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 2003العراق ومنظمة التجارة العالمٌة بعد عام 
 

 م.م همسه لصً )*(

Abstract                                                                                                

  The World Trade Organization was founded on the ruins of the GATT 

in 1994 when more than 100 countries signed it in Marrakesh, 

Morocco, as one of the results of the Uruguay Round of trade 

negotiations between the members of the GATT. The main objective of 

the WTO is to achieve freedom of international trade by eliminating of 

Discriminatory treatment with regard to the flow of international 

trade and the removal of all restrictions, barriers that would prevent 

the flow of trade across States. 

  Because of Iraq's existence for several decades in isolation 

because of previous policies and the resulting wars and blockade, 

which created economic distortions in most activities that weakened 

its competitiveness so that the economic reform in Iraq is a 

necessity, and one of the most important means of this reform is to 

integrate with The global economy requires a heavy effort to qualify 

for accession to the World Trade Organization. 

  Therefore, this research came to prove its hypothesis that stems 

from the vision of whether there is a positive relationship between 

Iraq's accession to the WTO and the possibility of achieving strategic 

and economic goals for Iraq, so it is inevitable that Iraq's accession 
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to the WTO, but to benefit the Iraqi economy from joining to make 

accurate calculations of losses and profits, and in order to maximize 

Iraq's benefits and minimize its losses, a set of recommendations for 

accession must be taken and discussed in the research. 

 المستخلص:

نشأت منظمة التجارة العالمٌة على أنماض منظمة الجات فً عام    

دولة علٌها فً مراكش المغربٌة، كأحد  عند تولٌع أكثر من مائة 4991

النتائج التً أسفرت عنها جولة االوروغواي من المفاوضات التجارٌة 

بٌن أعضاء إتفالٌة الجات، والهدف الرئٌس للمنظمة هو تحمٌك حرٌة 

التجارة الدولٌة، وذلن بالمضاء على صورة المعاملة التمٌٌزٌة فٌما 

الة كافة المٌود والعوائك والحواجز ٌتعلك بأنسٌاب التجارة الدولٌة، وإز

 التً من شأنها أن تمنع تدفك حركة التجارة عبر الدول.

وبسبب بماء العراق، على مدى عدة عمود، فً حالة عزلة بسبب   

السٌاسات السابمة وما نتج عنها من حروب وحصار مما خلك تشوهات 

حٌث إلتصادٌة فً معظم النشاطات التً أضعفت لدراته التنافسٌة ب

أصبح االصالح االلتصادي فً العراق ضرورة البد منها، ومن أهم 

وسائل هذا االصالح هو االندماج مع االلتصاد العالمً وهذا ٌتطلب 

 السعً بجهد كثٌف للتأهل لإلنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة.

لذلن جاء هذا البحث لٌثبت فرضٌته التً تنطلك من رؤٌة مفادها هل   

دٌة بٌن إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة هنان عاللة طر

وإمكانٌة تحمٌك أهداف إسترتٌجٌة وإلتصادٌة للعراق، لذلن ال مناص 

من انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة، ولكن لكً ٌستفاد 

االلتصاد العرالً من إنضمامه البد من إجراء حسابات دلٌمة للخسائر 

ٌم منافع العراق وتدنٌة خسائره، البد من واألرباح، ومن أجل تعظ

إتخاذ مجموعة من التوصٌات الألزمة لإلنضمام والتً تم منالشتها فً 

 البحث.
 

 :ة ـــالممدم

عانى االلتصاد العرالً وعلى مدى عمود من الزمن حالة من    

التدهور واالزمات المتكررة بسبب الظروف التً المت به وتوجهات 

(، والتً 3112-4981النظام السٌاسً خالل الحمبة الممتدة من عام )

رمت بظاللها على مجمل الحٌاة االلتصادٌة وفرضت عزلة تامة 

والدولً وأسهمت تلكم العموبات فً زٌادة للعراق عن محٌطه االللٌمً 

 االختالل فً االلتصاد العرالً وتعمٌك أزمته .



410 
 

أزدادت أزمة االلتصاد العرالً،  3112وبدخول الموات االمرٌكٌة عام 

فنمو أي ألتصاد وتنمٌته ٌتطلب شروط أهمها وجود بٌئة أمنه 

الى ومستمرة، فضالً عن توافر درجة من الرلً الثمافً )الحضاري( 

 جانب العوامل االخرى .

فالتغٌرات التً حدثت فً ظل االحتالل االمرٌكً للعراق تركت     

تداعٌاتها على بٌئة االلتصاد العرالً ككل، أذ أن أزمة االلتصاد 

وظهور العرالً تمحورت حول أنهٌار الدولة ومؤسساتها كافة، 

افسٌة تشوهات إلتصادٌة فً معظم نشاطاته، مما أضعفت لدراته التن

بحٌث أصبح االصالح االلتصادي فً العراق ضرورة ولٌس خٌاراً. 

ومن أهم وسائل هذا االصالح هو االندماج مع االلتصاد العالمً وهذا 

ٌتطلب العمل بجهد حثٌث للتأهل لألنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة، 

كونها تضم أكبر تجمع إلتصادي فً العالم فً الولت الحالً، وتحاول 

جموعة من االجراءات والمرارات نحو تنظٌم حركة االلتصاد عبر م

العالمً بإتجاه االلتزام بحرٌة التجارة فً كافة المٌادٌن، لذا فأنه ٌجرى 

النماش منذ فترة طوٌله حول جدوى إنضمام العراق الى منظمة التجارة 

العالمٌة وفٌما إذا كان هذا االنضمام لمصلحة البلد أم أنه ٌمثل تحدٌاً 

 ٌراً علٌه وله تداعٌاته الغٌر محسوبة النتائج . خط

على منظمة التجارة العالمٌة  لذلن فأن هذا البحث سٌسلط الضوء    

(wto ًومزاٌا إنضمام العراق الٌها والتحدٌات التً ستواجه العراق ف )

 حالة إنضمامه الٌها .  
 

 إشكالٌة البحث :

بسبب ما حل بالعراق من ظروف ومشاكل عدٌدة، ٌتصف حال     

االلتصاد العرالً بالضمور والتخلف التكنولوجً بكل لطاعاته، فهو 

ٌصدر غٌر النفط، فضالً عن عدم وجود  ٌكاد ٌستورد كل شًء وال

لذا الشن من  حلول جذرٌة للمشاكل االلتصادٌة الكبٌرة التً ٌعانٌها، 

د من إنضمامه الى منظمة التجارة العالمٌة أن العراق سوف ٌستفٌ

(wto إذا ما تعززت ممدراته فً التخصص باالنتاج، وفً إستمطاب )

االستثمارات االجنبٌة، وفً تأمٌن تورٌد السلع والخدمات بأفضل 

له أثاره السلبٌة التً  العطاءات. ولكن فً الولت نفسه إن هذا اإلنضمام

سوف تترتب على العراق فً حالة دخوله للنمظمة، لذا فأن مشكلة 

 البحث تتمثل فً وجود إشكالٌات فً كال الخٌارٌن المطروحٌن .   
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 فرضٌة البحث : 

تنطلك فرضٌة البحث من رؤٌة مفادها هل هنان عاللة طردٌة موجبة 

العراق الى منظمة التجارة العالمٌة وإمكانٌة تحمٌك أهداف  بٌن إنضمام

 إسترتٌجٌة وإلتصادٌة للعراق أم ال ؟
  

 هدف البحث : 

بٌان االثار االٌجابٌة والسلبٌة لإلنضمام العراق الى منظمة التجارة 

( على الصناعة العرالٌة وعلى االلتصاد الوطنً عموماً (wtoالعالمٌة 

بغٌة تحدٌد الخٌار المناسب للعراق وتحدٌد فً ظل وضعه الراهن 

االجراءات المطلوبة لتذلٌل العمبات وتملٌص الخسائر الناجمة عن 

 االنضمام الى الحد االدنى .
 

 هٌكلٌة البحث :

 تم تمسٌم البحث الى مبحثٌن :
 

 (wtoمفهوم منظمة التجارة العالمٌة ) المبحث االول :

 .ماهً منظمة التجارة العالمٌة أوالً :

 .الهٌكل االساسً للمنظمة ثانٌاً :

 .أهداف المنظمة ثالثاً :

 .المبادىء التً تموم علٌها المنظمة رابعاً :

 .مهام المنظمة   خامساً :

 .نظام منظمة التجارة العالمٌة   سادساً :
 

  لمٌةإشكالٌة إنضمام العراق الى منظمة التجارة العا المبحث الثانً :

 .دوافع العراق لإلنضمام الى المنظمة  أوالً :   

 .إٌجابٌات إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة  ثانٌاً :   

 .سلبٌات إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة  ثالثاً :   

 

 المبحث االول

 مفهوم منظمة التجارة العالمٌة
 

 أوالً : ماهٌة منظمة التجارة العالمٌة 

هً "المنظمة الدولٌة التً تتعامل مع المواعد العالمٌة للتجارة بٌن دول 

العالم, وتأمن عملٌة تدفك التجارة بٌن الدول بٌسر وسهولة, وفض 

المنازعات التجارٌة بٌن الدول من حٌث تحرٌر أكثر للتجارة عن 

تمر للمستهلكٌن وخٌارات طرٌك التفاوض, وتضمن عرض وأمان مس
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أكثر من السلع والمواد الخام والخدمات, وتنظم التجارة بٌن المنتجٌن 

 .(4)والمصدرٌن والمستوردٌن ألعمالهم التجارٌة" 

وهنان من ٌعرفها على" أنها األساس المانونً والمؤسسً للنظام    

األساسٌة التجاري المتعدد األطراف، وهً توفر االلتزامات التعالدٌة 

التً تحدد كٌف تموم الحكومات بصٌاغة وتطبٌك لوانٌن وتعلٌمات 

  . (3) التجارة المحلٌة"

/  41/1نشأت منظمة التجارة العالمٌة على أنماض منظمة الجات فً    

عند تولٌع أكثر من مائة دولة علٌها فً مراكش المغربٌة، كأحد  4991

من المفاوضات التجارٌة  النتائج التً أسفرت عنها جولة االوروغواي

وهً واحدة من أصغر المنظمات العالمٌة بٌن أعضاء إتفالٌة الجات، 

عمراً، حٌث أن منظمة التجارة العالمٌة هً خلٌفة االتفالٌة العامة 

للتعرٌفات والتجارة )الجات( والتً إنشأت فً إعماب الحرب العالمٌة 

  . (2)الثانٌة

تطبٌك إتفالٌات منظمة التجارة وتشٌر الدراسات االولٌة الى أن   

العالمٌة وما سٌواكبها من تدابٌر لتحرٌر التجارة العالمٌة سوف ٌؤدي 

( 371 -342الى إرتفاع الدخل الحمٌمً العالمً الى ماٌتراوح مابٌن )

، أي المتولع أنه ٌكون نصٌب 3113ملٌار دوالر سنوٌا بحلول عام 

ً وهو 81الدول النامٌة من هذه الزٌادة ما ٌمارب ) ( ملٌار دوالر سنوٌا

ً أن تتوسع 4,1ما ٌعادل ) %( من إجمالً ناتجها المحلً، وٌتولع إٌضا

%( سنوٌاً، وفً الممابل ٌعتمد 41المبادالت التجارٌة الدولٌة بنسبة )

الكثٌر من المرالبٌن بأن مسألة تحرٌر التجارة العالمٌة أمر ٌهم بالدرجة 

متعددة الجنسٌات، وبالتالً فأن االولى الدول الصناعٌة وشركاتها ال

مجموعة الدول النامٌة سٌكون مدى إستفادتها الل بكثٌر من الدول 

 .  ( 1)المتمدمة
 

 ثانٌاً : الهٌكل االساسً للمنظمة 

 : (5)ٌتشكل هٌكل منظمة التجارة العالمٌة من عدد من األجهزة وهً

وٌتكون من جمٌع الدول األعضاء )على مستوى  : المؤتمر الوزاري .1

ً كل عامٌن. وٌتمتع بسلطة  وزراء التجارة الخارجٌة( وٌعمد إجتماعا

إتخاذ المرارات المتعلمة بأتفالٌات تحرٌر التجارة بما فً ذلن لٌود بنود 

 االتفالٌة . 

وٌتكون من ممثلٌن من كافة الدول األعضاء، وٌتولى  : المجلس العام .2

مسؤولٌات المؤتمر الوزاري فٌما بٌن دورات إنعماده، وٌموم بوضع 

المواعد التنظٌمٌة واللوائح اإلجرائٌة الخاصة به وبعمل اللجان 

المختلفة، كما ٌتولى مسؤولٌة وضع الترتٌبات الالزمة مع المنظمات 
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تً تضطلع بمسؤولٌات متداخلة مع تلن الحكومٌة الدولٌة األخرى وال

 الخاصة بمنظمة التجارة العالمٌة . 

وهو أحد األجهزة الرئٌسٌة التً تشمل  : جهاز تسوٌة المنازعات .3

 والٌته كافة مجاالت السلع والخدمات والملكٌة الفكرٌة بشكل متكامل . 

وهً المختصة بمراجعة السٌاسات  : آلٌة مواجهة السٌاسات التجارٌة .4

ً للفترات الزمنٌة المحددة بنص الت جارٌة الدولٌة للدول األعضاء وفما

االتفاق، وتتراوح بٌن عامٌن للدول المتمدمة، وأربعة أعوام للدول 

 النامٌة، وستة أعوام للدول األلل نمواً . 

وهً مجلس لشؤون تجارة البضائع،  : المجالس النوعٌة بالمنظمة .5

ؤون جوانب التجارة ومجلس لشؤون تجارة الخدمات ومجلس لش

المتصلة بحموق الملكٌة، وعلى كل مجلس من هذه المجالس أن ٌشرف 

على تطبٌك االتفالٌات الخاصة به، وعضوٌة هذه المجالس التً تعمد 

 عند الضرورة مفتوحة أمام ممثلً الدول األعضاء بالمنظمة . 

ة وهً هٌئة داخل المنظمة ٌموم المدٌر العام للمنظم : أمانة المنظمة .6

ً لألنظمة التً  بتعٌٌن موظفٌها وتحدٌد واجباتهم وشروط خدمتهم وفما

  ٌعتمدها المجلس الوزاري .
 

ومن الجدٌر بالذكر أن المرارات فً المنظمة تتخذ باالغلبٌة المطلمة   

للمصوتٌن ولكل عضو فً إجتماعات المؤتمر الوزاري و المجلس 

  . (6)العام صوت واحد
 

 ثالثاً : أهداف المنظمة 

أن الهدف الرئٌسً للمنظمة هو تحمٌك حرٌة التجارة الدولٌة، وذلن 

بالمضاء على صورة المعاملة التمٌٌزٌة فٌما ٌتعلك بأنسٌاب التجارة 

الدولٌة، وإزالة كافة المٌود والعوائك والحواجز التً من شأنها أن تمنع 

 . (7)تدفك حركة التجارة عبر الدول

 4991أهداف المنظمة المعلنة التً تبلورت بعد إعادة تأسٌسها عام أما  

  :(8)فهً

 . إٌجاد منتدى للمفاوضات التجارٌة .1

 فٌها .  تحمٌك التنمٌة ورفع مستوى معٌشة الدول االعضاء  .2

 إٌجاد الٌة تواصل بٌن الدول االعضاء . .3

 تنفٌذ إتفالٌة االوروغواي .  .4

  تسوٌة المنازعات .  .5

 تحمٌك أو رفع مستوى التشغٌل الكامل .  .6
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زٌادة الكفاءة االنتاجٌة واالرتماء بمستوى الخدمات وجعل أسعارها  .7

  . منافسة

 زٌادة حجم التجارة الدولٌة وإزالة الحواجز الكمركٌة .  .8

 إعتماد المنالشات والمفاوضات فً حل مشاكل التجارة العالمٌة.   .9

 .   لمواد االولٌةتسهٌل الوصول إلى االسواق ومصادر ا  .10

 تشجٌع حركة االنتاج ورؤوس االموال واالستثمارات .  .11

 .  االستغالل االمثل للحوار االلتصادي العالمً .12

 .رفع مستوى الدخل الوطنً الحمٌمً للدول االعضاء  .13

 . تنشٌط الطلب الفعال .14

تحمٌك المٌزة النسبٌة التً ٌتمتع بها كل بلد فً إنتاج السلع التً  .15

 . غٌره من الدول والمتاجرة بها ٌتمٌز فٌها عن
 

 رابعاً : المبادئ التً تموم علٌها المنظمة

 : (9)تموم منظمة التجارة العالمٌة على عدد من المبادئ أهمها  

وٌنطوي هذا المبدأ على عدم التمٌٌز بٌن الدول :  مبدأ عدم التمٌٌز .1

األعضاء فً المنظمة، أو منح رعاٌة خاصة إلحدى الدول على حساب 

الدول األخرى، بحٌث تتساوى كل الدول األعضاء فً الجات فً 

ظروف المنافسة باألسواق الدولٌة، فأي مٌزة تجارٌة ٌمنحها بلد لبلد 

  .دول األعضاء آخر ٌستفٌد منها دون مطالبة بالً ال

 ٌمصد بهذا المبدأ االعتماد على التعرٌفة الكمركٌة : مبدأ الشفافٌة .2

ولٌس على المٌود الكمٌة )التً تفتمر إلى الشفافٌة( أي أن تكون 

التعرٌفة محددة على الكٌف إذا التضت الضرورة تمٌٌم التجارة الدولٌة، 

وبذلن ٌنبغً على الدول التً ٌتحتم علٌها حماٌة الصناعة الوطنٌة، أو 

عالج العجز فً مٌزان المدفوعات أن تلجأ لسٌاسة األسعار والتعرٌفة 

لكمركٌة مع االبتعاد عن المٌود الكمٌة مثل الحصص )حصص ا

االستٌراد(، وٌرجع ذلن إلى أنه فً ظل لٌود األسعار ٌمكن بسهولة 

 تحدٌد حجم الحماٌة أو الدعم الممنوح للمنتج المحلً . 

وهذا المبدأ معناه إعتبار منظمة التجارة  : مبدأ المفاوضات التجارٌة .3

ً المناسب لتنفٌذ األحكام أو تسوٌة العالمٌة هً اإلطار التفاوض

 المنازعات . 

أي منح الدول النامٌة عاللات  : مبدأ المعاملة التجارٌة التفضٌلٌة .4

تجارٌة تفضٌلٌة مع الدول المتمدمة، وذلن بهدف دعم خطط الدول 

 النامٌة فً التنمٌة االلتصادٌة وزٌادة حصٌلتها من العمالت األجنبٌة . 

ً هذا المبدأ بضرورة لٌام الدول األعضاء ٌمض : مبدأ التبادلٌة .5

باالتفالٌة بتحرٌر التجارة الدولٌة من المٌود أو تخفٌضها، ولكن فً 
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إطار مفاوضات متعددة األطراف تموم على أساس التبادلٌة، بمعنى أن 

كل تخفٌف فً الحواجز الكمركٌة أوغٌر الكمركٌة لدولة ما، ال بد وأن 

ة من الجانب اآلخر حتى تتعادل الفوائد ٌمابله تخفٌف معادل فً المٌم

التً تحصل علٌها كل دولة وما تصل إلٌه المفاوضات فً هذا الصدد، 

ً لكل الدول، وال ٌجوز بعده إجراء أي تعدٌل جدٌد إال  وٌصبح ملزما

 بمفاوضات جدٌدة.

وٌموم على بٌع السلعة المنتجة محلٌاً  (41)مبدأ تجنب سٌاسة االغراق: .6

ة بسعر ٌمل عن إسعار السلع البدٌلة أو المماثلة أو باالسواق الدولٌ

بسعر ٌمل عما تباع به فً االسواق المحلٌة لذلن فأن هذا المبدأ ٌتضمن 

عدم لٌام الدول المنضمة الى منظمة التجارة العالمٌة بتصدٌر منتجاتها 

بإسعار تمل وبصورة غٌر طبٌعٌة عن االسعار المحلٌة لنفس هذه 

المستورد مما ٌلحك الضرر بمصالح منتجً نفس المنتجات فً البلد 

تلن المنتجات فً الدول المستوردة أو ٌهدد بولوع مثل ذلن الضرر، 

أي أن الهدف االساسً من هذا المبدأ هو السٌطرة على االسواق 

وتحمٌك المنافسة المتكافئة الن البٌع بسعر منخفض كفٌل بأن ٌؤثر على 

 ق . المنتجٌن المنافسٌن فً تلن االسوا
 

 خامساً :  مهام المنظمة 

 : (11)إن مهام منظمة التجارة العالمٌة هً

إدارة وتطبٌك إتفالات التجارة المتعددة األسواق والجماعٌة التً  .1

 .تجسدها المنظمة 

                      العمل كمنتدى للمفاوضات التجارٌة المتعددة األسواق .  .2

  . تنشأ بٌن الدول األعضاء العمل على حل الخالفات التجارٌة التً .3

 .اإلشراف على السٌاسات التجارٌة الوطنٌة وإصدار مالحك تجارٌة .4

 .السٌاسات التجارٌة فً الدول األعضاء تبٌن مؤشرات التجارة وتوضح

التعاون مع المنظمات الدولٌة األخرى ذات العاللة بصنع السٌاسات  .5

 .االلتصادٌة العالمٌة
 

 سادساً :  نظام منظمة التجارة العالمٌة 

 : (12)( من االتفالٌات الرئٌسٌة التالٌة (wto ٌتألف نظام

عام  gattاالتفالٌات المتعددة االطراف بشأن التجارة فً السلع ومنها  .1

 واالتفالات المرتبطة بها . 4991

 . gatsاالتفالٌة العامة بشأن التجارة فً الخدمات  .2

 . tripsالجوانب المتصلة بالتجارة من حموق الملكٌة الفكرٌة  إتفالٌة .3
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 المبحث الثانً

 إشكالٌة إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة
 

تؤكد الحمائك التارٌخٌة أن النمو المتزاٌد للتجارة الدولٌة كان محركاً  

ً للنمو االلتصادي العالمً على مدى العمود االخٌرة، ولد حممت  رئٌسا

البلدان التً تبنت ستراتٌجٌات التكامل فً االطار العالمً نتائج 

فً حٌن تخلفت عنها البلدان التً عزلت نفسها عن التجارة  ،إٌجابٌة

كما كان لألستثمارات االجنبٌة المباشرة دور مهم فً تعزٌز ، الدولٌة

النشاط االلتصادي الدولً وتبادل المنافع عن طرٌك إستخدام المدرة 

التنافسٌة الدولٌة وتنمٌة الصادرات فً إطار االرتباط الموي بٌن 

 المٌزات النسبٌة والكفاءة االلتصادٌة . 

جارة العالمٌة الى توسٌع نطاق وعلى هذا االساس تسعى منظمة الت

الفرص المتاحة فً التجارة الدولٌة عن طرٌك إزالة أو تخفٌف المٌود 

 .                          (42)المفروضة علٌها

ولد بمً العراق على مدى عدة عمود فً حالة عزلة بسبب السٌاسات 

 السابمة وما نتج عنها من حروب وحصار مما خلك تشوهات إلتصادٌة

فً معظم النشاطات التً أضعفت لدراته التنافسٌة بحٌث أصبح 

االصالح االلتصادي فً العراق ضرورة البد منها، ومن أهم وسائل 

هذا االصالح هو االندماج مع االلتصاد العالمً وهذا ٌتطلب السعً 

 .(41)بجهد كثٌف للتأهل لإلنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة
 

 ضمام الى المنظمةأوال : دوافع العراق لالن

ٌمكن تلخٌص أهم وأبرز االسباب التً دفعت العراق الى التمدم بطلب  

 : (41)( باالتwtoًاالنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة)

التجارة العالمٌة بمولع متمٌز على مستوى المؤسسات  تحظى منظمة. 1

الدولٌة وتموم بدور مهم ومحوري على النطاق الدولً التساع نطاق 

صالحٌاتها لٌشمل لٌس فمط إزالة وتخفٌض الحواجز الكمركٌة التً 

تعترض التجارة الدولٌة وإنما اٌضاً الحواجز والمعولات غٌر الكمركٌة 

وتنظٌم تجارة الخدمات وإٌجادها اللٌة خاصة لتسوٌة المنازعات 

 التجارٌة بطرٌمة فعالة .

المنتجٌن وٌوفر االن بحدة المنافسة بٌن  العالمً إداء السوق ٌتصف .2

االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة التسهٌالت التً تحمك مٌزة 

تنافسٌة أكبر لجمٌع الدول االعضاء لمواجهة الدول االخرى خارج 

 نطاق المنظمة .
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إن إنضمام العراق لمنظمة التجارة العالمٌة سٌؤدي الى توجٌه  .3

المنظمة لمضاٌاه بالشكل الذي ٌنسجم مع ثمله االلتصادي  إهتمامات

 ووزنه التجاري الدولً .

من جهة أخرى تلعب التجارة الدولٌة دوراً كبٌراً فً عملٌة النمو  .4

االلتصادي للدول وبالتالً تحمك الرفاهٌة المعٌشٌة لمواطنٌها 

لن، والتجارب التنموٌة )للٌابان والنموراالسٌوٌة( خٌر مثال على ذ

وللتعرف بشكل أكبر على االهمٌة التً تحظى بها التجارة الدولٌة 

فٌمكن مالحظته على مانستهلكه من سلع وخدمات لنرى بوضوح أن 

معظم تعامالتنا هً مع دول العالم تمرٌباً، لذلن أصبح االنفتاح التجاري 

الدولً ضرورة ملحة ومن الطبٌعً أن ٌهتم العالم بتنظٌم التبادل 

والعمل على تحرٌره من المٌود والعمبات التً تعٌك تدفمه التجاري 

 تسعى الى تحمٌمه منظمة التجارة العالمٌة . بسهوله وٌسر وهذا ما

ً لتحكم  .5 إن االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة أصبح أمراً حتمٌا

% من حجم التجارة العالمٌة مما 81الدول االعضاء فً المنظمة ب

 عضاء فً عزلة تجارٌة .ٌجعل الدول غٌر اال

توجد دولة عربٌة أو مجموعة من الدول العربٌة تتمتع باالكتفاء  ال .6

الذاتً خاصة فً ظل الغٌاب الكامل للسوق العربٌة المشتركة ولمد 

أوضحت التجارب العالمٌة للمماطعة االلتصادٌة أثارها الخطٌرة على 

ول مستوردة أي دولة بمفردها خاصة أن جمٌع الدول العربٌة هً د

صافٌة للغذاء والدواء أضافة الى التكنولوجٌا وهذا ٌجعل مصالحها 

 مرتبطة بالدول المتمدمة .

والسؤؤؤؤال الؤؤؤذي ٌطؤؤؤرح نفسؤؤؤه هؤؤؤو أن هؤؤؤذه المؤسسؤؤؤة العالمٌؤؤؤة أثؤؤؤارت 

وما إذا كانت وماتزال البعض من الجدل والنماشات حول اّلٌات عملها؟ 

ٌم، أم إنهؤا معنٌؤة بالدرجؤة تحمك من خاللها مصالح عموم الدول واأللال

األساس بتأمٌن مصالح الؤدول التؤً مولؤت ووضؤعت وصؤاغت أهؤدافها 

 ومبادئها وأحكامها العامة ؟.

هذا التساؤل لد ٌبدو بدهٌاً فً عرف الكثٌر من الباحثٌن ولم ٌعد ٌثٌؤر   

الحماسه، بإعتبار أن الجدل حوله لد حسم حٌن أختارت الكثرة الساحمة 

، غٌؤؤر أن السؤؤؤال ٌعنؤؤً إن تلؤؤن wto)االنضؤؤمام الؤؤى )مؤؤن دول العؤؤالم 

الدول التً مازالت مترددة فً مولفهؤا مؤن االنضؤمام الؤى هؤذه المنظمؤة 

 لذلن لمد تنوعت حولها المطارحات ما بٌن رافضة لإلنضمام ومؤٌدة .

وممؤؤا ٌزٌؤؤؤد الوضؤؤع تعمٌؤؤؤداً أن رغبؤؤات االنضؤؤؤمام أوشؤؤكت تصؤؤؤطدم   

بعمبات ومتاهات جدٌؤدة، إذ لؤم ٌعؤد مجؤرد إعؤالن الرغبؤة وتمؤدٌم طلؤب 

االنضمام ٌعنً المبول فوراً، بل األمر أصبح أكثؤر تعمٌؤداً ممؤا تفتؤرض 
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المبادئ العامة للمنظمة، الشًء الذي جعل موالف الدول التً لؤم تحسؤم 

ً مولفها بعد   . (46)تكتسً طابعاً جدالٌا

 ثانٌاً : إٌجابٌات إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة

أن منظمة التجؤارة العالمٌؤة تسؤاهم بشؤكل كبٌؤر فؤً نمؤو العاللؤات التجارٌؤة 

الدولٌؤؤة فؤؤً ظؤؤل االتفالٌؤؤات المختلفؤؤة التؤؤً تحكؤؤم نشؤؤاطها لؤؤذلن سؤؤوف 

ك العدٌؤؤد مؤؤن ٌترتؤؤب علؤؤى الحصؤؤول علؤؤى عضؤؤوٌة هؤؤذه المنظمؤؤة تحمٌؤؤ

المكاسب التً ٌمكن أن تؤثر إٌجاباً على إلتصاد العراق عنؤد االنضؤمام 

 وٌمكن إٌجاز هذه المكاسب باألتً : 

تعزٌز المدرة التنافسٌة للمنتجؤات الوطنٌؤة فؤً االسؤواق الدولٌؤة وتنمٌؤة   . 1

الصادرات مما ٌتٌح للصناعات فرصة التوسع فً كمٌة االنتاج وتنوٌع 

 ٌؤدي بالتالً الى تخفٌض التكالٌف االنتاجٌة . خطواته وهذا 

حماٌؤؤة المنتجؤؤات الوطنٌؤؤة مؤؤن االجؤؤراءات التعسؤؤفٌة التؤؤً لؤؤد تفرضؤؤها   .2

الؤؤدول االجنبٌؤؤة حٌؤؤث تتؤؤٌح منظمؤؤة التجؤؤارة العالمٌؤؤة مؤؤن خؤؤالل لجؤؤان 

وهٌئات حسم المنازعات العاملة لدٌها فرصة لمعالجة المضاٌا التجارٌة 

ض بعؤؤؤض الؤؤؤدول إجؤؤؤراءات تعسؤؤؤفٌة ضؤؤؤد التؤؤؤً لؤؤؤد تتطؤؤؤرأ نتٌجؤؤؤة فؤؤؤر

 صادراتها .

ضمان عدم التمٌٌز ضد الصادرات العرالٌة بموجب مبدأ الدولة االولى   .3

بالرعاٌة ومبدأ المعاملة الوطنٌة وبهذا سٌضمن إن الصادرات العرالٌؤة 

لن تعانً بعد االنضمام الى هذه المنظمة من أي تعرٌفة بالنسبة للرسوم 

ائب إضافٌة على الحدود أو الرسؤوم أو الضؤرائب الكمركٌة أو أي ضر

 المحلٌة كما هو مطبك على المنتجات المماثلة المحلٌة أو المستوردة .

 تهٌئة الظروف المناسبة لإلستثمارات الجدٌدة والتوسع االستثماري .  .4

إن تحرٌؤؤر التجؤؤارة الدولٌؤؤة الؤؤذي تهؤؤدف الٌؤؤه منظمؤؤة التجؤؤارة العالمٌؤؤة   .5

سٌؤدي الى أن ٌتجؤه كؤل بلؤد الؤى إنتؤاج المؤواد والسؤلع التؤً ٌتمتؤع بهؤا 

ٌؤؤدي الؤى تحسؤٌن فؤً جؤودة تللؤن المنتوجؤؤات  بمٌؤزة نسؤبٌة عالٌؤة ممؤا

كلفؤؤة  وتخفؤؤٌض تكؤؤالٌف االنتؤؤاج وهؤؤذا بؤؤالطبع سؤؤٌؤدي الؤؤى إنخفؤؤاض

 . (47)المشترٌات وبالتالً رفاهٌة المواطن العرالً

 االنفتاح على الخدمات وإتاحة فرص جدٌدة لموردي الخدمات .  .6

 حماٌة مصالح العراق عبر جهاز تسوٌة النزاعات فً المنظمة .   .7

تحدٌث االنظمة وتشرٌع لوانٌن جدٌدة فً مختلف مجاالت النشاط  .8

 .  االلتصادي

 .   (48)دة دور العراق على المستوى الدولًإستعا  .9

والبد من االشارة الى أنه من االمور المهمة فً هذا الموضوع هو أن 

منحت العدٌد من السماحات  منظمة التجارة العالمٌة عند تأسٌسها
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للبلدان النامٌة لكً تتمكن من تكٌٌف أوضاعها وتحسٌن لدراتها 

التنافسٌة، وٌظن الكثٌر أن فترات السماح هذه تبدأ فً تارٌخ إنضمام 

البلد الى المنظمة بٌنما فترات السماح هذه بدأت عند تأسٌس المنظمة 

، وهذا ٌعنً أن البلدان التً تتاخر فً االنضمام الى 4991فً عام 

 . (49)تواجه شروطاً أكثر صرامة من البلدان التً سبمتهاالمنظمة س

وأن اإلجابة على التساؤل المطروح بصدد االنضمام من عدمه ٌتطلب 

التمسن بالمعاٌٌر الموضوعٌة ولٌس االعتماد على التمدٌرات الحدسٌة 

 واآلراء المسبمة . 

إن هذه الدراسة الممدمة هً محاولة لطرح تصور محدد عن الفرص    

لتً ٌنبغً عؤدم تفوٌتهؤا التؤً توفرهؤا أنظمؤة التجؤارة العالمٌؤة الجدٌؤدة، ا

وفؤؤؤً نطؤؤؤاق فرضؤؤؤٌة عؤؤؤدم إمكؤؤؤان أجؤؤؤراء حسؤؤؤاب موضؤؤؤوعً ودلٌؤؤؤك 

لمستوٌات الخسؤائر أو األربؤاح المحتملؤة، حتؤى ٌؤتمكن المتعاٌشؤون مؤع 

 . (31)الوضع التجاري العالمً من بناء موالفهم فً ضوءها
   

االخااب بهااا ماان لباال الاادول العربٌااة وبضاامنها وهنااان عاادة إعتبااارات ٌجااب 

العراق لنجاح مسااعٌها فاً تحمٌاك المكاساب المتولعاة مان االنضامام 

 : (21)الى منظمة التجارة العالمٌة وتملٌل الخسائر المحتملة وهً

البد من لٌام الدول العربٌة بدراسة االثار المتولعة لإلتفالٌؤات المختلفؤة    .1

تكامل وبذل جهود كبٌرة للتوصؤل الؤى نتؤائج للمنظمة فً إطار عربً م

دلٌمة لبل أن تؤدفع تلؤن الؤدول رسؤوم تفؤوق بكثٌؤر المؤردودات والمنؤافع 

المتولعة التً تمدمها المنظمة المتمثلؤة فؤً نظؤام التعوٌضؤات لألعضؤاء 

المتضؤؤررٌن )مؤؤنح لؤؤروض سؤؤهلة ومعونؤؤات غذائٌؤؤة( كونهؤؤا تمثؤؤل دور 

 المنازعات .الرلٌب التجاري والماضً والحكم لفض 

العمؤؤل علؤؤى رفؤؤع الكفؤؤاءة االنتاجٌؤؤة فؤؤً مختلؤؤف المطاعؤؤات االنتاجٌؤؤة   .2

العربٌة وتطوٌر المنتجات من حٌث الجودة والمواصفات وتملٌل تكالٌف 

االنتؤؤؤاج والتسؤؤؤوٌك لمواجهؤؤؤة المنافسؤؤؤة وإلكتسؤؤؤاب مسؤؤؤاحة أكبؤؤؤر مؤؤؤن 

 .الصادرات العالمٌة خاصة فً االنشطة التً تتمتع بمزاٌا تنافسٌة 

ضؤرورة إعؤؤداد برنؤامج شؤؤامل لتطؤوٌر الزراعؤؤة العربٌؤة وزٌؤؤادة إنتؤؤاج   .3

الحبوب والسلع الزراعٌة والنباتٌؤة ورفؤع مسؤتوى االكتفؤاء الؤذاتً منهؤا 

 عالٌة . لتفادي إستٌراد تلن السلع بأسعار

عربؤؤً ٌتمثؤؤل بداٌؤؤة فؤؤً إنشؤؤاء منطمؤؤة  ضؤؤرورة وجؤؤود تكتؤؤل إلتصؤؤادي  .4

تجارة حرة كتلن التً دعت الٌها جامعة الدول العربٌة لتتطور فٌما بعد 

الى إتحاد كمركً حٌث أصبح هؤذا التكتؤل ضؤرورة تحتمهؤا المتغٌؤرات 

 االلتصادٌة الدولٌة الراهنة .
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 إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة

، 3111الى منظمة التجارة العالمٌة فً عام لدم العراق طلب االنضمام  

وهذا ٌتطلب أن تمدم الحكومة العرالٌة الوثائك المتعلمة بمطاع الزراعة 

والخدمات إضافة الى الحواجز التمنٌة التً تواجه لطاع التجارة 

الخارجٌة واالمور المتعلمة بالصحة والملكٌة الفكرٌة...الخ، وكل ذلن 

ٌة لما تنوي الحكومة إجراءه من تغٌٌر ٌتطلب تمدٌم خطة عمل تشرٌع

فً الجوانب التنظٌمٌة والتشرٌعات بما ٌتناسب مع شروط االنضمام 

 .                                   (33)الى المنظمة
 

وإن عملٌة االنضمام مسألة تحتوي على تعمٌد بسبب تشعب وشمول 

االنضمام وبغٌة أن ٌتأهل العراق للدخول الى المنظمة ٌجب أن  إتفالٌة

من شأنها االٌفاء بما  )شروط االنضمام(تموم الحكومة بإجراءات 

 :  (32)ٌلً

 االلتزام بمستوى أدنى من سٌاسات الحماٌة الكمركٌة . .1

إزالة جمٌع أنواع المٌود الكمٌة المفروضة على االستٌرادات ووضع  .2

ا ٌتطلب مراجعة شاملة لموانٌن الكمارن العرالٌة تعرٌفة كمركٌة وهذ

ً الموانٌن المتعلمة  4981لعام  32وخاصة لانون الكمارن رلم  وأٌضا

 بالمضاٌا الفنٌة .

 رفع دعم الصادرات . .3

العمل على تطبٌك سٌاسة زراعٌة مناسبة تعالج لضاٌا الدعم أوالً  .4

وكٌفٌة  والسماح بدخول الواردات الزراعٌة الى االسواق المحلٌة

 خضوعها الى التعرٌفٌة الكمركٌة ثانٌاً.

تحرٌر لطاع الخدمات وفتحه الى العالم الخارجً حٌث تصر المنظمة  .5

 على تطبٌك مبدأ عدم التمٌٌز فً لطاع الخدمات .

على العراق إصدار وتطبٌك لدر من التشرٌعات المتوافمة مع متطلبات  .6

ة المتفك علٌها فً إتفالٌة الحد االدنى من الحماٌة لحموق الملكٌة الفكرٌ

 االورغواي لمنظمة التجارة العالمٌة .

 إنجاز مسودة لانون االجراءات الولائٌة .  .7

 إنجاز مسودة لانون االجراءات المضادة ألغراق السوق . .8

التزام العراق بتنفٌذ سٌاسات إصالحٌة شاملة لاللتصاد العرالً بما  .9

 ت الخارجٌة...الخ . ٌسمح بحرٌة حركة رؤوس االموال واالستثمارا

 

 : (31)أما إجراءات إنضمام العراق الى المنظمة فهً كأالتً

 . 3111لبول طلب العراق )صفة المرالب( باالجماع فً شباط عام  .1
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/ 7/6العراق الى المنظمة فً  تم تشكٌل اللجنة الوطنٌة المعنٌة بأنضمام .2

برئاسة وزٌر التجارة وأعضاء من الوزارات االخرى رلم االمر  3111

 ( . 3361الوزاري )

تم تشكٌل فرٌك العمل الذي ٌفاوض العراق على االنضمام خالل  .3

 . 3111إجتماع المجلس العام للمنظمة فً كانون االول عام 

درست المذكرة  3111  عام لدمت مذكرة العراق الى المنظمة فً إٌلول .4

وتم تعمٌمها على االعضاء وطرحت أسئلة واستفسارات على العراق 

 وتمت االجابة من لبله . 

/ 31/1تم تحدٌد إجتماع فرٌك العمل االول لمراجعة مذكرة العراق فً  .5

، وحدد فرٌك عرالً مفاوض لحضور االجتماع برئاسة وزٌر 3117

ول االعضاء فً المنظمة وتم التجارة وحضر االجتماع غالبٌة الد

                طرح االسئلة واالستفسارات وإنتهى االجتماع ووصف بالنجاح .                                                                      

لعمد االجتماع الثانً لفرٌك العمل  3118تم تحدٌد الربع االول من عام  .6

ن العراق وتمت االجابة من لبله وسلمت وحددت الشروط المطلوبة م

 . 3118/ 31/4الى المنظمة بتارٌخ 

وتشكٌل فرٌك  3118/ 3/1تم تحدٌد موعد إنعماد االجتماع الثانً فً  .7

عرالً مفاوض إٌضاً بنفس التشكلٌة التً إعتمدت فً االجتماع االول 

وتمت منالشة االجوبة والملفات التً لدمها العراق بعد االجتماع 

ل، وطلبت رئٌسة اللجنة من العراق أن ٌمدم عروض السلع االو

والخدمات واالجابة على االسئلة تحضٌراً لألجتماع الثالث ولم ٌتم 

 تحدٌد موعد االجتماع لحد االن . 
 

 ثالثاً : سلبٌات إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة 

ة االلتصاد إن منظمة التجارة العالمٌة هً الخطوة االخٌرة فً منظوم

بنظمه  ) العالمً المعاصر الذي ٌتسم بهٌمنة النظام الرأسمالً

(، وبناءاً على ذلن تعد مسألة العضوٌة فً هذه  االلتصادٌة والسٌاسٌة

، (31)المنظمة من أهم المشاكل المطروحة التً تواجهها دول عدٌدة

ا وتختلف البٌئة التجارٌة الدولٌة التً تواجهها الدول النامٌة ومنه

العراق فً ظل االنفتاح، فالمنافسة تشتد وأساس النجاح ٌتغٌر ومدى 

المنافسة ٌصعب لٌاسه وتحتل التجارة الخارجٌة محور إهتمام بلدان 

العالم وذلن النها تعول علٌها كثٌراً لتحمٌك مكاسب مهمه بحٌث 

تعتمد وبشكل رئٌس على مدى  wto)أصبحت مسألة االنضمام الى )

سلعها مزاٌا تنافسٌة تفوق السلع المماثلة لها فً االسواق  إمتالن
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العالمٌة وفً العراق تتضح أثار منظمة التجارة العالمٌة من خالل 

 :  (36)مجموعة من العوامل وهً

هٌكل الصادرات أي مدى إعتماد العراق على عدد من المنتجات  .1

من إجمالً % 91المحددة فً تشكٌلة صادراته إذ ٌشكل النفط أكثر من 

 الصادرات . 

مدى عمك تحرٌر التجارة وأهمٌة الصناعة للعراق بعد أن ظل ٌعانً  .2

 من حصار طٌلة فترة التسعٌنات . 

نمط التصنٌع المعتمد حٌث أعتمد العراق على ستراتٌجٌة تعوٌض  .3

الواردات وراء حماٌة كمركٌة عالٌة وسٌطرة الدولة على لطاع التجارة 

 الخارجٌة . 

لمدرة التنافسٌة للمصنوعات العرالٌة نسبة الى مستوٌات التصنٌع ا .4

العالمً إذ ماتزال المنتجات العرالٌة تتمٌز بإنخفاض كفاءتها وإرتفاع 

 أسعارها وبعٌدة عن تطبٌك أنظمة إدارة الجودة . 

لذلن فأن إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة من دون توفر  

أثار مهمه ومباشرة علٌه ستنعكس على شروط مسبمة ٌعنً ترتب 

الصناعة وتجارتها نتٌجة المنافسة الشدٌدة وعدم المدرة على االستجابة 

 :  (37)التفالٌات المنظمة وٌتضح ذلن من خالل

تصاعد درجة التعرٌفة الكمركٌة بإرتفاع درجة مستوى التصنٌع إذ    .1

رنة تفرض رسوم كمركٌة أعلى على المنتجات تامة الصنع مما

 بالمنتجات الناشئة وبالتالً الحد من المدرة على التصدٌر . 

االثر السلبً فً النشاط االلتصادي بشكل عام فً االنتاج واالستخدام   .2

فً النواحً الصناعٌة والخدمٌة من جراء المنافسة غٌر المتكافئة فً 

 الجودة والنوعٌة وحجم التكالٌف .

حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة والتً تتطلب تأمٌن  إهتمام المنظمة بإتفالٌة  .3

مستوى أعلى من الحماٌة للمنتجات الصناعٌة والتً تركز على حك 

منع طرف ألطراف عدة من صنع أو إستخدام أو بٌع أو إستٌراد المنتج 

اال بموافمة الجهة المالكة أو المحتكرة لالبداع وكذلن حك منع االخرٌن 

ترخٌص من الشركة المالكة إضافة الى  من تصنٌع أي سلعة من دون

حك منع االخرٌن من البٌع أو االستٌراد إذا كان متعلماً ببراءة االختراع 

لعملٌة صناعٌة اال بإذن من صاحب البراءة وعلى أساس ذلن لن ٌكون 

 أمام العراق سوى المشاركة فً االستثمار االجنبً.  

المحلٌة الموجهة الى السوق تؤدي عملٌة التحرٌر الى إنهٌار الصناعة   .4

الداخلٌة كما أدت هذه التدابٌر الى تدفك السلع الترفٌهٌة فً حٌن لل 

عبء الضرائب على مجموعات الدخل المرتفع نتٌجة لتخفٌض رسوم 
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االستٌراد على السٌارات والسلع المعمرة والتحل السلع االستهالكٌة 

حمى االستٌرادٌة المستوردة محل االنتاج المحلً فحسب بل أن هذه ال

 تسهم فً النهاٌة فً تضخم الدٌن الخارجً .

ضرورة تطبٌك لواعد المنافسة الدولٌة بخصوص تعالدات المشترٌات   .5

الحكومٌة إذ ٌتوجب مشاركة المنتجٌن المحلٌٌن واالجانب على حد 

سواء فً عطاءات المشترٌات الحكومٌة وعدم ألتصارها على المنتجٌن 

د الصناعة من أحد أهم أسالٌب دعم الصناعة الى المحلٌٌن مما سٌجر

 جانب زٌادة نسبة المنافسة التجارٌة بٌنها وبٌن الصناعة الخارجٌة .

هنان من ٌعتمد إن االستثمارات االجنبٌة سوف تسهم فً توفٌر المزٌد   .6

من فرص العمل وستخفض تكالٌف االنتاج والنمل والحصول على 

التكنولوجٌا وهذا االعتماد سرعان ماٌتبدل فً حالة دراسة تجربة هذه 

 الشركات فً معظم الدول النامٌة . 
 

منظمة التجارة العالمٌة وهنا البد من االشارة الى أن االنضمام الى 

ٌعنً التحول الى نظام إلتصادي تحكمه لوانٌن السوق وهذا التحول 

ٌفترض متطلبات معٌنة تفرضها منظمة التجارة العالمٌة وٌنفذها 

صندوق النمد والبنن الدولٌٌن تحت غطاء التثبٌت االلتصادي 

 . (38)واالصالح الهٌكلً

ثار الكبٌرة التً ستترتب على وال ٌستطٌع أحد أن ٌخفً أو ٌنكر اآل    

 نتٌجة إنضمام العراق
إلى منظمة التجارة من النواحً االلتصادٌة بجمٌع فروعها المطاعٌة  

( والتجارٌة والمالٌة والنمدٌة فً االمد المصٌر )صناعٌة وزراعٌة

 والمتوسط والبعٌد .

وفً االمد المصٌر فأن االنضمام السرٌع ٌعنً جملة من السٌالات نبكر 

 : (29)أبرزها

ٌكرس تخلف المطاع الزراعً العرالً أمام إغراق السلع الغذائٌة  .1

لالسواق العالمٌة، وبالتالً ٌتحول العراق إلى بلد مستورد لمفردات 

االمن الغذائً والوطنً والمحاصٌل االساسٌة، أي ان تحرٌر أسعار 

 . السلع الزراعٌة سٌجسد تراجع االنتاج المحلً أمام التدفك االجنبً

المضاء نهائٌاً على ما تبمى من دعم الدولة لعملٌة االنتاج الزراعً فً  .2

توفٌر االسمدة والبذور والخدمات الزراعٌة، وهً أحد الشروط 

واالمالءات التً تسبك االنضمام مما ٌؤدي إلى إرتفاع كلفة االنتاج 

 ة .الزراعً للمحاصٌل االستٌراتٌجٌ

والعام ٌجسد أثر المنافسة رفع حماٌة ودعم لطاع الصناعة الخاص  .3

 غٌر المتكافئة فً جودة االنتاج الوطنً .
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ً باالرتفاعات المتولعة على أسعار المواد الغذائٌة  .4 سٌتأثر العراق سلبٌا

     العالمٌة .

ضعف االمكانٌات المحلٌة فً تطبٌك االجراءات التً تشترطها  .5

 ً  . المنظمة لغرض االستفادة منها محلٌا

تاج المحلً للصناعة والزراعة سٌكون سبباً تضٌٌك وتحجٌم االن .6

 مباشراً لتفشً البطالة فً الرٌف والمدن .
 

هذا باالضافة الى أن االنضمام للمنظمة العالمٌة ٌتطلب تحدٌث االنظمة 

وتشرٌع لوانٌن جدٌدة، وهذا السعً ٌجب أن ٌصاحبه أصالح إلتصادي 

على نطاق واسع، وعلى سبٌل المثال عدم وجود لوانٌن  وإجتماعً

تتعلك بدعم المنتوج الوطنً، حٌث أن وجود هذا المانون ٌبٌن مولف 

الحكومة من موضوع الدعم الذي تمدمه الى المطاع الخاص وتحدٌد 

االلتصادٌة التً سـوف تستمر الحكومة بدعمها بعد  المطاعات

  .االنضمام الى المنظمة 

فٌر شروط االنضمام الى المنظمة والتفاوض معها لٌس من كما أن تو

مهام وزارة التجارة لوحدها وإنما ٌفترض أن تشارن الوزارات 

االخرى ذات العاللة مثل الزراعة والصناعة والصحة لإلهتمام بهذا 

 . ( 21)الموضوع وتوفر التسهٌالت الالزمة وغٌر...الخ

 

 ( الخاتمة) 

 :التوصٌات 
 

من خالل ما تمدم ٌمكن المول إن إنضمام العراق للمنظمة ٌعد بمثابة 

تروٌض لإللتصاد العرالً الذي ٌعانً من الضعف والوهن وما 

ٌصاحبهما من مضاعفات سلبٌة، وإن االصالح ٌستلزم الحزم والثبات 

فً إتخاذ المرارات النافعة حتى لو نجم عنها تضحٌات فً المدى 

توفر البٌئة األمنة لاللتصاد المترهل، بل  مة الالمصٌر، إن بٌئة المنظ

توفر االطار العام للتبادل التجاري التنافسً كالً بحسب إمكانٌاته 

 وكفاءته .

ولكن تعالٌم المنظمة فٌها من المرونة لألخذ بنظر االعتبار الظروف  

 الخاصة بكل دول 

 )إذ أن هنان بعض السماحات واالستثناءات(، وإذا ما كان البعض

ٌخشى من خطورة االنتماء فأن ثمن البماء خارج المنظمة أو التأخر فً 

ً إٌضاً، والشن أن االنضمام للمنظمة خٌار  دخولها سٌكون باهضا

 صعب للدول النامٌة ومنها )العراق( البد منه .
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لذا ال مناص من اإلنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة الى األبد، ولكؤن 

عرالؤً مؤؤن إنضؤمامه البؤد مؤن إجؤراء حسؤؤابات لكؤً ٌسؤتفاد االلتصؤاد ال

دلٌمؤؤؤة للخسؤؤؤائر واألربؤؤؤاح، ومؤؤؤن أجؤؤؤل تعظؤؤؤٌم منؤؤؤافع العؤؤؤراق وتدنٌؤؤؤة 

الألزمؤة لإلنضؤمام والتؤً تسؤتوجب  إتخاب التوصاٌاتخسائره، البد من 

 :  (24)اآلتً

إعتماد إستراتٌجٌة عشرٌة للنهوض باإللتصاد العرالً، إذ ال توجد الؤى   .1

واضؤؤحة المعؤؤالم، وتعتمؤؤد خطتؤؤٌن خمٌسؤؤٌتٌن، األولؤؤى  اآلن إسؤؤتراتٌجٌة

 ( .  3149-3141(، والثانٌة )3141 – 3141)

، لبؤل 4981األولى تستهدف إعؤادة اإللتصؤاد العرالؤً الؤى مسؤتوى عؤام   .2

الحرب، وهذه الخطة تضؤع أسؤس االنطؤالق االلتصؤادي للعؤراق، بٌنمؤا 

إلتصؤاد تصؤدٌري ال ٌعتمؤد الثانٌة تركز على بناء منظومة االنتمال الى 

 على النفط كما هو اآلن .

تنشٌط المطؤاع الزراعؤً والسؤعً الؤى تأسؤٌس شؤركات زراعٌؤة تتؤولى   .3

اإلنتاج الزراعؤً، الؤذي ٌكؤون نؤواة للتصؤدٌر والسؤٌما لمنطمؤة الخلؤٌج، 

وفً هذا لدى العراق إمكانؤات كبٌؤرة فؤً المنافسؤة، ناهٌؤن عؤن الرغبؤة 

راعٌؤة العرالٌؤة، بشؤرط إسؤتٌفائها لمتطلبؤات فً إسؤتهالن المنتجؤات الز

التصدٌر التً تعتمدها الدول المجاورة من مثل )األردن، سورٌا، لبنان، 

 تركٌا( . 

ٌجؤؤؤؤب أن تسؤؤؤؤتحدث فؤؤؤؤً وزارة التجؤؤؤؤارة دائؤؤؤؤرة خاصؤؤؤؤة)دائرة دعؤؤؤؤم   .4

الصؤؤؤادرات(، مهمتهؤؤؤا التؤؤؤروٌج والبحؤؤؤث عؤؤؤن األسؤؤؤواق التؤؤؤً ٌمكؤؤؤن 

 التواجد بفاعلٌة فٌها .للصادرات العرالٌة مستمبالً من 

تشكٌل لجنة من وزارة التخطٌط والتجارة والصناعة والزراعة، لتحدٌد   .5

أي مؤؤن السؤؤلع العرالٌؤؤة ٌمكؤؤن النهؤؤوض بهؤؤا وتطبٌؤؤك معؤؤاٌٌر الجؤؤودة 

 علٌها كٌما تكون صالحة للمنافسة العالمٌة . (ISOالعالمٌة)

مهؤل الصؤناعات عدم التنازل مطلمؤاً عؤن الحماٌؤة الكمركٌؤة، بشؤرط أن ت .6

العرالٌؤؤة مؤؤدة خمسؤؤة سؤؤنوات، لكؤؤً ترتؤؤب أوضؤؤاعها لغؤؤرض الخؤؤروج 

للمنافسؤؤؤة فؤؤؤً األسؤؤؤواق العالمٌؤؤؤة، وهؤؤؤذه هؤؤؤً تجربؤؤؤة كورٌؤؤؤا فؤؤؤً دعؤؤؤم 

 صناعاتها .

تلتزم وزارة التجارة إتجاه الصؤناعات النشؤٌطة والناجحؤة والتؤً تحمؤك  . 7

مؤؤن مبٌعؤؤات خارجٌؤؤة تنمؤؤو بإسؤؤتمرار وبشؤؤكل ملمؤؤوس، بتمؤؤدٌم أشؤؤكال 

 الدعم لها .

إن تتعهد وزارة التجارة بتسهٌل عرض السلع العرالٌة المنتجة من لبل   .8

المطؤؤاع الخؤؤاص أو العؤؤام، علؤؤى لؤؤدم المسؤؤاواة فؤؤً معارضؤؤها الدولٌؤؤة، 

 كجزء من الدعم التروٌجً لها. 
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فً لطاع الصناعة ٌمكن للعؤراق أن ٌنؤافس بمؤوة فؤً األسؤواق العالمٌؤة   .9

فؤؤً الصؤؤناعات اإلنشؤؤائٌة، وفؤؤً صؤؤناعة التمؤؤور)لٌس بشؤؤكلها البؤؤائس 

الحؤؤالً( وكؤؤذلن فؤؤً منتجؤؤات نسؤؤٌجٌة صؤؤوفٌة، وفؤؤً منتجؤؤات أخؤؤرى 

 كثٌرة، فٌما لو جرى تأهٌلها . 

  لؤل لكؤً ٌكؤون إنما ٌحتاجه االلتصؤاد العرالؤً عشؤرة سؤنوات علؤى األ  .10

 موهالً لإلستفادة من معطٌات التجارة الحرة الدولٌة . 
 

االسؤتفادة مؤن االسؤتثناء الؤذي تمنحؤه منظمؤة التجؤارة  مما سبك ٌستلزم

العالمٌؤؤؤة، بألصؤؤؤى مؤؤؤا ٌمكؤؤؤن، لكؤؤؤً ٌكؤؤؤون بممؤؤؤدور العؤؤؤراق مواجهؤؤؤة 

إشؤؤتراطات المنظمؤؤة، وهؤؤذا االسؤؤتثناء ٌمكؤؤن أن ٌكؤؤون عشؤؤرة سؤؤنوات، 

التخطؤؤٌط لبؤؤل تحدٌؤؤد اإلنضؤؤمام، لكٌفٌؤؤة نمؤؤل االلتصؤؤاد  ولؤؤذلن البؤؤد مؤؤن

 العرالً من حالته الحالٌة الى حالة تجعله ٌستفٌد من اإلنضمام .
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