النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
مقدمة:
لقد شهدت التجارة الدولية يف عشرينات القرن املاضي ازدهارا ملموسا أدى إىل زيادة حجم وقيمة املبادالت
الدولية ،غري أن الكساد االقتصادي الذي حلق بالعامل دفع الكثري من الدول الىتبين سياسات محائية متعددة ،ونتج
عن تطبيق تلك السياسات تراجعا يف حجم التجارة الدولية وبات واضحا أن االستمرار يف انتهاج هذه السياسة
من شأنه تعميق األزمة ،لذلك عملت عدة دول على اختالف منطها االقتصادي – اشرتاكية رأمسالية –بعد هناية
احلرب العاملية الثانية إىل إنشاء منظمة دولية للتجارة ،مهمتها تنظيم السياسات التجارية الدولية ،وتسهيل التجارة
واحل د من إجراءات احلمائية ،غري أن هذه املنظمة مل حتظ بتأييد بعض الدول األروبية وكذلك مل يصادق عليها
"الكوجنرس األمريكي" ،ومع فشل جتسيد مشروع املنظمة الدولية للتجارة املقرتح يف مؤمتر "هافانا" ،توصلت 23
دولة إىل إبرام اتفاقية متعددة األطراف حول التعريفة اجلمركية والتجارة "اجلات" فىي جنيف 1947/10/30
وأصبحت هذه االتفاقية سارية املفعول يف أوائل .1948
لقد قامت "اجلات" منذ نشأهتا بعقد عدة جوالت تفاوضية هبدف تصفية األجواء التجارية الدولية بلغ عددها
مثاين جوالت كانت كالتايل :
اجلولة األوىل :جولة جنيف 1947شاركت فيها  23دولة ،و كانت ناجحة مقارنة باجلوالت األربع اليت تليها،حيت مت االتفاق على ختفيض الرسوم اجلمركية على عدد كبري من السلع الداخلية يف التجارة ،و تضمنت نتائج
املفاوضات  45000تنازل عن الرسوم اجلمركية ما قيمته 10مليار دوالر أي ما يقارب  % 10من التجارة
الدولية.
اجلولة الثانية :جولة أنيسي بفرنسا  ،1949وتعنرب من الناحية العلمية أطول جولة للمفاوضات التجارية متعددةاألطراف يف إطار اتفاقية اجلات .
اجلولة الثالثة :جولة تركاي بإجنلرتا  1951-1950شاركت يف هذه اجلولة  47دولة  ،وقد دارت يف نفساإلطار اجلوالت السابقة وهو السعي لتحقيق املزيد من التنازالت يف ضرائب االسترياد.
اجلولة الرابعة :جولة جنيف ، 1957- 1954شاركت فيها  27دولة.اجلولة اخلامسة :جولة ديلون 1961-1960جبنيف  ،وبلغ عدد الدول املشاركة فيها  27دولة ،كما ميكنتصنيف هذه اجلوالت اخلمس يف جمموعة واحدة  ،ذلك ألهنا دارت كلها يف إطار نصوص االتفاقية األصلية،
وتركزت مجيعها يف حتقيق املزيد من التخفيضات يف التعريفات اجلمركية بني األطراف املتعاقدة فيما خيص جتارة
السلع.
اجلولة السادسة:جولة كينيدي  ، 1967-1964عقدت هذه اجلولة جبنيف بدعوى من الرئيس األمريكيالسابق "جون كينيدي" يف رسالة عرضها على الكنررس اليت تقدم على إررها من الرئيس األمريكي سلطة إجراء
املفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق من صالحية خفض التعريفات اجلمركية مبقدار  % 50على
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مجيعه السلع وقد أدى هذا القانون إىل فت املفاوضات بني الواليات املتحدة األمريكية وشركائها التجاريني
خصوصا اجملموعة األوروبية  ،ومت االجتماع وعقدت اجلولة يف ماي  1964وانتهت يف جوان .1967
ويف هذه اجلولة اجتمع ممثلو  37دولة ملناقشة أمور التعريفات اجلمركية والعمل على ختفيضها  ،وقد جن ممثلو
تلك الدول إىل التوصل إىل خفض حجم التجارة الدولية بقيمة  40مليار دوالر أي بـ ـ  4/5من التجارة الدولية .
اجلولة السابعة :جولة طوكيو  1979-1973شاركت فيها  102دولة  ،وكان املوضوع األساسي هو القيودغري اجلمركية حيث لوحظ أنه على الرغم من خفض الرسوم اجلمركية على السلع املصنعة إال أن القيود غري
اجلمركية بدأت يف التزايد مما تسبب يف إلراء بعض املزايا اليت ُحققت من قبل ،وهو القاسم املشرتك يف مجيع
اجلوالت فضال عن مناقشة إطار االتفاقيات املختلفة مثل :
ـ الدعم وإجراءات الرد على دعم الصادرات
ـ احلواجز الفنية على التجارة.
ـ اإللزام احلكومي املررق لالسترياد.
ـ أسلوب تقييم الرسوم اجلمركية.
ـ إجراء مكافحة اإلغراق.
لقد جنحت جولة طوكيو يف حتقيق نتائج مل حتققفي اجلوالت السابقة الذكر ،حيث أن األخرية ركزت على خفض
التعريفات اجلمركية من أجل تشجيع التجارة الدولية بني الدول األعضاء ،حيث أن هذه اجلولة تطرقت إىل خفض
وإزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية املفروضة على التجارة العاملية  ،واستهدفت حتقيق خفض مجركي متميز قيمته
 300مليار دوالر ،ومن أهم ما متخض عن هذه اجلولة:
ـ إجراء تراخيص االسترياد.
ـ التقييم اجلمركي.
ـ اإلعانات والرسوم املوازية أو التعويضية.
ـ العوائق الفنية.
ـ املشرتيات احلكومية.
اجلولة الثامنة :جولة األوروغواي  ،1994-1976وتعد اجلولة األخرية من جوالت اجلات ،إال أهنا كانتأكثر اجلوالت تعقيدا  ،ومتثلت أهدافها يف :
ـ ختفيض القيود الرري مجركية.
ـ حترير جتارة اخلدمات باإلضافة إىل التجارة السلعية.
ـ ختفيض القيود على الواردات يف املنتجات الزراعية.
ومن أهم نتائج هذه اجلولة:
ـ قيام منظمة التجارة العاملية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات اجلات.
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ـ حتسني دعم املنظومة القانونية بشأن اإلجراءات املعفية للتجارة.
ـ املزيد من التفصيل والوضوح يف القواعد املرتبطة بتحرير التجارة.
ـ إجياد نظام متكامل لتسوية املنازعات التجارية.
ـ تعزيز خطوات حترير التجارة من خالل املزيد من التخفيضات يف الرسوم اجلمركية.
ـ التأكد من التزام الدول املتقدمة باملعاملة التفضيلية للدول النامية.
ـ ألزمت نتائج هذه اجلولة الدول الصناعية بتقدمي العون املايل والفين للدول النامية ـ
ـ إعطاء الفرصة للدول النامية للمشاركة يف النظام العاملي اجلديد.
وجتدر اإلشارة إىل أن معظم الدول النامية واجهت أزمة اقتصادية أدت إىل تزايد نطاق االختالالت على حنو
أصب ميثل هتديدا خطريا لقدرهتا على إجنار أهداف التنمية االقتصادية ،وإزاء هذا التدهور ظهرت الدعوة إىل
االصالح االقتصادي من خالل إعداد برنامج للمواءمة االقتصادية ميثل إصالح قطاع التجارة جزءا هاما منها،
كما أن هناك منطلق آخر ترتكز عليه مربرات إصالح هذا القطاع يف الدول النامية والسعي لتحريره من شىت
القيود هو رغبتها امللحة لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة.
ومما الشك فيه أن منظمة التجارة العاملية سوف يكون هلا آرار اجيابية على التجارة الدولية عموما ،وإن كانت
الدول املتقدمة ستنال النصيب األوفر من املزايا كما سيكون هلا انعكاسات سلبية على الدول النامية خباصة الدول
املستوردة للرداء ،وخاصة أن كل االتفاقات التجارية سواء كانت يف جمال جتارة السلع أو اخلدمات أو حقوق
امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة جيمع فيما بينها اجتاه عام ومشرتك يتمثل يف السعي حنو إزالة القيود اليت من شأهنا
أن تصنع حركة تفق التجارة عرب الدول.
لقد كان تأرري هذه االتفاقيات على الدول واليزال مثار للجدل بني الباحثني خاصة مبا يتعلق بسيادهتا الداخلية،
فعندما يصب التبادل احلر والسوق املهيمنني مبوجب هذه االتفاقيات ،تكون العوملة قد وطدت أقدمها يف أقاليم
الدول ا لوطنية واخرتقت حدودها وهذه الوضعية تعد مناهضة ملا تفرضه الدول صاحبة السيادة من خالل نظامها
1
القانوين وتعديالته االضطرارية واملستمرة.
إن جناح هذه االتفاقيات رهن بعدم مراعاة مقتضيات السيادةالوطنية للدول وقواعدها ،واستبداهلا بقواعد تعمل من
أجل التدويل املستمر واملتزايد للمبادالت التجارية ،وبالتايل ظهور فاعلني آخرين بدال من الدول منها مثال
الشركات املتعددة اجلنسيات ،هذا ما يؤدي يف هناية املطاف إىل تقزمي دور الدولة بشكل جدري أي جتريدها من
سالحها اهلام املتمثل يف السيادة.
تعد السيادة أحد أهم مبادئ القانون الدويل املعاصر الذي كرسته معظم املواريق للمنظمات الدولية ،وتشكل إىل
جانب الشخصية القانونية العنصرين القانونني للدولة ،بدوهنما ال ميكن احلديث عن وجود قانوين للدولة ويف هذا
 -1أمين سمير ،حافظ زياد ،لكرينى ادريس ،السعيد عبد القادر :العولمة والنظام الدولي الجديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،بدون طبعة،
سنة  ،2001ص.07 :
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اإلطار نصت املادة  1/2من ميثاق األمم املتحدة على املساواة السيادية بني الدول حيث جاء فيها "أن تقوم
املنظمة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها" 1وبالتايل أصبحت املنظمة العاملية للتجارة إطار للتفاعل
1
القانون الدويل مع القانون الدويل التجاري من خالل االهتمام غري املقصود باعتبارات السيادة.
والواقع أن النقاش بشأن التأرري اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة على السيادة كان مرتكز على نقطة هامة تتعلق
باحلد من سيادة الدولة ،من ناحية سلطة اختاذ القرار وبعبارة أدق من ناحية سلطة اختاذ القرار بني الدول
واتفاقيات منظمة التجارة العاملية املدعمة للشركات الضخمة الكاسحة لألسواق البلدان النامية ،خاصة أن القانون
الدويل التجاري ال يعرتف باحلدود السياسية وما شابه ذلك ،بل يعرتف فقط بالرب واخلسارة والتدفقات الضخمة
2
لرؤوس األموال ،وما ميكن أن حتمله من خماطر لألصحاب االقتصاديات الضعيفة سيما البلدان النامية.
فأمام تعاظم احلركية التجارية واملالية وما حتمله العوملة االقتصادية من آرار سلبية على سيادة الدول خاصة النامية،
فقد جنحت يف ترجي األطر االقليمية املبنية على مصاحل مشرتكة سياسية رقافية اقتصادية ،خاصة مع بروز الكثري
من الدول وأحسن مثال دول جنوب شرق آسيا يف حتقيق تقدم اقتصادي وسياسي.
بالنظر إىل أمهية منظمة التجارة العاملية بالنسبة للدول األعضاء وغري األعضاء ،ولكوهنا حقيقة واقعة يف إدارة
النظام الدويل اجلديد ،اخرتت دراسة هذا املوضوع لبيان آلية العمل يف املنظمة وإعطاء فكرة مبسطة عن هذه
املنظمة اليت ادعت ألن تكون بديال عن األمم املتحدة.
تتمثل اهداف الدراسة فيمايلي:
ـ أمهية املوضوع واقرتانه باإلصالحات االقتصادية املتعلقة بتحرير التجارة الدولية.
ـ ارتباط تأرري املنظمة العاملية للتجارة بعدة جماالت ( السلع ،اخلدمات ،حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة)
ـ احلرص على كمعرفة مدى تأرري منظمة التجارة العاملية على سيادة الدول وخباصة الدول النامية قصد االستفادة
من جتارب دول أخرى أعضاء سبقت اجلزائر فيب املنظمة.
ـ امليل الشخصي للموضوع كونه موضوع العصر.
ومن خالل دراسة هذا املوضوع والروص فيه واجهت عدة صعوبات من بينها مايلي:
ـ تشعب املوضوع  ،وقلة املراجع.
إن كل هذا القائم واالهداف البينة و اخلفية من وراء هذه الدراسة تستوقفنا لطرح اإلشكالية التالية:ماهو النظام
القانوين ملنظمة التجارة العاملية وفيما يتمثل تأثريها السليب على سيادة الدول ؟

 -1المادة  2من ميثاق األمم المتحدة ،الفصل األول تحت عنوان "في مقاصد الهيئة ومبادئها" ،الموقع االلكتروني:
www.un.org/ar/documents/chartu/chopter1/shtml.
 -2المجدوب أسامة :العولمة واالقليمية (مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية) دار المصرية اللبنانية ،الطبعة االولى ،القاهرة  ،2000ص.16 :

2015 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
ولررض التصدي هلذه اإلشكالية ،إستعنا يف حبثنا هذا باملنهج التحليلي الدي يعترب افضل منهج للقراءة التحليلية
و التفسريية للنصوص القانونية معتمدين على األسلوب اخلربي .
قسمنا املوضوع إىل فصلني أما األول فقد تناولت فيه النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية ،وتطرقت يف الثاين إىل
تأرريات اتفاقات منظمة التجارة العاملية على سيادة الدول.
الفصل األول :النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية

شهد العقد األخري من القرن العشرين أحدارا هامة ومتالحقة على مجيع األصعدة ،وبدأ عصر العوملة ،متزامنا مع

تأسيس املنظمة العاملية للتجارة يف منتصف شهر أفريل عام .1994
وبقيام هذه املنظمة اجلديدة ودخوهلا حيز النفاذ مع بداية  1995أسدل الستار على ما كان يعرف باالتفاقية
العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة "اجلات" بعد أن سادت هذه االتفاقية طيلة قرن ونصف قرن من الزمن
وحققت نتائج معتربة كان هلا األرر االجيايب على بعض الدول والسليب على البعض اآلخر.
وعليه نستعرض يف هذا الفصل إىل النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية (املبحث األول)  ،مث التحديات اليت
تواجه املنظمة العاملية للتجارة (املبحث الثاين).
املبحث األول :ماهية منظمة التجارة العاملية
مع انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ظهرت ضرورة ملحة إلعادة ترتيب االوضاع االقتصادية العاملية املرتدية ،فخرجت
االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة حيز الوجود كجزء من عملية قامت هبا الدول الصناعية الكربى ،على
رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،وقد اشتملت هذه العملية على انشاء صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل
لإلنشاء والتعمري ،وكان من املقرر إنشاء منظمة التجارة العاملية ،غري أن الواليات املتحدة األمريكية عارضت ،على
اعتبار أن اختاذ القرارات بشأن التجارة اخلارجية يف أمريكا هو اختصاص "الكوجنرس" ،لذلك فقد عملت الواليات
1
املتحدة إىل اللجوء حلل وسط وهو املوافقة على االتفاقية العامة اجلمركية والتجارة كمعاهدة دولية.
وعليه سنتعرض يف هدا املبحث اىل االطار التنظيمي ملنظمة التجارة العاملية (املطلب األول ) ،مت اهليكل التنظيمى
ملنظمة التجارة العاملية و الية عملها (املطلب الثاين )
املطلب األول :اإلطار التنظيمي ملنظمة التجارة العاملية
يف سنة  1994مت جتسيد فكرة إنشاء منظمة التجارة العاملية بعد مضي قرابة  47سنة على ظهور هذه الفكرة
خالل مؤمتر "هافانا"  ،وذلك من أجل تنظيم وتسيري االقتصاد العاملي الدويل وتوسيع نطاق املبادالت التجارية
الدولية ،وزيادة حجم التدفقات للسلع واخلدمات بني الدول ،لذلك حددت املنظمة العاملية للتجارة اإلطار
التنظيمي هلا يتكون من أجهزة وهيئات تقوم من خالله بتنظيم هياكلها ووظائفها ،كما حددت هذه املنظمة
 -1صالح صالحي :االثار المتوقعة إلنضم ام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ،الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة االقتصادية وتعظيم االندماج
في الحركة االقتصادية ،مدخالت الخلية االولى ،جامعة سطيف ،الجزائر 30 ،أكتوبر  ،2001ص.02 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
األسلوب الذي مت من خالله االنضمام واالنسحاب منها ،باإلضافة إىل ذلك فقد عاجلت هذه املنظمة فض
املنازعات التجارية ،وتنظيم املفاوضات الدوليةلتحقيق املزيد من حترير التجارة.
وعلى هذا األساس سنتطرق من خالل هذا املطلب ،ويف فرعه األول إىل كشف الستار عن اخللفيات اليت كانت
وراء زوال اجلات ،أو باألحرى التحوالت اليت علجت بتأسيس املنظمة العاملية للتجارة (الفرع األول ) ،لنعرج بعد
1

ذلك يف الفرع الثاين على مهام ودور منظمة التجارة العاملية (الفرع الثاين ).

الفرع األول :خلفيات زوال اجلات

لقد حدرت حتوالت كبرية يف العالقات االقتصادية الدولية ،هيأت األوضاع ووفرت الشروط املناسبة اليت ساعدت
على إنشاء كيان جديد ،يشرف على تنظيم العالقات الدولية التجارية ،وتوجيه السياسات التجارية القطرية وميكن

إبراز التحوالت اليت أدت إىل إخفاق اجلات فيما يلي:
 -1اهنيار املعسكر الشرقي االشرتاكي ،وتدهور أوضاع االحتاد السوفيايت ،مما فس اجملال هليمنة املعسكر الرأمسايل
وانفراده بإرادة االقتصاد العاملي.
 -2فشل مسرية التنمية يف البلدان النامية وتفاقم مشكالت املديونية ،وما جنم عن ذلك من قبول اطراري
بالسياسات االقتصادية اللربالية ،كمحاولة إلصالح االوضاع االقتصادية املرتدية ومن بينها سياسة حترير التجارة.
 -3جتاهل مبادئ عدم التفرقة وشروط الدول الكربى بالرعاية يف قاموس تعامل كل أعضاء التجارين ،حيث
سادت احللول االحادية والتميز يف املعاملة ،مما أدى إىل تدهور النظام اجلماعي للجات ناهيك عن تزايد عدد
االتفاقيات التفضيلية اإلقليمية.
 -4تطور أزمات الدول الصناعية ورغبتها يف توسيع أسواقها اخلارجية لبعت حركة النشاط االقتصادي ،وللتخلص
من االعباء املتزايدة حلماية اقتصاداهتا احمللية.
 -5يف إطار العالقات مشال وجنوب ارتبطت التوترات الدولية ،بطلب الدول النامية بتحسني دخول صادراهتا إىل
أسواق الدول الصناعية ،وما زاد من االمور تعقيدا أنه كان يتم حبث هذه املشاكل خارج اجلات ،مما جعل اجلات
تبعد إىل حد كبري عن الوضع االقتصادي الدويل يف العامل يف ذلك الوقت.
 -6حمدودية االتفاقات التجارية اليت متت يف إطار اجلات ،من حيث اجملاالت التجارية والصالحيات اإلدارية،
االمر الذي استدعي ضرورة توسيعها لتشمل ميادين عديدة يف التجارة الدولية ،وحقوق امللكية الفكرية املرتبطة
بالتجارة ،فمجموعة الدول املتقدمة تسيطر على أكثر من  %76من التجارة العاملية يف الوقت احلايل.

 -1رجب بدبوس ،العولمة بين األنصار والخصوم ،ثالة للطباعة والنشر،بيروت ،الطبعة األولى ،2002 ،ص.105 :
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 -7بروز جمموعتني من الدول ،جمموعة كانت مبنأي عن املفاوضات لكنها استفادت بكل املنافع يف إطار شرط
الدولة األوىل بالرعاية ،وجمموعة أخرى كانت أكثر نفوذا وبدون امجاعها ال ميكن الوصول إىل اتفاق.
 -8إن اجلات مل تكن منظمة دولية باملعىن املتعارف عليه هلذا االصطالح حيث كانت تفتقر إىل األجهزة الدائمة
اليت متيز املنظمات الدولية ،إال أن دورة األورجواي عملت على تدارك هذا الوضع بإنشاء منظمة التجارة العاملية
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لكي حتل حمل اجلات بعد فرتة معينة يف املنظمة اجلديدة تلك األجهزة اليت كانت غائبة يف تنظيم اجلات.
إن هذه العوامل جمتمعة أدت إىل التفكري يف خلق وإجياد تنظيم عاملي جديد للتجارة الدولية ،بعرض البحث عن
مزيد من احلرية يف تداول السلع بني الدول االعضاء ،االمر الذي جعل اجلات اليساير التطورات االقتصادية
الدولية احلالية حيث ال حتظى بالثقة الالزمة واالحرتام الضروري يف العديد من الدول خاصة من قبل الدول النامية
باعتباره ال يتمتع بنفس الوضع القانوين ،و نفس احلصانة الدبلوماسية والقوة االقتصادية اليت تتمتع هبا اهليئات
الدولية املتخصصة.
فإن منظمة التجارية العاملية هي امتداد للجات ،ووجودها ضروري يف عامل اليوم الذي يتجه حنو تقوية التكتالت
االقتصادية ،ويندر خبطر احلروب التجارية ،حيث يتجلى ذلك بوضوح يف الصراع التجاري بني الواليات املتحدة
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األمريكية ،اليابان ،االحتاد األوريب.
الفرع الثاين :مهام ودور منظمة التجارة العاملية

لقد أوضحت املادة الثانية من اتفاقية األورجواي املوقعة مبراكش ،املهام والوظائف الرئيسية املنوطة باملنظمة اليت
أنشأت من أجلها ،وتتلخص هذه املهام فيما يلي:
 -1تسهيل املنظمة تنفيذ وإدارة أعمال هذه االتفاقية ،واالتفاقيات التجارية املتعددة االطراف وتعمل على دفع
أهدافها ،كما توفر اإلطار الالزم لتنفيذ وإدارة أعمال االتفاقيات متعددة األطراف.
 -2تسوية املنازعات اليت قد تنشأ بني الدول االعضاء حول تنفيذ االتفاقات التجارية الدولية طبقا للقواعد
واالجراءات الواردة بتفاهم تسوية املنازعات الذي مت التوصل إليه يف جولة االورجواي.
 -3توفري املنظمة حمفال للتفاوض بني أعضائها بشأن عالقتها التجارية املتعددة يف املسائل اليت تتناوهلا االتفاقات
الواردة يف ملحقات هذه االتفاقية وللمنظمة كذلك أن توفر حمفال ملزيد من املفاوضات فيما بني أعضائها بشأن
عالقاهتم ال تجارية متعددة األطراف ،وإطارا لتنفيذ نتائج مثل هذه املفاوضات على النحو الذي يقرره املؤمتر
الوزاري.
 -4متابعة ومراقبة الساسات التجارية للدول األعضاء مبا يتضمن اتفاق هذه الساسات مع القواعد والضوابط
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وااللتزامات املتفق عليها يف إطار املنظمة.

 -1صالح صالحي ،المرجع السابق،ص .3-2
 -2عادل أحمد حشيش ،مجدي محمود شهاب ،االقتصاد الدولي ،الدار الجامعية ،بيروت"،بدون طبعة ،1990 "،ص.378 :
 -3نبيل حشاد ،الجات ومنظمة التجارة العالمية ،أهم التحديات في مواجهة االقتصاد العربي ،مكتبة األسرة ،القاهرة" ،بدون طبعة ،2001 "،ص:
.173
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 -5التعاون مع صند وق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري والوكاالت التابعة له ،هبدف حتقيق أكرب
قدر من التنافس بني خمتلف جوانب سياسية وإدارة شؤون االقتصاد العاملي.
إن منظمة التجارة العاملية جاءت لتحل حمل اجلات اليت زالت مع الوقت وعليه سنبني أهم االختالفات بينهما:
 -1إن اجلات ليست منظمة باملعىن الكامل للمنظمات الدولية ،بل هي جمرد اتفاقية أو معاهدة دولية ،ومن مت
ليس هلا سكرتارية دائمة ،وال مبىن مستقل أما منظمة التجارة العاملية فهي منظمة عاملية باملعىن القانوين الشامل،
وهلا مقر حبنيف ويعمل هبا ما يزيد عن  450موظفا ،ومبيزانية تقارب  100مليون دوالر ،وترتبط ارتباطا وريقا
بصندوق النقد الدويل.
 -2إن التزامات الدول يف اجلات مشروطة باالتفاقات الثنائية ذات أجل قصري وموقعة بني االطراف املتعاقدة،
بينما التزامات منظمة التجارة العاملية فهي دائمة وهنائية وملزمة لألطراف.
 -3إن منظمة التجارة العاملية قد حلت حمل اجلات لتتوىل إدارة النظام التجاري العاملي بصورة أكثر مشوال ملا
كانت تفعله اجلات ،ويف جماالت أوسع للتجارة العاملية على نطاق السلع الزراعية والصناعية واخلدمات وحقوق
امللكية الفكرية واالستثمار ،بل هي تشمل حىت اجلوانب البيئية املؤررة على التجارة كما هو مطروح من قبل الدول
املتقدمة اليت تسعى إىل تضمنها يف اختصاصات منظمة التجارة العاملية ،ومن موضوعاهتا عملية دمج التكلفة
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البيئية يف سعر املنتج النهائي.
 -4إن اتفاقية اجلات ختلو من نظام متكامل وفعال لفض املنازعات ومراجعة السياسة التجارية ،بعكس منظمة
التجارة العاملية اليت كان من أساس بنائها اإلداري وجود مثل هذا النظام ،بل اعتىن به ليكون فعاال وسريعا يتواكب
مع املتطلبات التجارية يف العصر الراهن .ويقوم على أساس املساواة بني القوي والضعيف يف احلقوق.
 -5إن شرط االنضمام يف منظمة التجارة العاملية هو املوافقة على اتفاقية اجلات بكل ما فيها دفعة واحدة.
 -6إن اتفاقية اجلات ليست هلا عالقة باملنشآت الفردية وال األفراد ،أما منظمة التجارة العاملية فيمكن لألفراد
واملنشآت الفردية والشركات فضال عن احلكومات االستفادة منها ،ومن أجهزهتا املختلفة حني حدوث ممارسات
خمالفة لألهداف املنظمة.
 -7إن منظمة التجارة العاملية موكول إليها حتقيق أهداف اجلات ،والعمل على حتقيق أهداف أخرى تدور حول
اهلدف الرئيسي وهو حترير التجارة الدولية لدعم فعالية النظام التجاري الدويل.
املطلب الثاين :اهليكل التنظيمي ملنظمة التجارة العاملية وآلية عملها.

تسري املنظمة العاملية للتجارة يف تنفيذ املهام املنوطة هبا وفق اهليكل التنظيمي الذي حددته املادة الرابعة من اتفاقية

مراكش ،حيث ذكرت كل هيكل وما يتمتع به من صالحيات ،ويشمل هيكل املنظمة على رئاسة تتكون من
اجمللس الوزاري واجمللس العام وتتفرع عنها جمالس متخصصة.
 -1عبد المطلب عبد الحميد ،النظام العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد  11ديسمبر ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2003 ،ص:
.105
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سنتطرق يف هذا املطلب إىل اهليكل التنظيم للمنظمة العاملية للتجارة (الفرع األول) وآلية عمل املنظمة العاملية
للتجارة (الفرع الثاين).
الفرع األول :اهليكل التنظيمي ملنظمة التجارة العاملية

يقصد بأجهزة منظمة التجارة العاملية املؤسسات اليت تتبع املنظمة ،واليت تطلع مبسؤولية حتقيق أهدافها ،وتظم

منظمة التجارة العاملية العديد يف األجهزة التابعة هلا واليت أطلق عليها "هيكل املنظمة" وهي:
 -1اجلمعية العامة :هيئة تضم الدول االعضاء مجيعها وخيتلف اسم هذه اجلمعية من منظمة إىل أخرى ،فقد
يطلق عليها اجلمعية العمومية أو املؤمتر العام أو اجمللس ،وعلى الرغم من اختالف التسمية إىل أن طبيعة العمل

واحدة ،وتضم اجلمعية العامة الدول االعضاء مجيعها ،وهي متلك اختصاصات األجهزة التابعة هلا ،وعليه فإنه من
الصعب أن تكون اجتماعاهتا دائمة ومستمرة ،وقد روعي يف عقد اجتماعات اجلمعية أن تعقد يف مدة معينة
خالل السنة ويطلق عليها دورة اجتماع اجلمعية العامة اليت قد تستمر ألشهر عدة ،تعقد فيها اجلمعية العامة مؤمترا
ملناقشة األمور اخلاصة باملنظ مة مجيعها ،ويف كل دورة يتم انتخاب رئيس للمؤمتر ونائب له أو أكثر ،وتشكل
العديد من اللجان لتنفيذ قراراته وتوصياته ،وتعد اجلمعية العامة مبثابة اهليئة التشريعية للمنظمة تضعه من قواعد
ختص أعمال املنظمة مجيعها.
القاعدة العامة يف التصويت يف اجلمعية العامة تقوم على أساس املساواة يف التصويت فلكل دولة صوت واحد.
وإذا كانت كل منظمة دولية تضم مجعية عامة واحدة فإن منظمة التجارة العاملية تضم أربع مجعيات عامة خالفا
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للمنظمات الدولية االخرى،وهي كالتايل:
أ -املؤمتر الوزاري :يطلق على اجلمعية العامة يف املنظمة العاملية للتجارة "املؤمتر الوزاري" وهو أعلى هيئة يف
املنظمة ،ويتألف املؤمتر الوزاري من ممثلي الدول االعضاء مجيعهم يف منظمة التجارة العاملية ،وجيتمع مرة كل سنتني

على االقل ،وحددت املادة الرابعة من اتفاقية منظمة التجارة العاملية اختصاصات املؤمتر الوزاري هي:
 -1القيام هبام املنظمة واختاذ اإلجراءات الالزمة هلذا العرض ،أي أن املؤمتر الوزاري أعلى سلطة يف املنظمة
واملسؤول عن إدارهتا.
 -2سلطة اختاذ القرارات يف مجيع املسائل اليت تنص عليها االتفاقيات التجارية متعددة األطراف بناء على طلب
أحد االطراف.
 -3تعيني املدير العام ألمانة املنظمة.
 -4تفسري اتفاقية منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية املتعددة األطراف ،ويكون تفسري اتفاق التجارة
متعددة األطراف على أساس توصية يف اجمللس املشرف على سري االتفاق.
 -5جيوز يف ظروف استثنائية أن يقرر املؤمتر أعضاء أحد األعضاء من االلتزام مفروض عليه مبوجب هذا االتفاق
أو أي يف االتفاقات التجارية متعددة األطراف.
 -1سهيل حسين الفتالوي :منظمة التجارة العالمية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع مصر  ،الطبعة األولى2005 ،ص.126-125 :
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 -6تعديل اتفاقية منظمة التجارة العاملية ،واالتفاقيات التجارية متعددة األطراف.
 -7قبول األعضاء اجلدد يف منظمة التجارة العاملية.
مل حتدد اتفاقية منظمة التجارة العاملية ما هو املقصود باملؤمتر الوزاري ،ويظهر أنه اجلهاز االعلى يف املنظمة الذي
يكون فيه ممثل الدول االعضاء مبرتبة وزير ،ومل حيدد أي وزير ،التجارة ،أم االقتصاد ،أم اخلارجية ...
ب -اجمللس العام :يتألف اجمللس العام من ممثلي الدول االعضاء مجيعهم يف منظمة التجارة العاملية ،وجيتمع يف

أي وقت يتطلب ذلك ،ويأيت اجمللس العام يف املرتبة الثانية بعد اجمللس الوزاري ،ويقوم بأعمال املؤمتر الوزاري خالل
املدة اليت تفصل بني اجتماعاته ،وهو خيتلف عن املؤمتر الوزاري من جهة كونه ينعقد يف أي وقت يطلب منه ،يف
حني أن املؤمتر الوزاري يكون التمثيل فيه غري دائم واجمللس العام اشبه مبمثلي الدول األعضاء يف اجلمعية العامة
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وخيتص مبايأيت:
 -1القيام مبهام املؤمتر الوزاري يف الفرتات اليت تفصل بني اجتماعاته.
 -2القيام باألعمال املوكلة إليه مبوجب اتفاقية املنظمة.
-3
-4
-5
-6

وضع القواعد االجرائية اخلاصة بسري أعماله.
اقرار القواعد اخلاصة بإجراءات اللجان اليت ينشئها اجمللس الوزاري.
القيام مبهام جهاز تسوية املنازعات بني الدول األعضاء يف املنظمة.
القيام مبهام جهاز مراجعة الساسة التجارية.

ج -جهاز تسوية املنازعات :يضم جهاز تسوية املنازعات ممثلي الدول االعضاء مجيعهم وهو مبثابة مجعية عامة،
وللجهاز أن يعني رئيسا له ويضع القواعد اخلاصة باإلجراءات اليت يتبعها ،وعندما ينعقد اجمللس لتسوية املنازعات
فإنه ينعقد هبذه الصفة ،وال ينعقد بصفة اجمللس العام ،وإن كان يضم أعضاء اجمللس العام مجيعهم ،ومل تشرتط

اتفاقية املنظمة شروطا معينة للممثلني يف اجلهاز فهو يشمل الدول مجيعهم وقراراته تصدر باألغلبية.
ويالحظ أن جهاز التسوية ترلب عليه الصفة االقتصادية أو السياسية وكان ينبري أن يكون جهاز قانونيا خيتار فيه
2
عدد حمدود من األعضاء ويراعي فيه اختيارهم املؤهالت القانونية أو اخلربة يف االمور االقتصادية.
د -جهاز مراجعة الساسة التجارية:

يتكون جهاز مراجعة الساسة التجارية من مجيع الدول األعضاء يف

املنظمة ويضم مجيع أعضاء اجمللس العام ،وله أن يعني لنفسه رئيسا وأن يضع القواعد ملرافقة اجمللس العام
بإجراءاته.
وهلذه اجملالس أن تنشئ أجهزة فرعية عند الضرورة ،ولكل من هذه االجهزة الفرعية أن تضع القواعد اخلاصة لتسيري

عملها وخيضع هذه القواعد ملرافقة اجمللس العام الذي يتوىل اإلشراف عليها.
 -1سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.130-129 :
 -2مصطفى سالمة ،قواعد الجات ،االتفاق العام للتعريفات والتجارة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة االولي
 ،1998،ص.61 :
 -3سهيل حسين الفتالوي ،المرجع نفسه ،ص.132-130 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
ه -جملس شؤون التجارة يف السلع :يتألف هذا اجمللس من الدول األعضاء مجيعا يف املنظمة ،ويشرف على سري
3

االتفاقيات التجارية املتعددة األطراف املعقودة بني أعضاء املنظمة.

و -جملس شؤون التجارة يف اخلدمات  :يتألف هذا اجمللس من مجيع الدول األعضاء ويشرف على تطبيق
االتفاقيات املتعددة األطراف اخلاصة بالتجارة يف اخلدمات الواردة يف امللحق االول من اتفاقية املنظمة اليت يطلق
1

عليها اسم "اتفاقية اخلدمات"

ن -جملس شؤون اجلوانب املتصلة بالتجارة :ويتألف هذا اجمللس من مجيع الدول االعضاء يف املنظمة ويشرف
على تطبيق اتفاقية امللكية الفكرية.

وختضع قرارات اجملالس املذكورة ملوافقة اجمللس العام ،وهلا احلق يف إنشاء اللجان اخلاصة هبا لتسيري أعماهلا ،وتتوىل
االشراف على تطبيق االتفاقيات اخلاصة هبا وامللحقة باتفاقية منظمة التجارة العاملية ،وتضع قواعد إجراءاهتا.
 -2السلطة التنفيذية  :من األمور الرئيسية للمنظمات الدولية هو إنشاء سلطة تنفيذية تتوىل تنفيذ قرارات
وتوص يات اجلمعية العامة ،ويطلق عليها "اجمللس" أو "اهليئة" أو "السلطة التنفيذية" وإذا كانت املنظمة تتكون من
عدد حمدود من األعضاء فإن السلطة التنفيذية تتكون من الدول األعضاء مجيعهم ،أما إذا كان عدد األعضاء
واسع ،فإنه يتعذر أن تضم السلطة التنفيذية األعضاء كلهم ،وإمنا يقتصر على عدد حمدود من األعضاء.
على الرغم من أن منظمة التجارة العاملية تضم الرالبية العظمى من دول العامل إال أهنا مل تأخذ هبذا املبدأ املعمول
به يف املنظمات الدولية العاملية ،فجهازها التنفيذي يتكون من الدول االعضاء مجيعهم ،فاجمللس الوزاري واجمللس
العام وجهاز التسوية للمنازعات وجهاز الساسات التجارية ،هي أجهزة عامة تنفيذية متارس مهام اجلهاز
1
التنفيذي.
 -3اجلهاز اإلداري :يتوىل اجلهاز اإلداري تسري عمل املنظمة اليومي وإجراء االتصاالت الداخلية واخلارجية
واالتصال بالدول األعضاء واملنظمات والدول األخرى وهتيئة األجواء األخرى ،لعقد اجتماعات اجلمعية العامة
واجمللس التنفيذي واللجان اخلاصة ويرأس اجلهاز اإلداري شخص يتم اختياره قبل اجلمعية العامة ،وقد خيتص
اجمللس التنفيذي باختياره ،ويقوم بتعيني املساعدين واملشاورين واخلرباء واملوظفني وفق معاهدة انشاء املنظمة

واللوائ ا ليت تضعها ،ويتوىل عدد من املوظفني أعمال السكرتارية للمجلس التنفيذي واجلمعية العامة واللجان
التابعة هلا.
يتوىل املدير العام إدارة املنظمة ،وتتصف أعماله بصفة الدولية حبتة ،وخيضع لتوجيهات املنظمة وليس له وال
املوظفني الدوليني عند قيامهم بواجباهتم أن يتلقوا تعليمات من دوهلم أو أية جهة أخرى خارج املنظمة ألهنم
يعدون من املوظفني الدوليني ،وعلى الدول األعضاء يف املنظمة أن حترتم الطابع الدويل للمدير العام ولبقية
2
املوظفني يف األمانة.
 -1مصطفى سالمة ،المرجع السابق ،ص62
 -2سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.135-133 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
أما واجبات املدير العام فهي:
 تقدمي تقديرات ميزانية املنظمة السنوية وبياناهتا املالية السنوية إىل جلنة امليزانية واملالية واإلدارة. تعيني موظفي االمانة وحتديد واجباهتم وشروط خدمتهم وفقا للقواعد اليت يعتمدها املؤمتر الوزاري. اشعار الدول بقبول حكوماهتا باالتفاقية أو االنضمام إليها. -4اللجان الفنية :تتمتع املنظمة باللجان الفنية تعمل حتت إشراف األمني العام للمنظمة ،وقد يكون عمل هذه
اللجان قانونيا أو قضائيا ،أو سياسيا أو اقتصاديا.
أوجبت اتفاقية منظمة التجارة العاملية ان ينشئ اجمللس العام العديد من اجلان اليت ختضع إلشرافه ،وتقوم هذه
اللجان مبهام تنفيذ االتفاقية واالتفاقيات الدولية متعددة األطراف اخلاصة بالتجارة الدولية ،وترفع تقاريرها إىل

املدير العام للمنظمة الختاذ االجراءات املناسبة وتكون العضوية يف هذه اللجان مفتوحة للدول األعضاء مجيعها
وهذه اللجان هي:
 -1جلنة التجارة والتنمية.
 -2جلنة قيود ميزانية املدفوعات.
 -3جلنة امليزانية املالية واإلدارة ،وتقرتح هذه اللجنة على اجمللس العام أنظمة مالية تتضمن أحكاما حتدد:
 جدول االسهامات املتضمن توزيع مصروفات املنظمة على أعضائها. االجراءات اليت تتخذ بشأن االعضاء الذين يتأخرون عن سداد اسهاماهتم. -4إنشاء أية جلان إضافية ألداء ما يراه اجمللس مناسبا.
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-1سهيل حسني الفتالوى:املرجع السابق136-135.

هيكل منظمة التجارة العاملية:

المجلس الوزاري

مجلس الساسات

مجلس فض النزاعات

المجلس العام

مجلس التجارة
والخدمات

مجلس التجارة والملكية

مجلس التجارة في السلع

لجان في المجال

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية

جلان يف:
جلان يف:
 التجارة يف اخلدمات املالية جلان خاصة جلان عمل:ـ خدمات متخصصة
ـ قواعد التجارة يف اخلدمات
 -جلان متنوعة:

 الوصول إىل سوق الزراعة فض النزاعات – العوائقالفنية – الدعم – مكافحة
اإلغراق
 تقييم الضرائب اجلمركية –قواعد املنشأ – حصص
االسرتاد – االستثمار

ـ جلنة التجارة يف الطائرات
املدنية
ـ جلنة املشرتيات احلكومية

املتعلق بالتجارة – الوقاية
من اخلطر – مراقبة
املنتوجات – التجارة يف
جمال مشروعات تكنولوجيا
املعلومات -جلنة اتفاقية

جلان يف:
التجارة والتنمية – جلنة فرعية
للدول األقل منو – اتفاقات
التجارة االقليمية – إدارة
موازين املدفوعات – إدارة
ومتويل املوازنة
فرع عمل:
 االتصاالت املباشرةجلان عمل يف:
 التجارة واالستثمار التجارة وسياساتاملنافسة
 الشفافية يف املشرتياتاحلكومية

الفرع الثاين  :العضوية يف منظمة التجارة العاملية
لقد نصت املادة  12على انه حيق ألي دولة أو أي إقليم مجركي يتمتع حرية تامة يف إدارة عالقته التجارية ،يف
االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة بعد تقدمه بطلب االنضمام ،والتزامه بتقدمي تنازالت مجركية مبا يضمن فرض
النفاذ إىل أسواقه احمللية يف جمال السلع واخلدمات ،كما يتعني على البلد الساعي إىل االنضمام إىل املنظمة التوقيع
على مجيع االتفاقيات الدولية ،املتعددة االطراف وهي اتفاقية اجلات لعام  1994واالتفاقية العامة لتجارة
اخلدمات ،واالتفاقية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،ولعل من أهم الشروط وااللتزامات اليت يفرضها األعضاء
الرمسني يف املنظمة العاملية للتجارة على البلدان الساعية لالنضمام مايلي:
 ختفيض التعريفات اجلمركية وتثبيتها كاإلتزامات اخلاصة باملنتجات الزراعية (فت األسواق الداخلية ،رقعالدعم عن الصادرات املتعلقة باملواد الزراعية) وكل ما يتعلق بقطاع اخلدمات.

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
 تعهد الدول اليت تسعى لالنضمام بإجراء تعديالت يف تشريعاهتا وقوانينها الوطنية باإلضافة إىل تبين برامج1

اصالحات اقتصادية وحترير التجارة اخلارجية.
 تنسيق السياسات االقتصادية والتجارية للبلدان الصناعية مع تلك السياسات اليت متيز هبا الدول األعضاءيف منظمة التجارة العاملية.
وتسعى الدول الساعية يف االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية مفاوضات متعددة االطراف وكذلك رنائية
األطراف ،حبيث يشارك يف املفاوضات مجيع أعضاء املنظمة العاملية للتجارة ،ويتم من خالهلا معاجلة نظام التجارة
اخلارجية والنظام االقتصادي للدولة ،والبحث عن مدى توافقها مع اتفاقية املنظمة ،حيث تقد الدولة طالبة
االنضمام مذكرة مساعدة تكون األساس الذي ترتكز عليه جمموعة العمل كما يتعني عليها اإلجابة بكل شفافية
عن خمتلف األسئلة الكتابية والشفاهية املوجهة إليها ،حيث أن هذه األسئلة تكون مرتكزة يف الرالب على نظام
األسعار ،ميزان املدفوعات التعريفات اجلمركية ،التبادالت اخلارجية ،الدعم املوجه للقطاعات اخلاصة خاصة قطاع
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الزراعة.
أما فيما يتعلقباملفاوضات رنائية األطراف فيتم خالهلا التفاوض حول سلسلة من التنازالت ختص حترير التجارة
اخلاصة للسلع واخلدمات ،وترتجم تلك التنازالت يف تقدمي قوائم على شكل جداول حبيث تتفاوض من خالهلا
الدولة املعنية باالنضمام مع كل عضو من املنظمةعلى حدى ،علما أنه بعد اختتام إجراءات االنضمام تقدم
جمموعة العمل املكلفة بدراسة ملف الدولة طالبة االنضمام تقريرا هنائيا حول كل اجملريات اخلاصة باملفاوضات
للمؤمتر الوزاري للمنظمة العاملية للتجارة ،وتتم املصادقة عليه بأغلبية "رلثي األعضاء ويدخل بروتوكول االنضمام
حيز النفاذ بعد  30يوم من قبوله من طرف الدولة املعينة بالطلب.
أما بالنسبة لالنسحاب من املنظمة كما نصت عليه املادة  15من االتفاقية فإنه حيق ألي عضو االنسحاب من
املنظمة بعد ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه املدير العام للمنظمة إخطارا كتابيا باالنسحاب ،ويتحلل بعد
3
ذلك من كافة االلتزامات والتعهدات ،ويفقد باملقابل امتيازات االنضمام.
ويف آخر هذا البحث سنتطرق إىل معوقات انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية ،وأهم االصالحات اليت
طلبت منها من أجل االنضمام.
عرف االقتصاد اجلزائري يف هناية القرن العشرين حتوالت جدرية أفرزهتا أزمة اقتصادية ترجع جدورها إىل االزمة
البرتولية لسنة  ، 1986هذه التحوالت تزامنت مع تطورات اقتصادية عاملية أصبحت تضرط على االقتصاد
اجلزائري ،وتدفعه إىل ضرورة التفاعل واالندماج بصفة واسعة ومفتوحة مع خمتلف الفعاليات االقتصادية الدولية.

 -1عبد الناصر نزال العبادي ،منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية دار صفاء للنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى 1999 ،ص94
 -2أيات هللا مو لحسان ،المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية ،دراسة حالة (الجزائر ،مصر) ،أطروحة دكتوراه كلية
الحقوق ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  ،2011-2010ص.81-80 :
 -3أيات هللا مولحسان ،المرجع السابق ،ص.81 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
وبعد التصحي اهليكلي الذي فرض على اجلزائر من طرف صندوق النقد الدويل واستقرار املؤشرات االقتصادية
الكلية ،أصبحت احلاجة إىل انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية أمرا ال مفر له بل يكاد يكون الزما.
لقد كان وفد اجلزائر املفاوض مشكال من  70عضوا ميثلون  23وزارة وهو ما سيسم برعاية مصاحل كل قطاع
حفاظا على املصلحة العليا لالقتصاد اجلزائري ،وطيلة مسار املفاوضات اليت توقفت مع بداية التسعينات
واستئنفت يف  1996وحتركت عام  ،2001تلقت اجلزائر ما يربو عن  1200سؤاال من قبل خرباء الفوج
املكلف مبتابعة انضمام اجلزائر من قبل حوايل  40دولة أغلبهم من االحتاد األوريب الذي يسيطر على  %65من
حجم املبادالت اخلارجية للجزائر.
إن اتصال اجلزائر املستقلة باملنظمة العاملية للتجارة جرى سنة  1987يف إطار اتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية
والتجارة ،لكن االتصال الفعلي مل يتم إال سنة  1996بعد جولة األورجواي وإنشاء منظمة التجارة العاملية وقد
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جرت املفاوضات وفق املراحل التالية:
 -1املرحلة األوىل :جرت املفاوضات متعددة االطراف سنة  ،1998وأجابت اجلزائر على  300سؤال مطروح
من طرف اهليئة الدولية ،وتناول طبيعة األسئلة هيكلة االقتصاد الوطين وتطوره ،وهو إجراء تقليدي يسم
لألعضاء املنظمة أكثر على اقتصاد الدولة اليت تأمل االنضمام.
 -2املرحلة الثانية :تواصلت املفاوضات سنة  1999باملوازاة مع انعقاد مؤمتر سايتل بالواليات املتحدة
االمريكية ،وكان على اجلزائر بدأ املفاوضات الثنائية ،ومت تقدمي مدونة تتضمن مبادئ وقواعد النظام التجاري
اجلزائري ،واجتهت إىل تقدمي األجوبة اخلاصة باألسئلة املطروحة من أهم الشركاء وهم الواليات املتحدة وأوربا الذين
طالبوا بتوضيحات أكثر.
 -3املرحلة الثالثة :بعد توقف اتفاق الشراكة يف  2002/04/19اجتهت اجلزائر إىل خوض غمار املفاوضات
مع املنظمة العاملية وابتدأت املفاوضات الثنائية اليت دامت  18شهرا حتاول اجلزائر من خالهلا التوفيق بني عاملني
مها:
 االلتزام بتحرير االقتصاد الوطين من جهة. توفري وسائل احلفاظ على املصلحة الوطنية من جهة أخرى. -4املرحلة الرابعة :بدأت املفاوضات يف  2003/11/28جبنيف بوفد جزائري  28عضوا يشلون اإلدارة
والقاطاعات االقتصادية ذات أمهية يف املنظمة العاملية للتجارة إضافة إىل الشركاء االجتماعيني برئاسة وزير التجارة
السيد نور الدين بوكروح وتضمن جدول االعمال:
 تأهيل اإلطار التشريعي املنظم للتجارة اخلارجية. -1عياش قويدر ،براهمي عبد هللا ،أثار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بين التفاؤل والتشاؤم ،ص .62-61 :تاريخ الزيارة
.2015/03/13
- ayache kawider@yahoo.fr
- braa bdaz@yahoo.fr

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
 حمادرات متعددة متعلقة بالفالحة.التطرق إىل املستجدات املتعلقة مبنع اسرتاد اخلمور من قبل الربملان.
 -5املرحلة اخلامسة :تبدأ من أكتوبر  ،2004وتعترب آخر مرحلة وهبا من املفروض أن يتم اإلعالن عن هناية
املفاوضات ومن مت االنضمام وجيب التأكد على أنه من صاحل اجلزائر أن ختتتم املفاوضات مع املنظمة قبل بداية

املفاوضات الثنائية القادمة بالدوحة ألن الشروط ستكون عسرية ومقيدة أكثر حسب السيد علي لبيب املدير العام
للجمارك اجلزائرية.
قال وزير التجارة السيد بن بادة يف  08جوان  2011حول تقييم مسار انضمام اجلزائر إىل املنظمة "أليس من
العدل أن يتم التعامل بسياسة الكيل مبكيالني دون األخذ بعني االعتبار الظروف العصيبة اليت مرت هبا اجلزائر
خالل العشرية السوداء"
وأضاف "اليوم ط لبات أعضاء املنظمة اكرب من تلك اليت تعهد هبا األعضاء يف دورة األورجواي ،مشريا إىل أن
الكثري من الدول االعضاء استفادت من تفضيالت مل تستفد منها اجلزائر وهذا خيل مبيزان احلقوق والواجبات
داخل املنظمة".
وذكر الوزير مبا قامت به اجلزائر من أجل مالئمة تشريعاهتا مع تلك املعمول هبا عامليا ،بتعديل  36نصا تشريعيا
وقطعت  10جوالت من املفاوضات مسحت هلاباإلجابة على اكثر من  1600سؤال ،وحسب املصدر فإن
املسائل العالقة منذ  2008تتعلق باختالف وجهات النظر حول املسائل احلساسة على سبيل املطابقة بسعر
الراز الطبيعي تدرجييا مع ذلك املطبق يف السوق الدولية.
وقال الوزير "الزلنا ننتظر رد فوج العمل على األسئلة اليت أجبنا عليها منذ سنة ونرجو أن تنعقد اجلولة  11من
1
املفاوضات املتعددة األطراف قبل هناية السنة حىت نطوي هذا امللف هنائيا"
املبحث الثاين :التحديات اليت تواجه املنظمة العاملية للتجارة ومستقبلها

على الرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية تساندها الدول األوربية الصناعية الكربى والدول األخرى تعمل

على إجناح منظمة التجارة العاملية بالوسائل مجيعا ،إال أن هذه املنظمة تعاين من حتديات عديدة ،منها ماهو داخل
املنظمة وما هو خارج املنظمة لذلك سنحاول يف هذا املبحث إبراز أهم التحديات الداخلية واخلارجية للمنظمة
(املطلب االول) وكذلك مستقبل املنظمة (املطلب الثاين).
املطلب األول :التحديات اليت تواجه منظمة التجارة العاملية:
تعاين منظمة التجارة العاملية من حتديات داخلية وهي صراعات بني أعضاء املنظمة حيث تتنافس الدول الصناعية
الكربى فيما بينها للسيطرة على األسواق العاملية لرتويج بضاعتها وخدماهتا ،وحتديات خارجية كتحدي الديين

 -1عياش قويدر ،براهمي عبد هللا ،المرجع السابق ،ص.18 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
والشيعي ،واالرهاب الدويل وأنصار البيئة وتباين الثقافات بني الشعوب اليت ترفض هيمنة املنظمة وأسلوب عملها
وهذا ما سنتطرق إليه يف هذين الفرعني.
الفرع األول :التحديات الداخلية ملنظمة التجارة العالية
 -1حتدي أعضاء منظمة التجارة العاملية :إذا كانت الدول املتقدمة يف العامل تتفهم موقعها ومحاية مصاحلها
وعدم التضارب فيما بينها ،وحتاول حل مشاكلها بشكل حيقق محاية مصاحلها واجياد قاسم مشرتك تعمل تطويره
فإن ذلك ال يعين أهنا ال تعاين من خالف ،وميكن القول أن الصراع بني الدول املتقدمة هو صراع بني عقالء
يفهمون كيف حيمون مصاحلهم ،وأن التصادم فيما بني الدول يعين القضاء عليهم مجيعا ،وإذا كان الصراع بني
الكتل الدولية داخل منظمة التجارة العاملية خيرج برأي واحد لكل كتلة  ،فإن الكتلة الواحدة تعاين من صراعات
داخلية متعددة ،فالكتلة االمريكية تعاين من صراعات بني الدول املنضوية حتتها ،والكتلة األوربية تعاين من صراع
بني الدول األوربية نفسها وكذلك كثلة دول اسيان العشرة والدول النامية.
 -2حتدي الدول الصناعية الكربى :كأن توجه الواليات املتحدة االمريكية بانطالق حنو العامل قد أرار هواجس
الدول األوربية ،ودفعها للبحث عن مؤسسته دولية تنطوي حتتها وتعمل على توحيد سياستها االقتصادية ومث
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محايتها من االحتماالت غري املتوقعة.
ففي عام  1948انشئت املنظمة األوربية للتعاون االقتصادي مبوجب اتفاقية باريس اليت ضمت  18دولة أوربية
وقد رفض االحتاد السوفيايت االنض مام هلذه املنظمة بذلك ظهرت رالث تكتالت اقتصادية دولية كبرية يف منظمة
التجارة العاملية األوىل بقيادة الواليات املتحدة االمريكية وتتبعها دول الالتينية ،والثانية بقيادة الدول األوربية وتتبعها
الدول االشرتاكية والعديد من الدول النامية ،وكان من نتائج انقسام العامل إىل رالث تكتالت كبرية أن رافق انشاء
هذه التكتالت الشعور بأن الصراعات االقتصادية البد أن يتمخض عنها صراعات عسكرية مسلحة بني تلك
اجملموعات.
إن الصراع احلقيقي داخل منظمة التجارة العاملية ينحصر بصورة أساسية بني الدول الصناعية الكربى نفسها،
والتنافس بني هذه التجمعات الكبرية قد يؤدي إىل اهنيار النظام االقتصادي الدويل ،أو سيطرة جمموعة واحدة على
االقتصاد ويف احلالتني فإن جمموعة الدول النامية اليت تنتمي إليها الدول العربية هي اجملموعة األضعف واليت ستضرر
من جراء ذلك ،وحتاول كل من اجملموعات الثالث استمالة اجملموعة الرابعة اليت تنتمي إليها الدول العربية ،من
أجل كسب أصواهتا عن طريق املساعدات والتسهيالت واإلعفاءات اليت متن هلا من اجملموعات الثالث ،وتسعى
اجملموعة الرابعة استمالة الواليات املتحدة األمريكية بفعل موقعها االقتصادي والسياسي.
وقبيل عقد دورة من دورات املفاوضات يف ظل منظمة التجارة العاملية جيتمع رؤساء الدول الصناعية الكربى
ويقررون ما جيب اختاذه من قرارات يف املنظمة بينما ال جتتمع الدول النامية لتنسيق العمل فيما بينها ولو على
مستوى املمثلني يف مواجهة دول العامل الثالث وخاصة الدول املتمثلة مبجموعة أسيان.
 -1سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.243-240 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
وعلى الرغم من أن الصراع بني الدول الصناعية الكربى حيل بطريقة التفاوض بينها وال يظهر بصورة علنية إال أن
هذا الصراع أخذ أبعادا حادة وبشكل علين وذلك عندما قامت الواليات املتحدة بفرض ضرائب على احلديد
والصلب األوريب والياباين ،تقدمت الدول االوربية بشكوى ضد الواليات املتحدة ملخالفتها االتفاقات املعقودة يف
ضل منظمة التجارة العاملية سنة  ، 2003وأصدرت منظمة التجارة العاملية قرارا يقضي بإدانة الواليات املتحدة
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لقرارها بفرض الضرائب على احلديد والصلب.

 -3حتدي الدول النامية :إن التجارة العاملية ترتبط يف أدهان الكثري من الناس بالتقدم والرقي واالنفتاح
االقتصادي ،هلذا الررض فإن بعض الدول النامية سارعت فت أسواقها أمام االقتصاد الدويل ،مع أهنا ال تقتصر
على اجلانب االقتصادي بل تشتمل اجلوانب االجتماعية والثقافية والسياسية إال أن اجلانب االقتصادي هو أبرز

مظاهرها.
إن املدافعني حب سن نية عن حرية التجارة العاملية كانوا يراهنون على أهنا ستؤدي إىل ارتفاع مستوى دخل الفرد على
املستوى العاملي ،وبالتايل ختفف ظاهرة الفقر الذي يعاين منها العديد من الدول ،لكن احلقائق واالرقام تضعنا يف
مواجهة واقع خمتلف ،ففي الوقت الذي ازداد معدل دخل الفرد فقد صاحبت هذه الزيادة اتساع اهلوة الشاسعة
بني مستوى دخل الدول الرنية والدول الفقرية ،وعلى الرغم من كل ما بشر به أنصار العوملة من فوائد إال أن
االرقام تكشف عن واقع مؤمل ،فمازال دخل اكثر من ملياري إنسان ال يزيد عن  60دوالرا يف الشهر.
فحرية التجارة العاملية كانت تراهن على انتقال رؤوس االموال من الدول الرنية إىل الدول الفقرية حبثا عن عمالة
رخيصة ،ويف املقابل فإن العمالة يف الدول الفقرية ستهاجر إىل الدول الرنية ،لكن احلقائق اليت تكشف عنها
األرقام تدل على أن هذه النظرية مل يكتب هلا النجاح العملي لسبب أو آلخر ،ويدل على ذلك التقارير اليت
تناول االقتصاد العاملي واليت تظهر أن معدل النمو يف الدول الرنية وهي متثل الثالث األعلى من الدول بلغ
 %0.1سنويا ،يف حني مل يتجاوز معدل النمو الثلث الثاين من الدول  %0.7سنويا ،والثلث الباقي مل يشهد
أي منو اقتصادي على االطالق وفقل للبنك الدويل فإن الدول الفقرية حصلت على األقل من  %1االستثمارات
املباشرة يف املدة  1998-1992وليس قبيل املصادقة أن تصدر الدول الرنية على فت األسواق العاملية لسلعها
يف حني أهنا تضع العراقيل أمام بقية إجراءات حرية التجارة وهنا يض أن الدول النامية هي املتضرر الكبري يف
منظمة التجارة العاملية وهي ضحية هذا النظام الدويل اجلديد ،فعلى الرغم من متتعها باألغلبية الكبرية داخل
املنظمة إال اهنا ال تستطيع أن تصدر القرارات لصاحلها ،بل العكس من ذلك فإن قرارات املنظمة تضعها الدول
الصناعية الكربى وإذا كانت الدول الفقرية تستفيد من بعض اجلوانب املؤقتة من حرية التجارة العاملية يف الوقت
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احلاضر.

 -1سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.248-245 :
 -2سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.255-254 :
 -2محمد المجدوب ،القانون الدولي العام  ،الدار الجامعية  ،بيروت " ،بدون طبعة"  ،1994ص169-168

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
 -4حتدي رابطة دول أسيان :تقع رابطة دول أسيان يف اجلنوب الشرقي من قارة أسيا وعلى الرغم من أن هذه
الدول ختتلف يف تكوين جمتمعاهتا واقتصادياهتا وأدياهنا ولراهتا إال أهنا تواجه مشاكل اقتصادية حمددة ،وبعد
استقالل هذه الدول حاولت التقارب فيما بينها لتنسيق جهودها أمام املخاطر االقتصادية والسياسية ،فعقدت
جمموعة من اللقاءات واالجتماعات بينها ،ومت اإلعالن عن رابطة جمموعة أسيان مبوجب إعالن أسيان – بانكوك
 1976وهو االعالن التأسيسي للمنظمة ،وتظم رابطة دول جنوب آسيا عشرة دول زائد إكس وهي كل من
الفلبني ،والوس وأندونيسيا ،وماليزيا وسنرافورة ،وتايلند ،وفيتنام ،وكمبوديا ،وسلطنة بروناي ،ويقصد بالزائد إكس
كل من اليابان والصني وكوريا اجلنوبية.
وإذا كان االندماج االقتصادي للدول املتطورة والرنية سيتمر بوتيدة سريعة فإن ذلك ال ينطبق على اقتصاديات
الدول الفقرية واهلشة اليت يتزايد هتميشها باستمرار كوهنا تفتقر للهياكل االنتاجية واملالية ،ويف هذا الصدد ميكن أن
يستتين دول جنوب شرق آسيا ،اليت تعد املنطقة الوحيدة القادرة على االندماج ،وذلك منذ بداية التسعينيات يف
ضل معطيات جديدة.
وانتقلت حصة الدول األسيوية االربعة (كوريا اجلنوبية ،هونكونغ ،تايوان ،سنرافورة) يف جمال الصادرات االمجالية
من املواد الصناعية من  % 13.5يف عام  1965إىل  %60سنة  ،1990ومن جممل صادرات الدول السائرة
يف طريق النمو ،لكن األزمة املالية اليت تزعزعت املنطقة يف هناية التسعينات جتعلنا نعيد النظر يف القدرة االقتصادية
هلذه الدول على االستيعاب الفعلي للتدفق املايل الضخم واهلائل.
واستطاعت الدول الصناعية الكربى كب مجاح اقتصاد جمموعة أسيان عن طريق منظمة التجارة العاملية بوسائل
رالث:
 -1منع دول أسيان من دعم مؤسساهتا االنتاجية سواء كان هذا الدعم مباشر كتقدمي القروض واملساعدات املالية
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واالعفاءات الضريبية وتزويدها باملواد االولية ،بشكل جماين أو سعر رمزي،
أم غري مباشر كتحمل الدولة الضمان االجتماعي للعاملني يف القطاعات اخلاصة وتقدمي اخلدمات اجملانية كالسكن
واملاء والكهرباء.
-2تطبيق سياسة االمتناع يف اإلغراق وذلك بالتزام جمموعة دول أسيان بتطبيق قواعد العمل الدولية واالمتناع عن
تشريل األطفال والنساء والزامها بتطبيق الضمان االجتماعي للعمال وجعل منتجاهتا ال تقل عن أسعار منتجات
الدول املصدرة إليها.
-3منع دول أسيان من تصنيع أية مادة ما مل حتصل على موافقة الشركة املصنعة طبقا حلقوق امللكية الفكرية.
وقررت أسيان آلية ملنع تكرار األزمة املالية 30نوفمرب  ،1999وكلفت وزراء خارجية الدول االعضاء يف الرابطة
بوضع آلية ملراقبة املؤشرات االقتصادية واملالية يف الدول االعضاء هبدف منع تكرار األزمة ايل هزت أسيان وصدق
الوزراء يف البيان اخلتامي على اتفاق غري رمسي يعطي الرابطة حق مناقشة األحداث اليت توجهها الدول األعضاء

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
وتؤرر يف املنطقة ووافق الوزراء على تشكيل جتمع يطلق عليه اسم أسيان زائد رالرة يضم الصني ،اليابان ،وكوريا
اجلنوبية.
إن ظهور دول رابطة أسيان يعد من التحديات الكبرية اليت تواجه حرية التجارة العاملية بقيادة الواليات املتحدة
األمريكية ،وعلى الرغم من فرض العديد من القيود على هذه الدول وما أصاهبا يف أزمة مالية حادة  1997إال
أهنا املرشحة الكبرية ضد الواليات املتحدة األمريكية وهيمنتها االقتصادية على العامل.
وعلى الرغم من التباين االقتصادي واالجتماعي والديين واللروي بني جمموعة أسيان إال أهنا متكنت من ختطي هذه
العقبات وتتفق فيما بينها على أن تبقى على قيد احلياة يف عامل تقوده الواليات املتحدة وتتحكم به ،ومتكنت
1
الرابطة من أن تفرض نفسها على الواقع وأن ترزو منتجاهتا وخدماهتا على العامل كله.
الفرع الثاين :التحديات اخلارجية ملنظمة التجارة العاملية

التحديات اليت تواجه املنظمة ال تقتصر على التحديات الداخلية بل هناك حتديات كبرية خارجية هتددها وال تقل
امهية عن الداخلية.
فحرية التجارة العاملية تقوم على أساس إزالة احلواجز اليت تعيق انتقال رؤوس األموال واالشخاص بني الدول وتدعوا
اىل توحيد الثقافات واالجتاهات الدينية والثقافية واالجتماعية تطبيق آلية السوق.
 -1التحدي االسالمي  :ال يزال اجلدل قائما بني رالرة تيارات فكرية متقابلة حول حرية التجارة العاملية وأترها
على الدول االسالمية ،التيار األول يرى أن حرية التجارة العاملية أمر جيد ومفيد على وجه العموم ،ذلك ألننا
سنستفيد من التقدم التكنولوجي املتسارع ومن التكامل االقتصادي العاملي الذي رمبا يقدم فرصة مل يسبق هلا املثيل
للتخلص من الفقر ومن ماليري البشر حياة أفضل.
أم ا التيار الثاين فريى أن حرية التجارة أمر واقعي ونتيجة موضوعية لتطور قوى االنتاج الرأمسالية والتقدم العلمي
والتقين وتقدم ومزيد من التشابك واالندماج بني االقتصاديات املختلفة إال أن حرية التجارة العاملية بأبعادها احلالية
تثار حوهلا مالحظات وا نتقادات جديدة ،امهها أن مكاسبها تطال عدد قليل من الدول عدد سكاهنا ال يتجاوز
 %20من إمجايل سكان العامل.
أما التيار الثالث فريى ان حرية التجارة العاملية هي أحد شرور النظام الرأمسايل العاملي ،ألهنا تسعى إىل تعويض
اقتصاديات الدول الرأمسالية املتقدمة على انكماش أسواقها الداخلية ،وذلك بنقل املزيد من عمليات االنتاج
بكاملها ،ويتبىن هذا الرأي معظم القوى السياسية االقتصادية واالجتماعية يف الدول النامية اليت تعاين من الفقر
وسوء الترذية والبطالة واألمراض املنتشرة والنهب املستمر خلرباهتا عن طريق الشركات متعددة اجلنسيات والتبادل
التجاري غري املتكافئ ،وبناء على ذلك فإن هناك من يرى أن حرية التجارة العاملية حتديا لإلسالم وتتناقض مع

 -1محمد المجدوب ،المرجع السابق ،ص.180-179 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
أحكامه بينما يرى الرأي اآلخر إن االسالم يعد حتديا حلرية التجارة العاملية وحيد منها ،وأن كال من احلالتني
1

متناقضتان وليس على خط واحد.
وحيدد الراي الثالث موقف اإلسالم من حرية التجارة العاملية مبا يأيت:
 -1إن حرية التجارة العاملية كما هو معروف نظام عاملي جديد بإدارة الواليات املتحدة وهو وجه من وجوه
األسعار االمريكي لكن بصورة حضارية ،فإذا كان كذلك فموقف االسالم أنه يعارضه ألن اإلسالم ينشد العدالة
لكل الشعوب ،وحرية التجارة العاملية تقوم على التسلط واهليمنة وعلى افتقار الشعوب وحتويل أمواهلا إىل الواليات
املتحدة.
-2تعين حرية التجارة العاملية العوملة بذاهتا ،والعوملة مصطل غري مشهور بني الفقهاء ويعرف ما هو املقصود به.
-3إن هذا الباب باب عظيم زلت فيه األقدام واحنرفت فيه أقالم وروج اعداء االسالم من خالل الدعايات ضد
اإلسالم وتشريعه احلكيم.
 -4هناك فرق بني عاملية اإلسالم وحرية التجارة العاملية ،فالررب يسعى إىل اهليمنة على العامل برفع القيود عن
االسواق والبضائع ورؤوس االموال عن طريق حرية التجارة العاملية وهذا يفضي إىل تعميق النزاعات والصراعات،
أما عاملية اإلسالم فتقوم على أساس التعرف واالنفتاح على الثقافات األخرى بال نفي أو اقصاء أو اكراه.
 -2التحدي القومي :من التحديات اليت تواجه املنظمة العاملية للتجارة ،التحدي القومي حيث واجهت املنظمة
مشاكل عديدة يف هذا اجملال ب سبب اخلالف احلاد بني الواليات املتحدة االمريكية وفرنسا اليت تويل اهتمام كبري

لرتاهتا وهوايتها الثقافية ،ويتحدد هذا اخلالف حول نطاق أسلوب حترير هذا القطاع الذي يدخل ضمن خدمات
الرتفيه ،ويقوم اخلوف الفرنسي على ما يعينه على حترير هذا القطاع كلية من فت اجملال أمام غزو رقايف أمريكي عن
طريق االفالم والتسجيالت للسوق الفرنسي نظرا لضخامة االنتاج االمريكي يف هذين اجملالني والقبول الذي يلقاه
لدى املواطن الفرنسي وعلى هذا األساس مت االتفاق على تشكيل جمموعة تفاوض استمرت اعماهلا حىت .1996
وعملت حرية التجارة العاملية بوصفها متثل نظاما اقتصاديا معينا على إشاعة منط معني من الثقافة اليت تتناقض
واالسس القومية ،فكل نظام ديين أو اقتصادي أو اجتماعي رقافته اليت تنسجم معه ،ويؤرر النظام االقتصادي
والتجارة الدولية على سلوكيات اجملتمعات البشرية بصورة مباشرة.
وتعد القومية العربية من أهم التحديات اليت تواجه حرية التجارة العاملية ذلك أن الشعب العريب متمسك برتاره
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اإلسالمي العريب وتراره القومي يعد مبثابة جزء ال يتجزأ من شخصيته.
 -3التحدي الشعيب :إذا كانت الشعوب ختضع لنظام عاملي يسريها من خالل السيطرة على لقمة عيشها متجها
هبا حنو هتميش اإل نسان الذي يبيع نفسه هلذه اآللة ،مما يكرس استمرارها وإذا كانت االمربيالية العاملية حباجة إىل
املزيد من الدماء لتوقف الزمن وتبعد عنها شب النهاية احملكمة ،بتهديد العامل حبرب كونية شاملة قد ال تقتصر
 -1سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.267-266 :
 -2سهيل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص.284-283 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
على مناطق معينة ،فإن هذه الشعوب اليت غيبت إرادهتا خالل مراحل صعود االمربيالية حنو دروهتا ،وصلت
بدورها إىل دروة حتملها ،لتجد نفسها أمام خيار وحيد هو العمل ملواجهة القوة املسيطرة على العامل لصاحل
شركات معينة.
وانطالقا من أن هذا النظام أفرز حرية التجارة كمنظومة فكرية طرحت على أهنا احلل الوحيد مع كل ما حتمله يف
طياته م ن افقار الشعوب ونشر اإلرهاب والعنف والبطالة بكل أشكاهلا والتعدي على الطبيعة ،ابتداء من اهلواء
وانتهاءباإلنسان يأيت هدف جمموعة مناهضة العوملة متمثال نفض وجماهبة حرية التجارة العاملية ،وآلياهتا وأساليب
متريرها من أجل عامل متحرر عادل وإنساين.
 -4حتدي أنصار البيئة :من املالحظ خالل العقد املاضي أن قضايا البيئة فرضت نفسها على املستويات الوطنية
والدولية واإلقليمية ويف مجيع خمتلف االنشطة ،خاصة بعدما بلرت االوضاع البيئية حدودا حرجة أوشكت على
االختالل ،ومل تعد تلك القضايا تشكل هاجسا يهدد املستقبل وحسب ،بل أصبحت واقعا جسيما يهدد حياة
األجيال احلاضرة ،فاملوارد الطبيعية غري املتجددة مهددة بالنقصان ،وضوابط الترريات املناخية تتزايد يف صورة
موجات حادة من اجلفاف أو الفيضانات املهلكة نتيجة ملا أسفرت عنه األنشطة البشرية من احنسار للرابات
واتساع رقعة التصحر وارتفاع تركيز راين أكسيد الكاربون ،وتأكل طبقة االوزون وظاهرة الدفئ العاملي وغريها من
االختالالت العلمية ،وبالتايل كان من الضروري أن تقفز القضايا البيئية إىل مقدمة أولويات االهتمام على الصعيد
العاملي ،وأن تعمل مجيع الدول املتقدمة منها والنامية على حد سواء من أجل مواجهة تلك القضايا ومعاجلتها،
ويف هذا اإلطار أيضا كان من الضروري أن تكون القضايا واالعتبارات البيئية من املوضوعات اهلامة اليت تفرض
نفسها على السياسات ونظم التجارة الدولية.
ويف هذا الصدد يسعى اجملتمع الدويل إىل بلوغ صيرة مناسبة من التوفيق بني أهداف حترير التجارة الدولية وإزالة
العوائق املقيدة هلا ،وبني األهداف البيئية اليت قد تضع قيودا على املبادالت التجارية وتشكل نوعا جديدا من
التدابري احلمائية أمامها.
املطلب الثاين :تقييم أداء ومستقبل منظمة التجارة العاملية

على الرغم من قصر املدة اليت ظهرت فيها املنظمة العاملية للتجارة إىل حيز الوجود إال أهنا واكبت تطورات

واجنازات مست مجيع االتفاقات املربمة واملتفق على اجنازها بني أعضاء املنظمة ،كما اهنا استطاعت أن حترز على
التقدم يف مجيع اجملاالت اليت تضمنتها اتفاقية مراكش إلنشاء املنظمة العاملية للتجارة عالوة على ذلك فإن الشيء
الذي ال ميكن إغفاله حول مصري ومستقبل املنظمة هو ارتباطها الوريق بنوعني من التحديات ،أحدمها ذات طبيعة
تنظيمية تتعلق باملنظمة ذاهتا ،واآلخر ذات طبيعة واقعية تتصل بواقع كل املسائل حمل التنظيم الدويل ذاهتا.
لذلك سنتناول يف هذا املطلب دراسة إجنازات املنظمة (الفرع األول) ،مث نتطرق ملستقبلها(الفرع الثاين).
الفرع األول :اجنازات منظمة التجارة العاملية

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
ميكن حتديد اجنازات منظمة التجارة العاملية يف اربعة أمور هي :تكنولوجيا املعلومات واتفاقية اخلدمات املالية
وتسوية املنازعات وإعطاء املزيد من املعاملة التفضيلية للدول النامية حمدودة الدخل.
 -1اتفاقية تكنولوجيا املعلومات  :تعد هذه االتفاقية من أبرز االجنازات اليت حققتها املنظمة ،وقد متخضت هذه
االتفاقية من املؤمتر الوزاري االول الذي انعقد يف سنرافورة سنة  ،1996ووقع عليه ممثلي  43دولة اغلبهم ينتمون

إىل الدول املتقدمة واليت تنتج ما يقارب  %93من حجم التجارة العاملية يف منتجات تكنولوجيا املعلومات وتنص
هذه العملية على التزام الدول املوقعة إزالة التعريفات اجلمركية تدرجييا على منتجات تكنولوجيا املعلومات بنسبة
 %25سنويا إىل غاية  ،2000باإلضافة إىل ذلك اعطت مرونة لبعض الدول فيما يتعلق بإلراء الرسوم على هذه
املنتوجات.
وما ميكن قوله أن هذا القطاع يعد واحدا من القطاعات النادرة اليت تتوافق فيها مصاحل الدول املتقدمة والنامية،
1
ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول املنتجة هلذا النوع من التكنولوجيا لتحرير التجارة من أجل غزو األسواق.
 -2اخلدمات املالية :خالل اجتماع مراكش يف أفريل  1994وافق وزراء الدول االعضاء يف املنظمة على
استمرار متابعة املفاوضات حول التزام اخلدمات املالية بعد ابرام اتفاقية تنظيم التجارة الدولية ،وقد مس هذا القرار
بتعديل وإلراء بعض االلتزامات املالية ،وقد استأنفت املفاوضات حول هذا القطاع يف أفريل  1997وتوصلت إىل
اتفاقية يف ديسمرب من نفس السنة تتي للدول األعضاء الدخول واالشرتاك يف السوق الدولية ،وهذا يعترب من اهم
اإلجنازات اليت حققتها املنظمة يف قطاع اخلدمات ويشمل هذا القطاع كما حددته جولة االورجواي على قطاع
التأمني ،والبنوك واخلدمات املالية األخرى.
ولقد وافقت الدول اليت وقعت على االتفاقية على مجلة من االلتزامات أمهها:
 تزاوج الشركات الوطنية واالجنبية من خالل فت األسواق الوطنية للبنوك والشركات األجنبية اليت تتعامل
باألوراق املالية ،لتعمل جنبا إىل جنب مع املؤسسات الوطنية.
 فت اجملال للشركات املالية وشركات التأمني يف دول معينة لتصدير خدماهتا إىل عمالئها يف الدول
االخرى.
 افساح الطريق للشركات واملؤسسات املشرتكة مبزاولة نشاطها يف الدول املضيفة.
إن هذه االتفاقية قد فتحت اجملال أمام العامل اخلارجي للدخول يف األسواق الدولية ،واالستفادة من التدفقات
2
الرأمسالية اليت تتجه إليها ،باإلضافة إىل استفادهتا من التكنولوجيا املتطورة من خالل حترير التجارة.
 -3تسوية املنازعات :لقد أدى جهاز حل املنازعات عمله بكفاءة منذ إنشاء املنظمة من خالل حل املنازعات
التجارية بني الدول االعضاء يف املنظمة مع اإلشارة إىل الدور الذي أسهمت به األجهزة األخرى لتفادي نشوب

 -1نبيل حشاد ،المرجع سابق ،ص.240-238 :
 -2محمد قويدري ،انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات الدول النامية ،الملتقى الدولي حول الجزائر والنظام العالمي الجديد حول
التجارة ،كلية الحقوق عنابة  ،2002 ،ص.341-340 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
النزاعات بني األعضاء ،ومما الشك فيه أن اخلربة اليت اكتسبها اجلهاز طيلة املدة ،ستعزز دون شك من فعاليته
ومصداقيته.
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 -4إعطاء مزايا تفضيلية للدول النامية:لقد اقرت املنظمة العاملية للتجارة من خالل جدول أعماهلا االلتزام

بتناول املشكالت النامجة عن هتميش الدول األقل منو ،والعمل على حتقيق املزيد من التوسع يف جتارهتا الدولية،

وذلك من خالل تنفيذ برنامج مساعدة للدول النامية ذات الدخل احملدود ،هكذا وقد تعهدت املنظمة برفع
مستوى املعي شة وإحداث وحتقيق التنمية االقتصادية يف الدول النامية حيث قررت دول االحتاد األوريب إلراء الرسوم
اجلمركية على صادرات الدول النامية حمدودة الدخل ،كما قررت الواليات املتحدة األمريكية تسهيل دخول
صادرات الدول النامية من إفريقيا باإلضافة إىل جتديد برنامج النظام التفضيلي املعمم الذي يعطي للدول النامية
حمدودة الدخل مزايا تفضيلية.
إال أنه ما ميكن قوله يف هذا الصدد وبعد مرور زمن على انشاء املنظمة العاملية للتجارة أهنا مل تنفذ قراراهتا اليت
تعهدت هبا املنظمة والبلدان املتقدمة بالشكل الذي كان ينتظر منها ألن تنفذ هذه القرارات ال خيدم مصاحل الدول
املتقدمة اليت تسعى دوما إلبقاء الدول النامية حتت رمحتها ،إال أن هذا ال ينفي أن املنظمة العاملية للتجارة قد
منحت الدول النامية مجلة من املزايا أمهها:
 حصوهلا على فرتات مساح أطول من تلك املمنوحة للدول املتقدمة. حصوهلا على موارد مالية من صندوق النقد الدويل يف إطار برنامج اإلصالح االقتصادي ،وذلك ألجلإعادة هيكلة اقتصادها وحترير جتارهتا اخلارجية.
 استفادها من مزايا املعاملة االستثنائية ،وكذلك ختفيض معدالت التعريفة اجلمركية يف وجه التجارةاخلارجية للدول النامية.
باإلضافة إىل كل ما مت عرضه فإن املنظمة وافقت على إنشاء جلنة دائمة للنظر يف الرتتيبات التجارية اإلقليمية ،كما
2
أهنا عملت على التزام الدول األعضاء بأحكام اتفاقيات مكافحة الدعم واإلغراق.
الفرع الثاين :مستقبل منظمة التجارة العاملية
لقد ارتبط مفهوم مستقبل منظمة التجارة العاملية ارتباط وريقا بنوعني من التحديات أحدمها ذات طبيعة تنظيمية
تتعلق باملنظمة ذاهتا ،واآلخر ذات طبيعة واقعية ،وعليه قسم هذا الفرع إىل عنصرين عاجلنا يف القسم االول
التحديات التنظيمية والقسم الثاين التحديات الواقعية.
 -1التحديات التنظيمية :إن اهلدف من إنشاء املنظمة العاملية للتجارة هو العمل على حتقيق إطار تنظيمي
إلدارة العالقات الدولية التجارية ،مع أن واضعي اتفاقية مراكش قد توصلوا إىل جمموعة من االسس اليت حتقق هذا

 -1مولحسان أيات هللا ،مرجع سابق ،ص.85 :
 -2محمد قويدري ،المرجع السابق ،ص.341 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
اهلدف إال ان املنظمة تبقى عرضة جملموعة من التحديات اليت تعرقل عملها ،وتتمثل يف كل من أساس وإطار
عملها.
أ -أساس العمل :أن منظمة التجارة العاملية هي امتداد إلطار تنظيمي الذي كان قائما قبل اجلات  1947فإن
الفقرة األوىل من املادة السادسة عشرة من اتفاقية مراكش قد نصت على أن تسرتشد املنظمة بالقرارات

واملمارسات اليت كانت تنتهجها األطراف املتعاقد يف اتفاقية اجلات ،وكذلك األجهزة اليت أنشئت يف إطار اجلات،
وقد تعددت النصوص اليت تؤكد على هذا االمتداد فأمانة اجلات تصب يف احلدود املمكنة أمانة للمنظمة ،ويصب
املدير العام للجات  1947هو املدير العام ملنظمة التجارة العاملية ،إىل أن يعني املؤمتر الوزاري مديرا عاما.
إن هذا االمتداد الذي يعد ارتباط تنظيمي سابق ال ميكن جتاهله فإنه ميثل يف ذات الوقت حتديا ال ميكن إغفاله
كما وأن اجلات كانت تقتصر على جتارة السلع فقط ،إال أن هذا النشاط اتسع مع املنظمة ليشمل قطاع
اخلدمات وامللكية الفكرية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فقد اتسع نطاق عضوية املنظمة الشيء الذي سيكون
1
مصدر املشاكل مل تكن من قبل وهذا ما يتطلب عمال مكثفا من قبل املنظمة ملواجهة هذه التحديات.
ب -إطار العمل :مما الشك فيه أن املنظمة وضعت أسس التنظيم الدويل التجاري خالل اتفاقية مراكش
 ، 1994وخري دليل على ذلك جمموعة األجهزة اليت مت النص عليها يف االتفاقية (األجهزة العامة املتخصصة
والفرعية) دون استباق ملا سيتم يف هذه املنظمة فإنه البد من ابداء املالحظات التالية املتعلقة جملموعة من املسائل

أمهها:
 ظهور صعوبة يف الربط وإحداث التناغم بني أجهزة املنظمة ،إذ من املتوقع حدوث تضارب يف أداء عملاألجهزة نتيجة عدم التنسيق.
 لقد كان من املتوقع االجتاه حنو تبسيط وتسهيل حل النزاعات يف إطار منظمة التجارة العاملية ،لكن هذااالجتاه مل يتم اعتماده مما أدى إىل تعاقب وتداخل الوسائل والذي أدى إىل حدوث تعقيد يف إجراءات
حل املنازعات مبا ال يتوافق وطبيعة املسائل التجارية.
 -2التحديات الواقعية :تتصل هذه التحديات بواقع كل املسائل حمل التنظيم والدول ذاهتا ،حيث تنبع من
حقيقة واحدة ال ميكن جتاهله ا ،وهي كون أن اتفاقات منظمة التجارة العاملية ال تزيد عن كوهنا جمرد جتمع جاء
نتيجة مفاوضات طويلة حاولت فيها كل دولة أن تبسط نفوذها بكل ما متلك من قوة لتدعيم قدرهتا التنافسية يف
العالقة التجارية ،إن التحدي الرئيسي اجلديد الذي تواجهه املنظمة هو أن تضيف ملسة انسانية على أعماهلا وقد
تعترب عليها بطريقة أفضل وأن تصب أكثر انفتاحا ومسؤولية ،وهذه االمور مألوفة إلدارة االعمال الناجحة غري أن
اجلات مل تكن حمسوسة فإن املنظمة العاملية للتجارة مثلها مثل املشروعات الكربى أصبحت تعرف بشيطان يسمى
2
العوملة.
 -1مولحسان أيات هللا ،المرجع السابق  ،ص.86 :
 -2مولحسان أيات هللا ،المرجع السابق  ،ص.87-86 :
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الفصل الثاين :تآتري اتفاقات منظمة التجارة العاملية على سيادة الدول
تعترب املنظمة العاملية للتجارة املنظمة العاملية الوحيدة ااملختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة مابيناألمم،تتمتل
مهمتها األساسية يف ضمان انسياب التجارة بأكرب قدر من السالسة واليسر واحلرية ،ان حمور النظام املعروف
بالنظام التجاري املتعدد األطراف هو اتفاقات منظمة التجارة العاملية اليت ناقشت ووقعتها غالبية دول العامل
1
التجارية.
من هذا املنطق يثار املشكل حول تأرري هذه االتفاقيات على سيادة الدول األعضاء خاصة النامية منها لكل هذه
األسباب و غريها قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني جاء املبحث األول حتت عنوان:أرار اتفاقات منظمة
التجارة العاملية يف جمال السلع.
واملبحث الثاين حتت عنوان:
 أرار اتفاقات منضمة التجارة العاملية يف جمال السلع العامة.املبحث األول:اثار اتفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال السلع:

إن عملية حتديد التجارة الدولية ترتكز يف الواقع العملي على املنتجات الصناعية فقط وذلك مند نشأة اجلات
 1947وحىت بدء العمل باتفاقات منضمة التجارة العاملية سنة  .1995كما ال ميكن ألحد أن ينكر ما قد ينجر
عن تطبيق اتفاقات املنظمة العاملية للتجارة يف جمال السلع من تأرريات على سيادة الدول :لدلك سنتطرق يف هذا
البحت لدراسة اآلرار السلبية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال السلع الصناعية (املطلب األول )،و اآلرار
السلبية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال السلع الزراعية (املطلب الثاىن ).
املطلب األول :األثار السلبية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال السلع الصناعية:

ركزت اتفاقية اجلات على حترير التجارة الدولية يف السلع املصنعة باستثناء املنسوجات واملالبس ،ومل خيتلف األمر
يف مجيع اجلوالت عن هذا األمر .وقد مت التوصل يف اطار جولة األورجواي إىل اتفاق حترير املنسوجات واملالبس
تدرجييا .وكذلك برتوكول لفت األسواق أمام السلع املصنعة.لدلك سنتطرق يف هذا املطلب لدراسة اتفاق

املنسوجات و املالبس (الفرع األول) ،مث اتفاق حترير السلع املصنعة (الفرع الثاين).
الفرع األول :اتفاق املنسوجات واملالبس:

 -1محمد عبيد محمد محمود :منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان االسالمية ،دار الكتب القانونية ،مصر"،بدون طبعة "،
 ،2007ص .951
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مت ادراج املنسوجات واملالبس ،يف اتفاقات اجلات بسبب إسرار البلدان النامية على ذلك ،حيث ما يقارب
 %50الرزل واملنسوجات واملالبس ،كانت ختضع التفاقيات األلياف املتعددة ،وهي عبارة عن ترتيبات رنائية
للحصص ،مما ميثل انتهاك مستمر ملبدأ عدم التمييز اليت نادت به اجلات.
فالوضع السابق كان يعترب وض عا شادا و خارج عن قواعد حرية التجارة و املنافسة الشريفة ،وخاصة باملقارنة
بالصناعات األخرى ،وهلذا متت مفاوضات عديدة ،واتفق على كثري من القواعد والرتتيبات املؤقتة يف اعالن " بونتا
ديل أيسيت " وكانت اهم القواعد اليت اتفق عليها وضع قواعد وترتيبات مؤقتة و احلفاظ باحلماية ملدة مؤقتة على
أن يتم ادماج هذا القطاع تدرجييا يف النظام العاملي اجلديد حلرية التجارة واملعامالت حىت يتم تدقيق األوضاع .
ومت هلذا الررض توقيع اتفاق حول املنسوجات واملالبس ،انضمت اليه يف البداية أربعون دولة من بينها الدول
التسع املتقدمة و املستوردة خاصة السوق االوروبية كوحدة واحدة ،مت توايل االنضمام وأصب االتفاق اآلن يعترب
جزءا من اتفاقات أوروجواي (مراكش  ،)1994ويتم إلراء حصص االسترياد على اربعة مراحل متمثلة فيما يلي:
 املرحلة األوىل 1995-01-01 :حترير  %16من إمجايل قيمة الواردات احمللية من املنسوجات من مستواها العام ، 1990وهذه املنتجات ينبري أن تنتمي إىل الفئات األربعة التالية ،اخليوط املمشطة ،واألقمشة ،املنتجات
النسيجية اجلاهزة ،املالبس.
 املرحلة الثانية 1998-01-01 :حترير  %17أخرى من نفس املنتوجات السابقة.1

 -املرحلة الثالثة 2002-01-10 :حترير  %18أخرى من نفس املنتوجات السابقة.

 املرحلة الرابعة 2005-01-01 :حتديد  %49الباقية من الواردات ،ويف هذه املرحلة تكون مجيع منتجاتالنسيج واملالبس خاضعة التفاقات اجلات  1994من حيث حترير وحتويل احلصص إىل تعريفات وختفيض الرسوم
اجلمركية و التقارب مع السلع الصناعية األخرى.
كما خيضع تنفيد هذا االتفاق على منتجات النسيج لأللية مراقبة و هي هيكل دائم يتكون من عشرة أعضاء،
وميثل األطراف بشكل متوازن ،وتتواىل ألية الرقابة على النسيج .التعرف على النزعات القابلة لنشؤ عند تطبيق
االتفاق وحق الدول األعضاء يف محاية مصاحلها عن طريق استخدام إجراءات للوقاية من خطر زيادة وارداهتا يف
املنسوجات واملالبس اليت تسبب خسائر جسيمة لصناعتها الوطنية اليت تنتج ممارلة ،كما نصت االتفاقية على
اعطاء معاملة أكرت تفصيال للبلدان األقل منوا والصرار واملوردين.
ونظرا للحساسية اليت ميزت املفاوضات اليت أصبحت تأخذ أبعادا سياسية ،استررقت املفاوضات تسع سنوات
كاملة ليصل املشاركون يف النهاية إىل املوافقة على اقامة اتفاق خاص بالنسيج واملالبس.
إن الفائزين الرئيسيني من هذا االتفاق هم دول النافتا و االحتاد األورويب ،باملقابل خترج البلدان النامية خاسرة
عكس ما كانت تتوقعه رغم امتالك ميزة نسبية يف هذا القطاع ،وتظهر اخلاسرة خاصة يف تصدير املالبس ،هذا
 -1شيحة مصطفى راشدي :اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر،بدون طبعة ،2004 ،ص .167 ،166
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من جهة ،ومن جهة أخرى ال ميكننا أن ننكر بأن هلذا االتفاق بعض األرار اإلجيابية على عدد
صرريمنالبلدانالناميةالتيتعرفنموامقنعا .ولكنباملقابل انعكست سلبا على الدول الصررية والفقرية ،خاصة تلك اليت
كانت تعتمد على نضام التخصص ،ومن أمثلة ذلك املوازين التجارية العربية اليت تعرضت الختالالت ،بسبب
إلراء نظام احلصص يف تصدير املالبس.
إضافة إىل ذلك فإن حترير هذه التجارة سيؤدي اىل الضرط على أسعار التصدير ،خاصة دول االحتاد األورويب،
أين يعترب املررب أ كرب الدول العربية املصدرة هلا حنو اروبا مع تونس ومصر ،كذلك ستواجه هذه الدول خطر تزايد
املنافسة من املنتجني أصحاب التكاليف األقل مثل :تايوان ،تركيا  ،شرق آسيا ،وقد ينتج عن ذلك تضييق نطاق
السوق اخلارجي املتاح أمام الصادرات العربية من املنسوجات واملالبس بل سيمتد إىل السوق احمللية .حيث
ستعرض ملنافسة شديدة يف حالة إلراء كافة االجراءات احلمائيةاليت كانت تتمتع هبا ،وستشهد أسواق فائض من
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املنتجات اآلسيوية الرخيصة.
فعند حترير التجارة كلية يف املنسوجات سيتم إلراء نظام احلصص ،وعليه تكون البلدان النامية إن لن تطور
صناع تها يف قطاع املنسوجات واملالبس ال هي استفادت من حترير التجارة يف هذا القطاع ،وال بقيت هلا حصة يف
ظل احلماية اليت مت إلرائها و بالتايل ال خيدمها االتفاق بتاتا ،ويزيد من هتميش دورها يف التجارة الدولية.
أما بالنسبة للدول االسالمية املصدرة ملنتوجات قطاعي املنسوجات واأللبسة باعتبارها معظمها بلدان نامية،
فتعرضت إلجراءات وقائية مكثفة من قبل البلدان املتقدمة و املستوردة هلذه املنتوجات خالل فرتة السنوات العشرة
االنتقالية إللراء اتفاقيات األلياف املتعددة تدرعا مبا جتيزه املادة  216من اتفاق املنسوجات واملالبس ،و تتأكد
هذه احلقيقة باالطالع على دعاوي االعرتاف املقامة ضد صادرات بعض البلدان النامية ،فعلى سبيل املثال خالل
عام  1998تعرضت إندونيسيا إىل سبع قضايا إغراق ،وكازخستان لثالرة ،وماليزيا ،وتركيا ،وأوزبكستان الرنني
فيما خيص الصادرات النسيجية حتديد فلقد أقام االحتاد األوريب العديد من الدعاوي ضد إغراق أسواقه ،ففي عام
 1999فرض رسوم إغراق ملدة مخس سنوات على مستوردات من املنسوجات القطنية من بلدان نامية ،باكستان
إندونيسيا وتركيا ،ومصر يف نوفمرب  1999مت فرض رسوم إغراق على صادرات مصر وباكستان من منتجات
نسيجية.
فكل هذه العراقيل تتعرض هلا البلدان النامية يف هذا اجملال احليوي الذي تتمتع فيه مبيزة نسبية دفعت باألونكتاد
بأن تصدر تقرير أعلنت فيه بأن "االحتاد األوريب يف بعض ممارساته املتعلقة بإغراق أسواقه مل يراعي االلتزام بإيالء
اهتماملمصاحل البلدان النامية املنصوص عليها يف املادة  15من اتفاق املنظمة العاملية للتجارة بشأن مكافحة
االغراق ،فعلى الرغم من أن الصادرات النسيجية سلعة اسرتاتيجية بالنسبة هلذه الدول ،فإن مؤسسات االحتاد
األورويب مل تأخذ هذا األمر يف احلسبان عندما فرضت تدابري مؤقتة ملكافحة االغراق".

 -1شيخة مصطفى راشدي ،المرجع السابق ،ص.168-166
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إذن الزالت الدول الضعيفة تعاين من هذا االتفاق وذلك عكس ما يتوقعه الكثريون فمدام أن البلدان املتقدمة هي
اليت وضعته بعد إحلاح من البلدان النامية فإن بطيعة احلال ال يكون على مقاسها و هذا أكيد و لعل ما حدث
لبنرالديش أكرب دليل على ذلك ،حيث فرضت الواليات املتحدة األمريكية رسوم استرياد وقائيةضدها ،وتصل
هذه الرسوم  %42من قيمة استرياد املناشف القطنية وتعد بنرالديش من أفقر بلدان العامل وتصديرها إىل
1

الواليات املتحدة األمريكية ال تزيد قيمتها عن 46.2مليون دوالر فقط.
فاملخاوف اليت كانت ختشاها البلدان النامية جتاه حترير التجارة قد حدث على أرض الواقع ،حيث ال يؤدي
االتفاق فيهذا الشأن إىل التوقيعات املنتظرة منه ،و املتمثلة يف املزيد من حترير التجارة يف هذا اجملال ،فيعد مرور
رالرة عسر سنة على دخوله حيز النفاد ،مل يتم االلتزام بتحرير احلصص تدرجييا على أرض الواقع وذلك لتعلق
مصاحل البلدان املتقدمة هبذا القطاع.
و ما ميكن أن نستخلصه من هذا االتفاق أن حتقق التنمية املستدامة تبقى حجرة عرتة يف العالقات بني الدول
داخل املنضمة العاملية للتجارة وبني دول الشمال املتقدمة ودول اجلنوب املتخلفة ،وبالتايل السيادة هي حقيقة
التحدي الصعب لدى هذه األخرية خاصة مع تزايد الفوارق بينهما هذا ما جاء ليثبته لنا مرة أخرى هذا االتفاق
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على غرار سابقيه .بالرغم على أن البلدان النامية هي اليت كانت تصر على إدراجه يف املنضمة العاملية للتجارة.
الفرع الثاين ،اتفاق حترير السلع املصنعة.
يرتكز هذا الربوتوكول على رالث ركائز هي:
 -1ختفيف التعريفات اجلمركية.
 -2ختفيف عبئ القيود غري التعريفية من خالل حتويلها اىل تعريفات مجركية.
 -3احلد من تصعيد الرسوم اجلمركية الذي خيضع فيه نتاج املراحل الالحقة ألية عملية إنتاجية إىل زيادة اجلمارك.
و ينص الربوتوكول على أن االلتزامات املقدمة من الدول األعضاء و املتضمنة تنازالت مجركية متبادلة تعترب جزءا ال
يتجزأ من االتفاقية العامة ،كما تلتزم الدول األعضاء بتنفيذ التنازالت املتفق عليها بنسب متساوية على مدار
مخس سنوات بدءا من يناير .1995
وعليه فبالنسبة للمعادن تقرر هلا أكرب نسبة ختفيضات مجركية حيث الزمت البلدان املتقدمة بتخفيض تعريفاهتا على
الواردات من املعادن من كل املصادر بنسبة تصل إىل  %62وعلى وارداهتا من البلدان النامية بنسبة تصل %67
أما املنتجات الكيماوية فتقرر على البلدان املتقدمة ختفيض تعريفاهتا على البرتوكيماويات و األمسدة من البلدان
النامية بنسبة  %44أما األمساك و املنتجات فقد حددت ب  %40و خبصوص أليات و معدات النقل فقد

 -1محمد عبيد محمد محمود ،المرجعالسابق،ص.913 ،912
 -2السيد عبد المنعم المراكبي ،التجارة الدولية وسيادة الدولة (دراسة الهم التغيرات اللتى لحقة سيادة الدولة في ضل تنامي التجارة الدولية) ،دار
النهضة العربية ، ،القاهرة"،بدون طبعة " ،2005 ،ص .174
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بلرت التخفيضات األوىل ب  %18و الثانية  ،%60أما اآلالت الكهربائية فقد بلرت نسبة التخفيضات فيها
.%48
يعتقد الباحث من الوهلة األوىل أن هذا االتفاق جاء ليخدم البلدان النامية من خالل التخفيضات املتعددة لكن
الواقع شيء آخر فبالرغم من هذه التخفيضات الكبرية اليت تصدرها هذه الدول فإن هناك العديد من القيود اليت
حتول دون دخول صادراهتا إىل أسواق الدول الصناعية املتقدمة ،فهذا ال يتوقف على نسبة التخفيض فحسب
وإمنا يتحدد بالقيمة األصلية ،كما أن التعريفة اجلمركية املفروضة على الصادرات الصناعية من البلدان النامية تزيد
عن  %10خصوصا السلع اليت تتمتع فيها هذه الدول مبيزة تنافسية يف إنتاجها اجللود ،األمساك ،والصلب
واملنتجات الزراعية املصنعة وتتزايد هذه التعريفة مع زيادة درجة التصنيع ،زيادة عن ذلك ما نتج من جراء برامج
التثبيت و التكيف اهليكلي الذي بكثري التنازالت اليت قدمتها الدول الصناعية .
كما أن هناك سلع مصنعة مازالت خارج اجلات،وهي البرتول حيث استبعدت اتفاقية األوروجواي الصناعات
النفطية من جماالت التحرير مبا يعن ذلك من استمرار اخضاعها لقيود احلماية واألعباء الضريبية رقيلة العبء من
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-1السيد عبدالمنعم المراكبي ،المرجع السابق ،ص.175

قبل البلدان املتقدمة ذلك أن حترير جتارة هذه السلع معناه تطوير و تدعيم اقتصاديات الدول املنتجة هلا ،وهذا
يسري يف عكس مصاحل الدول املتقدمة ،و لذلك فقد حالت تلك الدول دون إدراج هذه السلع ضمن االتفاق،
فال تنطبق عليها القاعدة القائلة " املصدر يرب دائما " ومن املؤكد أن استعادة هذه الواد سيعظم خسائر البلدان
النامية املصدرة للنفط اخلام وملشتقاته خاصة وأن كرتة من هذه البلدان تعتمد اعتمادا كليا على صادراته ،ومن هنا
يظهر جليا كيف أن هذا االتفاق جاء ليضرب سيادة الدول املتخلفة بطريقة ممنهجة وذكية وتركها دائما تابعة
صناعيا للبلدان املتقدمة.
يكرس هذا االتفاق اهليمنة الرأمسالية اليت أدت إىل التباين الكبري بني الدول املتقدمة و البلدان النامية هذه األخرية
اليت تعاين من تدين يف أسعار مواردها األولية وبالتايل السيطرة على قدراهتا الصناعية ،فاجلزائر مثال تعرضت إىل
ضرط كبري خالل املفاوضا ت لالنضمام إىل املنضمة العاملية للتجارة ،خاصة بالنسبة للمنتجات الكيميائية اليت
طلب منها ختفيض اجلمركة املطبقة عليها اىل %6.5بالنسبة إىل بعضها و إىل  %5اىل البعض اآلخر فوجدت
نفسها جمربة على التنازل.
ففي احلقيقة استمرت البلدان املتقدمة يوضع العقبات أمام دخول السلع الصناعية للبلدان النامية إىل أسواقها مما
جعلها تتكبد خسائر كبري ،كما اتسعت الفجوة التكنولوجية بني الشمال و اجلنوب بل وازدادت القيود على
تداول التكنولوجيا احلديثة.
و ال خيفى على أحد أن حترير جتارة السلع أدى تعرض الصناعات الوليدة يف البلدان النامية إىل منافسة شرسة قد
ال تستطيع منافستها حىت باللجوء اىل اإلجراءات احلمائية واليت تفرض رسوما مجركية تعويضية ،وذلك ألن األفراد
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سيطلبون هذه السلع األجنبية كنوع من التفاخر باستهالكها رغم ارتفاع سعرها ،مما يقلل من استهالك االنتاج
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الوطين وبالتايل تعترب هي اخلاسرة يف هذه احلالة.
فالزيادة الضخمة يف مستوى االلتزامات والضوابط اليت تضمنتها االتفاقيات ستحد من احلركة أمام حكومات
البلدان النامية يف اختيار األدوات املختلفة الالزمة لتطبيق سياساهتا وبالتايل انكماش سيادهتا الداخلية.
وعليه هذا االتفاق رغم أنه يهدف إىل زيادة حجم التجارة الدولية ،إال أنه بالنسبة للدول الفقرية فإهنا ستواجه
بارتفاع التعريفات اجلمركية عن دخول سلعها إىل أسواق الدول الرنية ،رغم االجتاه إىل ختفيض هذه التعريفات
عموما ،ويرجع السبب يف ذلك إىل التعريفات اجلمركية املرتفعة واليت تزيد عن  %12وستكون سارية بالنسبة
للسلع اليت هتم البلدان النامية ،وتبلغ حوايل  %10من بنود التعريفة اليت تبلغ  4000بندا يف البلدان املتقدمة
السبع الكبار  %20من الواليات املتحدة  % 25االحتاد األوريب  ، %30اليابان  %15يف كندا ومن أمثلة
السلع اليت تتعرض الرتفاع التعريفة عليها املنتجات اجللدية ،حيث ترتاوح يف الواليات املتحدة بني  %30و
 %58حسب نوعها ،ومن ذلك فاحلماية التقليدية ال تزال قائمة ،كما يتض من فرض الواليات املتحدة
االمريكية يف مارس  2002رسوما ترتاوح بني  %08و %30على واردات الفوالد.
فهذا االتفاق يسعى خلدمة مصاحل البلدان املتقدمة مهما كانت النتائج اليت تسعى إىل جعل البلدان النامية أسواقا
مرحبة أمام منتجاهتا وبالتايل تكريس التبعية بأي مثن.
إن ختفيض التعريفة اجلمركية على السلع الصناعية يف البلدان املتقدمة سيجعل اجلزائر مثال كرريها من البلدان
النامية والعربية تتجه إىل االسترياد أكثر من السابق حىت وإن كان االتفاق صرحيا عليه ،وهذا يؤدي إىل اخنفاض
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الصادرات اجلزائرية العربية بصفة عامة.
إن االلراء املتزايد للجمارك من شأنه أن يؤرر على الصناعة احمللية يف البلدان النامية ،فطبقا لدراسة حيث جاء فيها
"إن تنفيذ البلدان النامية بإزالة أو ختفيف القيود احلمائية واجلمركية على مستورداهتا الصناعية والسماح بالنفاذ
املطلق يف أسواقها ،سيرتتب عليه أضرار فادحة بصناعتها الوطنية حديثة النشأة ،وقمع التخطيط الساعي إىل إقامة
الصروح االنتاجية اجلد يدة ،أو الراغب يف توسيع اخلطوط االنتاجية القائمة ،والشك يف أن حدوث ذلك من شأنه
أن يزيد من حدة أزماهتا االقتصادية ويؤخر براجمها التنموية وبالتايل تصب سيادهتا االقتصادية اكثر هشاشة مبوجب
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هذا االتفاق"
فرالبا ما ينظر إىل اتفاق السلع الصناعية من منظور البلدان النامية على أنه خاص للسيادة وذلك ناتج هليمنة
البلدان الرائدة اقتصاديا على املنظمة العاملية للتجارة ،هذا ما يرتجم نتائجه السلبية على الدول اليت ال متلك قاعدة
صناعية كبرية ذلك أن ختفيض الرسوم اجلمركية يؤدي عادة إىل اخنفاض املوارد املالية العامة للدول ،والنتيجة هي أن
 -1قدور نجاح :مستقبل االقتصاد العربي في ضل العولمة  ،منشورات دار الكتب الوطنية  ،ليبيا،الطبعة األولى ،2006 ،ص .65
 -2مولحسانأيات هللا ،األثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للجزائر ،مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ، ،كلية الحقوق
والعلوم االقتصادية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2004/2003 ،ص220.221 :
 -3محمد عبيد محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.909-908 :
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الدول الضعيفة قد تعاين عجزا كبريا يف موازين مدفوعاهتا ،بسبب تلك االجراءات اليت جتد نفسها مرغمة على
القيام هبا وفق جداول االلتزامات املتضمنة هذا االتفاق ،وحىت االجراءات احلمائية اليت تفرض رسوم مجركية
تعويضية ،فليس هلا أية فائدة يف هذه احلالة.
حيث أن هذا االتفاق يزيد من حدة املنافسة نتيجة االلتزام بقواعد فت السوق ،ومن مت اخفاء بعض الصناعات
اخلاصة ،لعدم قدرهتا على مواجهة املنافسة ،هذا ما يؤدي إىل تزايد معدالت البطالة ويف أجل قصري ،وبالتايل
ضرب سيادة البلدان النامية يف الصميم ،فأي زيادة يف تكامل النظام التجاري الدويل فإنه ال جيلب سوى البؤس،
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والتلوث ،والظلم للدول الفقرية.
املطلب الثاين :اآلثار السلبية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال السلع الزراعية
خضعت التجارة الدولية يف السلع الزراعية قبل جولة األورجواي لعدد كبري من القيود حلماية املنتجني الزراعيني من
املنافسة اخلارجية ،حيث عمدت البلدان املتقدمة إىل تقدمي دعم كبري لإلنتاج الزراعي وللصادرات من السلع
الزراعية ،ومن مت فإن موضوع حترير التجارة الدولية يف هذه السلع كان مبثابة واحد من أهم املداخالت اجلديدة يف
مفاوضات حترير التجارة الدولية.
وعليه سنحا ول يف هذا املطلب إىل التطرق إىل اتفاق الزراعة (الفرع األول)،مث اتفاق إجراءات الصحة النباتية(الفرع
الثاين ).
الفرع األول :اتفاق الزراعة
إن اتفاق الزراعة الذي أسفرت عنه جولة االورجواي ،يعد خطوة كبرية عن طريق حترير القطاع الزراعي من الدعم
واحلماية التجارية ،ويعترب أساسا للشروع يف عملية إصالح التجارة يف املنتجات الزراعية على األمد الطويل،
وأوضحت دباجة اتفاق الزراعة "أن اهلدف منه على األمد الطويل هو إنشاء نظام للتجارة يف املنتجات الزراعية
يكون منصف ومستند إىل قوى السوق ،يشتمل على ختفيضات جوهرية ومتصاعدة يف الدعم واحلماية الزراعية،
يتم تنفيذها خالل فرتة زمنية متفق عليها ،مما يؤدي إىل تصلي االوضاع يف السوق الزراعية العامة.
إن احلكم القاضي يف االتفاق بتحسني النفاذ إىل األسواق ،فهذا يرتتب عنه اخنفاض كبري يف حصيلة الرسوم
اجلمركية ،خصوصا بالنسبة للبلدان النامية اليت تشكل نسبة كبرية من جمموع إرادهتا ،حيث أن أغلب السلع
الزراعية املتداولة يف األسواق العاملية باملقارنة مع إمجايل انتاجها تنتج فيها ،وهي متثل لكثري من هذه البلدان هي
املصدر الرئيسي للعمالت األجنبية 2.ما جيعلها يف وضع شديد التأرري بالتقلبات يف أسواق هذه السلع فالدول
العربية مثال ستزيد نسبة خسارهتا نتيجة لرتاجع أو اخنفاض يف حجم الصادرات الزراعية إىل األسواق اليت تعترب
أسواقا هلا لضعف القدرة التنافسية مع املنتجات الزراعية القادمة من الدول األخرى ،وال تستطيع حكومات هذه
الدول فعل شيء.
 -1أيات هللا مولحسان ،مرجع سابق ،ص.124 :
 -2محمد ابراهيم عبد الرحيم ،منظمات اقتصادية دولية في زمن العولمة ،مؤسسة شباب الجامعة  ،االسكندرية"،بدون طبعة ،2008 "،ص.173 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
فحكم النفاذ يرتجم نفسه حبصول عمالقة الصناعة الرذائية على كامل احلرية يف الدخول إىل األسواق البلدان
النامية ،وامتالكها حقوق امللكية الفكرية ،وتدمري التنوع اإلحيائي ،هذا املفهوم املدمر الذي ينتج اجملاعة على نسق
واحد ،جتد البلدان النامية نفسها عاجزة على أخذ أي إجراء وقائي أو تنافسي حياله مما جيعلها تقفد السيادة
الرذائية ملواطنيها شيئا فشيئا.
فأغندا مثال :قد ازدادت فيها الواردات الرذائية مبا يتجاوز رالرة أضعاف ما كانت عليه قبل إبرام اتفاق الزراعة،
فبموجب حكم حتسني النفاذ إىل األسواق كان هلذه الواردات تأرريا سلبيا عليها ،حيث زامحت االنتاج احمللي،
الذين فقدوا فرص عملهم يف القطاع الزراعي بدون عمل ،حبيث ال يستطيع صرار املزارعني املشاركة يف زراعة
احملاصيل إىل توجه حنو التصدير وقد يواجهون منافسة أكثر ظراوة فيما يتعلق باحلصول على املوارد ،مما يؤدي إىل
زيادة التهميش.
وهو ما أشار إليه اخلبري االقتصاد ي بقوله "إنه بسبب الرتاجع يف فرض الرسوم اجلمركية على السلع الزراعية مبوجب
اتفاق الزراعة يف دولة الربازيل واليت تعترب قوة اقتصادية صاعدة بأمريكا اجلنوبية خصوصا لفرتة ما بني
 2004/1998تراجع االنتاج الزراعي ،وتقلصت على إررها املساحات الزراعية من  52مليون هكتار إىل 42
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مليون هكتار "
جيعل هذا االتفاق املزارعني يبحثون عن نشاطات أخرى يستثمرون فيها أمواهلم وإن كان هذا االمر قد بدأ حيدث
يف أوربا ،فسيكون له يف البلدان النامية وقع كبري وأخطر لذلك البد من إعادة النظر يف بنوده وجعلها أكثر مالئمة
ألن هذا ما جيعله يؤرر سلبا على السيادة االقتصادية هلذه البلدان.
يرى بعض املختصني يف التجارة الدولية أن تفكيك احلماية اجلمركية من شأنه أن يؤدي إىل إغراق األسواق احمللية
ومنه تدمري القدرة االنتاجية الزراعية ،ما ينجر عنه تدمري االكتفاء الذايت بالنسبة للبلدان الفقرية ،وزيادة كبرية يف
التبعية الرذائية ،ففي سريالنكا مثال :شكلت التخفيضات التعريفية والزيادة املصاحبة هلا يف واردات االغذية
ضروطا على القطاع الريفي والعمالة ،ويف غينيا تزايدت واردات عصري الفواكه من كبار املنتجني ،مما أدى إىل
إزاحة الكثري من االنتاج احمللي وتزايد اعتمادها املستمر على االغذية املستوردة ،أما بالنسبة مليزان املدفوعات فإن
مشاكله كان أجلها طويال وعبؤها رقيال ،مما يضر بقدرة الدولة على تريري قدرهتا يف التنمية ،هذا ما ينعكس سلبا
على سياسة الدول يف اختاذ القرارات السيادية للنهوض بالقطاع الفالحي يف البالد.
أما خبصوص ختفيض الدعم احملليللمنتجات الزراعية ،تتلخص أحكامه يف أربع نقاط هي :نضيف تدابري الدعم
احمللي ،نسب ختفيض الدعم احمللي ،آلية تنفيذ التعهدات بتخفيض الدعم احمللي ،تدابري الدعم احمللي املعفاة من
اخلضوع للتخفيض.
وقد صنفت التدابري إىل قسمني:
 -1بن تركي عز الدين ،تطور المسألة الزراعية في ضوء المنظومة ال دولية لتجارة السلع الزراعية ،أي سياسة زراعية للجزائر ،أطروحة دكتوراه،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  ،2007-2006ص.36 :
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-1تدابري الدعم اليت ال تسبب إعوجاجا يف التجارة الزراعية :ويطلق عليها سياسة الصندوق األخضر هي ال
تسري عليها التعهدات بالتخفيض ،وتواجد رالرة تدابري دعم أخرى وردت على سبيل احلصر معفاة من بينها
تدابري دعم يطلق عليها سياسات الصندوق األزرق ،من هنا جند أربعة أنواع من الدعم اليت ال ختفض.
-2تدابري دعم تسبب إعوجاجا يف التجارة الدولية الزراعية :وهي تعرف بسياسات الصندوق األصفر مع
خضوعها بالتعهدات للتخفيض.
إن ختفيض الدعم سيؤدي إىل الزيادة يف األسعار ،مما يؤرر بطريقة غري مباشرة على امليزان التجاري للبلدان النامية،
هذا من شأنه أن خيلق مشاكل اقتصادية واجتماعية سبق وإن عانت منها بعض الدول ،عند تطبيقها لربنامج
التكتيف والتثبيت اليت طبقها سابقا باالتفاق مع صندوق النقد الدويل لذلك فإن البلدان املتقدمة متلك اقتصادا
قويا ما جيعلها يف اكتفاء ذايت ،وبالتايل ختفض سيادهتا ،أما الدول الضعيفة اقتصاديا فهي تبقى حتت رمحتها ،هلذا
يرى بعض االقتصاديني إىل موضوع الدعم بأنه ال خيدم اطالقا هذه االخرية مما يستدعي التعامل معه حبدر
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شديد.
والسؤال الذي يثار :ملاذا نطالب البلدان النامية بتخفيض الدعم وهي ال تزال بأمس احلاجة إليه لتطوير قطاع
الزراعة ؟ ذلك أن البلدان املتقدمة قد طورت هذا القطاع خالل سنوات عديدة بفضل الدعم الذي كانت تقدمه
ملزارعيها يف املقابل يطالب االتفاق الدول الضعيفة بتخفيضه وهي بأمس احلاجة إليه.
ومن خالل ما تقدم يتجلى لنا املساس الكبري بالسيادة االقتصادية جبعل القطاع يف البلدان النامية أكثر هشاشة
وجعلها دائما من الناحية الزراعية للبلدان املتقدمة ،فعلى البلدان الضعيفة أن تدرك االمر جيدا خصوصا مع ارتفاع
اسعار املنتوجات الزراعية من جهة والتنافس األوريب االمريكي على كسب األسواق وتقسيمها من جهة أخرى،
وتدهور شروط التبادل اليت تتحمل عبأه هذه االخرية اليت تعاين من التبعية الرذائية ،مما يهدد ميزان مدفوعاهتا
وزيادة اختالهلا وبالتايل جعل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تدخل صندوق النقد الدويل
كذلك االمر بالنسبة إللراء الدعم على الصادرات ،فستعرض صادرات البلدان الصررية للتآكل وستواجه منافسة
شرسة ،مما يضعف قدرهتا على االسترياد مبا يف ذلك األغذية فمثال :املتتبع ملسار مفاوضات انضمام اجلزائر إىل
املنظمة العاملية للتجارة جيد أن النقاش قد أرري حول املؤسسات التجارية التابعة للدولة ،وأجابت عليها بأنه من
املستحيل ختلي الدولة اجلزائرية على الديوان اجلزائري لتسيري احلبوب  OAICالذي يستورد احلبوب حلساب
الدولة وكذلك معهد باستور الذي يستورد احملاليل واللقاحات.
فمن خالل هذا االتفاق حاول املفاوضون القضاء على كل ما هو أساسي يف الدولة ،والذي ميس بسيادة الدولة
وتسيري املراكز احلساسة ،هذا ما اضطر بالعديد من البلدان النامية املطالبة باحلماية ،وهي احلجة نفسها اليت
استخدمتها البلدان املتقدمة لنفسها ،حبماية قطاعها الزراعي إىل غاية يومنا هذا ومن هنا طالبت الدول الفقرية
حبماية أمنها الرذائي باعتباره جزءا ال يتجزأ من أمنها الوطين وسيادهتا السياسية ،وعلى أساس أن االعتماد الكلي
 -1حشاد نبيل:الجات ومستقبل االقتصاد العالمي والعربي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة ،ص.90 :
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على واردات الرذاء يعد يف حد ذاته أمر خطري ومهدد لألمن القومي ،مستندة إىل ما نصت عليه املادة  21من
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جات  1994بالنسبة حلماية املسائل األمن الوطين واستثنائها من قواعد النظام التجاري الدويل
إضافة إىل ذلك فإن انواع الدعم املتضمنة يف الصندوقني (األخضر واالزرق) يصعب البلدان النامية التعرف عليها
بسهولة ،وحيتاج االمر إىل تكاليف ضخمة لتجميع املعلومات برية اربات عدم مشروعية الدعم املمنوح من طرف
نظريهتا املتقدمة خاصة وأن عبئ االربات يقع على عاتق الدول املتضررة.
أما الصندوق االزرق فإن أمهيته تتزايد بالنسبة للبلدان املتقدمة يف ظل اعتماد الكوجنرس االمريكي لقانون جديد
بعد مؤمتر الدوحة يسم بزيادة الدعم احمللي للمزارعني نسبة إىل األسعار الدولية ،أي عند اخنفاض األسعار،
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وضعف قدرة املزارع األمريكي على التصدير.
حيث يرتفع مستوى الدعم املمنوح له لتعويضه عن االخنفاض الطارئ يف األسعار ،وهو ما من شأنه أن يعزل
املزارع االمريكي وحيميه من قوى السوق الدويل وتداعياهتا بالنسبة لإلصالح الزراعي.
إن االندماج يف اتفاق الزراعة ليس هو احلل املناسب للبلدان النامية ،إضافة إىل ذلك فإن إلراء الدعم احلكومي
للمزارعني يؤدي بالبلدان املتقدمة إىل تقليص كميات االنتاج وهذا بدوره يؤدي إىل تقليص املعنويات الرذائية اليت
كانت تقدمها إىل البلدان الفقرية مما يؤدي بدوره إىل ظهور اجملاعة وأمراض سوء الترذية يف هذه االخرية ،كما
جيب على البلدان املتقدمة أن ال تبالغ يف تقدمي احلماية ملزارعيها ما دامت متفوقة يف هذا القطاع فعليها أن تفس
اجملال للبلدان النامية لتطبيقها – احلماية – حىت تتمكن من تطوير هذا القطاع احلساس يف التجارة الدولية
واحلفاض على سيادهتا االقتصادية ،ألن أرار هذا االتفاق جد كبرية على السياسة الزراعية الوطنية ،كما يضعف
كل أشكال االنظمة الزراعية والرذائية املربجمة يف الدول الضعيفة لتحديث هذا القطاع وبالتايل عدم وجود دولة
فيها ذات سيادة غذائية مستقلة ،وذلك كله لصاحل شركات األعمال التجارية اليت ترتكز لدى البلدان الضعيفة
بصورة متزايدة.
يهدف اتفاق الزراعة إىل منع الدولة من محاية زراعتها احمللية ،وضبط املمارسات الزراعية يف العامل الثالث ،فاآلرار
السلبية باتت حمسوسة يف مجيع أحناء العامل وخاصة يف البلدان االكثر فقرا ،لذلك على البلدان النامية ان تدرك
درجة خطورة هذا االتفاق على أمنها الرذائي ،وبالتايل سيادهتا يف هذا اجملال.
يسعى هذا االتفاق للسماح للشركات الكربى "كارجيل" بالسيطرة على األسواق وتقليص فرص البلدان النامية يف
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حتقيق أمنها الرذائي.

 -1بن موسى كمال ،من الجات إلى منظمة التجارة العالمية ،مذكرة ماجستير في االقتصاد الدولي ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،أفريل
 ،1996ص.156 :
 -2حشاد نبيل ،المرجع السابق ،ص.90 :
 -3بن موسى كمال ،مرجع سابق ،ص.157-156 :
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يرى الدكتور امساعيل شعباين أن هدفه هو بقاء البلدان املتقدمة تسيطر على األسواق العاملية للمنتجات الزراعية
وزيادة الضرط على املنتجات الزراعية للدول املتخلفة  ،تارة بفرص احلصص كما وقع لتونس واملررب وتارة بفرض
املعايري النوعية ....إخل.
فمعظم القضايا اليت طرحت على جهاز تسوية املنازعات يف املنظمة العاملية للتجارة خبصوص هذا االتفاق فقد
أتريت يف الرالب من طرف البلدان املتقدمة ضد بلد نامي عضو يف املنظمة ،ما يدل على سيطرة هذه البلدان
عليه ومن بني هذه القضايا نذكر مايلي:

 -1قضية الواليات املتحدة األمريكية ضد كوريا الشمالية:

تقدمت الواليات املتحدة األمريكية بشكوى يف شهر فيفري  1999ضد مجهورية كوريا خبصوص التداابري اليت
تؤرر على واردات حلوم البقر الطازجة املربدة واجملمدة ،ومما جعل يف الشكوى أن مجهورية كوريا تطبق خطة لتنظيم

االسرتاد تتضمن متيزا ضد حلوم البقر املستوردة ،عن طريق تطبيق غرضها ،مما يقيد من فرص بيع حلم املستوردة.
كذلك ترى الواليات املتحدة األمريكية بأن كوريا الشمالية ترفع سعر بيع حلوم البقر املستوردة وجتعل سلطة
االسترياد مقصورة على جمموعات معينة تسمى اجملموعات الكربى ،وعلى هيئة التسويق للمنتجات احليوانية،
وتقدم دعما حمليا لرتبية األبقار مببالغ تتجاوز إمجايل مقياس الدعم الوارد يف جدول االلتزامات القطرية ،واشتكت
الواليات املتحدة األمريكية من أن هذه القيود تطبق نقط على حلوم البقر املستوردة ،األمر الذي حرم الواردات من
نفس املعاملة اليت تطبق على املنتجات احمللية ،وأن الدعم املقدم لصناعة تربية األبقار ميثل دعما يتناقض مع
مضمون االتفاق بشأن الزراعة ،وتزعم الواليات املتحدة االمريكية أن ذلك ينطوي على انتهاكات املواد
( )7.6.4.3من االتفاق بشأن الزراعة ،وقد تشكل فوج خرباء خاص يف ماي  ،99واحتفظت كل من اسرتاليا،
كندا ،نيوزلندا ،حبقوق الطرف الثالث
 -2قضية الواليات املتحدة االمريكية ضد اهلند:
تقدمت الواليات املتحدة االمريكية بشكوى مفادها أن القيود الكمية اليت تطبقها على اسرتاد عدد كبري من
املنتجات الزراعية ،واليت تشمل أكثر من  2700من بنود التعريفة اجلمركية على املنتجات الزراعية اليت مت اإلبالغ
عنها لدى منظمة التجارة العاملية ،ال تتفق مع التزامات اهلند مبوجب املادة  4فقرة  2من اتفاق بشأن الزراعة.
تبني لفريق اخلرباء اخلاص الذي شكل يف  18فيفري  ،97أن التدابري املتنازع عنها ال تتفق مع التزامات اهلند
مبوجب املادة  02/04من اتفاقه بشأن الزراعة غري أن اهلند قررت استئناف احلكم.
على الرغم من االولوية اليت أفردهتا مفاوضات الدوحة للمعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية واالقل منو
مبوجب الفقرة الثالثة عشر من البيان الوزاري فإن هذه املعاملة مل تلقي االهتمام الواجب يف إطار املفاوضات

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
الزراعية وال جيب هنا أن نقلل باجلهود املضنية اليت قام هبا مفاوضو هذه البلدان ،واملقرتحات العديدة اليت قاموا
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بتقدميها حلماية سيادة دوهلم ومصاحل شعوهبم ،غري أنه يتعني عليهم استمرار متسكهم مبطالبهم املشروعة..
الفرع الثاين :اتفاق إجراءات الصحة والصحة النباتية

يعترب هذا االتفاق مكمال التفاق الزراعة الرتباط املنتجات الزراعية بصحبة االنسان ،واحليوان والنبات ،كما أن

هذه االخرية مرتبطة بقاعدة القيود الفنية على التجارة ،حبيث يقر حق الدول األعضاء يف اختاذ التدابري واضحة
ومربرة ،وتطبق بقدر ما يلزم لتحقيق محاية صحة اإلنسان ،واحليوان والنبات ،وأن يكون استخدام االشرتاطات
الصحية استخداما حيقق ضمان الصحة العامة دون أن يتحول إىل وسيلة للحماية أو احلد من الواردات الزراعية،
وهذا ما مت االعالن عنه يف دباجة االتفاق حيث جاء فيه "أنه تأكيدا من جديد على عدم جواز منع أي بلد
عضو يف تبين أو تنفيذ أية ترتيبات ضرورية حلماية حياة أو صحة االنسان أو احليوان أو النبات ،بشرط أن ال
تطبق هذه التدابري بطريقة تشكل وسيلة للتميز التحكيمي أو الذي ليس له ما يربره بني البلدان االعضاء ،اليت
تسود فيها نفس الظروف ،أو بشرط أن الت يتم استخدامها بطريقة مقنعة للحد من التجارة الدولية"
ويقدم هذا االتفاق تقييم املخاطر الصحية وفقا ألسس عملية حيث تنص املادة  1/3على أنه "من أجل حتقيق
التنسيق وتدابري محاية الصحة وصحة االنسان والنبات على أوسع نطاق ممكن ،على البلدان االعضاء إقامة هذه
التدابري وفق املقاييس واإلرشادات أو التوصيات الدولية إذا وجدت  "...كما حيدد األضرار النامجة عنها يف
الوجهة االقتصادية كخسائر االنتاج واملبيعات يف حالة تبوث ظهور آفة وتكاليف املقاومة والبلد املستورد.
كما الزم كل دولة بنشر القواعد واالجراءات الصحية اليت حتددها وإخطار الدول االخرى هبا حتقيق للشفافية،
فضال عن تقدمي املساعدات الفنية يف جمال احلماية الصحية للبلدان النامية باملوازاة مع ذلك انشاء جلنة حلماية
صحة االنسان والنبات تكون مهمتها تفعيل املشاورات بني الدول االعضاء
كما أن هناك مدة عامني لبدء نفاذ االتفاق على البلدان النامية ومخس سنوات لبلدان أقل منوا هذا ما يتض من
خالل املادة ½ حيث جاء فيها "فما عدا احلاالت االستعجالية على البلدان االعضاء إتاحة فرتة معقولة بني نشر
اللوائ التنظيمية اخلاصة حبماية صحة االنسان واحليوان والنبات وسريان مفعوهلا ،من أجل إتاحة الوقت للمنتجني
يف البلدان االعضاء املصدرة وعلى االخص يف البلدان النامية االعضاء لتعديل منتجاهتا وطرق انتاجها مبا يتماشى
مع متطلبات البلد العضو املستورد.2
كم تشمل تدابري محاية الصحة لإلنسان أو النبات وكل القوانني واملراسيم واللوائ التنظيمية واملتطلبات
واالجراءات املتعلقة باملوضوع ،مبا فيه من أمور أخرى ،من مقاييس املنتج النهائي وطرق التجهيز واالنتاج واملعاينة،
وإجراءات املوافقة ،واملعاجلة باحلجز الصحي مبا يف ذلك املتطلبات املناسبة بنقل احليوانات أو النباتات أو املرتبطة
 -1قادري طارق ،جهاز تسوية الخالفات داخل المنظمة العالمية للتجارة ،مذكرة ماجستير في القانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة ملودمعمرى،
تيزوزو  ،2010-2009ص83 :
 -2محمد محمد علي ابراهيم ،اآلثار االقتصادية التفاقية الجات ،الدار الجامعية ، ،االسكندرية ،مصر،بدون طبعة  ،2003 ،ص.50 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
باملواد الالزمة لبقائها عل ى قيد احلياة خالل النقل ،وإجراءات أخذ العينات وطرق تقييم املخاطر ،ومتطلبات
التعبئة واملعلقات املبنية للمحتويات واملرتبطة مباشرة باملواد الرذائية.
ومن املالحظ أن هذه األحكام تشبه القواعد الداخلية ملكافحة الرش التجاري ومحاية البيئة واالنسان املوجودة يف
خمتلف اجملتمعات ،واليت تؤدي إىل احلفاظ على سالمة التجارة وسالمة املواطنني ،وحتقيق املنافسة الشريفة ،وتسعى
1

إللراء املمارسات غري الشرعية يف السوق الداخلية.
يعترب هذا االتفاق من الناحية النظرية منصفا ،وجاء ليخدم مصاحل الطرفني البلدان املتقدمة واملتخلفة ،إال أن الواقع
غري ذلك فرالبا ما يستعمل من طرف البلدان املتقدمة إلجياد حجج ختدم مصاحلهم التجارية متجاهلة بذلك
األضرار اليت قد تلحق بالبلدان املتخلفة فهيمنة القوى الكربى عليه أدى بعدم مقدرة هذه األخرية محاية أسواقها
الداخلية ومؤسساهتا من املنافسة األجنبية ،ما يعين هتديد السيادة االقتصادية هلذه الدول.
أصبحت الدول املتقدمة تلجأ إىل هذا االتفاق إىل احلد من نفاذ السلع الزراعية إىل أسواقها حبجة عدم مطابقتها
للمواصفات الصحية والبيئية ،وأصب يستعمل كحماية رمادية متجاهلة مضمون االتفاق ،حيث أكد هذا األخري
على ضرورة أن تتبين ال دول األعضاء قواعد احلماية الصحية ومحاية النباتات على أن ال تتحول فيما بعد إىل
سالح محائي ،لكن ما حيدث ال ينطبق مع هذا املعين فقد تذهب احلماية ألقصى صورها إىل حضر ممارسة
االنشطة احمللية معينة ،أو يف صورة عدم السماح بدخول سلع معينة مل تراعي املعايري والقيود املفروضة نظرا ملا قد
يرتتب عليها من خماطر بيئية ،وما يتري السخرية يف هذه املسائل أن البلدان املتقدمة اعتادت أن تصدر العديد من
املواد الضارة واخلطرة إىل البلدان النامية وحتقق من وراء ذلك أرباحا طائلة ،فتفرض البلدان املتقدمة اسرتاد
املنتجات اليت أدخلت فيها هذه املواد إىل أسواقها أي البلدان النامية ختسر عدة مرات ،نذكر منها:
 األوىل :استرياد مواد خطرة أنفقت عليها املاليري من الدوالرات. الثانية :األضرار البيئية املرتتبة على استخدامها بالنسبة لإلنسان واحليوان والنبات. الثالثة :اخلسارة املرتتبة على رفض الدول الصناعية دخول هذه املنتجات أسواقها. الرابعة :أن الصفات املردودة تعود ليتم استهالكها غالبا بواسطة شعوهبا املصدرة هلا.فشهدت مصدر تطبيقات لرفض الكثري من شحنات صادراهتا الزراعية البطاطس وبعض املنتجات الزراعية املصنعة
ألسباب بيئية كما أنه يف املقابل من الصعب فرض الرقابة الواجبة على كل الواردات يف اخلارج ،إذ كثري ما تعرب
سلع ال تتوفر فيها الشروط البيئية إىل داخل الدولة وتتعقد املشكلة وتصب أكثر خطورة بالنسبة للسلع الرذائية،
الزراعية واحليوانية ،غري أن البلدان املتقدمة قد تصدر مواد خطرة وسامة ،الستخدامها يف أغراض معينة مث حتظر
اسرتاد السلع اليت استخدمت فيها ومن مت تتعدد صور اخلسارة يف هذه احلاالت

 -1مصطفى راشدي شيحة ،ا تفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة ،دار الجامعية الجديدة ،االسكندرية ،مصر"،بدون طبعة ،2005 "،ص:
.111

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
كان من املفروض أن يهدف هذا االتفاق إىل ضمان احلق السيادي ألية حكومة ،ذلك بتقدمي مستوى احلماية
الصحية اليت تراه مناسبا وال يساء استخدامها ألغراض محائية وال ختلق عقبات غري الزمة للتجارة الدولية ،لكن ما
حيدث العكس متاما فقد تلجأ البلدان املتقدمة إىل اسرتاد بعض املنتجات الزراعية رغم إلراء القيود التعريفية إال أهنا
تسعى حلماية انتاجها احمللي من تلك السلع من خالل التشديد يف تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية.
والذي جيب أن ندرك ه هو أن هذا االتفاق يتوافق يف السياق العام مع ارتفاع احلواجز غري اجلمركية أمام التجارة
الدولية ،هذه األخرية سوف تكون بديال عن محايته التقليدية وبصورة جديدة ،خاصة أن بعض األعضاء يف
املنظمة أدخلت تدابري أكثر صرامة من املعايري املتبعة.
ففي الواقع يدخل هذا اال تفاق يف ترسانة من االجراءات البريوقراطية حتت غطاء الوقاية الصحية ،مما يؤدي إىل
التمييز بني املنتجني احملليني واألجانب ،هذا املوقف تتبناه الواليات املتحدة األمريكية اليت تدافع بإحلاح على
التشديد بأعماله وذلك يف العديد من املناسبات.
كما جاءت املادة  05من هذا االتفاق حتت عنوان "تقييم املخاطر أو إقرار املستوى املناسب من محاية صحة
اإلنسان أو النبات" حبيث نصت الفقرة األوىل منها "جيب على البلدان األعضاء أن تضمن اسناد تدابري محاية
صحة االنسان أو النبات إىل تقييم يتناسب مع الظروف اليت تتعرض هلا حياة أو صحة االنسان أو احليوان أو
النبات ،مع مراعاة أساليب تقييم املخاطر اليت أدعتها املنظمات الدولية املختصة باملوضوع" حيث تشكل هذه
االخرية خطرا على البلدان النامية بإتاحتها للدول حتديد معيار التحوط – أخذ االحتياطات – يف حاالت اخلطر،
فهذه املادة تفت الباب على مصراعيه أمام البلدان املتقدمة لتحكم يف هذا االتفاق ،فالبد من أن تعيد املنظمة
العاملية للتجارة التقييم العلمي الصحي هلذا االتفاق واملطابق للواقع العملي الذي يأخذ مصاحل البلدان النامية
بعني االعتبار.1
أما املدة  2/5اليت تنص "عند تقييم املخاطر على البلدان األعضاء أن تأخذ يف اعتماد األدلة العلمية املتاحة،
وعمليات وطرق االنتاج املناسبة ،وطرق املعاينة وأخذ العينات واالختبارات املناسبة ،ومدى انتشار االمراض
واآلفات احملددة ووجود املناطق اخلالية من اآلفات واالمراض واألوضاع االيكولوجية والبيئة املناسبة ،وتدابري احلجر
الصحي أو أي عالج آخر"
فقد اشرتطت هذه الفقرة األدلة العلمية للقيام بالتحوط ،يف حني تراجعت عن ذلك املادة  7/5وتساهلت مع
الدول بإعمال هذا اإلجراء حىت يف احلاالت اليت ينعدم فيها الدليل العلمي الكايف للقيام بذلك.
وما جيب أن نشري إليه أن الدول النامي ة تفتقر إىل إمكانية حتقيق املواصفات الصارمة اليت تطبقها الدول الصناعية
بشكل متزايد وعلى الرغم من اتفاقات حترير التجارة نصت على تقدمي بعض التنازالت هلا ملساعدهتا على تنفيذ
هذه االتفاقات ،هذا ما جاء صراحة يف اتفاق الصحة والصحة النباتية ،فقد نصت املادة  1/9منه على مايلي:
 -1السيد أحمد عبد الخالق ،أحمد بديع بليح ،الجات تحرير التجارة العالمية ودول العالم النامي ،الكتاب األول ،منظمة التجارة العالمية ،أثار المنافسة
الدولية ،المشكلة البيئية والتجارة العالمية ،الدار الجامعية ، ،االسكندرية ،مصر "،بدون طبعة  ،"2003ص.239 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
"توافق البلدان االعضاء على تسهيل تقدمي املساعدات الفنية للبلدان األعضاء األخرى وعلى األخص البلدان
النامية سواء يف اتفاقات رنائية أو من خالل املنظمات الدولية املناسبة ،وجيوز أن تكون هذه املساعدة يف جماالت
تكنولوجية والبحوث والبنية األساسية ،مبا يف ذلك انشاء هيئات قومية لوضع وإنفاذ اللوائ التنظيمية وجيوز أن
تتخذ هذه املساعدات شكل املشورة ،والتسهيالت االمنائية ،التربعات واملن "...
إن املتفق عليه حسب هذه املادة تقدمي املساعدات للبلدان النامية لتتمكن موائمة انتاجها للمعايري اليت تفرضها
البلدان امل تقدمة ،لكن ذلك مل ينفذ بصورة جدية وإن وجدت املساعدات حبيث ال تزيد عن  300دوالر وحوايل
 5ماليني دوالر مساعدات طوعية ،ذلك لتقدميها إىل حوايل  100دولة يف املنظمة.
أما من األشكال احلديثة لإلجراءات احلمائية اليت تتخذها البلدان املتقدمة حاليا ملنع دخول العديد من البضائع
القادمة من البلدان النامية ،فتتمثل يف املقاييس املتعلقة بطرق ترليق السلعة ومدى تطابقها مع قواعد الصحة
والبيئة ،وتعترب هذه املقاييس يف طبيعتها تقنية ،وتتخذها هذه الدول حبجة محاية املستهلك والبيئة داخل البالد
1
وبالتايل تعرقل دخول السلع البلدان النامية إليها
وعليه فإن العوملة حتمل هتديدا حلرية وسيادة البلدان النامية ،ويقصد هنا اتفاقات منظمة التجارة العاملية اليت
أصبحت هتمش دور الدولة باملعىن السياسي وتفرض قراراهتا على االقتصاد الوطين ألن االقتصاد هو سيد السياسة
وبالتايل خضوع القانون إىل السياسة وعليه نكون أمام قاعدة "إذا اختلطت القاعدة القانونية بالسياسة فقدت
مضموهنا وفحواها" وعليه فإن اتفاقات منظمة التجارة العاملية هي نوع من اهليمنة وإن قبوهلا يعين بشكل أو آخر
2

تنازل عن سيادة الدولة.

املبحث الثاين:اثار اتفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال السلع العامة

تتضمن اتفاقات منظمة التجارة العاملية العديد من تنازالت الدول مما قد جيعل سيادهتا عرضة للتقلص ،وال يقتصر

األمر على ذلك فقط بل يتعداها إىل اتفاقات تنطبق على مجيع السلع زراعية كانت أم صناعية ،تتمثل يف
اجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة من جهة ومن جهة أخرى مكافحة اإلغراق ،لدلك سنتناول يف هدا
املبحتاألرار السلبية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال تنظيم التجارة اخلارجية (املطلب األول) ،مثأرار تطبيق
اتفاقات منظمة التجارة العاملية النامية(املطلب الثاين ).
املطلب األول :اآلثار السلبية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف جمال تنظيم التجارة الدولية
يظهر تأرري اتفاقات منظمة التجارة العاملية على سيادة الدول سيما النامية من خالل اتفاق اجراءات االستثمار
املتصلة بالتجارة الدولية ،من خالل مكافحة االغراق (الفرع األول) واتفاق امللكية الفكرية واخلدمات (الفرع
الثاين).
الفرع األول :اتفاق مكافحة اإلغراق
 -1برزيق خالد ،أثار اتفاقات منظمة التجارة العالمية على سيادة الدول ،مذكرة ماجستير ،تخصص القانون الدولي العام ،كلية الحقوق ،جامعة مولود
معمري -تيزوزو -الجزائر ،سنة  ،2010ص.35-34 :
 -2محمد صفوت قابل ،الدولة النامية والعولمة ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر "بدون طبعة" ،،2004 ،ص.100 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
يعين االغراق على حنو شائع ،بأنه عملية تصدير املنتج بأسعار منخفضة جدا ومن الناحية الفنية يقال بانه إغراق
املنتج من قبل املصدر ،وذلك ما إذا كان السعر التصديري لذلك املنتج أدى من السعر الذي تباع به سلعة
مشاهبة يف الدولة املصد رة ويعترب اإلغراق بأنه ممارسة جتارية غري عادلة ،حيث أهنا تؤرر بالسلب على الوضع
العادي للمنافسة ،و احينا يستخدم االغراق كممارسة سلبية على القضاء على املنافسة.
ولتطبق رسوم مكافحة االغراق من قبل الدولة املستوردة جيب أن يكون هناك إغراق وفق أحكام االتفاق بشأن
1
تطبيق املادة السادسة من اجلات  94وذلك بتوفر الشروط التالية:
 -1يتحقق االغراق طبقا لالتفاق إذا كانت السلعة تباع بأقل من قيمتها الطبيعية ويكون ذلك اختالف سعر
السلعة يف الدولة املستوردة عن سعر السلعة ممارلة يف الدولة املصدرة فإن مل توجد سلعة ممارلة يف الدولة املصدرة أو
تعدر إجراء مقارنة سليمة ،فيقاس سعر السلعة حمل التحقيق بسعر سلعة ممارلة يف دولة رالثة مناسبة ،وال عربة بنية
املصدر من ختفيض السعر يف حتقيق اإلغراق من عدمه.
 -2كذلك أنه جيب تطبيق رسوم مكافحة اإلغراق أن يرتتب على اإلغراق ضرر مادي للصناعة احمللية للدولة أو
هتديدا حبدوث ضرر مادي أو تأخري يف إقامة صناعة حملية يف الدولة املستوردة واإلغراق الضار إذا جتاوز حجم
الواردات  %3من امجايل واردات الدولة من نفس السلعة وأيضا إذا جتاوز  % 2من سعر تصدير املنتج.
 -3الشرط األخري هو إقامة عالقة سببية بني الواردات املررقة والضرر الذي حل بالصناعة احمللية ،ومبعىن آخر أن
الضرر الذي حلق بالصناعة احمللية من خالل املعايري السابقة نشأ نتيجة زيادة الواردات املررقة وما سببته من تأرري
يف األسعار وليس نتيجة عوامل أخرى.
وقد بني االتفاق شروط البدء يف التحقيق يف وجود إغراق ،وسلطة اجلهات املعينة يف الدولة املستوردة أرناء
التحقيق ،وكيفية مجع األدلة وما النتائج املرتتبة يف حالة اكتشاف اإلغراق ،وأعطى االتفاق للدولة املستوردة حق
فرض تدابري لوقف االغراق يف حالة حتقيقه ،وهو أمر مرتوك للدولة املستوردة إن شاءت طبقته وإن شاءت امتنعت
عن تطبيقه ،كم ا أن للدولة املستوردة احلرية يف أن حتدد مقدار هذه الرسوم شرط أن ال يتعدى هامش اإلغراق،
2
كما من االتفاق املصدر وسيلة لوقف تطبيق تلك التدابري.
واالخطر من ذلك جتد الدولة نفسها مضطرة إلجراء تريريات يف السلطة القضائية ،حبيث أوجب االتفاق على
الدول االعضاء أن تق يم حماكم قضائية أو إدارية أو حتكيم أو إجراءات يكون من اختصاصها املراجعة السريعة
للتدابري اإلدارية املتعلقة بتحديد النهائي لرسوم مقاومة اإلغراق.
والبلدان املتقدمة تعي أنه من الصعب جدا على البلدان النامية أن حتقق كل هذه الشروط املطلوبة منها ،فنقص
اخلربة ونقص االمكانيات حيوالن دون التحقيق الفعال هلذه الشروط ،وبالتايل هي املتضررة األكرب من هذا االتفاق
وذلك لعدم امكانية اجياد احلجج الالزمة لالحتجاج هبا جراء إغراق أسواقها حيث قرر أنه من األمور املسلم هبا
 -1دادي عدوان ناصر ،منتاوي محمد ،الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ،أسباب االنضمام والنتائج المرتقية ومعالجتها ،دار المحمدية العامة،
الجزائر" ،بدون طبعة "،سنة  ،2003ص.77 :
 -2برزيق خالد ،مرجع سابق ،ص.58-57 :
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على الدول األعضاء املتقدمة أن تويل اهتماما خاصا لوضع البلدان النامية األعضاء ،وذلك عند حبثها تطبيق
تدابري مكافحة اإلغراق مبقتضى هذا االتفاق.
غري أنه يالحظ على هذا النص اليفرض على البلدان املتقدمة أي التزام قانوين اجتاه البلدان النامية األعضاء يف
هذا االتفاق ،األمر الذي دعى البعض إىل القول أن املادة  15من االتفاق بال معىن ،وعليه فإن تطبيق رسوم
مقاومة اإلغراق من قبل الدول الصناعية على سلع واردة من الدول الفقرية سيؤدي إىل عدم رواج هذه السلع يف
األسواق احمللية هلذه األخرية ذلك لتفاوت جودة منتجاهتا ونظرهتا املتقدمة وبالتايل خسارهتا ألسواق البلدان
املتقدمة ،ومن مت خسارهتا لنصيبها من جتارهتا الدولية مما يؤرر على تنميتها االقتصادية.
وما يتبني لنا مرة أخرى أن هذا االتفاق جاء ليخدم البلدان املتقدمة اقتصاديا ،هو أنه يف عام  1997مت إبالغ
املنظمة العاملية للتجارة عن  239حالة إغراق ،منها  143حالة ضد البلدان النامية ،وكانت معظم إجراءات
1
مكافحة اإلغراق يف قطاعات مثل (املعادن ،مشروبات ،وسلع غذائية).
ومن بني القضايا اهلامة يف هذا الصدد جاءت كعادة خلدمة مصاحل البلدان املتقدمة املهيمنة على هذا االتفاق
نذكر مايلي:
 -1قضية نزاع القطن :أصدرت املنظمة العاملية للتجارة يف  2004قرار هيئتها حول نزاع الربازيل مع الواليات
املتحدة األمريكية بشأن املساعدات األخرية لزراعة القطن فيها ،وباالستماع إىل األدلة اليت قدمتها "بنني وتشاد"
كطرف رالث يف القضية فقد وجدت اهليئة أن مساعدات القطن األمريكية تؤرر تأرريا خمفضا للسعر مما يسبب
أذى مسبق ليس للربازيل فقط بل ملصدري القطن اآلخرينأيضا ،ففي احلقيقة أن دول غرب إفريقيا هي االكثر
تضررا من مساعدات القطن األمريكية ،حيث يعتمد  10مليون إنسان على القطن يف معيشتهم لكن جوهر
القضية هو الواليات املتحدة األمريكية تنتهك تعهداهتا أمام منظمة التجارة العاملية ،من خالل دفعها مساعدات
تشجيع املفرط للقطن والذي بدوره سيقود إىل إغراق األسواق العاملية بإنتاج إضايف وخيفض بذلك السعر العاملي
هلذه السلعة.
ونتيجة هلذا احلكم فقد أصبحت الواليات املتحدة األمريكية ملزمة قانونا بإيقاف املساعدات الزائدة عن التزاماهتا
يف املنظمة ،الحقا قالت الربازيل بأن الواليات املتحدة جتاوزت تاريخ  21جويلية  ،2005وهو املوعد النهائي
للتجاوب مع قرار املنظمة يف مارس  ،2005مطالبة رمسيا بفرض عقوبات على الواليات املتحدة االمريكية ،وعلى
العكس طلبت هذه االخرية رمسيا من هيئة فض النزاعات يف املنظمة أن حتكم يف نزاع القطن بينها وبني الربازيل
2
معللة ذلك بأن نوع وكمية العقوبات اليت تطلبها الربازيل غري مالئمة.

 -1محمد صفوت قابل" ،أثار تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة السلع" مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقات منظمة
التجارة العالمية.www.ameinfo.com/ar.22027.htme 2015 ،
 -2ببيلي محمود ،مكافحة اإلغراق (الموقف ،المفاوضات ،أهميته بالنسبة لسوريا) ،منشورات المركز الوطني للسياسات الزراعية ،دمشق ،العدد 05
 ،2006 ،ص.06 :
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 -2قضية الروبيال :من بني القضايا اليت تبني لنا سيطرة البلدان املتقدمة على هذا االتفاق سواء بصفتها مصدرة
أو مستوردة ،نذكر هذه القضية الذي قدم فيها احتاد الروبيال اجلنويب جمموعة من مزارعي الروبيال ومصنعيه يف
الواليات املتحدة االمريكية يف مارس  2003شكوى ضد اإلغراق إىل هيئة املعامالت التجارية الدولية األمريكية
مدعيا :أن الربازيل والصني واإلكوادور واهلند وتايالند والفيتنام ،تقوم بإغراق السوق األمريكية بالروبيال غري املصنع
بقيمة تقريبية تقارب  2.4بليون دوالر ،ويقول االحتاد استثمار منظمات مثل :البنك الدويل وغريه يف املساعدات
لبناء صناعة تصدرية يف بعض هذه البلدان قد اعترب على أنه انتج مساعدات غري عادلة هلذه الشعوب املصدرة
للروبيال.
ويف مارس  2004رفعت الواليات املتحدة األمريكية دعوى تفيد أن الربازيل واإلكوادور وتيالند واهلند كانت تقوم
بإغراق السوق بأسعار غري عادلة ،مثرية زراعا حمتدما حول األطعمة البحرية ،لكن اإلكوادور طلبت يف جوان
 2006من جهاز فض النزاعات يف املنظمة انشاء هيئة حتقيق يف شرعية االجراءات األمريكية املتعلقة بالروبيال
امل ستورد من اإلكوادور إىل األسواق األمريكية وقالت أن إجراءات التصدير تؤرر سلبا على صناعة الروبيال يف
اإلكوادور اليت متثل  %10من الصادرات عام  2005وقد استجاب جهاز فض النزاعات لطلب اإلكوادور،
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وأربت أن االجراءات اليت تقوم هبا الواليات املتحدة جمحفة يف حق اإلكوادور ومبالغ فيها.
إذا أخذنا بعني االعتبار اخلالفات الكبرية يف املوارد املتاحة لكل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية فإن من
الواض أن عملية التأكد من مواجهة اإلغراق تكون يف أغلب األحيان موجهة هلذه األخرية واليت تواجه عقبات
ومشكالت سواء بصفتها شاكية أو مشكو ضدها.
الفرع الثاين :اتفاق امللكية الفكرية واخلدمات
 -1اتفاق امللكية الفكرية :لقد عرض موضوع حقوق امللكية الفكرية يف جولة األورجواي ،وصاغت البلدان
املتقدمة كل بنوده ،اليت فرضتها على منظمة التجارة العاملية انطالقا من اهتام البلدان النامية من اهنا ال تساهم يف
متويل البحوث العلمية واليت تستفيد هذه االخرية من االخرتاعات واالبتكارات ،دون أن تتحمل تكلفة ذلك فمن
الوهلة االوىل يتجلى لنا أن سيادة البلدان الضعيفة تكون عرضة لتقزمي ال حمالة يف هذا االتفاق ،والبداية تكون من
الناحية التشريعية ،حيث يفرض أعباء تشريعية جديدة على البلدان اليت ال تتوفر لديها تشريعات يف جمال محاية
امللكية الفكرية أو ال تتماشى تشريعاته مع أحكامه.
فاجلزائر مثال وجدت نفسها مضطرة إىل إصدار العديد من القوانني يف هذا الصدد وتتمثل يف:
-1

األمر رقم  06-03املؤرخ يف  19مجادى األوىل  1424املوافق  19جويلية  2003املتعلق
بالعالمات.
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 -1بيبلي محمود ،المرجع السابق ،ص.07 :
-2الجريدة الرسمية عدد 67الصادرة في نوفمبر .2003
.
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األمر رقم  07-03املؤرخ يف  19مجادى األوىل املوافق  19جويلية  2003املتعلق برباءة
1

االخرتاع.
-3

األمر رقم  08-03املؤرخ يف  19مجادى األوىل املوافق  19جويلية  2003املتعلق حبماية
التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة

-4
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كل هذه التعديالت اليت أدخلت على الرتسانة القانونية املتعلقة بامللكية الفكرية هتدف باألساس إىل
تكييف القوانني اجلزائرية مع أحكام هذا االتفاق حتسبا إىل انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة.

فنالحظ تقلص وتراجع فكرة السيادة الوطنية عندم تصب لزاما على الكثري من البلدان النامية أن تعيد النظر حىت
يف تشريعاهتا الوطنية ،إذا تعارضت مع اتفاق وختدم باألساس املصاحل االقتصادية الكربى لشركات االدوية العمالقة
يف الررب.
فإن البلدان املتقدمة ال ترتك مناسبة إال واسترلتها ملمارسة كافة الضروط على البلدان النامية الستدراجها إىل
تطبيق معايري محاية أعلى على خمتلف اجملاالت.
ففي جمال الصحة فحسب املادة  31من االتفاق "التصري باالستخدام دون موافقة حامل الرباءة وذلك يف حالة
ال طوارئ الوطنية هي مؤقتة" فمن الوهلة االوىل يظهر هذا يف صاحل البلدان النامية ،لكن تطبيقه على أرض الواقع
يشهد صعوبات كبرية والقضية الربازيلية تسلط الضوء على الصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ املادة  31من
االتفاق ،حيث أعلن وزير صحتها "خوسيه سريا" أن بالده ختطط إللراء براءة االخرتاع لعقار رئيس ضد اإليدز
من انتاج شركة (مريك) ،بسبب ارتفاع متنه واحتياج املرضى له ،يف رد سريع وعملي على هذا التصري  ،اعلن
مسؤول يف مكتب التمثيل التجاري األمريكي أن شكوى هبذا اخلصوص يف طريقها إىل املنظمة ،واعتربت واشنطن
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أن هذا يعد متيزا ضد البضائع االجنبية حبسب ما ورد يف نص الشكوى
فال بد من اإلشارة هنا وبكل حيادية وموضوعية أن إصرار الدول الصناعية أرناء جولة االورجواي عل إدراج هذه
احلقوق ضمن االتفاقات املتعددة االطراف كان نتيجة ضروط مارستها شركات االدوية العمالقة ،لذا فال عجب
أن هذه الدول مل ترى يف هذا االتفاق سوى وسيلة لتحويل املزيد من دخلها إىل البلدان املتقدمة من خالل
التكلفة االعلى لرباءات االخرتاع وتقوية نفوذ الشركات املتعددة اجلنسيات يف جمال احتكار التكنولوجيا املتطورة،
كما أن تطوير احلياة الرباءة من  17سنة إىل  20سنة تفضيال للبلدان املتقدمة على البلدان النامية الن تطويل
املدة عوضا من تقصريها سيرتك أرار سلبية على سرعة نقل التكنولوجيا املتطورة وبالتايل زيادة تكلفة إنتاج السلع
واخلدمات.
-1الجريدة الرسمية عدد  67الصادرة في نوفمبر 2003
-2الجريدة الرسمية عدد  67الصادرة في نوفمبر 2003
 -3لشعب محفوظ ،المنظمة العالمية للتجارة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة السابعة ،2006 ،ص.74 :
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إن لالتفاق تأرري كبري على السيادة الرذائية للبلدان النامية حيث مع توسع صناعة التكنولوجيا احليوية ،أصرت
ال شركات املتعددة اجلنسيات بفضل الدول املالكة هلا أن يقر االتفاق محاية االصناف الزراعية املستنبطة بأساليب
اهلندسة الورارية ،على طريق هتجني النبات ،طبقا هلذه احلماية فإن املزارعني يف البلدان يف البلدان النامية الذين
جنحوا يف حتسني وزيادة انتاجهم ودخلهم باستخدا م البدور املهجنة عالية اجلودة لن يتمكنوا بعد تطبيق أحكامه
من ذلك االستخدام ،حيث أصب من احملظور عليهم إعادة انتاج الشتول الناجتة عن البدور اخلاضعة للحماية إال
مبوافقة صاحب الرباءة واليت تطلب أسعارا مرتفعة ملنحها.
كما جيب ان نشري أن العديد من االكتشافات يف جمال اهلندسة الورارية ،كانت مصدر األصول الورارية هلا العديد
من النباتات واليت تتوطن البلدان النامية خاصة املدارية منها ،واحلقيقة أن هذه االكتشافات ما كانت لتتم لوال
املعلومات الشعبية عن استعماالهتا ،وهناك العديد من الطرق الزراعية واملعلومات عن مبيدات احلشرات واألعشاب
الضارة اليت يعرفها الفالحون يف هذه البلدان هي قدمت العديد من براءات االخرتاع اليت متلكها الشركات املتعددة
اجلنسيات ،من هنا نالحظ عملية استنزاف الثروات الطبيعية للبلدان النامية واملساس بسيادهتا ،فلم يقدم االتفاق
احلماية يف هذا اجملال "الثروات الطبيعية االصلية" مما جعله خيدم صراحة شركات البلدان املتقدمة دون منازع.
فكيف يأيت للبلدان النامية يف ظل هذا االتفاق الذي فيه اختالل التوازن فيه لصاحل البلدان املتقدمة األعضاء ذات
مستويات تكنولوجيا املرتفعة واملتخصصة تفوق القدرات يف املصلحة واملنفعة اليت تقوم عليها املنظمة ،فإنه بات
واضحا يف ظل هذا االتفاق بينما تتحمل البلدان النامية أعباء النظام الصارم حلماية حقوق امللكية ،جتين البلدان
املتقدمة فوائده وإعاقة البلدان النامية من احلصول على ابسط حقوقها يف مالحقة التقدم العلمي يف خمتلف
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اجملاالت.

 -2االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات

لقد اشتمل اإلطار القانوين للجات على رالرة أدوات قانونية خمتلفة عبارة عن  32مادة و  8مالحق و  8قرارات
وزارية باإلضافة إىل وريقة التفاهم.
فيحدد اجلزء األول من االتفاق املقصود بالتجارة يف اخلدمات باالستناد إىل منط تأدية اخلدمة ،قد تأخذ شكل
انتقال اخلدمة ذاهتا من الدولة املورد إىل دولة املستفيد كما يف خدمات البنوك وشركات التامني وانتقال مستهلك
للخدمة من بلد إىل بلد تقدمي اخلدمة كما يف حالة السياحة أو انتقال مشروع "املؤدي للخدمة" إىل البلد املستفيد
كما يف حالة إنشاء شركات أو فروع هلا وانتقال مواطين دولة ما ألداء اخلدمة يف دولة اخرى.
ويتضمن اجلزء الثاين من االتفاق ،االلتزامات والضوابط العامة لتجارة اخلدمات ومن امهها االلتزام مببدأ تعميم
معاملة الدول األكثر رعاية ،وكذلك االلتزام بالشفافية حيث تتعهد كل دولة بنشر كل القوانني والقرارات ذات

 -1قابل محمد صفوت ،مرجع سابق ،ص.214 :
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الصلة بتنفيذ هذا االتفاق ولقد تضمنت املادة  04من هذا االتفاق تسهيالت لزيادة مشاركة البلدان النامية يف
التجارة الدولية للخدمات من خالل التفاوض بني االعضاء ،كما جييز االتفاق للدول األعضاء الدخول يف
التكامل االقتصادي لتحرير التجارة للخدمات داخل إقليم معني وحتقيق التكامل بني أسواق العمل فيها ،وفيما
يتعلق بفرض النفاذ ،فيرتك لكل دولة اختيار ما تراه من القطاعات لفت أسواقها مع االلتزام بان تكون املعاملة اليت
متن ملورد اخلدمات ال تقل امتيازا عن ما هو حمدد يف التزامات وشروط تعلنها الدولة وال جيوز للدول االعضاء
تق ييد عدد موردي اخلدمة االجانب سواء اكان ذلك يف صورة حصص كمية أو غريها ،كما جيب أن تلتزم الدولة
مبعاملة موردي اخلدمة وكذلك اخلدمات االجنبية واحمللية على قدم املساواة وبال متييز ضد االجانب تطبيقا ملبدأ
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املعاملة القومية.
خيلق هذا االتفاق على البلدان النامية صعوبة كبرية ،وتشعر خبطر حقيقي من جراء تسارع إجراءات حترير التجارة
يف هذا اجملال إذ أن الدول الكربى تكاد حتتكر قطاع اخلدمة العاملية بنسبة  %97من براءات االخرتاع العاملية،
كما أن هذه الدول تسيطر على قطاع اخلدمات االتصاالت واخلدمات املالية والبنوك ،ويف املقابل يوجد هناك يف
البلدان النامية قطاع خدمات ضعيف ال يقوى على الوقوف يف وجه املنافسة القادمة من الدول الكربى يف حترير
هذا القطاع ،مما جيعل سيادهتا الداخلية عرضة للتقليص واالحنصار.
فبخصوص االلتزامات العامة يف االتفاق – التدابري الطارئة للوقاية والدعم يف قطاع اخلدمات – بدأت املفاوضات
بشأهنا يف اوت  1996ومل يتوصلوا إىل اتفاق بشأهنا واستمر اخلالف حول املوضوع إىل غاية  2000فالبلدان
النامية ترى بضرورة الوقاية يف حني نظريهتا املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية عكس ذلك مشككة
يف تعامل البلدان النامية مع هذا ا إلجراء ،وبالتايل مل يصل إىل اتفاق بشأنه إىل يومنا هذا وكذلك بالنسبة للدعم،
حيث ال تزال البلدان املتقدمة تدعم جتارة اخلدمات بأموال جد ضخمة ،وعليه توفري كل اإلمكانيات لشركاهتا
العمالقة لرزو أسواق خدمات البلدان النامية وبالتايل ضرب عرض احلائط ما جاء به االتفاق بشأن املفاوضات يف
هذا الشأن.
إن هذا االتفاق يضرب سيادة الدول يف وضع سياستها االجتماعية ضرب احلائط لتحسني معيشة شعبها ،حيث
من الصعب العثور على حكومة من حكومات البلدان النامية تكون هي املورد الوحيد ألية خدمة عامة ،فخدمات
الصحة والتعليم توفرها مؤسسات من الق طاعني العا م و اخلاص تسبب تترري باستمرار ،هذا يعين أنه أية حكومة
توفر خدمة ستكون على تنافس مع مؤسسات خاصة ما يفس اجملال أمام الطعن والرد االنتقامي خالل نظام
تسوية املنازعات يف املنظمة العاملية للتجارة ،وجهة أخرى فإن اخلصخصة السريعة وإضفاء الصفة التجارية
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للخدمات الصحية ،ميكن أن تكون ضارة بالتنمية البشرية بشكل خاص.

 -1برزيق خالد ،مرجع سابق ،ص.67-66 :
 -2السن عادل عبد العزيز ،مستقبل تحرير التجارة في السلع الزراعية في اتفاق الزراعة ومفاوضات جولة الدوحة (الفرص والتحديات) ،منشورات
المنظمة العربية إلدارة االعمال ، ،الجمهورية اليمنية"،بدون طبعة " ،2009 ،ص.126-125 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
كما ان هلذا االتفاق تأرري كبري على اخلدمات املالية لدى البلدان النامية حيث جيد من السيادة الوطنية يف جمال
السياسة املالية ففي األغلب استعملت مبادئ املعاملة الوطنية والدولة األوىل بالرعاية لصاحل الشركات املالية
األجنبية اليت متتلك القوة املالية االكرب ،وتكنولوجيا املعلومات اكثر تطوران واقتصاديات حبجم أكرب من الشركات
املالية احمللية يف البلدان النامية ،كما أهنا متتلك القدرة على التحرك داخل الدول بينها وبني الدول األخرى ،ويف
ظل أحكام االتفاق الذي يف رض ضروطا على الدول إلزالة القيود التنظيمية اليت تتحكم يف األسواق املالية ،فال
تستطيع الدول الضعيفة اليت قدمت التزامات يف هذا القطاع محاية صناعتها املصرفية من خالل إعفاءات ضريبية
مؤقتة وامتان ودعم أسعار الفائدة ،هذا من شانه أن ينقص من فرص بناء القدرات لدى املؤسسات املالية لتوفري
االئتمان الطويل األجل لدعم الشركات اليت تولد فرص عمل جديدة ،فضال عن وضع أدوات مالية جديدة
للمؤسسات الصررية واملتوسطة.
أرار هذا االتفاق يف شقه املايل خماوف كبرية لدى رجال القانون الدويل من حيث اآلرار اليت يرتبها على مبدأ
السيادة وعلى النظام الدويل ككل ،فتحرير حركة رؤوس االموال عرب العامل تقوم كما بني ذلك الدارسون على
قاعدة رالرية تعرف باسم الداالت الثالرية وهي:
 -1عدم قابلية هذه احلركة للحصر.
-2

عدم قابلية هذه احلركة للتنظيم.

-3

عدم قابلية هذه احلركة للتوسط.

وهبذا فرن هذا االتفاق يف شقه املايل يتجاهل كليا مبدأ السيادة الوطنية بواسطة حركة الرأمسال وجيرب الدول على
اخلضوع والتكيف مع السياسات املالية اليت متليها البورصات والبنوك والشركات العاملية.
املطلب الثاين :أثار تطبيق االتفاقات على البلدان النامية

إن تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العاملية له انعكاسات اجيابية خاصة البلدان املتقدمة ،وله انعكاسات سلبية
بالنسبة للبلدان النامية وهذا ما سنبينه يف هذا املطلب حيث سنتناول دراسة اآلرار اإلجيابية لتطبيق االتفاقات

على البلدان النامية (الفرع األول ) ،مث اآلرار السلبية لتطبيق االتفاقات على البلدان النامية(الفرع الثاين ).
الفرع األول :اآلثار اإلجيابية لتطبيق االتفاقات على البلدان النامية
ميكن القول بصفة عامة أن ختفيف احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية ستؤدي إىل زيادة وحجم التبادل الدويل ،ومن
مت زيادة وانتعاش حركة وحجم االنتاج القوميني يف معظم بلدان العامل والسيما البلدان املتقدمة الصناعية اليت تعاين
يف الوقت الراهن من كساد وركود حادين ،وهذا معناه تنشيط االقتصاد العاملي وخروج البالد الصناعية من حالة
الكساد اليت تعاين منها منذ بداية التسعينات مما يعود باخلري على البلدان النامية ،ذلك أنه من املعروف أم مستورد
النشاط االقتصادي يف البالد الصناعية يعترب من أهم عوامل زيادة الطلب ،صادرات البلدان النامية ،كلما زادت
معدالت النمو يف األوىل زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية.

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
وكذلك امكانية زيادة نفاذ صادرات البلدان النامية إىل أسواق الدول املتقدمة انطوت االتفاقية األخرية على عدد
من اإلجراءات سوف تتبع إمكانية أكرب نسبيا لصادرات الدول النامية من سلع الذي تتمتع فيها مبزايا نسبية
واضحة يف النفاذ إىل األسواق الدول الصناعية واملتقدمة تدرجييا مثل إلراء التدرجيي للدعم املقدم من الدول
الصناعية املتقدمة إىل منتجيها الزراعيني احملليني واإللراء التدرجيي حلصص وارداهتا من املنسوجات واملالبس
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اجلاهزة.
وعلى الرغم من أمال الدول النامية يف جتارة عاملية أكثر حتررا مل تتحقق بالكامل يف االتفاقية االخرية ،إال أهنا
حصلت على التزام من الدول املتقدمة بالسعي حنو التحرير التدرجيي بإلراء حصص تصدير خالل فرتة ترتاوح بني
 10-06سنوات األمر الذي يتي هلا إمكانية أكرب يف النفاذ يف أسواق الدول املتقدمة الصناعية ومن مت زيادة
صادراهتا ،وإن كان سوف يقلل من ذلك وجود آلية حتد من إمكانية الدول املتقدمة الصناعية يف استخدام
اإلجراءات الرمادية.
انطوت االتفاقية األخرية على بعض البنود اليت تستعمل على انتعاش االنتاج احمللي ومنها:
 ختفيض الرسوم اجلمركية على احتياجات الدول النامية من السلع األساسية ومستلزمات اإلنتاج تؤدي إىلختفيض أعباء وتكاليف االنتاج احمللي ،وختفيض معدالت التضخم الناشئ عن التكلفة ومن مت استقرار املستوى
العام لألسعار ،وكذلك زيادة االنتاج يف تلك الدول ،وقد يكون إلراء الدغم للمنتجني الزراعيني يف الدولة
الصناعية أرر اجيايب على انتعاش بعض املنتجات الزراعية يف الدول النامية اليت تقوم باسرتادها من الدول املتقدمة
وعلى األخص احلبوب واللحوم ،ومنتجات األلبان وهذا بنسب ترتاوح بني  %4و  %10حيث أن ارتفاع تلك
السلع املستوردة من الدول املتقدمة نتيجة إلراء الدعم تدرجييا قد يؤدي إىل زيادة رحبية تلك املنتجات حمليا.
كما أن حترير التجارة يف اخلدمات ستتي للدول النامية احلصول على التكنولوجيا احلديثة يف جماالت عديدة مثل
خدمات املكاتب االستشارية ،ذلك أن اخنفاض تكلفة العمالة يف الدول النامية ستؤدي باملكاتب االستشارية
العاملية إىل االستعانة هبم وتدريبهم.
 زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف الدول النامية ،فاتفاقية اجلات ستؤدي إىل زيادة املنافسة يف األسواق العاملية ،فعادةما يؤدي العمل يف ظروف تنافسية إىل زيادة الكفاءة وهذا على درجة عالية من االمهية بالنسبة للمشروعات يف
2

الدول النامية حىت تستطيع االحتفاظ بسوقها احمللي واحلصول على حصة من األسواق اخلارجية.
الفرع الثاين :اآلثار السلبية لتطبيق االتفاقات على البلدان النامية

الشك أن اتفاق اجلات ه و اتفاق االغنياء والبلدان النامية ،ويف هذا اجملال تعترب تابعة وقابلة ملا يصدر عن
األغنياء ،قد ذكرت صحيفة "وول سرتيت جورنال "على لسان حمررها "لورنس أنفراسيا" مصورا حال البلدان
النامية :لقد كانوا وعلى مدى أسابيع ينتظرون يف اخلارج ويرتقبون ما جيري يف الداخل ذلك يف الوقت الذي
 -1عبد العظيم حمدي ،الجات والتحديات أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، ،القاهرة "،بدون طبعة  ،"1996ص.39 :
 -2عبد العظيم حمدي ،المرجع السابق ،ص.42-40 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
يتفاوض فيه املسؤول األمريكيون واألوربيون بشأن ما حيصل على جزء من الكعكة اخلاصة بالتجارة العاملية ،فقد
كانت البلدان النامية تستررب ما تبقى هلا.
وبسبب الضعف اهليكلي للبلدان النامية يف جمال الثروة والقوة إذ ال يزيد حجم جتارهتا عن  %27من التجارة
العاملية ،فهي دائم اخلاسر األكرب ،ففي جمال السلع الزراعية واملنسوجات سوف تواجه هذه البالد حجما أقل من
الوسائل اجلمركية على صادراهتا املتواضعة ،ومقابل ذلك سوف يطلب منها فت املزيد من أسواقها يف جمال
االستثمار والتسويق واخلدمات والسلع الزراعية األوربية واالمريكية ،االمر الذي يقلل من مقدرهتا على التنافس،
مقابل هذا السبيل من التدخل االقتصادي اخلارجي.
إن فرتة ما بعد األورجواي يف االقتصاد العاملي تعين فت املزيد من األسواق يف العامل الثالث أمام االنتاج األوريب
واالمريكي ،مما يزيد أكثر من تبعية اقتصاد البلدان النامية القتصاديات أوربا و أمريكا.
وميكن رصد بعض اآلرار السلبية التفاقية اجلات األخرية على الدول النامية .
 االلراء التدرجيي للدعم املقدم للمنتجني الزراعيني يف الدول الصناعية سيؤدي إىل ترريات يف البنية اجلررافيةللعرض السيما بعد أن مت حتويل القيود الكمية املفروضة على الواردات من السلع الزراعية إىل قيود سريعة ذلك أن
احلماية الزراعية كانت تعتمد إىل حد كبري على القيود غري التعريفية.
وعليه ستزداد مشاكل الدول املتخلفة من هذه االتفاقية ،ذلك ألن سعر املنتوجات الناتج عن إلراء الدعم من
جهة والتنافس االوريب واألمريكي على كسب األسواق وتقسيمها ،مما يؤدي إىل تدهور شروط التبادل الذي
تتحمل عبأه الدول املتخلفة ،اليت تعاين التبعية الرذائية ،وهذا ما يهدد موازين مدفوعاهتا وينبأ بزيادة اختالهلا يف
السنوات القادمة ،ما يفس اجملال أمام تدخل صندوق النقد الدويل.
 لقد حاولت الدول ا ملتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر اخلدمات اليت يقصد هبااخلدمات املصرفية والتامني وسوق املال ،والنقل الربي والبحري واجلوي ،واملقاوالت والسياحة والعمالة املتنقلة أو
املهاجرة ،إال أن هذه االخرية رفضت التفاوض يف هذا املوضوع والتزمت بتوفري حقوق املقيمني هبا فقط.
وهذا ما يعد تقييد لتصدير العمالة األجنبية اليت تعتمد عليها الدول املتخلفة كإحدى املصادر الرئيسية لزيادة
دخلها القومي.
 إقرار اجلات احلماية على امللكية الفكرية الذي ميثل مجع رالث مؤسسات يف هذا اجملال ،والذي يعد يف الواقعقيدا يعوق الدول املتخلفة على التطور ،وهي تعد مبثابة رسالة رمزية موجهة هلذه الدول مفادها أن عنصر تكرار
املعجزة اليبانية ومعجزة شرق آسيا قد انتهى وال ميكن تكراره.
 قد يؤدي االخنفاض التدرجيي يف الرسوم اجلمركية إىل عجز أو زيادة املوازنة العامة املتزايدة مما يؤدي زيادةالضرائب وفرض ضرائب أو رسوم جديدة على األفراد واملشروعات مما يؤدي إىل آرار سلبية تكلفة االنتاج.

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
 بعض البلدان السائرة يف طريق النمو ليس هلم مكان يف مقر املنظمة والميكن هلم التفاوض ،عددهم  28بلدمنهم ،يلز ،البنني ،بوتسوانا ،بوركينافاسو ،دومنيك ،غينيا بساو ،جزر السلمون ،مالوي ...
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خامتة

إذا كان البعض يرى أن منظمة التجارة العاملية قد جنحت يف أهدافها ،فإن هذا النجاح قد اقتصر على جمموعة من
الدول دون غريها ،وذلك نتيجة عبء البلدان املتقدمة هبذه االتفاقات وحرصا على حتقيق أقصى استفادة ممكنة

من حترير التجارة العاملية وجتاهل مصاحل البلدان النامية ،وعدم التزامها بتقدمي املساعدات الفنية واملالية اليت تعهدت
هبا لتمكني هذه األخرية من االندماج يف النظام التجاري العاملي.
إن قرار انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية يدخل يف إطار اإلصالحات االقتصادية وألنه يسم بتصحي
االقتصاد الوطين من خالل إرساء قواعد وأسس النظام االقتصادي العاملي ،وعليه فإن النتائج اإلجيابية اليت هتدف
إىل حتقيقها من وراء االنضمام إىل املنظمة قد تكون أكثر من سلبية خاصة على املدى الطويل  ،وألن اجلزائر تتوفر
على مقومات التطور والتحسن االقتصادي  ،ومبا أن اكتساب العضوية يف املنظمة يتم عن طريق املفاوضات فإن
الدول النامية اليت ترغب يف احلصول على العضوية يف هذه املنظمة تواجهها العديد من الصعوبات والعراقيل من
قبل الدول املتقدمة هبدف تقدمي املزيد من التنازالت اليت تكون يف غالب األحيان يف صاحل الدول املتقدمة.
فمفهوم املعاملة اخلاصة والتميزية اليت تزينت هبا هذه االتفاقات جيب أن تقوم على مساعدة البلدان النامية ،يف رفع
قدرهتا التنافسية على مجيع األصعدة الدولية ،ففي اإلطار جاءت خريطة الطريق اليت قدمها األمني العام للمنظمة
العاملية للتجارة " باسكال المي " بشأن دع م التجارة و اليت متثل مرجعات دعم التجارة الوطنية واإلقليمية يف
إفريقيا ،وأمريكا الالتينية والكارييب وآسيا ومنطقة احمليط اهلادي ،وقد حصلت على الضوء األخضر من االحتاد
األورويب والصني والواليات املتحدة األمريكية وغريها يف االجتماع املتعلق بالتجارة و التنمية ،لكن كالعادة
التطبيقات على أرض الواقع تبقى شحيحة جدا.
إن من املفروض أن اإلنقاص من السيادة ميكن أن يربز على أنه أمر ضروري ،فزوال بعض السيادة أو زوال مقدار
ضئيل منها ال يعين أنه جيب عدم القبول بأية معاهدة بل التخلي على بعض السيادة ،من خالل الدخول يف

 -1بن موسى كمال ،مرجع سابق ،ص.158 :

النظام الق انوني لمنظمة التجارة العالية
املعاهدات يكون ضروريا إذا كان باإلمكان حتقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية هامة ،وهذا ال ينطبق على
البلدان النامية بتاتا يف ظل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.
ومن خالل الدراسة توصلت اىل بعض النتائج أمهها :
ـ رغم حمدودية اجلات يف تعامالهتا منذ  1947إال أهنا حققت نتائج معتربة يف إدارة النظام التجاري الدويل
مقارنة باملنظمات األخرى طوال فرتة نشاطها إىل غاية .1994
ـ هناك جماالت أخذت هبا اتفاقيات اجلات ال يوجد فيها تكافؤ بني الدول املتقدمة والدول النامية ،وحتديدا يف
جمال التكنولوجيا.
ـ إن املنظمة العاملية تُعد الوحيدة اليت ال تشرتط شروطا حمددة واضحة لالنضمام بل يتم ذلك عن طريق
مفاوضات بني الدول الراغبة يف احلصول على العضوية والدول األعضاء فيها.
ـ يُعد ملف انضمام اجلزائر إىل املنظمة من أغرب امللفات  ،فمنذ إنشاء املنظمة واجلزائر تسعى لالنضمام إليها
دون جدوى  ،واألدهى واألم ــر من ذلك أن اقتصادها ريعــي يعتمد على الراز والنفط وهو رهني باإليرادات
النفطية يتأرر سلبا بالصدمات اليت تنشأ عن الترريات اليت تطرأ على أسعار النفط يف األسواق العاملية .
ـ سعت اجلزائر إىل عدة إصالحات يف مجيع اجملاالت  ،لكن ذلك مل يشفع هلا ألجل االنضمام إىل املنظمة.
ـ تأرري اتفاقات منظمة التجارة العاملية على سيادة الدول هو الشرل الشاغل للكثري من الدول األعضاء وغري
األعضاء  ،خاصة النامية منها حيث تؤرر اتفاقاهتا يف جماالت الزراعة والصناعة وامللكية الفكرية واخلدمات سلبا
على هذه البلدان احملدودة الدخل ،وعلى غرار الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية بفعل
شركاهتا العمالقة تزداد قوة ونفوذا ليس على اتفاقات املنظمة فحسب ،بل رمبا إىل الفضاء اخلارجي وأعماق
احمليطات.
إذا كانت منظمة الت جارة العاملية جاءت لتخدم مصاحل البلدان املتقدمة فعلى البلدان النامية إجياد حلول من أجل
اخلروج من هذا الوضع القاسي فعليها أن تنظم يف كيانات واحدة يساعدها على الوقوف بقوة أمام اآلرار السلبية
التفاقات منظمة التجارة العاملية على سيادهتا يف خمتلف اجملاالت ومنافسة الدول األكثر تقدما  ،إن البلدان النامية
كثرية وغري متجانسة فيما بينها ومن الصعب التنسيق فيما بينها  ،وباملقابل الدول الصناعية قليلة نسبيا ومتجانسة
مما يسم بالتنسيق التام فيما بينها خاصة يف احملافل الدولية على غرار االحتاد األورويب ،اذا ارادت الدول النامية
اللحاق بركب الدول املتقدمة و االستفادة من االنضمام اىل املنظمة فعليها ببعض االلتزامات وهي :
 ضرورة االستمرار يف طلب املساعدة التقنية الكفيلة لتسريع االنضمام إىل املنظمة مع األخذ بعني االعتبارخصوصيات االقتصاد الوطين ومساعدته على جتاوز الصعوبات اليت تواجهها املنتجات الوطنية يف اقتحام األسواق
العاملية ،وكذلك تعديل املنظومة القانونية.
ـ مراجعة السياسات االقتصادية الالزمة لتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب ،وتطوير اهلياكل اإلنتاجية ،مع
تشجيع االسته ــالك احمللي.
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ـ وهذه اإلصالحات ال تتعلق باجلزائر فحسب بل جبميع دول العامل النامية لاللتحاق بركب الدول املتقدمة.
ـ على البلدان النامية العمل على التكامل االقتصادي للخروج من هذه الوضعيات ،حيث يعترب التكامل
االقتصادي من أرقى أساليب التعاون وأمهها ،فإن كان التعاون يف بعده االقتصادي يعرب عن مستويات متعددة من
إجراءات بسيطة كتقرير ختفيضات ورفع قيود كمية إىل أعمق درجات التقارب االقتصادي بتحقيق الوحدة
االقتصادية ،فإن التكامل االقتصادي يعرب عن مسار مرحلي يهدف إىل توحيد الدول انطالقا من البعد
االقتصادي.
ـ على البلدان النامية تبادل اآلراء وتنسيق املواقف والبحت عن أساليب إمنائية ذات قدرة وفعالية على حتقيق
أهداف التنمية املستدامة الشاملة والوصول إىل قرارات تليب تطلعاهتا وختدم مصاحلها وأبرز هذه األساليب واليت مت
إتباعها خالل العقود املاضية هو التكامل االقتصادي.
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