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شريفحديث

یقولكان: وسلمعلیهاهللاصلياهللارسولأن،عنهاهللارضىمسلماإلمامروى
ومن،خيشعالقلبومن،ينفعالعلممنبكأعوذإنىاللهم: 
.)١(هلايستجابالدعوةومن،تشبعالنفس

.،طبعة فیصل عیسي الحلبي٢٧٢٢، حدیث رقم ٢٠٨٨ص٤حھ ،جرواه االمام مسلم في صحی) ١(
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إھداء
اإلسالمویزودعنیدافعمنلكلثالبحھذاأھدي
.وسلمعلیھهللاصليمحمدسیدناالكریمنبیھوعن
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شكر
بجزیلیتقدمأنللباحثیطیب

ألساتذتهاالمتنانوعظیمالشكر
فيوعاونهساعدهمنولكلاالجالء

عنیزودمنولكلالبحثهذاإعداد
.إلیهویدعوورسولهاألسالم
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المقدمة
وسلمواالهومنوصحبھآلھوعلي،هللارسولعليوالسالموالصالةالحمد
بعدًكثیراأماًتسلیما

سنتاول في ھذا البحث اتفاق الوقایة والتدابیر الوقائیة ضد الزیادة غیر المبررة في 
ة وتعد التدابیر الوقائیة استثناء مؤقت لمبدأ التجارالواردات بالشرح والتحلیل

الحرة یتم اتخاذھا فى حالة الزیادة الكبیرة والسریعة فى حجم الواردات بما یؤدى 
. إلى حدوث أو التھدید بحدوث ضرر خطیر للصناعة المحلیة

ویتم وضع ھذه التدابیر لمواجھة الزیادة المفاجئة وغیر المتوقعة فى الواردات، 
فرصة والوقت للصناعة غیر أن ھذه التدابیر ذات أثر مؤقت یتمثل فى إتاحة ال

الوطنیة إلعادة ھیكلتھا لموائمة التغیر ولیس لمنع التغیرات الناتجة عن المنافسة 
حمایةبشأنم١٩٩٨لسنة١٦١رقمالقانونلتناولباألضافة.             الدولیة

الدولیةالتجارةفيالضارةالممارساتعنالناجمةاآلثارمنالقومياالقتصاد
الوقایةبشأناالتفاقمعواتفاقھالقوميلالقتصادحمایتھمدىوضحینمبالتحلیل

القومياالقتصادحمایةتحقیقالىتؤديالتيوالتوصیاتالنتائجالىلنصل
.الدولیةالتجارةفيالضارةالممارساتعنالناجمةاآلثارمنبمصر
الدراسةأھمیة
لمعرفةواتحلیلللدراسةالشحنأنبشالوقایةاتفاقوضعإليالدراسةأھمیةترجع
لمنظمةالوزاريالمؤتمرمباحثاتخاللمنھااالستفادةمصرتستطیعالتيالنقاط

التنفیذمحلاالتفاققواعدوضععندمنھااالستفادةًوأیضاالعالمیةالتجارة
.العملي
البحثھدف
.الوارداتمنالمبررةغیرالزیادةضدالوطنیةالصناعةحمایة

البحثشكالیةا
.الوارداتمنالمبررةغیرالزیادةمنالوطنیةالصناعةحمایةیتمكیف

الدراسةفيالمستخدمالمنھج
ھوأساسيبمنھجالباحثفیھااستعان،تحلیلیةوصفیةدراسةالدراسةھذهتعد

موضوعوتحلیلوتشخیصوصفإلىیسعىالذيالتحلیليالوصفيالمنھج
األدواتمنبعددالباحثفیھواستعانأبعادهوكافةجوانبھ،مختلفمنالدراسة
-:وھيالرئیسیة

.المتخصصةالعلمیةالكتب-١
السابقةوالبحوثالدراساتبعض-٢
اإلداریةوالقراراتواللوائحالقوانین-٣
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البحثمشاكل
-:یليماالمشاكل،ھذهوأبرزوأھم،مشاكل،عدةیقابلھالبحثھذا
.مسائلھوكثرة،وتشعبھ،الموضوعسعة-١
.المعلوماتجمعصعوبة-٢
العلمیةالمرجعندرة-٣

الدراسةمحددات
غیرالزیادةضدالوقائیةوالتدابیرالوقایةبشأناالتفاقفيالدراسةتحدیدسیتم

قتصاداالحمایةبشأنم١٩٩٨لسنة١٦١رقمللقانونًوفقاالوارداتفيالمبررة
.الدولیةالتجارةفيالضارةالممارساتعنالناجمةاآلثارمنالقومي

الدراسةخطة
وخاتمةومبحثینتمھیديومبحثمقدمةفيالمبحثھذاتناولسیتم

.ومنھجھالبحثأھمیةففيالمقدمةأما
الدولیةالتجارةتطورمراحل: التمھیديالمبحث

الوقایةبشأنفاقاالتفیھسنتناول: األولوالمبحث
مطالبسبعإليتقسیمھوسیتم

.الوقایةبشأناالتفاقشروط: األولالمطلب
.التحقیق: الثانيالمطلب
.بوقوعھالتھدیدأوالخطیرالضررتحدید:الثالثالمطلب
.ومدتھاالوقایةتدابیرتطبیق: الرابعالمطلب
.األخريوااللتزاماتالتنازالتمستوي: الخامسالمطلب
.معینةتدابیروالغاءحظر: السادسالمطلب
.والمراقبةاالخطار: السابعالمطلب

فيالمبررةغیرالزیادةضدالوقائیةالتدابیرفیھسنستعرض: الثانيوالمبحث
الواردات

مطالبخمسإليتقسیمھوسیتم
الوقائیةالتدابیرتطبیقحاالت: األولالمطلب
بوقوعھالتھدیدأولجسیماالضررتحدید: الثانيالمطلب
المؤقتةالوقائیةالتدابیر: الثالثالمطلب
النھائیةالوقائیةالتدابیر: الرابعالمطلب
ختامیةأحكام: الخامسالمطلب
.والتوصیاتالنتائجأھمفیھاوسنتناولالخاتمةًوأخیرا

لميأنفحسبىاألخرىكانتوانسواه،ربال،المنةفللھوفقتكنتوأنھذا
ُیكملأنهللاأبيوقد،الخطأأتعمد ْ ذلكوليإنھ،وعالجلكتابھإالِكتاباَ

.علیھوالقادر
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متهيديمبحث
الدوليةالتجارةتطورمراحل

تمھید
د  سانیة ق ات اإلن ى المجتمع ة ف إن الواقع التاریخى ألحداث نشاط التجارة الخارجی

ان لز ى مر بمراحل عدیدة، اختلف فیھا من زم ان آخر ف ى مك ان إل ن مك ان وم م
ى  ھذا العالم ، وإن كان فى بعض األحیان یعید ھذا الواقع نفسھ بأوضاع متشابھ ف

ھ ات تطبیق ھ وآلی ر ...نظم ى م ع عل ذا الواق تعراض ھ الل إس ن خ ھ م ذا فإن ، ول
ر  د م ة ق دول المختلف ین ال ة ب ارة الخارجی شاط التج ضح أن ن ة یت العصور الحدیث

دأ ع، ب ل أرب د، بمراح ى التقیی رى إل رة أخ ادت م م ع ر، ث م التحری د، ث ت بالتقیی
د  سعة بع اق مت ن بآف ر، ولك ى التحری ادت إل ة ع ى ظل الظروف الراھن ًوأخیرا ف

ام  ذه المراحل –١٩٤٧ظھور اتفاقیة الجات فى ع ن ھ ة م ل مرحل ت ك د كان وق
) ١(األربع تھدف إلى تحقیق غایة محدودة 

وكانتالخارجیة،التجارةنشاطتقیدفیھاتمالتىالفترةوھى:األولىفالمرحلة* 
یالدى،عشرالسادسالقرنبدایةمع ثالم بمنسیاسةفرضتحی دولجان ال
سلعمحاربةھوھاممبدأتحقیقأجلمنواالستیراد،التصدیرعملیاتمنتحد ال

ة،والخدماتالمنتجاتلحمایةاألجنبیةوالخدمات ىالوطنی بإل عجان سربمن ت
بالد،لخارجالنفسیةلمعادنا ىال انخاصةحاالتوف ستثنىك قمنی ذاتطبی ھ

اتالمبدأ تیرادعملی الموادالخاصةاالس امب ضروریةالخ صناعاتوال ة،لل الھام
توالتى وافرالكان دىتت ةل ستعمراتھا،أوالدول ىم ذهفف ةھ تالحال سمحكان ت
ة تیرادالدول اباس زمم صانعھایل نلم ارجم اتوالخ ضروریةاالحتیاج رال الغی

).٢(البالدفىمتوافرة
رةوھى:الثانیةالمرحلة*  ىالفت تالت رةأعقب ى،الفت ماألول اوت عفیھ ودرف القی

ى ةعل ارةحری ة،التج تالخارجی ةوكان نبدای صفم رنمنت سابعالق شرال ع
دولةالأجھزةتدخلضدأوربابلدانمعظمداخلتزمرحدثأنبعدوذلكتقریبا،

مثالانجلتراففىالخارجیة،التجارةلنشاطالشدیدوتقیدھااالقتصادیة،الشئونفى
نالتخلصتم ودمعظمم ىالرسمیةالقی تالت ةتفرضھاكان ىالدول األسعارعل

].م١٦٤٦-١٦٤٢[كرومویلثورةتشریعاتخاللمنواألجور
ة األخرى سیاسة حریة وبعد ما حدث فى انجلترا، طبقت معظم الدول األوربی

شیط  ى تن ة عل التجارة الخارجیة، كما عقدت معاھدات دولیة عدیدة ساھمت بفاعلی
ى  حركة حریة التجارة الخارجیة، وھذه الحركة قد ساعدت بإیجابیات ملموسة عل
ت  ة كان صناعات األوربی ة، ألن ال دان األوربی ین البل اج ب توزیع الفائض من اإلنت

ارك . د) ١( نعم مب صادى –عبد الم اریخ االقت ة الت ى نظری راءات ف األسكندریة مؤسسة –ق
. ٢١ص–١٩٨١طبعة –شباب الجامعة 

. ٢٢المرجع السابق ، صـ) ٢(
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ساب ة ال ى المرحل انى ف راكم تع ن ت ة م ارة الخارجی ة التج ا حرك دت فیھ ى قی قة الت
)١(اإلنتاج الصناعى فى مخازن المشروعات العدیدة والمتنوعة

ى :الثالثةالمرحلة* ة األول ى المرحل دول إل ا بعض ال ادت فیھ وھى الفترة التى ع
ور  ع ظھ ة م ذه المرحل دأت ھ د ب ة، وق ارة الخارجی ة التج ا حرك التى قیدت خاللھ

ات  ة الوالی د حری تھدفت تقیی ث اس ة، حی ساحات الدولی ى ال ة ف دة األمریكی المتح
صناعات  سة ال ن مناف ئة م ناعاتھا الناش ة ص ل حمای ن أج ة م ارة الخارجی التج
ة  ر أوربی دول الغی ضا بعض ال سیاسة أی ذه ال البریطانیة واألوربیة، وقد اتبعت ھ

رن مثل استرالیا ونیوزیالند، ولذلك فإنھ خالل األعوام التى بدأ ت من منتصف الق
ین  ى ح ة، ف التاسع عشر كانت الدول األوربیة تتبع سیاسة حریة التجارة الخارجی
كان یحدث العكس فى بعض الدول الغیر أوربیة، وعلى األخص الوالیات المتحدة 
ارة  ة التج د حرك ة تقی ع سیاس ت تتب ث كان د، حی ترالیا ونیوزیالن ة واس األمریكی

ى ز د أدى إل ذا ق دول خالل الخارجیة، وھ م ال ى معظ ة ف ات الجمركی ادة التعریف ی
ضارب حدوث  ذا الت ًالثالثین عاما األخیرة من القرن التاسع عشر، كما نتج من ھ

ى  المى ف ساد الع ة الك ارة –١٩٢٩أزم ة التج د حرك ة تقی تمرت سیاس د اس وق
ین  ا ب رة م الخارجیة خالل زمن الحرب العالمیة األولى، واشتدت حدتھا خالل فت

رب ام الح ن ع ص م ى األخ ة ] ١٩٣٩–م ١٩٣٠[ین، وعل رب العالمی اء الح وأثن
.)٢(م١٩٤٥الثانیة التى انتھت فى عام 

ث شھدت :الرابعةالمرحلة*  ة، حی ة الثانی وھى التى اعقبت نھایة الحرب العالمی
اه نحو  ى االتج شدیدة ف ًتعاونا وثیقا بین الدول فى مجال النقد والتمویل والرغبة ال ً

جارة الدولیة وخاصة بعد أن أحدثت مبادئ وأھداف میثاق األمم المتحدة تحریر الت
ذلك وقعت  دول، ول ین ال صادى ب ة ٢٣فعالیات عدیدة فى مجال التعاون االقت دول

ام  ف ع ى جنی ارة ١٩٤٧ف ات والتج ة للتعریف ة العام ى االتفاقی ، ]GATT[عل
ة ارة الخارجی ر التج ن أجل تحری دة أخرى م ل وأعقب ذلك دورات عدی ع ك ورف

.القیود التى فرضت علیھا فى المرحلة السابقة، وذلك مثل
.م١٩٤٩دورة أنس عام * 
.م١٩٥٠عام ] جنوب غرب انجلترا[دورة ثور كاى * 
.م١٩٥٦دورة جنیف عام * 
.١٩٦١–م ١٩٦٠دورة جنیف عام * 
.١٩٦٧–١٩٦٤دورة كنیدى عام * 
.١٩٧٩–١٩٧٣دورة طوكیو جنیف * 

اریخ رؤیة –والھدف والغایة .. الجات–عبد الحكیم مصطفى الشرقاوى . د) ١( من منظور ت
صادي  م االقت المیة، –العل دول اإلس صادیات ال ى اقت ات عل ة الج ر اتفاقی ؤتمر أث دم لم ث ق بح

ن  رة م الل الفت د خ ذى عق ایو ٢٣-٢١ال المي ١٩٩٦م صاد اإلس ل لالقت الح كام ز ص بمرك
١٠١ص -٩٧بجامعة األزھر بالقاھرة ص

ة، جو) ٢( ارة العالمی ات التج ة التفاقی ة  العربی ة الترجم صر العربی ة م ة أورجواي،جمھوری ل
.مجلس الوزراء
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وھى التى أسفرت عن إنشاء منظمة )١(،١٩٩٤–١٩٨٦ى عام دورة أورجوا* 
التجارة العالمیة التى تشرف على االتفاقات متعددة األطراف بشأن التجارة فى 

. ٢السلع
دولة فى مراكش ١١٧أعلن وزراء مالیة واقتصاد ١٩٩٤أبریل ١٥فى ف

ة مصر بالمغرب قیام منظمة التجارة العالمیة، وقد صدر قرار رئیس جمھوری
بالموافقة على انضمام جمھوریة مصر العربیة إلى ١٩٩٥لسنة ٧٢العربیة رقم 

منظمة التجارة العالمیة، واالتفاقات التى شملتھا الوثیقة الختامیة المتضمنة نتائج 
جولة أورجواى للمفاوضات التجاریة متعددة األطراف، وجداول تعھدات 

لع والخدمات الموفقة فى مراكش تجارة الس: جمھوریة مصر العربیة فى مجالى
یونیة ١٥تابع فى ٢٤، ونشر فى الجریدة الرسمیة العدد ١٥/٤/١٩٩٤بتاریخ 
.١٩٩٥/ ٤/ ١٦، وقد وافق مجلس الشعب على ھذا القرار فى ١٩٩٥

منھا شكل ) ١٩(نتیجة قانونیة، یأخذ ) ٢٨(وتتحصل نتائج جولة أورجواى فى 
، و under standingشكل وثیقة )٧(، و Agreementاتفاق أو اتفاقیة 

.mechanismآلیة ) ١(، و Protocolبروتوكول ) ١(
فقد أخذت مكانھا فى المالحق األربعة لھذه االتفاقیة، ) ٢٧(أما باقى النتائج الـ 

، قد اشتملت علیھا اتفاقیة إنشاء )٢٨(وھكذا تكون كافة نتائج جولة أورجواى الـ 
)٣(ھا األربعة منظمة التجارة العالمیة بمالحق

:وقد تضمنت النتائج، ثالثة اتفاقات غیر تعریفیة یمكن إدراجھا تحت عنوان
تقویة القواعد والضوابط الخاصة بحمایة االنتاج المحلى من ممارساتا التجارة 

اتفاق : وھذه االتفاقات ھىinjurious Trade Practicesالمسببة للضرر 
من االتفاقیة العامة ) ٦(فاق بتطبیق المادة ات: مكافحة االغراق واسمھ الكامل ھو 

. ١٩٩٤للتعریفات والتجارة 
Agreement on Implementation of Article VI of the
General Agreement on Tariffs and Trade.

.) ٤(واتفاق الدعم والتدابیر التعویضیة، واتفاق الوقایة 
-:الوقایةاتفاقیليفیماونتناول

اإلطار العام التفاقیة الجات فى ضوء الواقع العملى للبلدان اإلسالمیة –یسرى محمد أبو العال . د) ١(
صادیات – ى اقت ات عل ة الج ر اتفاقی ؤتمر أث دم لم دراسة لألھداف والمبادئ العامة لالتفاقیة بحث مق

د  المیة المنعق دول اإلس اھرة ال ایو ٢٣، ٢١بالق المي ١٩٩٦م صاد اإلس ل لالقت الح كام ز ص بمرك
.٧٠، ص٦٩بجامعة األزھر، ص

من المادة ٨ولیس في االتفاق بشأن الوقایة ما یمس  العالقة بین المادة التاسعة عشرة والفقرة -(٢)
.١٩٩٤الرابعة والعشرین من اتفاقیة جات 

العالمیة المضمون واالسم محاولة توضح، بحث مقدم ، اتفاقات التجارة :أحمد جامع: دكتور) ٣(
لمؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة فى اتفاقات التجارة العالمیة، جامعة عین شمس كلیة الحقوق، 

.٢٠١صــ/ ١٩٩٧دیسمبر ١٥–١٤مركز الدراسات القانونیة واالقتصادیة القاھرة 
الجزء األول ، القاھرة ، دار ) وشھرتھا الجات(أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمیة / د) ٤(

٦١٩، صـ٢٠٠١النھضة العربیة، سنة 
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ولاألاملبحث
الوقايةبشأناتفاق

توطئة
تعد التدابیر الوقائیة استثناء مؤقت لمبدأ التجارة الحرة یتم اتخاذھا فى حالة 
الزیادة الكبیرة والسریعة فى حجم الواردات بما یؤدى إلى حدوث أو التھدید 

.بحدوث ضرر خطیر للصناعة المحلیة
غیر المتوقعة فى الواردات، ویتم وضع ھذه التدابیر لمواجھة الزیادة المفاجئة و

غیر أن ھذه التدابیر ذات أثر مؤقت یتمثل فى إتاحة الفرصة والوقت للصناعة 
الوطنیة إلعادة ھیكلتھا لموائمة التغیرولیس لمنع التغیرات الناتجة عن المنافسة 

. الدولیة
والتي یقصد بھا تلك التدابیر " تدابیر الوقایة"ویضع االتفاق بشأن الوقایة 

بالوثیقة الختامیة لنتائج جولة أورجواي ) ١(منصوص علیھا في الملحق رقم ال
والذى تضمن ١٩٩٤١بشأن تطبیق أحكام المادة التاسعة عشرة من اتفاقیة جات 

قواعد فرض التدابیر الوقائیة ضد الكمیات المتزایدة من الواردات التى تتسبب فى 
.ھبحدوثحدوث ضرر جسیم بالصناعة المحلیة او تھدد

:مطالبسبعفيالوقایةبشأناالتفاقیليفیماوسنستعرض
.شروط االتفاق بشأن الوقایة: المطلب األول
.التحقیق: المطلب الثاني
.تحدید الضرر الخطیر أو التھدید بوقوعھ:المطلب الثالث
.تطبیق تدابیر الوقایة ومدتھا: المطلب الرابع

.امات األخريمستوي التنازالت وااللتز: المطلب الخامس
.حظر والغاء تدابیر معینة : المطلب السادس
.االخطار والمراقبة: المطلب السابع




:الوقایةمفھوم
بضررتتسببمعینةمنتجاتواردادزیادةلمواجھةمؤقتةاجراءاتعنعبارة
فإنوھناالمستورد،للبلدالمحلیةبالصناعةجسیمضرربالحاقتھدداوجسیم
الرسومفرضبشانبھوالتزمتسبقماتوقفانلھایمكنالمضارةالدولة

من اتفاق بشأن الوقایة ،جمھوریة مصر العربیة ، مجلس الوزراء ، النسخة ١المادة -١
. ٣٣٩،ص)الجات(العربیة التفاقیة منظمة التجارة العالمیة واالتفاقیات الملحقة بھا
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الرسومعلىزیادةفرضأوالوارداتعلىكمیةقیودفرضأوالجمروكیة
.١بھوالتزمتسبقالذيالمعدلمنألعلى
الوقایةبشأناالتفاقشروط

-:الوقایةبشانقاالتفاشروطیليفیماسنستعرض
وجدإذااالمامنتجعليالوقایةتدابیرمنتدبیرایطبقأنللعضویجوزال-١

-:المدرجةاألحكامإلياستنادا،العضوھذا
نسبيمطلقبشكلسواء،متزایدةبكمیاتأراضیھإليیستوردالمنتجھذاأن-

بالحاقھًتھدیداأوًكبیراًضرراتلحقظروفوفي،المحليباإلنتاجمقارنة
.مباشربشكللھامنافسةأومشابھةمنتجاتتنتجالتيالمحلیةبالصناعة

الجمركياألتحاد
عننیابةأوواحداكیانابصفتھالوقایةتدابیریطبقأنجمركياتحادأليیجوز
.فیھعضودولة

یكونأنینبغيواحداكیانابصفتھوقائيتدبیرالجمركياالتحادیطبقوعندما
إليًمستنداالوقایةبشأناالتفاقبموجببھالتھدیدأوكبیرالضررتحدید

نیابةضماناتتدبیریطبقوحین،ككلالجمركياالتحادفيالقائمةالظروف
إليًمستندابالحاقھاالتھدیدأوالكبیر،الضررالحاقیكون،عضودولةعن

تلكعليالتدبیریقتصرأنغيوینبالعضو،الدولةتلكفيالقائمةالظروف
.٢العضوالدولة

.٣مصدرهعنالنظربصرفالمستوردالمنتجعليالوقایةتدابیرتطبق-٢




ھالذيالتحقیقالمطلبھذافيسنتناول سلطاتتجری صةال قالمخت راءاتوف إج

.علیھیشتملأنیجبوماًمسبقاومعلنةموضوعھ

المختصةالسلطاتتجریھالذيالتحقیق
عضوأليیجوزوالتحقیقبإجراءالمعنیةالدولةفيالمختصةالسلطاتتقوم

ًمسبقاومعلنةموضوعھإجراءاتوفقالتحقیقإجراءبعداالوقائيتدبیرتطبیق
ًأیضاتتطلبالشفافیةوھذه. ١٩٩٤جاتاتفاقیةمنالعاشرةالمادةمعیتفقبما
التجارةمنظمةمعسیاستھافیھاتوضحنشراتاصداراألعضاءالدولمن

حول مفھوم الدعم واالغراق والوقایة وكیفیة الحد منھا حمایة محمد نبیل الشیمي ، -١
.٢٠٠٨للصناعات الوطنیة ، 

من ٨ولیس في االتفاق بشأن الوقایة ما یمس  العالقة بین المادة التاسعة عشرة والفقرة -٢
.١٩٩٤المادة الرابعة والعشرین من اتفاقیة جات 

.من اتفاق بشأن الوقایة٢المادة -٣
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المعلوماتھذهمنالتجارةبمسائلالمعنییناستفادةإلىیؤدىوھذاالعالمیة،
١).(نظرھاووجھاتالدولبینالتباعدویقللوالنشرات

التحقیقعلیھیشتملأنیجبما
معقولة،علنیةبطریقةالمعنیةاألطرافجمیعابالغالتحقیقیشملأنینبغي
للمستوردینتتیحأخريمناسبةوسائلأیة،أوعلنیةاستماعجلساتوعقد

جملةفي(،نظرھموجھاتتقدیمالمعنیةاألطرافمنوغیرھموالمصدرین
.العامةالمصلحةیخدموقائيتدبیرتطبیقكانإذاماحول) أخريأمور

الیھاتوصلتالتيتائجالنفیھتعرضًتقریراالمختصةالسلطاتوتصدر
ًقانونیاالصلةذاتاألمورجمیعبشأنالیھاانتھتالتيالمسببةواالستنتاجات

ً.وعملیا
المعلوماتسریةعليالمحافظة-٢

أوبطبیعتھا،سریةتكونالتيالمعلوماتسریةعليالمختصةالسلطاتتحافظ
عنالكشفیجوزوالاباألسبایضاحبعدسریةأنھاأساسعليالیھاتقدمالتي
. یقدمھاالذيالطرفمنإذندونالمعلوماتھذه

السریةالمعلوماتعنسریةغیرملخصات-٤
غیرملخصاتتقدمأنسریةمعلوماتتقدمالتياألطرافإليیطلبأنیجوز
یطلبتلخیصھاالیمكنالمعلوماتأناألطرافھذهأوضحتفاذا،عنھاسریة
صفةطلبأنوجدتإذاالمعنیةللسلطاتیجوزأنھاال،لكذأسباببیانالیھا

أو،علناالمعلوماتنشرعنالمعنيالطرفامتنعإذاأو،لھمبررالالسریة
تلكتھملأن،،ملخصأوعامةخطوطشكلعليعنھابالكشفالترخیصعن

.٢وماتالمعلتلكبصحةیقنعھامامناسبةمصادرمنلھایقدملمماالمعلومات



سنلقي،ولذابوقوعھالتھدیدأوالخطیرالضررتحدیدالمطلبھذافيسنتناول

: بالموضوعالمتعلقةبالمصطلحاتالخاصةالمفاھیمعليًأوالالضؤ
.ما اإلضعاف الكلي الكبیر في مركز صناعة محلیةالخطیرالضرربتعبیریقصد

.٣الضرر الوشیك الوقوع خطیربضررالتھدیدبتعبیرویقصد
ًویحدد وجود خطر الضرر الخطیر استنادا إلي الوقائع ال إلي مجرد االدعاء ، أو 

.التكھن ، أو االحتمال بعید الحدوث
المحلیةالصناعة

ام/ د)١( راكش أس ى م ا إل ن ھافان ة م دان العربی صر والبل ات وم دوب، الج -١٩٤٧ة المج
.انظر الترجمة العربیة للوثیقة. ١٢٠، مرجع سابق، صـ١٩٩٤

.من اتفاق بشأن الوقایة٣المادة -٢
.٢وفق أحكام الفقرة -٣
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یقصد بتعبیر الصناعة المحلیة عند تحدید الضرر أو التھدید بھ منتجو المنتجات
المشابھة أو المنافسة مباشرة العاملون في أراضي عضو ما ككل  أو أولئك الذین 
یكون انتاجھم الجماعي من المنتجات المشابھة أو المنافسة مباشرة نسبة كبیرة من 

.مجموع االنتاج المحلي من تلك المنتجات 
التحریات

ق أو یھدد بالحاق عند اجراء التحریات لتحدید ما إذا كان االستیراد المتزاید یلح
ّضرر خطیر لصناعة محلیة، تقیم السلطات المعنیة جمیع العوامل ذات الصلة 
المتسمة بالطابع الموضوعي والقابل للقیاس ، مما یكون لھ تأثیر علي مركز تلك 
الصناعة وال سیما معدل الزیادة في الواردات من المنتجات وحجمھا والتغیرات 

، واالنتاج ، واالنتاجیة،واستغالل الطاقات ، الطارئة علي مستوي المبیعات 
ًواألرباح،والخسائر ، والعمالة،ویجب قبل ذلك أن یثبت التحقیق ، استنادا إلي 
براھین موضوعیة ، وجود عالقة سببیة بین ازدیاد الواردات من المنتج المعني 

.والضرر الخطیر أو التھدید بوقوعھ 
الواردات في الحاق الضرر بالصناعة وفي حال تسبب عوامل أخري عدا ازدیاد 

.المحلیة في ذات الوقت ، فإن الضرر الالحق ال یعزي إلي ازدیاد الواردات
ً،تحلیال تفصیلیا للقضیة التي یجري تحریھا اضافة ١ًوتنشر السلطات المعنیة فورا  ً

.٢إلي عرض یبین العالقة بین العوامل التي تدرسھا بالقضیة



توطئھ

ومدتھاالوقایةتدابیرالمطلبھذافيسنتناول
أفرعثالثةإليالمطلبھذاتقسیمسیتموبالتالي

الوقایةتدابیرتطبیق:األولالفرع
المؤقتةالضماناتتدابیر:الثانيالفرع
فیھاالنظرواعادةالمؤقتةمدةالتدابیر:الثالثالفرع

األولالفرع
الوقایةتدابیریقتطب

الوقایةتدابیرتطبیقشروط
الخطیر،الضررلمنعالضروريللحداالوقائیةتدابیرالعضوالیطبق-١

.التكییفولتیسیرلمعالجتھأو

.٣ًعمال بأحكام المادة -١
.من اتفاق بشأن الوقایة٤المادة -٢
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وفي حال استخدام قید كمي ینبغي أن ال یؤدي التدبیر إلي خفض كمیات الواردات 
آخر ثالث سنوات تمثل عن مستواھا في فترة قریبة وھو معدل الواردات خالل

الواقع وتتوافر عنھا احصاءات ، اال إذا قدم ما یثبت ضرورة االعتماد علي 
.مستوي آخر لمنع الضرر الخطیر أو لمعالجتھ 

.األھدافھذهلبلوغمالءمةالتدابیرأكثرتختارأنلألعضاءوینبغي
یجوز،الموردةالبلدانبینللحصصتوزیعفیھایوجدالتيالحاالتفي-٢

معللحصصتوزیعبشأناالتفاقإليیسعيأنللقیودالمطبقللعضو
المنتجتوریدفيجوھریةمصلحةلھاالتياآلخریناألعضاءجمیع

المعني

الطریقةھذهاتباعفیھایتعذرالتيالحاالت
المصلحةذوياألعضاءعليالحصصبتوزیعالمعنيالعضویقوم

األعضاءھؤالءوردهمانسبةأساسعليجالمنتتوریدفيالجوھریة
،سابقةتمثیلیةفترةخاللالمنتجمنالوارداتقیمةأوكمیةمجموعمن

عليتؤثرقدأوأثرتخاصةعواملأیةاالعتبارفيتؤخذأنعلي
.المنتجفيالتجارة

السابقةاألحكامعليالخروج
مشاوراتاجراءطةشری١السابقةاألحكامعليیخرجانعضوأليیجوز

الوقایةلجنةبرعایةالوقایةبشأناتفاقمن١٢المادةمن٣الفقرةبموجب
إليواضحبرھانتقدیموشریطة١٣المادةمن١الفقرةفيعلیھاالمنصوص

بأناللجنة
إلينسبةمتناسبةغیربدرجةازدادتاألعضاءبعضمنالواردات-١

. التمثیلیةالفترةخاللالمنتجھذامنالوارداتفيالزیادةمجموع
لھاأسبابھي) أ(الفرعیةالفقرةأحكامعليالخروجإليالداعیةاألسبابأن-٢
.یبررھاما
تمدیدیجوزوالالمعني،المنتجمورديلجمیعواحدةھيالخروجشروطأن-٣

.٢األولیةالفترةمنألكثرالتدبیرھذاسریانمدة
.٣خطیرضرربوقوعالتھدیةحالةفيالیھمشارالبالخروجیسمحوال

.من اتفاق بشأن الوقایة ٥من المادة رقم )أ(فرعیة الواردة في الفقرة ال-١
.٧من المادة ١بموجب الفقرة -٢
.من اتفاق بشان الوقایة٥المادة رقم -٣
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الثانيالفرع
المؤقتةالضماناتتدابیر

تدابیر الضمانات المؤقتة یتم اتخاذھا في الظروف الحرجة التي قد یؤدي فیھا 
التأخیر إلي الحاق ضرر یتعذر اصالحھ، ویجوز للعضو في ھذه الحالة أن یتخذ 

بوجود دلیل واضح علي أن زیادة الواردات قد تدابیر وقائیة مؤقتة اثر قرار أولي 
ًألحقت ضررا كبیرا أو أنھا تھدد بالحاق الضرر الشدید  ً.

المؤقتالتدبیرمدة
، وینبغي أن تأخذ ھذه التدابیر شكل ١یوم ٢٠٠مدة التدبیر المؤقت ال تتجاوز 

ار الیھ زیادات تعریفیة یجب اعادتھا إلي دافعیھا إذا لم یثبت التحقیق الالحق المش
أن زیادة الواردات الحقت، أو ھددت بالحاق الضرر ٤من المادة ٢في الفقرة 

.بالصناعة المحلیة 
ًوتحسب مدة التدبیر المؤقت جزءا من الفترة األولیة ومن أي تمدید تنص علیھ 

.٧٢من المادة ٣و٢و١الفقرات 
الثالثالفرع

فیھاالنظرواعادةالمؤقتةمدةالتدابیر
-:فیھاالنظروإعادةالمؤقتةالتدابیربمدةالخاصةالقواعد

الیطبق العضو تدابیر الضمانات اال للفترة الزمنیة التي تعتبر ضروریة لمنع -١
الحاق الضرر الخطیر أو لمعالجتھ ولتیسیر التكیف الھیكلي وال یجوز أن تزید 

.٦الفترة عن أربع سنوات اال إذا مددت بموجب الفقرة 
إذا قررت السلطات المختصة في ١ید الفترة المذكورة في الفقرة یجوز تمد-٢

،أن الحاجة ما ٥و٤و٣و٢العضو المستورد وفق اإلجراءات المبینة في المواد 
تزال قائمة لتدبیر الضمانات لمنع الضرر الخطیر أو معالجتھ وأن ھنالك ما یدل 

.١٢و٨ادتین علي تكیف الصناعة ،وشریطة التقید باألحكام الواردة في الم
ال یجوز أن یتجاوز مجموع مدة تطبیق أي تدبیر وقائي ثماني سنوات بما فیھا -٣

.فترة تطبیق التدبیر المؤقت وفترة التطبیق األولي وأي تمدید لھا
لتیسیر التكییف في الحالة التي تكون فیھا المدة المتوقعة لتدبیر وقائي ما متخذ -٤
ًعضو المطبق للتدبیر أن یحرره تدریجیا أكثر من سنة واحدة ، یجب علي ال٣

.علي فترات منتظمة خالل مدة التطبیق 
وإذا تجاوزت مدة التدبیر الثالث سنوات یجب علي العضو المطبق للتدبیر أن 
یعید النظر في الحالة في موعد ال یتجاوز منتصف مدة التدبیر وأن یسحبھ أو 

.یزید من سرعة التحریر عند االقتضاء 

.١٢وفي المادة ٧إلي ٢ینبغي خاللھا الوفاء بالمتطلبات المنصوص علیھا في المواد من -١

.من اتفاق بشأن الوقایة ٦المادة رقم -٢
.١٢من المادة ١م الفقرة بموجب أحكا-٣
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ًأن یكون أشد تقییدا مما كان ٢ألي تدبیر جري تمدیده بموجب الفقرة وال یجوز
.علیھ بنھایة الفترة األولي  وینبغي مواصلة تحریره

ال یجوز اعادة تطبیق تدبیر وقائي علي استیراد منتج سبق أن كان موضوع -٥
التي مثل ھذا التدبیر ، بعد نفاذ  اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة لفترة تعادل تلك

.ًطبق خاللھا التدبیر سابقا ، وال تقل فترة عدم التطبیق عن سنتین 
وقائيتدبیرتطبیقاعادة

،أو أقل علي استیراد ١یوما ١٨٠یجوز اعادة تطبیق تدبیر وقائي الذي تبلغ مدتھ 
:منتج ما إذا 

انقضت سنة علي فرض التدبیر علي استیراد المنتج-أ
فرض علي ذات المنتج أكثر من مرتین خالل فترة لم یكن ھذا التدبیر قد -ب

.٢الخمس سنوات التي سبقت مباشرة فرض التدبیر




.                    األخريوااللتزاماتالتنازالتمستويالمطلبھذافيسنتناول
ما ،أو یعمل علي تمدید تدبیر یجب علي العضو الذي ینوي تطبیق تدبیر وقائي

وقائي ما ألن یسعي للحفاظ بینھ وبین األعضاء المصدرین الذین یمكن أن یتأثروا 
ًبالتدبیر ، علي مستوي من التنازالت وااللتزامات األخري مكافئا إلي حد كبیر 

.١٩٩٤٣للمستوى القائم بموجب اتفاقیة جات 
الھدفھذاولتحقیق

ة أن تتفق علي وسیلة مناسبة من وسائل التعویض یمكن لألعضاء المعنی
.التجاري عن اآلثار السلبیة التي یخلفھا التدبیر علي تجارتھا 

ألتفاقالتوصلعدمحالةفي
یوما في المشاورات التي تعقد ٣٠إذا لم یمكن التوصل إلي اتفاق في غضون 

ًون أحرارا، ، یصبح األعضاء المصدرون المتضرر١٢من المادة ٣وفق الفقرة 
یوما علي تطبیق التدبیر،في ایقاف تطبیق ٩٠بعد مضي ما ال یزید عن 

علي تجارة ١٩٩٤التنازالت وااللتزامات األخري المناسبة بموجب اتفاقیة جات 
یوما علي تسلم مجلس ٣٠العضو المطبق التدبیر الوقائي ،وذلك بعد انقضاء 

ًالتجارة في السلع اخطارا كتابیا باالتفاق  إذا لم یعرض مجلس التجارة في السلع ً
.علي ھذا اإلیقاف

.١٢من المادة ٥علي الرغم من أحكام الفقرة-١
.من اتفاق بشأن  الوقایة٧المادة -٢
.١٢من المادة ٣وفق أحكام الفقرة -٣
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خالل الثالث سنوات األولي ٢ال یمارس الحق في االیقاف المشار الیھ في الفقرة 
من سریان تدبیر وقائي ما ، شریطة أن یكون التدبیر قد اتخذ نتیجة زیادة مطلقة 

.١ًفي الواردات وأن یكون متوافقا مع أحكام اتفاق بشأن الوقایة
النامیةالبلدانمنتجاتعليالوقائیةالتدابیرتطبیقشروط
ًتطبق تدابیر الوقایة علي أي منتج یكون منشؤه بلدا نامیا عضوا ما ال-١ ً ً

دامت حصتھ من الواردات من المنتج المعني في العضو المستورد ال 
، شریطة أن ال تبلغ نسبة الواردات من مجموع البلدان % ٣تتجاوز 
،أكثر % ٣األعضاء ،التي تقل حصة كل منھا من الواردات عن النامیة 

.بالمئة من جملة الواردات من المنتج المقصود% ٩من 
ألي عضو من البلدان النامیة الحق في تمدید فترة تطبیق تدابیر الوقایة -٢

إلي مدة تصل إلي سنتین اضافة إلي المدة القصوى المنصوص علیھا في 
.٧من المادة ٢الفقرة 
تدبیرتطبیقاعادةفيالحق
النامیةالبلدانمنللعضو،٧المادةمن٥الفقرةأحككاممنبالرغمنري
كانأنسبقمنتجاستیرادعليضماناتتدبیرتطبیقاعادةفيالحق
التجارةمنظمةاتفاقیةنفاذبدءبعداتخذإذا،التدبیرھذمثلمحل

،فیھاطبقأنسبقالتيتلكنصفتعادلالزمنمنفترةبعد،العالمیة
.٢سنتینعنالتطبیقعدمفترةعنتقلأالشریطة
١٩٩٤جاتاتفاقیةمن)١٩(المادةبموجبالسابقةالتدابیرایقاف

ًیجب علي األعضاء ایقاف العمل بجمیع تدابیر الوقایة المتخذة عمال بالمادة 
فاذ  اتفاقیة منظمة التجارة والقائمة عند ن١٩٩٤التاسعة عشرة من اتفاقیة جات 

العالمیة، وذلك بعد مضي ما الیقل عن ثمانیة سنوات علي بدء تطبیقھا أو خمس 
.٣سنوات علي نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ، أیھما أقرب




العالمیةارةالتجمنظمةفياألعضاءالدولعليالتزاماتالوقایةاتفاقتضمن
الصادراتعليقیودفرضأوالمنتجات،استیرادضدتدابیراتخاذحظر

-:یليفیماونتناولھا
ضدطارئةتدابیرأیةالتخاذیسعيأویتخذأنعضوأليیجوزال) أ(-١

منعشرةالتاسعةالمادةعلیھتنصماوفقمعینةمنتجاتاستیراد
المادةھذهأحكاممعمتوافقةالتدابیرھذهكانتإذااال١٩٩٤جاتاتفاقیة

.الحالياالتفاقبحسبتطبیقھاعند

.من اتفاق بشأن الوقایة٨المادة -١
.من اتفاق بشأن الوقایة ٩المادة -٢
.من اتفاق بشأن الوقایة١٠المادة -٣
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قیودأیةلفرضیسعيأنعضوأليیجوزالھذاعنًوفضال)ب(
مشابھتدبیرأيأوالسوقلتنظیمترتیباتأوالصادراتعليتطوعیة

أویفرضھاأن،أواالستیراديأوالتصدیريالجانبعليسواءآخر
وحدهماعضویتخذھاالتياالجراءاتالتدابیرھذهوتشملاعلیھیبقي
بینوتفاھماتوترتیباتاتفاقاتبموجبتتخذالتياإلجراءاتتشملكما

اتفاقیةنفاذعندنافذةتكونتدابیرأیةتعدیلوینبغي. أكثرأوعضوین،
أو،الوقایةبشأناالتفاقمعتتوافقیجعلھابماالعالمیةالتجارةمنظمة

. ١مراحلعليتصفیتھا
فرضھاإليیسعيالتيالتدابیرعليالوقایةبشأناالتفاقینطبقال) ج(

عدا١٩٩٤جاتاتفاقیةبأحكامًعمالماعضوعلیھایبقيأویتخذھاأو
فيالمدرجةاالطرافمتعددةالتجارةواتفاقاتعشرةالتاسعةالمادة

أوواتفاقاتببروتوكالتًعمالأوالحالياالتفاقعداألف-١الملحق
.١٩٩٤جاتاتفاقیةاطارضمنمبرمةترتیبات
للتدابیرالمرحلیةالتصفیة

زمنیةجداولوفق) ب(١فيالیھاالمشارللتدابیرالمرحلیةالتصفیةتنفذ
ًیوما١٨٠یتجاوزالموعدفيالوقایةلجنةإليالمعنیةاألعضاءتقدمھا

الجداولھذهتضعأنوینبغي.العالمیةالتجارةمنظمةاتفاقیةنفاذمن
التدابیرلجمیعالمرحلیةالتصفیةأجلمنالالزمةالترتیباتالزمنیة
االتفاقمعانساجمھایحققبماتعدیلھاأو١الفقرةفيالیھاالمشار
التجارةمنظمةاتفاقیةنفاذمنسنواتأربعتتجاوزالفترةضمنالحالي

لكلواحدمحددتدبیرعنیزیدالمااستثناءمكانیةامع،العالمیة
. مستوردعضو

وینبغي.١٩٩٩دیسمبر/ األولكانون٣١االستثناءمدةتتعديالأنعلي
واخطارمباشرةالمعنییناألعضاءبینالقبیلھذامناستثناءأيعلياالتفاق

منظمةاتقاقیةنفاذریختامنًیوما٩٠غضونفيوتقبلھفیھلتنظرالوقایةلجنة
....العالمیةالتجارة
ھذاضمنًواقعااعتبارهعلياتفقتدبیرإليالحالياالتفاقملحقویشیر

.االستثناء
حكومیةغیرتدابیرأيتطبیقعدم

یجب علي األعضاء عدم تشجیع تطبیق أي تدابیر  غیر حكومیة مساویة لتلك 
مؤسسات عامة أوخاصة ، وال تقدیم دعم من جانب أیة١المشار الیھا في الفقرة 

.٢لھذا التطبیق وال لالبقاء علي ھذه التدابیر

.١١لفقرة من المادة وفق ا-١
.من اتفاق بشأن الوقایة١١المادة -٢
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توطئة
والمراقبةاالخطارالمطلبھذافيسنتناول
:فروعثالثةإليالمطلبھذاتقسیمسیتموبالتالي
والتشاوراالخطار: األولالفرع
اقبةالمر: الثانيالفرع
المنازعاتتسویة: الثالثالفرع

األولالفرع
والتشاوراالخطار

الوقایةلجنةاخطارالعضوعليفیھیجبالتيالحاالت
:عندماًفوراالوقایةلجنةالعضویخطر-١

بوقوعھالتھدیدأوالخطیربالضررتتصلتحقیقعملیةیبدأ)أ(
لھا؛الداعیةواألسباب

زیادةبسبببوقوعھتھدیدأوخطیرضرروجودیقرر)ب(
؛الواردات

بھالعملیمددأووقائيتدبیریطبقأنویقرر)ت(
یزود) ج(١و) ب(١الفقرتینفيالیھاالمشاراالخطاراتتقدیمعند-٢

لجنةبھالعملتمدیدأووقائي،تدبیرتطبیقینويالذيالعضو
التدلیلتشملأنینبغيالتيالصلةذاتالمعلوماتبجمیعالوقایة

ازدیادبسبببوقوعھالتھدیدأوالخطیر،الضررحصولعلي
وتاریخالمقترحوللتدبیرالمعني،للمنتجًدقیقاًووصفاالواردات،

للتحریرًزمنیاً،وجدوالبھللعملالمتوقعةوالمدةبھ،البدء
.التدریجي

وقائيبتدبیرالعملتمدید
الصناعةأنعليدلیلمتقدیًأیضاینبغي،مابتدبیرالعملتمدیدحالةفي-

إليتطلبأنالوقایةلجنةأوالسلعفيالتجارةولمجلستتكیفالمعنیة
تراهبمایزودھاأنبھالعملتمدیدأوماتدبیرتطبیقیزمعالذيالعضو

.اضافیةمعلوماتمنًضروریا
أنبھالعملتمدیدأووقائيتدبیرتطبیقفيالعضوالراغبعلي-٣

لھاالتياألعضاءمعمسبقةمشاوراتالجراءةمناسبفرصةیوفر
استعراضبھدفالمعنيللمنتجّمصدرةبوصفھاجوھریةمصلحة

التدابیربشأناآلراءوتبادل،٢الفقرةبموجبالمقدمةالمعلومات
من١الفقرةفيالمحددالھدفتحقیقسبلحولتفاھمإليوالتوصل

.أخريأمورجملةفي،وذلك٨المادة



-٣١٤٨-

وقائيتدبیرأيیتخذأنقبلالوقایةلجنةیخطرأنالعضوعلي-٤
اتخاذبعدًفوراالمشاوراتوتستھل٦المادةالیھتشیرممامؤقت
.التدبیر

بنتائجًفوراالسلعفيالتجارةمجلساخطارالمعنییناألعضاءعلي-٥
التيالنصفیةالمراجعةبنتائجوكذلكالمادةھذهفيالیھاالمشاورات

التعویضاتأشكالمنشكل،وأي٧المادةمن٤الفقرةالیھاتشیر
للتنازالتمقترحإیقافوأي،٨المادةمن١الفقرةفيالیھاالمشار

.٨المادةمن٢الفقرةفيالیھاالمشارااللتزاماتمنوغیرھا
والتعلیماتابطاءبالقوانینینغیرمنالوقایةلجنةاألعضاءیخطر-٦

تطرأتعدیالتبأیةوكذلكالوقایةبتدابیرالمتصلةداریةاإلواألنظمة
.علیھا

فيالموصوفةكتلكتدابیرتطبیقفيیستمرونالذیناألعضاءعلي-٧
منظمةاتفاقیةنفاذعند١١المادةمن١الفقرةوفي١٠المادة

الموعدفيالتدابیربھذهالوقایةلجنةیخطرواأنالعالمیةالتجارة
.العالمیةالتجارةمنظمةاتفاقیةنفاذمنًومای٦٠یتجاوز

القوانینبجمیعالوقایةلجنةاخطاراألعضاءمنعضوألي-٨
یعالجھاالتيواإلجراءاتوالتدابیراإلداریةواإلجراءاتواألنظمة

ماوفقبھاًاخطارااآلخروناألعضاءیقدملموالتيالحالياالتفاق
.حاليالاالتفاقبموجبمنھامطلوبھو

غیرتدابیربأیةالوقایةلجنةیخطرأناألعضاءمنعضوألي-٩
.١١المادةمن٣الفقرةفيالیھالمشارالنوعمنحكومیة

مجلسإليالموجھةاالخطاراتجمیعتقدیمعامةكقاعدةینبغي-١٠
طریقعنالوقایةبشأناالتفاقفيالیھاوالمشارالسلعة،فيالتجارة

.      الوقایةلجنة
السریةالمعلوماتعنالكشفتطلبعدم

أيمنالوقایةبشأناالتفاقفيالواردةاالخطارأحكامتتطلبال
إليعنھاالكشفیؤدىقدسریةمعلوماتأیةعنالكشفعضو
إليأوالعامة،المصلحةمعیتعارضماإليأوالقوانین،تنفیذاعاقة

أوعامة،معینةلمنشآتمشروعةالالتجاریةبالمصالحالمساس
.١خاصة

الثانيالفرع
المراقبة

.ووظائفھاالمراقبةلجنةالفرعھذافيسنتناول
المراقبةلجنة

.من اتفاق بشأن الوقایة١٢المادة -١
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.الوقایةبشأناالتفاقمن١٣المادةبموجبانشأھاتم-١
عضوأليمفتوحةوتكونالسلعفيالتجارةمجلسوتتبع
.فیھاالعملفيیرغب

:راقبةالملجنةوظائف
التنفیذتحسینبشأنتوصیاتوتقدیمًعموماالوقایةبشأناالتفاقتنفیذرصد)أ(

.السلعفيالتجارةمجلسإليبذلكسنويتقریروتقدیم،
قدكانإذامما،المتضرریناألعضاءأحدمنطلبعليبناءالتأكد)ب(

،وقائیماتدبیربیتعلقفیماالوقایةبشأنلالتفاقاالجرائیةبالشروطالتقیدجري
.السلعفيالتجارةمجلسإليبالنتائجتقریروتقدیم

تعقدالتيالمشاوراتفيمنھاطلبعلي،بناءاألعضاءمساعدة)ت(
.الوقایةبشأناالتفاقأحكامبموجب

ورصد،١١المادةمن١والفقرة١٠بالمادةالمشمولةالتدابیردراسة)ث(
التجارةمجلسإلياالقتضاءحسبالتقاریروتقدیمالتدابیرلھذهالمرحلیةالتصفیة

.السلعفي
كانتإذافیما،وقائيتدبیریتخذالذيالعضوطلبعليبناءالنظر)ج(

وتقدیمكبیرحدإليمكافئةااللتزاماتمنغیرھاأوالتنازالتإیقافاقتراحات
.السلعفيالتجارةمجلسإلياالقتضاءحسبتقریر

بشأناالتفاقفيعلیھاالمنصوصاالخطاراتجمیعواستعراضتسلم)ح(
.السلعفيالتجارةمجلسإلسالمناسبةالتقاریروتقدیمالوقایة

مجلسیحددھاالوقایةبشأنباالتفاقتتعلقأخريمھامبأـیةالقیام)خ(
.السلعفيالتجارة

إلينادااستالوقایةبشأناالتفاقتطبیقعنبالوقائعتقریرًسنویااألمانةتعد-٢
لمساعدةوذلك،لھاالمتاحةالموثوقةالمعلوماتمنوغیرھااالخطارات

.٢الرسمیةغیرالمصادرمنیقللمما١الرقابیةوظیفتھاأداءفياللجنة
الثالثالفرع

المنازعاتتسویة
جاتاتفاقیةمنوالعشرینوالثالثةوالعشرینالثانیةالمادتینأحكامتطبق

تنشأالتيالمنازعاتبتسویةالخاصالتفاھموفقالمطبقةوالموضوعة١٩٩٤
.٣الوقایةبشأناالتفاقتطبیقعن

.من اتفاق بشأن الوقایة١٣المادة -١
٢-B. Hoekman. The WTO: Functions Basic Principles

Development, Trade, and The WTO. The world Band
Washington Dc.٢٠٠٢. pp٤١.٤٢

.من اتفاق بشأن الوقایة١٤المادة -٣
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الثانياملبحث
الوارداتيفاملربرةغريالزيادةضدالوقائيةالتدابري

:تمھید
تحدیدوسیتمالوقائیة،التدابیرتطبیقحاالتالمبحثھذافيسنتناول
١٩٩٨لسنة١٦١رقمللقانونًوفقاھبوقوعالتھدیدأوالجسیمالضرر

.م
ونتبعھاالنھائیةالوقائیةوالتدابیرالمؤقتة،الوقائیةالتدابیروسنستعرض

:مطالبخمسةإليالمطلبھذاتقسیمسیتموبالتاليالختامیة،باألحكام
الوقائیةالتدابیرتطبیقحاالت: األولالمطلب
بوقوعھالتھدیدأوالجسیمالضررتحدید: الثانيالمطلب
المؤقتةالوقائیةالتدابیر: الثالثالمطلب
النھائیةالوقائیةالتدابیر: الرابعالمطلب
ختامیةأحكام:الخامسالمطلب




الوارداتفيالمبررةغیرالزیادةضدالوقائیةالتدابیر
ھيالوارداتفيالمبررةغیرلزیادةاضدالوقائیةبالتدابیرالمقصود

أومغرقة،غیر–مصرإليتستوردالتيالمنتجاتضدتتخذالتيتلك
أومطلق،بشكلالزیادةھذهكانتسواءمتزایدةوبكمیات–مدعومة
بالصناعةجسیمضررإحداثفيوتتسببالمحلياإلنتاجإليمنسوبة
فيأومباشر،بشكللھاافسةمنأومثیلة،منتجاتتنتجالتيالمحلیة
.١بھاجسیمضرربحدوثالتھدید




: بالموضوعالمتعلقةبالمصطلحاتالخاصةالمفاھیمعليالضؤنلقيیليوفیما
الجسیمبالضررالمقصود

لمركزًكبیراًكلیاًإضعافایسببالذيالضررالجسیمبالضرریقصد
.المحلیةالصناعة

الجسیمبالضرربالتھدیدالمقصود

.٧٩المادة -١



-٣١٥١-

علیھیترتبالذيالوقوعوشیكالضررالجسیمبالضرربالتھدیدویقصد
.١المحلیةالصناعةلمركزكبیركليإضعافحدوث

الجسیمالضررتحدیدبھاالمنوطالسلطة
ًاستنادایةالمحلالصناعةعليالواقعالجسیمالضررالتحقیقسلطةتحدد
الوارداتتزایدبینسببیةعالقةووجودموضوعیةوبراھینأدلةإلي

منتتحققأنذلكسبیلفيولھابوقوعھالتھدیدأوالجسیمالضرروبین
:اآلتي

بشكلسواءللتحقیقالخاضعالمنتجمنالوارداتفيتزایدوجود-١
.مصرفيلإلنتاجبالنسبةأومطلق

مستويذلكفيبماالمحلیةالصناعةوضععليالوارداتتزایدأثر-٢
والخسائرواألرباحالطاقاتواستغاللواإلنتاجیةواإلنتاجالمبیعات
.٢السوقیةوالحصةوالعمالة




فيالمبررةغیرالزیادةضدمؤقتةوقائیةتدابیراتخاذیجوز
ھذهأنعليواضحدلیلوجودلتحقیقالسلطةتبینإذاالواردات

یمكنالبصورةبإلحاقھتھدد،أوًجسیماًضرراألحقتقدالزیادة
.٣التدابیرھذهاتخاذتأخرماإذاإصالحھایصعب،أوتداركھا

الرسومفيزیادةصورةفيالمؤقتةالوقائیةالتدابیرتطبق-
:اآلتيمراعاةمعالجمركیة

.یوم٢٠٠المؤقتدبیرالتمدةتتجاوزأال-١
أنالتحقیقیثبتلمإذادافعیھاإليالمؤقتةالتدابیرقیمةتردأن-٢

بالصناعةضرربإلحاقھددتألحقت،أوالوارداتزیادة
.  ٤المحلیة

.٨٠المادة -١
.٨١المادة -٢
.٨٢المادة-٣
بشأن حمایة االقتصاد القومي من اآلثار ١٩٩٨لسنة ١٦١من القانون رقم ٨٣المادة-٤

الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولیة ، جمھوریة مصر العربیة ن وزارة 
،الطبعة األولي ١٩٩٩عة والثروة المعدنیة، الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ،الصنا
. ٤٩،ص
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النھائیةالوقائیةالتدابیراتخاذشروط
قدالتحقیقمحلالمنتجمنالوارداتأنالتحقیقلسلطةتبینإذا

بإحداثھ،ھددتأوالمحلیة،بالصناعةًجسیماًضرراأحدثت
زیادةأوكمي،قیدصورةفينھائیةوقائیةتدابیراتخاذتقترح

.اآلتيمراعاةمعًمعاكلیھماأوالجمركیة،الرسوم
لمنعالضروریةالحدودفيالنھائيالوقائيالتدبیریكونأن-١

. المحلیةالصناعةعليالواقعررالض
تقلأالاالعتبارفياآلخذیتعینكميقیداستخدامعند-٢

أوسنوات،ثالثآخروارداتمتوسطعنالمحددةالكمیات
إلزالةضروریةأنھاالتحقیقسلطةتريالتيالمدةعن

. ذلكیبررماتقدیممعالضرر
ةالمصلحذوىاألعضاءعليحصصتوزیعحالةفي-٣

ھؤالءوردمانسبةأساسعليالتوزیعیتم،الجوھریة
فترةخاللقیمةأوكمیة،الوارداتمجموعإلياألعضاء

.القاعدةبھذهااللتزاملعدممبرراتتقدملمماممثلة
یجوزسنواتأربعلفترةالنھائیةالوقائیةالتدابیرتسري-٤

بیقتطفترةذلكفيبماسنواتعشریجاوزالبمامدھا
.المؤقتةالتدابیر

تطبیقسبقمنتجاستیرادعليوقائيتدبیرتطبیقیجوزال-٥
.١سنتینمضيبعدإالعلیھوقائيتدبیر

.٨٤المادة -١
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التجارةوزیرسلطات
تنتھيالتيالتوصیاترفضأوقبول،والتموینالتجارةلوزیریجوز-١

تدابیرأيتخفیضأوإیقاف،لھیجوزماك،االستشاریةاللجنةإلیھا
.١تعویضیة

رقمللقانونالتنفیذیةالالئحةأحكامتطبیقوالتموینالتجارةلوزیریجوز-٢
عنالناجمةاآلثارمنالقومياالقتصادحمایةبشأن١٩٩٨لسنة١٦١

غیرالدولمنالوارداتضدالدولیةالتجارةفيالضارةالممارسات
ضدالحمایةإجراءاتتطبیقأوالعالمیة،التجارةنظمةمفياألعضاء

لماَ،وفقاالدولھذهمواجھةفيالدولیةالتجارةفيالضارةالممارسات
.٢البالدمصلحةتقتضیھ

أخريقیودأیةأوإضافیة،رسومفرضوالتموینالتجارةلوزیریجوز-٣
لنتائجالختامیةالوثیقةتضمنتھاالتياالتفاقاتألحكامًإعماالالوارداتعلي
.٣أورجوايجولة

بمنظمةالمنازعاتبتسویةالخاصةاللجانمنقرارصدورحالةفي-٤
ألحكامًوفقاصادرةتدابیرأیةبإیقافنھائيقضائيحكمأوالعالمیة،التجارة
التجارةوزیریصدر،١٩٩٨لسنة١٦١رقمللقانونالتنفیذیةالالئحة

النظرإلعادةالتحقیقسلطةتوجیھأوالتدابیر،ھذهیقافبإًقراراوالتموین
اوالمنازعات،تسویةلجاناعتمدتھاالتيالتوصیاتمعیتفقبمافیھا

.٤النھائیةالقضائیةاألحكام
المشاوراتإلجراءللدولالفرصةبإتاحةالتحقیقسلطةتلتزم-٥

.٥إلیھاالمشارباالتفاقاتعلیھاالمنصوص
العالمیةالتجارةبمنظمةالمعنیةاللجانبإخطارالتحقیقسلطةتقوم-٦

.٦إلیھاالمشارباالتفاقاتعلیھاالمنصوصباإلخطارات
النامیةبالدولالخاصةاألوضاع-٧

إلیھاالمشاراإلتفاقاتفيالواردةاألحكامتطبیقعندالتحقیقسلطةتراعي
.٧االتفاقاتلكتفيعلیھاالمنصوصالنامیةبالدولالخاصةاألوضاع

.٨٥المادة -١
.٨٦المادة -٢
.٨٧المادة -٣
.٨٨المادة-٤
.٨٩المادة -٥
.٩٠المادة -٦
.٩١المادة -٧
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تحایلوجودعند-٨
فاعلیةعليیؤثرًتحایالھناكأنلھاتبینماإذاالتحقیقلسلطةیجوز

أوالتدابیر،ھذهمراجعةعنباإلعالنتقومأناتخاذھا،تمالتيالتدابیر
.١جدیدتحقیقبدءعناألعالن

التعویضیةوالرسوماإلغراقرسومبینالجمعالیجوز-٩
ومكافحةاإلغراق،مكافحةلتحقیقيالمنتجاتفیھاتخضعالتيحوالاألفي

أواإلغراق،مكافحةلرسومتخضعالمنتجاتھذهفإنواحد،آنفيالدعم
. ٢بینھماالجمعیجوزوالالتعویضیة،للرسوم

التنفیذیةالالئحةفينصبھیردلمفیماإلیھاالمشاراالتفاقاتأحكامتسري١٠
.١٩٩٨٣لسنة١٦١رقمللقانون
القراراتفيالطعن

التيالقراراتفياإلداريالقضاءمحكمةأمامالطعنالمعنیةلألطرافیحق-١١
للقواعدًوفقاوذلك،١٩٩٨لسنة١٦١رقمللقانونالتنفیذیةلالئحةًوفقاتصدر

.٤الشأنھذافيالساریةواإلجراءات

.٩٢المادة -١
.٩٣المادة -٢
.٩٤المادة -٣
.٩٥المادة -٤
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الخـــــــاتمة

هللاختمالذيمحمدسیدناعليوالسالموالصالةالصالحاتتتمھبالذيالحمد
: بعدأماًكثیراًتسلیماوسلموصحبھألھوعلي،النبواتبھ
نقولأناالیبقيوالوتوفیقھومدههللابعونالبحثتمفقد
نبشأاالتفاقاألولالمبحثفيتناولناوخاتمةمبحثینإليالبحثھذاتقسیمتم

المبررةغیرالزیادةضدالوقائیةالتدابیراستعرضناالثانيالمبحثوفيالوقایة
.والتوصیاتالنتائجأھمالخاتمةوفيالوارداتفي
مطالبسبعإلياألولإلمبحثتقسیموتم

.الوقایةبشأناالتفاقشروط: األولالمطلب
.التحقیق: الثانيالمطلب
.بوقوعھالتھدیدأوطیرالخالضررتحدید:الثالثالمطلب
.ومدتھاالوقایةتدابیرتطبیق: الرابعالمطلب
.األخريوااللتزاماتالتنازالتمستوي: الخامسالمطلب
.معینةتدابیروالغاءحظر: السادسالمطلب
.والمراقبةاالخطار: السابعالمطلب

تموارداتالفيالمبررةغیرالزیادةضدالوقائیةالتدابیر:  الثانيوالمبحث
مطالبخمسإليتقسیمھ
الوقائیةالتدابیرتطبیقحاالت: األولالمطلب
بوقوعھالتھدیدأوالجسیمالضررتحدید: الثانيالمطلب
المؤقتةالوقائیةالتدابیر: الثالثالمطلب
النھائیةالوقائیةالتدابیر: الرابعالمطلب
ختامیةأحكام: الخامسالمطلب
-:اآلتیةوالتوصیاتالنتائجإليوخلصنا
والتوصیاتالنتائج
-:النتائج

معینمنتجمنالوارداتمنالمتزایدةللكمیاتبتصدىیعنىالوقایةاتفاق-ً:أوال
منتجاتھامحلیةلصناعةبھالتھدیدأوخطیر،ضررتسببالىیؤدىوضعفى

الموقفھذالویحممباشربشكل–عنھبدیلةاولھ،منافسة،أوالمنتجلھذامماثلة
عنظلھفىعاجزةانھامعنىالمحلیةالصناعةھذهفیھتوجدالذىالوضعاو

سوقھافىالمساواةقدمعلىالمذكورةالوارداتمنالمتزایدةالكمیاتمنافسة
الوقایةاتفاقویھدف،١ادبیةبعبارةدارھاعقرفىاو،اقتصادیةبعبارةالمحلیة

وستكون،المماثلالمنتجمنالمتزایدةالوارداتمنةالمحلیالصناعةحمایةالى

٢٠٠١الجزء األول ، ) وشھرتھا الجات(أحد جامع ، اتفاقیات التجاریة العالمیة / د-١
٧٦٥ص٢٠٠١القاھرة ، دار النھضة العربیة ،
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أنمنالمضرورةالصناعةیمكنالذىبالقدروذلكًزمنیا،مؤقتةالحمایةھذه
١للمنافسةالجدیدةالظروفمعأوضاعھاتكیف

الوارداتفىالمبررةغیرالزیادةضدالوقائیةالتدابیر: ًثانیا
سواءمتزایدةوبكمیاتمصرالىتستوردالتىالمنتجاتضدتتخذالتىتلكھى

وتتسببالمحلىاألنتاجالىمنسوبةأومطلق،بشكلالزیادةھذهكانت
المحلیةبالصناعةجسیمضرراحداثفى

ًاستناداالمحلیةالصناعةعلىالواقعالجسیمالضررالتحقیقسلطةتحدد: ًثالثا
الوارداتتزایدبینسببیةعالقةووجودموضوعیة،وبراھینأدلة،الى

منتتحققأنذلكسبیلفىولھابوقوعةالتھدیدأوالجسیم،الضرروبین
: األتى

مطلق،بشكلسواءللتحقیقالخاضعالمنتجمنالوارداتفىتزایدوجود-١
مصرفىلألنتاجبالنسبةأو

مستوىذلكفىبماالمحلیةالصناعةوضععلىالوارداتتزایدأثر-٢
والخسائرواألرباحالطاقاتواستغاللواإلنتاجیةواألنتاجعاتالمبی

السوقیةوالحصة
تبینإذاالوارداتفىالمبررةغیرالزیادةضدمؤقتةتدابیراتخاذیجوز: ًرابعا

ًضرراألحقتقدالزیادةھذهانعلىواضحدلیلوجودالتحقیقلسلطة
اذاإصالحھایصعبأوھا،تداركالیمكنبصورةبإلحاقھتھدداوًجسیما،

.التدابیرھذهاتخاذتأخرما
معالجمركیةالرسومفىزیادةصورةفىالمؤقتةالوقائیةالتدابیرتطبق: ًخامسا

-:األتىمراعاة
.یوممائتینالمؤقتالتدبیرمدةتتجاوزإال-١
زیادةانالتحقیقیثبتلماذادافعیھاالىالمؤقتةالتدابیرقیمةتردان-٢

.  المحلیةبالصناعةضرربالحاقھددتأوألحقت،الواردات
النھائیةالوقائیةالتدابیر-٣

ًضرراأحدثتقدالتحقیقمحلالمنتجمنالوارداتأنالتحقیقلسلطةتبینإذا
فىنھائیةوقائیةتدابیراتخاذتقترح،بإحداثةھددتأوالمحلیة،بالصناعةًجسیما
-:األتىمراعاةمعكلیھما،أوالجمركیةالرسومرةزیاأوكمى،قیدصورة

الضررلمنعالضروریةالحدودفىالنھائىالوقائىالتدبیریكونأن-أ
. المحلیةالصناعةعلىالواقع

المحددةالكمیاتتقلاالاألعتبارفىاألخذیتعینكمىقیداستخدامعند-ب
سلطةترىالتىالمدةعنأوسنوات،ثالثاخروارداتمتوسطعن

. ذلكماببررتقدیممعالضررألزالةضروریةأنھاالتحقیق

٧٦٥أحمد جامع ، مرجع سابق ص -١



-٣١٥٧-

،الجوھریةالمصلحةذوىاألعضاءعلىحصصتوزیعحالةفى-ج
مجموعالىاألعضاءھؤالءوردهمانسبةاساسعلىالتوزیعیتم

لعدممبرراتتقدممالممماثلةفترةخاللقیمةأوالكمیة،الواردات
.القاعدةبھذهاأللتزام

یجاوزالبمامدھایجوزسنواتأربعلفترةالنھائیةالوقائیةالتدابیرتسرى-د
.المؤقتةالتدابیرتطبیقفترةذلكفىبماسنواتعشر

وقائىتدبیرتطبیقسبقمنتجاستیرادعلىوقائىتدبیرتطبیقیجوزال-و
. سنتینمضيبعدإالعلیھ

بقةالساالوقایةتدابیر: ًسادسا
التدابیروعنوانھامنھعشرةرقمالمادةفىالتدابیرلھذهواحدبحكماألتفاقجاء

كافةاألعضاءتنھىبأنالحكمھذاویقضىعشرالتاسعةللمادةًوفقاالسابقة
قائمةكانتوالتى١٩٤٧جاتاتفاقیةمنعشرالتاسعةللمادةًطبقاالوقایةتدابیر

منسنواتثمانىعنیتأخرالموعدفىوذلك،نظمةالماتفاقیةنفاذتاریخفى
نفاذتاریخمنسنواتخمسمضيبعدأو،مرةألولفیھطبقتالذىالتاریخ
.١أبعدأیھما،األتفاقیة

الخارجیةالتجارةلتحریراألطرافمتعددةالمفاوضاتھدفیكنلمباختصار،
منافعلتحقیقكاملةالفرصةإتاحةذلكمنبدالوإنماالفرص،تكافؤتوفیرھو

.٢)(الدولىالتخصص
التوصیات

لھاالتراخیصمنحتیسیرطریقعنوذلكالمحلیةالصناعةتشجیع-١
.األداریةاألجراءاتوتسھیل

.الوطنیةللصناعةالخامالموادتوفیر-٢
.لتشغیلھاالالزمالتمویلوتوفیروالمتعثرةالمغلقةالمصانعتشغیلاعادة-٣
ضدالوقائیةالتدابیرأتخاذبسرعةالوطنیةللصناعةةالحمایتوفیر-٤

.علیھاالمقررةالرسوموفرضالوارداتمنالمبررةغیرالزیادة
وتدریب،االنتاجكفاءةلرفعالعماللتدریبتدریبیةدوراتتنظیم-٥

بخصوصالتحقیقاجراءاتعلىوالتجارةالصناعةبوزارةالعاملین
مبررةالغیرالزیادةضدالوطنیةالصناعةمنالیھمتردالتيالشكوى

.الوارداتمن

٧٥٩احمد جامع ، مرجع سابق ، ص / د-١
ر)٢( ار/ انظ ن التج اوف م د المخ ة تفنی ون العولم رون، جن رتلس وآخ ارى بی ة ج ة المفتوح

ى، سنة ـ ١٤٢٠ترجمة كمال السید، القاھرة، مركز األھرام للترجمة والنشر، الطبعة األول -ھ
١٢٥م، ص١٩٩٩
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المراجــــــــــع

محاولةواالسمالمضمونالعالمیةالتجارةاتفاقات،:جامعأحمد: دكتور) ١(
التجارةاتفاقاتفىواالقتصادیةالقانونیةالجوانبلمؤتمرمقدمبحثتوضح،
واالقتصادیةالقانونیةالدراساتمركزالحقوق،كلیةشمسعینجامعةالعالمیة،
.٢٠١صــ/ ١٩٩٧دیسمبر١٥–١٤القاھرة

،األولالجزء) الجاتوشھرتھا(العالمیةالتجارةاتفاقاتجامع،أحمد/ د) ٢(
. م٢٠٠١سنةالعربیة،النھضةدار،القاھرة

امة/ د)٣( دوب،أس اتالمج صرالج دانوم ةوالبل نالعربی ام ىھافان راكشإل م
.للوثیقةالعربیةالترجمةانظرم،١٩٩٤-١٩٤٧

د. د) ٤( یمعب صطفىالحك شرقاوىم ات–ال دف.. الج ةوالھ ة–والغای نرؤی م
ور اریخمنظ مت صاديالعل ث–االقت دمبح ؤتمرق رلم ةأث اتاتفاقی ىالج عل

صادیات دولاقت المیة،ال ذىاإلس دال اللعق رةخ نالفت ایو٢٣-٢١م ١٩٩٦م
.بالقاھرةاألزھربجامعةاإلسالميلالقتصادكاملصالحركزبم
اریخنظریةفىقراءات–مباركالمنعمعبد. د) ٥( صادىالت كندریة–االقت األس

. م١٩٨١طبعة–الجامعةشبابمؤسسة
ةواالغراقالدعممفھومحول،الشیمينبیلمحمد)  ٦( ةوالوقای االحدوكیفی منھ

.٢٠٠٨،وطنیةالللصناعاتحمایة
سرى. د) ٧( دی ومحم الأب ار–الع اماإلط ةالع اتالتفاقی ىالج وءف عض الواق

ة–اإلسالمیةللبلدانالعملى ادئلألھدافدراس ةوالمب ةالعام دمبحثلالتفاقی مق
صادیاتعلىالجاتاتفاقیةأثرلمؤتمر دولاقت المیةال داإلس اھرةالمنعق ،٢١بالق

.األزھربجامعةاإلسالميلالقتصادكاملصالحبمركز١٩٩٦مایو٢٣
العربیةالنسخة،الوزراءمجلس،العربیةمصر،جمھوریةالوقایةبشأناتفاق-٧

).الجات(بھاالملحقةواالتفاقیاتالعالمیةالتجارةمنظمةالتفاقیة
الناجمةاآلثارمنالقومياالقتصادحمایةبشأن١٩٩٨لسنة١٦١رقمالقانون-٨

وزارةنالعربیةمصرجمھوریة،الدولیةالتجارةفيالضارةالممارساتعن
،الطبعة١٩٩،األمیریةالمطابعلشئونالعامةالھیئةالمعدنیة،والثروةالصناعة

.األولي
ارةالتفاقیاتالعربیةالترجمة-٨ ة،التج ةالعالمی ةجول صرأورجواي،جمھوری م

.الوزراءمجلسالعربیة
ةاألجنبیلغةبالالمراجع

)١(B. Hoekman. The WTO: Functions Basic Principles
Development, Trade, and The WTO. The world Band
Washington Dc.٢٠٠٢.


