عمموا بصفة ممثميف 
 .1947لعضو أو طرؼ متعاقد وفقا لبلتفاؽ الجات 

 5أياـ مف إنشاءه عادة مف ثبلثة أشخاص إلى 10يتشكؿ فريؽ التحكيـ خبلؿ 
 (4)اؽ عمى غير ذلؾ يتـ إعبلـ األعضاء بتشكيؿ الفريؽ دوف تأخير.أشخاص في حالة االتف

                                           
 مف مذكرة التفاىـ 5. المادة 55-54مروؾ نصر الديف، مرجع سابؽ، ص  -1
 .123-121طاشت طاىر، مرجع سابؽ، ص -2
 مف مذكرة التفاىـ. 6المادة  -3
 مف مذكرة التفاىـ 5فقرة  8المادة  -4
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أشير إال في الحاالت المستعجمة سمع سريعة  6ممة بعالمدة الزمنية لقياـ فريؽ التحكيـ 
أشير في حالة عدـ التوصؿ إلى حؿ إصدار تقرير خبلؿ  3التمؼ يتـ الفصؿ فييا خبلؿ 

ية كتابة عف سبب التأخير وتحديد مدة لئلصدار أشير عميو إعبلـ جياز التسو  6ىذه المدة 
 .(1)التقرير

لقد نص اتفاؽ تسوية عمى أحكاـ خاصة بالدوؿ النامية مف حيث إمكانية تمديد التقرير 
 لـ يتفؽ أطراؼ النزاع عمى خبلؼ ذلؾ.ما

النامية األعضاء أتاحت مذكرة التفاىـ ليـ مدة إضافية لتنفيذ البمداف  وفيما يخص
قرارات جمعيات تسوية المنازعات بشرط إعبلـ ىذه األخيرة عمى أف ال تتعدى التوصيات و 

 شيرا في حالة تمديد التقرير مف أي فريؽ. 18شيرا أو  15مدة التنفيذ بعد ذلؾ 
ىو مف استحدث في نظاـ فض المنازعات لممنظمة العالمية : ىيئة االستئناف-خامسا

أشخاص مشيود ليـ بالمكانة الرفيعة  7مف  لمتجارة ولقد اعد االستئناؼ جياز دائـ مكوف
 .(2)منيـ في كؿ قضية 3بالخبرة الكبيرة في القانوف تخصص 

 سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة. 4يقوموف بالعمؿ بالتناوب ويعينوف لمدة 
يقتصر عمؿ ىذا الجياز عمى النظر في القضايا المستأنفة مف فرؽ التحكيـ 

الحكـ وعمى تفسيرات القانونية ؿ القانونية الواردة في تقرير سائواالستئناؼ يقتصر عمى الم
 .(3)إليو في تقرير فريؽ التحكيـ وعمى التغيرات القانونية المتوصؿ ةفقط الوارد

حرصا عمى قيمة وفعالية اإلجراءات في ىذا المجاؿ ال تتجاوز مدة معالجة االستئناؼ 
يوما إذا  90اع عمى أف تزيد المدة عف يوما مف تاريخ تقديـ الطمب مف احد أطراؼ النز  60

 .(4)استحاؿ عمى جياز االستئناؼ تقديـ تقريره بشرط إخطار جياز التسوية بذلؾ
                                           

 مف مذكرة التفاىـ. 9فقرة  12المادة  -1
 مف مذكرة التفاىـ 5و1فقرة  8المادة  -2
 مف مذكرة التفاىـ 5قرة ف 17المادة  -3
 مف مذكرة التفاىـ  20المادة   -4
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نو يوصي جياز افي حالة وجود إجراء يتعارض مع احد االتفاقيات التجارية ف
االستئناؼ باف يعدؿ المعنى ىذا اإلجراء بما يتوافؽ مع االتفاؽ وعند النظر في تقرير 
التحكيـ لو أف يقرر في تعديؿ أو إنقاص مف استنتاجاتو مقابؿ ذلؾ ال يممؾ الجياز في 
استنتاجاتو أف يضيؼ غمى حقوؽ والتزامات المنصوص عمييا في االتفاقيات المشمولة أو 

وحتى ينظر جياز التسوية في تقرير الفريؽ أو االستئناؼ مف اجؿ اعتماده ، ينقص منيا
المواعيد  شيرا في حالة استئناؼ 12و  ،الة عدـ االستئناؼأشير في ح 9بمدة  هدحد

 (1).20المحددة في المادة 
بعد صدور القرار النيائي مف فريؽ التحكيـ يجب انو يتـ اعتماده مف جياز تسوية 

يوما وال يتـ اعتماد التقرير إال بعد مرور  20المنازعات وذلؾ في إحدى اجتماعاتو خبلؿ 
األعضاء ما لـ بخطر أطراؼ النزاع الجياز بقرار تقديـ  يوما عف تعميمو عمى 20

 .(2)االستئناؼ أو بقرار الفريؽ بتوافؽ اآلراء عدـ اعتماد التقرير
لبلندماج الجزائر في ىذا االتفاؽ كاف ال بد عمى الدولة أف تمجأ إلى التحكيـ التجاري الدولي 

تاركة في ذلؾ صبلحية قضائيا  لحؿ النزاعات التي قد تنجـ بينيا وبيف المستثمر األجنبي
-01وانيف السابقة فإف األمر قالداخمي في حؿ النزاعات التي تقـ عمى ترابيا عمى غرار ال

المتعمؽ بتطوير االستثمار قد أقر مبدأ التحكيـ الدولي كأسموب لتسوية الخبلفات بيف  03
 .(3)منو 17المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية وىذا ما جاء في المادة 

                                           
 مف مذكرة التفاىـ 5فقرة  17المادة   -1
 مف اتفاقية التفاىـ. 5و 12فقرة   17المادة  -2
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع آثار اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدولخالد برزيؽ،  -3

 .54،55وف الدولي العاـ، دوف سنة المناقشة، ص  القان
صادر في  47، المتعمؽ بتطوير االستثمار، ج.ر عدد 2001أوت  22، مؤرخ في 03-01مف األمر  17المادة 

22/08/2001. 
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 الفرع الثاني
 إمكانية المجوء إلى نظام التسوية خارج المنظمة العالمية لمتجارة

في حقيقة األمر، ما ميز تسوية الخبلفات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة، 
واستنتاجا مف المعمومات السالفة الذكر، ىو استشارية جياز تسوية الخبلفات فييا في كؿ 

االستثمار، غير أف وثيقة التفاىـ حوؿ تسوية الخبلفات قد أوردت المجاالت، بما فييا مجاؿ 
استثناء عمى ذلؾ ىو إمكانية المجوء إلى تسوية الخبلفات فييا بما فييا تمؾ المتعمقة 

مف  25باالستثمار خارج الجياز مف خبلؿ المجوء إلى التحكيـ التجاري حسب نص المادة 
كوسيمة بديمة من وسائل حل النزاع أن ييسر ظمة العالمية التحكيم السريع ضمن المناتفاؽ التفاىـ "

 .التوصل إلى حل لبعض المنازعات عمى المسائل التي يحددىا كال من الطرفين بوضوح
آخر في ىذا التفاىم، يكون المجوء إلى التحكيم ىنا بموافقة طرف النزاع  صباستثناء أي ن

في اتباعيا ويخطر جميع األعضاء باالتفاقات عمى  الذين ينبغي أن يتفقا عمى االجراءات التي يرغبان
 المجوء الى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعمي في إجراءات التحكيم

ؤوا جال يجوز لألعضاء األخرى ان تصبح طرفا في عممية  التحكيم ما لم يوافق الطرفين الذين ل
 .إلى التحكيم، ويتقفقفا عمى االلتزام بقرارات التحكيم

لى المجمس أو المجنة اي اتفاق معين ا  سل قرارات التحكيم إلى جياز تسوية المنازعات و وتر 
 .حيث يستطيع اي عضو إثارة أي نقطة ذات صمة بالنزاع

 "من ىذا التفاىم مع ما يقتديو الحال من تعديل عمى قرارات التحكيم  23و 21تطبق المادتان  
لتحكيـ المقرر في إطار المنظمة استنتاجا مف مضموف ىذه المادة، نجد خصوصية ا

العالمية لمتجارة، والذي قد يختمؼ نوعا ما عف التحكيـ التجاري الدولي المقرر في وسائؿ 
 االتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية واالستثمار، ويظير ىذا االختبلؼ فيما يمي:
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المبادالت التجارية  التحكيـ يتعمؽ بإحدى اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة، أي في -1
بما فييا نشاط االستثمار ذات الصمة بالتجارة، إي إذا تعمؽ الخبلؼ بمنازعات 

 خارج اتفاقات المنظمة، فذلؾ يستدعي المجوء إلى التحكيـ التجاري العادي.
ضرورة أف يكوف الخبلؼ بيف دولتيف عضوتيف في المنظمة العالمية لمتجارة في  -2

لنزاع بيف األطراؼ، عمى عكس االتفاقيات المنظمة مجاؿ االستثمار لكي يسوى ا
النزاعات التي تسوى بواسطة التحكيـ التجاري الدولي لبلستثمار التي تجعؿ مف 

 مفتوحة لكؿ المتعامميف االقتصادييف بما فييا الدوؿ.
مسألة جديدة في  ،ضرورة إعبلـ باقي الدوؿ األعضاء في المنظمة بوجود الخبلؼ -3

، عمى خبلؼ التحكيـ التجاري في مجاؿ التجارة الدولية لمتجارةالمنظمة العالمية 
واالستثمار التي يتـ استعماؿ التحكيـ بعمـ أطرافيا فقط، والحكمة مف ذلؾ ىو 
إمكانية أف تقترح أي دولة عضوة في المنظمة أف تتولى التحكيـ بموافقة أطراؼ 

 النزاع.
إلى كؿ األعضاء في أجؿ  كيميالتح الحكـضرورة تبميغ . تنفيذ قرارات التحكيـ 4

وأيضا إلى جياز تسوية المنازعات ما يعني ضرورة تنفيذ  محدد قبؿ تحرير ىذا االجراء
شراؼ جياز تسوية الخبلفات داخؿ المنظمة  الحموؿ المقررة في التحكيـ تحت مظمة وا 

لتحكيـ الذي ، إنما ما يتـ التوصؿ إليو في ظؿ االعالمية لمتجارة دوف تبياف مف يتولى التحكيـ
يتفؽ األطراؼ عمى استخدامو، يجب أف يتـ إعبلمو إلى جياز تسوية الخبلفات الذي يتولى 

لذي يحيؿ إلى القوانيف الوطنية تنفيذه، وىذا عمى عكس تنفيذ قرارات التحكيـ التجاري الدولي ا
 (1)فيذه.نتل

                                           
 91جديد رابح، مرجع سابؽ، ص -1

 مف مذكرة التفاىـ 25أنظر المادة 
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لمتجارة، يتضح لنا أف االنسجاـ تنظيـ االستثمار في ظؿ المنظمة العالمية  مف خبلؿ
وتعايش مع النظاـ التجاري العالمي الجديد أصبح ضرورة حتمية لكؿ دوؿ العالـ في زمف 
دارة وتنفيذىا لمختمؼ  العولمة الذي صنعتو المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ تنظيميا وا 

يخضع كمية  الذي الارة االتفاقات التي تبـر في إطارىا ومنيا اتفاؽ االستثمار المتصؿ بالتج
لمبادئ القانوف الدولي لمتجارة أي مبادئ المنظمة العالمية لمتجارة، ألنو تناوؿ اإلجراءات 
المنظمة لبلستثمار والمرتبطة بالتجارة وىي اتفاقات المكممة لبلتفاقية السمع المدرجة في 

ت مجموعة مف المنظمة وىذا االتفاؽ الخاص بتدابير االستثمار عبارة عف الئحة تضمن
عمى شركات األجنبية التي تقـو باستثمار عمى أرضيا كاستعماؿ البمداف  التزامات تفرضيا

 مواد محمية لئلنتاج...إلخ.

إف مذكرة تسوية الخبلفات تعّد في حّد ذاتيا أداة ىامة لضماف أمف النظاـ التجاري 
يا األعضاء في المنظمة، ألنّ البمداف  المتعدد األطراؼ كفيمة بحؿ النزاعات التي قد تنشأ بيف

يا تعاني مف عدة أنّ  تعتبر أداة قانونية مف خبلؿ إلزاـ األفراد بعدـ التصرؼ االنفرادي، إالّ 
نقائص ذات طابع قانوني وتأسيسي خاصة مف ناحية البطء في إجراءات فض النزاعات 

ي الطابع وقت كبير وطوؿ اإلجراءات مما يستدعي وضع قواعد إجرائية التي تكتستتطمب 
 االستعجالي.

النامية البمداف  فالوضع أسوء عمى البمداف النامية فاتفاؽ إجراءات االستثمار يمـز
مثبل منيا الجزائر وجدت نفسيا مضطرة في إعادة فبإجراء تعديبلت عمى منظومتيا تشريعية، 

 ،مف أجؿ 2001أوت 20المؤرخ في  01/03النظر في قانوف االستثمار بموجب األمر رقـ 
منح المزيد مف الضمانات لممستثمريف األجانب بيدؼ التأقمـ مع اتفاؽ تريمس، لكي تسيؿ 

بالتالي انسحاب الدولة مف المجاؿ و عممية االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة، 
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االقتصادي وفسح المجاؿ لممستثمريف األجانب في إطار قواعد المنافسة الحرة في إطار 
 .1996مف دستور  37تو المادة القانوف وىذا ما أكد

فالدوؿ األعضاء والدوؿ الراغبة في االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة 
أقؿ نموا، العمؿ عمى التقميؿ مف السمبيات المحتممة مف انضماـ إلى البمداف  وبالخصوص

 .المنظمة العالمية واغتناـ الفرص الجيدة 
 :المقترحات

الراغبة في االنضماـ البمداف  مف القدرة التفاوضية لكؿ االستعداد المسبؽ لتحسيف كؿ .1
مع الدراسة المدققة لبلتفاقيات منظمة التجارة العالمية بغية التعرؼ عمى جميع 

 أحكاميا واستغبلؿ تمؾ التي تكوف في مصمحتيا.
فريقية أو آسيوية، بغية  .2 تفعيؿ التكتبلت االقتصادية سواء كانت عربية أو إسبلمية وا 

 ر التيميش.تفادي خط
العربية بصفة خاصة والدوؿ النامية بصفة عامة والحرص عمى البمداف  تنسيؽ مواقؼ .3

 التمثيؿ الجيد لممجالس والمجاف والييئات المختمفة وفي المؤتمرات الوزارية.
النامية واألقؿ نموا، لكونيا تمثؿ البمداف  ضرورة االىتماـ بالبحوث خاصة مف جانب .4

اريع استثمارية فعالة كاستثمار في البنية التحتية )كالسكؾ أساس دراسات اإلقامة مش
اإلنفاؽ، النقؿ...إلخ( وفي االستثمارات الدائمة كاستثمار في السياحة  الحديدية،

والفبلحة بدال مف استثمار في الطاقة التقميدية كالبتروؿ والنفط، مثبل مشروع الغاز 
أفضؿ االستثمار في الطاقة الصخري في عيف صالح في الجنوب الجزائري كاف مف 

 المتجددة في الطاقة الشمسية، المياه، الرياح. 
التعاوف العربي في مجاؿ فتح األسواؽ أماـ المنتجات العربية مف خبلؿ اتفاقيات  .5

الثنائية واإلقميمية والجماعية لتسير المبادالت التجارية  وىذا األمر صعب حاليا نظرا 
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ربية بشأف غمؽ الحدود بيف الجزائر والمغرب المغاالبمداف  لوجود خبلفا ت يف
 الضرائب المفروضة عمى الجزائرييف عند عبور إلى األراضي التونسية .

التي تريد االنضماـ أف تحسف مف إنتاجيا كما ونوعا مف خبلؿ البمداف  يجب عمى .6
استعماؿ التقنيات الحديثة لتحقيؽ الجودة والقدرة عمى تصدير إلى الخارج لمنافسة 

 نتوج العالمي مف خبلؿ ترقية صادرات خارج المحروقات.الم
بمثؿ ىذا  اتفاؽالنامية ال يجب أف تتغاضى عف مخاطر إبراـ البمداف  في نفس الوقت .7

الحجـ داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة فيو يشكؿ أرضية داخؿ المنظمة العالمية 
ألسباب عدة أىميا  ف جميع المحاوالت السابقة قد فشمتخبلؿ السنوات القادمة، األ

تتعارض مصالحيا مع البمداف النامية  لبلستثماركوف أف بمداف الشماؿ المصدرة 
المتقدمة أىـ مصدر ليا يخوليا البمداف  أفوباعتبار  االستثماراتالمستقبمة ليذه 

توجيو المفاوضات دائما وفقا لمصالحيا فيما يخص الحقوؽ وااللتزامات التي 
ات وليذا فالجزائر مجبرة عمى صرؼ النظر في ىذا الموضوع ستتضمنيا ىذه االتفاقي

إلى غاية االستعداد لو كميا وىو أف تكوف لنا قاعدة اقتصادية متينة خارج اقتصاد 
جب عمييا تقديـ تضحيات وتنازالت تتعارض مع مصالحيا يالريع، وبانضماـ 

ة عمى الدولة في الغاز الصخري ىو كارثة بيئي االستثمارومبادئيا وخير دليؿ ىو 
 الجزائرية مف كؿ النواحي البيئية...إلخ.     
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عبد الناصر نزاؿ العبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدولة النامية،   .10
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عمر سعد اهلل، قانوف التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، طبعة األولى، دار ىومو  .15
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 2007الدار الجامعية، اإلسكندرية،

محمد محمد عمي ابراىيـ، اآلثار االقتصادية التفاقية الجات، الدار الجامعية،  .21
 2003-2002االسكندرية، 

(، OMCمروؾ نصر الديف، تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ) .22
 . 2005نشر والتوزيع، الجزائر، دار ىومو لمطباعة وال
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 .1998والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 
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 .2003دار المحمدية العامة، الجزائر، 
 لجامعية:والمذكرات ا الرسائل-ب
 أطروحات الدكتوراه: (1

ماؿ، المنظمة العالمية لمتجارة والنظاـ التجاري العالمي الجديد، أطروحة بف موسى ك .1
 .2004، 3لنيؿ شيادة دكتوراه دولة في العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر 
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دكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة ولود معمري، تيزي وزو،  
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 رجة الماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي العاـ، دوف سنة المناقشة.د
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كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، درجة الماجستير في القانوف، فرع: قانوف أعماؿ، 
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 2004-2003 مية، جامعة باتنة،اقتصاد التن
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56.  
التنمية والعولمة إشكالية الموازنة بين  تحقيق النمو المتوازن »ـ، حسيف رحي .4

مجمة مناجمنت الفقر والتعاوف، كمية ، «واتصال الفقر وضمان الرفاه االجتماعي
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225. 
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145. 
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، مجمة «جولة أرغواي "التحديات أمام البمدان النامية»عمرو حممي،  .10
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 قائمة المراجع

 

94 

 

 النصوص القانونية-ه
 االتفاقيات الدولية

المؤرخ في  233-88الرئاسي رقـ بموجب المرسـو المصادؽ عمييا  ،نيويورؾاتفاقية  .1
يتضمف االنضماـ بالتحفظ الى االتفاقية التي صادؽ عمييا مؤتمر  1988نوفمبر 5

والخاصة باعتماد القرارات  10/06/1958األمـ المتحدة في نيويورؾ بتاريخ 
  1988، سنة 48التحكيمية االجنبية وتنفيذىا، ج.ر عدد 

تسوية المنازعات المتعمقة المنشأة لممركز الدولي ل 1965واشنطف لسنة اتفاقية  .2
باالستثمار بيف البمداف ورعايا البمداف األخرى، المصادؽ عمييا بموجب المرسوـ 

 .1995 سنة 66، ج.ر عدد1995كتوبر أ 30المؤرخ في  346-95الرئاسي رقـ 
اتفاقية االستثمار الموقعة بيف الدولة الجزائرية ممثمة مف طرؼ وكالة ترقية  .3

االستثمارات ودعميا، ومتابعتيا مف جية، وبيف شركة أوراسكـو تيميكوـ الجزائر موافؽ 
، ج.ر 2001ديسمبر  20المؤرخ في  416-01عمييا بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

 2001لسنة  80 عدد
 :وثيقةال-
واتصاالت الجزائر لمياتؼ النقاؿ موبيميس، والمبرمة بينيا  ANDIاتفاقيات المبرمة بيف  

 .2007يناير  28مؤرخ في  07وبيف شركة كيرماج، ج.ر عدد 
 النصوص التشريعية

، ج.ر عدد ، المتعمؽ بتطوير االستثمار2001أوت  22، مؤرخ في 03-01أمر رقـ  .1
 .22/08/2001صادر في  47

، الصادر 52وت المتعمؽ بالنقد والقرض، ج.ر. عدد أ 26المؤرخ في  11-03مر أ  .2
، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10، معدؿ ومتمـ باألمر رقـ 2003أوت  27في 

 .2010سبتمبر  01الصادر في  50ج.ر عدد 
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 50المتعمؽ بالمحروقات، ج.ر عدد 2005افريؿ  24مؤرخ في  07-05قانوف رقـ   .3
 29المؤرخ في  10-06مر رقـ معدؿ ومتمـ بموجب أ 2005أفريؿ  28صادر في 

المتعمؽ  2005افريؿ  28مؤرخ في  07-05يعدؿ ويتمـ قانوف قـ  2006جويمية 
قانوف  معدؿ ومتمـ بموجب  2006جويمية  30مؤرخ في  48بالمحروقات، ج.ر عدد 

 11، ج.ر عدد ، المتعمؽ بالمحروقات2013فيفري  20، مؤرخ في 01-13رقـ 
 28المؤرخ في  07-05المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  2013فيفري  24مؤرخ في 

 .المتعمؽ بالمحروقات 2005افريؿ 

المتعمؽ  03-01، المعدؿ والمتمـ ألمر 2006 جويمية 15المؤرخ في  08-06أمر  .4
  . 2006جويمية  17 ، صادر في47عدد  ر.بتطوير االستثمار، ج

المتعمؽ بالنقد والقرض، ج.ر عدد  14/04/0199لمؤرخ في ، ا10-90قانوف رقـ  .5
 (.ممغى)  14/04/1990صادر في  16

يتعمؽ بترقية االستثمار،  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93مرسـو تشريعي رقـ  .6
 )ممغى(. 1993اكتوبر  10مؤرخ في  64ج.ر عدد 

 

 الوثائق-و
 :مذكرة التفاىـ عمى الموقع?id  tionnotesDatails.aspxwww.almeezanqa/clarifica ،

 .00h: 16، عمى الساعة 27/8/2015تـ االطبلع عميو بتاريخ 
  ،بحث المنظمة العالمية لمتجارةt.o.orgwww.، تـ 20/02/2013 نشر يـو ،

 .14:00عمى ، 25/03/2016االطبلع عميو في 

االتفاؽ المتعمؽ بتدابير و وؿ االستثمار محمد الوضاحي، االتفاقيات الدولية ح -
 االستثمار المتصؿ بالتجارة في السياؽ االفريقي، عمى الموقع: 

http://www.t.o.org/
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