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اجلات ىي األحرؼ األوىل من تسمية اإلتفاقية العامة للتعريفات و التجارة
 ,"Traffsو ىي عبارة عن معاىدة دولية اذلدؼ منها تنظيم عملية ادلبادالت التجارية بُت الدوؿ ادلتوقعة عليها,
كما أف فكرة قياـ منظمة التجارة الدولية كانت قد طرحت ضمن مداوالت مؤسبر "بريتوف وودز" الذي أقر قياـ
صندوؽ النقد الدويل  FMIو البنك الدويل لإلنشاء و التعمَت  ,BIRDو قد وقفت الواليات ادلتحدة األمريكية
ضد قياـ ىذه ادلنظمة حبجة أهنا ؽلكن أف تنازع الكونغرس األمريكي صالحياتو يف توجيو التجارة اخلارجية ,و
كبديل ذلذه الفكرة ,قامت الواليات ادلتحدة األمريكية بازباذ الًتتيبات الالزمة و دعت إىل مؤسبر دويل يف جنيف
عاـ  1749للمداولة حوؿ التجارة الدولية ,و يف ىذا ادلؤسبر مت التوقيع على اإلتفاقية العامة للتعريفات و التجارة,
اليت اشتملت على ادلبادئ و األسس و القواعد اليت ربكم النظاـ التجاري العادلي اجلديد دلرحلة بعد احلرب.
General Agreement on
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و لقد شارؾ يف توقيع ىذه اإلتفاقية 32دولة منها:
 عشر دوؿ صناعية :أمريكا-بريطانيا –اسًتاليا – نيوزيلندا – كندا – فرنسا – بلجيكا – ىولندا –
لوكسمبورغ – النرويج.
 دولتُت عربيتُت - :سوريا – لبناف؛
 ثالث دوؿ من أمريكا الالتينية :تشيكوسلوفاكيا – الربازيل – التشيلي.
 دولتاف من إفريقيا - :جنوب روديسيا – جنوب إفريقيا.
 مخس دوؿ آسيوية - :اذلند – باكستاف – الصُت – كوريا – سيالف.
 دولة من أوروبا الشرقية ىي بورما.
كاف اذلدؼ األساسي من اجلات ,ىو ربرير التجارة الدولية ,و توطيد دعائم نظاـ ذباري عادلي ,يقوـ على
اقتصاد األسواؽ احلرة و ادلفتوحة ,و بناءاً على ىذا فقد كاف يفرض على كل دولة تنظم إىل اجلات أف تلتزـ
بالسعي اجلاد و ادلستمر و التدرغلي بإزالة كافة احلواجز ادلفروضة على ذبارهتا اخلارجية ,تصديراً و استَتاداً ,كما
كاف الغرض ىو العمل على إلغاء القيود اجلمركية على التجارة الدولية و اإلستمرار يف إجراء مفاوضات متعددة
األطراؼ بصفة دورية لتحقيق ىذا الغرض ,و يف العنصر ادلوايل سوؼ نتطرؽ إىل كل جولة على حدى.

جوالت المفاوضات التجارٌة المتعددة األرطرا::

ؽلكن تقسيم الفًتة من  1749و ىو تاريخ التوصل إىل اإلطار العاـ التفاقية اجلات األصلية و حىت التوقيع
على الوثيقة النهائية جلولة أورجواي لعاـ  1774إىل ثالث فًتات أو مراحل على النحو التايل:
الفترة األولى:7417-7491 :
1

عبد الواحد العفوري ,العودلة و اجلات-الفرص و التحديات ,مكتبة مدبويل  ,القاىرة 3222 ,ص .23

خالؿ ىذه الفًتة مت عقد مخس جوالت للمفاوضات التجارية ادلتعددة األطراؼ ,يف إطار السعي
ضلو ادلزيد من إزالة احلواجز اجلمركية أماـ التجارة الدولية ,كاف من أعلها:

-3-

 الجولة األولى :جولة جنٌ:7491 :شاركت فيها  32دولة ,و كانت ناجحة مقارنة باجلوالت األربعة اليت تلتها ,حيث مت اإلتفاؽ على
زبفيض الرسوـ اجلمركية على عدد كبَت من السلع الداخلة يف التجارة ,و تضمنت نتائج ادلفاوضات 40222تنازؿ
1
عن الرسوـ اجلمركية تؤثر على قيمة 12مليار  $أو ما يقارب  %32من حجم التجارة العادلية.
 -الجولة الثانٌة :جولة آنسً  Annecyفً فرنسا

7494

و تعترب من الناحية العلمية أوؿ جولة للمفاوضات التجارية ادلتعددة األطراؼ يف إطار اتفاقية اجلات.

 الجولة الثالثة :جولة توركاي فً إنجلترا :7497-7491و قد شاركت يف ىذه اجلولة 49دولة ,و قد دارت يف نفس اإلطار للجوالت السابقة و ىو السعي
لتحقيق ادلزيد من التنازالت يف ضرائب اإلستَتاد.
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 -الجولة الرابعة :جولة جنٌ :7491-7499 :شاركت فيها  39دولة.

 الجولة الخامسة :جولة دٌلون  :7497-7491يف جنيف ,و بلغ عدد الدوؿ ادلشاركة فيها 39دولة.كما أنو ؽلكن تصنيف ىذه اجلوالت اخلمس يف رلموعة واحدة ,ذلك ألهنا دارت كلها يف إطار نصوص اإلتفاقية
األصلية ,و تركزت مجيعا يف ربقيق ادلزيد من التخفيضات يف التعريفات اجلمركية بُت األطراؼ ادلتعاقدة فيما ؼلص
التجارة بالسلع.

الفترة الثانٌة:7494-7411 :

تشمل ىذه الفًتة يف سياقها الزمٍت جولتُت من ادلفاوضات التجارية ادلتعددة األطراؼ ,و ىي تبدأ مع
هناية أعماؿ اجلولة اخلامسة ,و تستمر حىت هناية اجلولة السابعة إىل ما قبل جولة أورجواي التارؼلية.
 -الجولة السادسة :جولة كنٌدي :7491-7499

 1زلمد سيد عابد ,التجارة الدولية ,مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ,جامعة اإلسكندرية  3221ص .449
 2عبد الوحيد العفوري ,مرجع سبق ذكره ,ص .49
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عقدت ىذه اجلولة جبنيف بدعوى من الرئيس األمريكي السابق "جوف كينيدي" عاـ  ,1793يف
رسالة عرضها على الكونغرس و اليت تقدـ على إثرىا منح الرئيس األمريكي سلطة إجراء ادلفاوضات التجارية
لتوسيع نطاؽ التجارة عن طريق منحة صالحية خفض التعريفات اجلمركية دبقدار  %02على مجيع السلع ,و قد
أدى ىذا القانوف إىل فتح باب ادلفاوضات بُت و.ـ.أ و شركائها التجاريُت ,و خصوصاً اجملموعة األوروبية ,و مت
اإلجتماع و عقد اجلولة يف ماي  1794يف جنيف ,و انتهت يف جواف .1799
يف ىذه اجلولة ,اجتمع شلثلو 29دولة دلناقشة أمور التعريفات اجلمركية و العمل على زبفيضها ,و قد صلح شلثلو
تلك الدوؿ يف التوصل إىل حفظ التعريفات اجلمركية على حجم التجارة الدولية تقدر قيمتو يف ذلك الوقت حبوايل
42مليار ,$أو ما يعادؿ  0/4التجارة الدولية ,و بالنسبة دلتوسط معدالت اطلفاض التعريفات اجلمركية قد اختلف
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من دولة إىل أخرى ,مثاؿ ذلك:
بريطانيا %22 :من التخفيض العادلي %22 ,للياباف %34 ,كندا ,و قد حددت ىذه التخفيضات يف جدوؿ زمٍت
يبدأ من سنة ,1793-1791و اطلفضت التعريفات اجلمركية على السلع ادلصنعة بالنسبة ألمريكا و أوروبا بنسب
تًتاوح بُت  ,%12-0فيما ؼلص ادلنتجات الزراعية ,كانت شقة اخلالؼ الكبَت بُت اجملتمعُت ,لكن االتفاؽ على
خفض التعريفات اجلمركية دبتوسط  %30على ادلنتجات احملمية.
الجولة السابعة :جولة رطوكٌو :7414-7411
لقد شاركت يف ىذه اجلولة 123دولةو كاف ادلوضوع األساسي الذي تناولتو ىذه اجلولة ىو القيود الغَت
اجلمركية ,حيث لوحظ أنو على الرغم من أف الرسوـ اجلمركية بدأت يف اإلطلفاض على السلع ادلصنعة ,إال أف
القيود الغَت مجركية بدأت يف التزايد ,شلا تسبب يف إلغاء بعض ادلزايا اليت ربققت من التخفيض الذي مت يف الرسوـ
اجلمركية ,إىل جانب موضوع القيود الغَت الكمية ,فإف جولة طوكيو قد تناولت أيضا ,موضوع زبفيض الرسوـ
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اجلمركية ,و ىو القاسم ادلشًتؾ يف مجيع اجلوالت فضال عن مناقشة إطار االتفاقيات ادلختلفة مثل:
 الدعم و إجراءات الرد على دعم الصادرات. احلواجز الفنية على التجارة. اإللزاـ احلكومي ادلعوؽ لإلستَتاد. أسلوب تقييم الرسوـ اجلمركية. إجراءات مكافحة اإلغراؽ.و لقد صلحت جولة طوكيو يف ربقيق نتائج مل ربقق من قبل اجلوالت السابقة الذكر ,حيث أف ىذه األخَتة ركزت
على خفض التعريفات اجلمركية من أجل تشجيع التجارة الدولية بُت الدوؿ األعضاء ,يف حُت أف ىذه اجلولة
 1نبيل حشاد ,اجلات و ادلنظمة العادلية للتجارة ,النسر الذىيب للطباعة ,القاىرة.1779 ,
 2زلمد سيد عابد ,مرجع سبق ذكره ,ص .441
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تطرقت إىل خفض و إزالة القيود اجلمركية و الغَت مجركية ادلفروضة على التجارة العادلية ,أي مناقشة العوائق
األخَتة باإلضافة إىل مناقشة التعريفات اجلمركية ,و قد استهدفت ربقيق خفض مجركي متميز (222مليار ,)$من
حجم التجارة الدولية على مدار سبع سنوات ,حيث مت اإلتفاؽ على خفض الرسوـ اجلمركية شلا يعادؿ  %22من
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متوسط التعريفات يف بداية الدورة على آالؼ السلع و ادلنتوجات الزراعية.
و كاف من أىم ما خرجت بو الدوؿ من قرارات يتعلق بتقنُت استخداـ العوائق التجارية سبثلت فيما يلي:
 -1اإلعانات و الرسوـ ادلوازية أو التعويضية:
و مت التوصل إىل أف الدولة اليت ترغب أو تتبٌت سياسات اإلعانات و الرسوـ ادلوازية ؽلكنها أف تفعل ذلك
بالنسبة لبعض السلع يف حالة عدـ تأثَتىا على التجارة اخلارجية للدولة.
-3إجراءات ترخيص اإلستَتاد:
حبيث وافق أعضاء اجلات على زبفيض إجراءات ترخيص اإلستَتاد ,و تعهدت احلكومات بإدارة تلك
الًتخيصات بطريقة عادلة و زلايدة اذباه أعضاء اجلات.
-2التقييم اجلمركي:
يف ىذا القرار مت استخداـ نظاـ موحد لتقييم أسعار السلع ألغراض اجلمارؾ ,و ذلك هبدؼ منع
التقديرات ادلبالغ فيها اليت تقرر يف بعض الدوؿ.
 -4العوائق الفنية:
هتدؼ ىذه العوائق إىل ربقيق بعض ادلعايَت األمنية ,و الصحية ,أو البيئية ,و تعتمدىا ادلعايَت القياسية
الكثَت من احلكومات لبعض السلع أو ادلنتجات اليت تصدرىا إىل اخلارج ,و لذا فاإلتفاؽ قد مت على أساس
استخداـ معايَت دولية بدالً من ادلعايَت الوطنية ,و اليت قد زبتلف بُت الدوؿ شلا قد يسبب يف إعاقة التجارة
الدولية.
-0ادلشًتيات احلكومية:
ىدؼ اتفاؽ جولة طوكيو ىو ضماف ربقيق منافسة دولية قوية يف سوؽ ادلشًتيات احلكومية ,و قد حدد
اإلتفاؽ القواعد التفصيلية لطريقة طرح ادلنافسات احلكومية دولياً.
الفترة الثالثة:7441-7414 :

يف ىذه الفًتة شهدت أعماؿ اجلولة الثامنة و األخَتة قبل نشوء منظمة التجارة العادلية ,و ىي جولة
ألورجواي ,و ؽلكن تقسيمها إىل مرحلتُت:

أ -جولة أورجواي

I

1991-1976

 1مسَت زلمد عبد العزيز ,التجارة العادلية و جات  ,1774مركز اإلسكندرية للكتاب  ,1777ص .20
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تعد جولة األورجواي اجلولة الثامنة من جوالت اجلات ,إال أهنا كانت أكثر اجلوالت تعقيداً و
تأزماً ,و قد تأخرت أربع سنوات حيث كاف من ادلقرر أف تنطلق يف  1982و لكنها مل تبدأ إال يف 20سبتمرب
 ,1986و تعد ىذه اجلولة أكثر طموحاً و أوسع نطاقاً ,من سابقاهتا نظراً المتدادىا لقطاعات جديدة مل تكن
مشمولة يف جوالت احملادثات السابقة ,و قد جاءت ىذه الدورة يف ظروؼ اقتصادية حامسة’ كما أهنا سعت
1
لرسم معامل القرف الواحد و العشرين ,و كاف اذلدؼ من ىذه اجلولة ربقيق بعض األىداؼ األساسية التالية:
 زبفيض القيود الغَت مجركية.
 ربرير ذبارة اخلدمات باإلضافة إىل التجارة السلعية.
 زبفيض القيود على الواردات من ادلنتجات الزراعية.
و لقد مت ربديد  10رلموعة عمل لكل مهمة من ىذه ادلهمات ,نذكر منها ادلهمات اآلتية:
-2ادلنتجات اإلستوائية-4 .ادلنتجات األولية
-3القيود الغَت مجركية.
-1التعريفة اجلمركية.
-0ادلنتوجات و ادلالبس -9ادلنتجات الزراعية -9اإلجراءات الوقائية ضد التزايد ادلفاجئ يف الواردات
-12اخلدمات
 -7حقوؽ ادللكية الفكرية
 -1اإلعانات و الرسوـ اجلمركية
باإلضافة إىل أربع رلموعات عمل أخرى للتعامل مع اتفاقية اجلات نفسها فيما يتعلق بإجراءات تسوية ادلنازعات.
و لقد تعرضت موضوعات ذبارة اخلدمات و الزراعة و ادللكية الفكرية دلناقشات حادة ,خاصة موضوع محاية
ادللكية الفكرية ,حيث أف و.ـ.أ قد صلحت يف إدراج ىذا ادلوضوع يف ادلناقشات على مستوى اجلات ,و ذلك ألف
ادلتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دويل حلقوؽ ادللكية الفكرية ,و قد قدرت خسائر و.ـ.أ 92مليار $نتيجة
قياـ األجانب بنسخ برامج الكمبيوتر أو تقليد األدوية ,حيث يؤدي ذلك إىل زبفيض قسمة الريع العائد على
أصحاب ىذه احلقوؽ.
و من ناحية أخرى ,فإف زبفيض القيود على الواردات من ادلنتجات الزراعية كانت غاية يف الصعوبة ,ألف أغلب
دوؿ العامل تستخدـ العديد من السياسات و دعم القطاع الزراعي هبا ,سواء كاف ذلك يف صورة دعم سعري ,أو
دعم للتصدير ,أو حصص كمية على الواردات ...األمر الذي تسبب يف تشوه ىيكل أسعار تلك ادلنتجات ,و
لقد كاف اإلرباد األورويب من أشد ادلعارضُت ألي إلغاء للقيود على الواردات من ادلنتجات الزراعية ,أو إلغاء الدعم
ادلقدـ للمنتجُت الزراعيُت ,و ىكذا انتهت األربع سنوات األوىل من جولة األورجواي 1990-1987دوف التوصل
إىل اتفاؽ يتعلق بالتجارة اخلارجية.
ب -جولة أورجواي

II

:1994-1991

لقد بدأت ادلفاوضات مرة أخرى بغرض الوصوؿ إىل حل وسط بُت و.ـ.أ من ناحية و اإلرباد األورويب
من ناحية أخرى ,حوؿ دعم ادلنتجات الزراعية ,و لقد انتقدت و.ـ.أ و ذلك بتأييد من أعضاء اجلات بعض
 1زلمد سيد عابد ,مرجع سبق ذكره ,ص .402
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الربامج األوروبية اليت تساند ادلنتجُت الزراعيُت ,و يف نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة
عامة و ذبارة و.ـ.أ بصفة خاصة ,و لقد ىددت و.ـ.أ بفرض رسوـ مجركية قدرىا  %322على إيراداهتا من
1

اإلرباد األورويب يف حدود ما قيمة 222مليوف.$
و لقد ساعد ىذا التهديد على استئناؼ ادلفاوضات مرة أخرى يف رلاؿ الزراعة ,و لقد مت اإلتفاؽ حوؿ نقطة
اخلالؼ السابقة ,حيث تعهد اإلرباد األورويب بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة  %29من القيمة ,و  %31من
الكمية ,و ذلك خالؿ 9سنوات.
و يف عاـ  1993عقد وزراء التجارة لكل من اإلرباد األورويب و كذا الياباف و أمريكا اجتماعا مت االتفاؽ فيو على
دراسة كل ادلشاكل ادلعلقة يف جولة أورجواي  ,Iو قد مت بالفعل حل ىذه ادلشكالت ليتم توقيع االتفاؽ النهائي
يف مراكش يف ادلغرب يف أفريل عاـ .1994
2

أبرز نتائج جولة أورجواي :II
 -1قياـ منظمة التجارة العادلية كمؤسسة دولية تشرؼ على تطبيق اتفاقيات اجلات ,و تضع األسس
للتعاوف بينها و بُت صندوؽ النقد الدويل و البنك الدويل ,هبدؼ تنسيق السياسات التجارية و ادلالية
و اإلقتصادية للدوؿ األعضاء.
 -3ربسُت و دعم ادلنظومة القانونية بشأف اإلجراءات ادلعيقة للتجارة.
 -2ادلزيد من التفصيل و الوضوح و األحكاـ يف القواعد و اإلجراءات ادلرتبطة بتحرير التجارة سواء يف
االتفاقية الرئيسية ,أو االتفاقيات الفرعية ,و خصوصا بالنسبة للمشاكل اليت كانت غامضة و مثَتة
التأويالت العديدة و إساءة االستخداـ يف السابق.
 -4إغلاد نظاـ متكامل لتسوية ادلنازعات التجارية ,و إقامة آلية (نظاـ) دلواجهة السياسات التجارية
للدوؿ األعضاء.
 -0تعزيز خطوات ربرير التجارة من خالؿ ادلزيد من زبفيض الرسوـ اجلمركية و إزالة احلواجز غَت اجلمركية
عليها ,و توسيع نطاؽ اجلات ليشتمل ربرير السلع الزراعية و ادلنتوجات و ادلالبس ,و ذبارة
اخلدمات ,و اجلوانب التجارية ادلتعلقة باالستثمار و حقوؽ ادللكية الفكرية.
 -9التأكيد على التزاـ دوؿ العامل ادلتقدمة بادلعاملة التفضيلية للدوؿ النامية ,بصفة عامة و األقل ظلواً على
وجو اخلصوص.

 1زلمد سيد عابد ,مرجع سبق ذكره ,ص .401
 2عبد الواحد العفوري ,مرجع سبق ذكره ,ص .91
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ألزمت نتائج جولة أورجواي الدوؿ الصناعية ادلتقدمة بتقدمي العوف ادلايل و الفٍت إىل الدوؿ
النامية ,لتمكينها من اإلستجابة للمتطلبات اإلدارية و الفنية ,بغرض الوفاء بالتزاماهتا إزاء تطبيق
اإلتفاقية اجلديدة.
إعطاء الفرصة للدوؿ النامية و األقل ظلواً ادلزيد من ادلشاركة يف النظاـ التجاري العادلي اجلديد ,و ذلك
من خالؿ الوزف ادلتساوي ألصوات األعضاء يف منظمة التجارة العادلية ,بغض النظر عن أوزاهنم
التجارية و اإلقتصادية بصورة عامة.

 -IIالمنظمة العالمٌة للتجارة: "OMC" :

لقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية ألوؿ مرة من قبل و.ـ.أ قبل بدء عمل اجلات ,حيث
أعدت احلكومة األمريكية عاـ  1945مشروعا إلنشاء منظمة دولية للتجارة ,على غرار إنشاء صندوؽ النقد
الدويل و البنك العادلي ,و لكن الكونغرس األمريكي رفض ىذا ادلشروع ,و كاف ذلك عاـ  ,1950و مع مرور
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الوقت و تشعب عمليات التجارة الدولية و تطورىا خاصة يف الثمانينات ,نادى البعض بإنشاء منظمة
التجارة الدولية يف جولة األورجواي ,و على الرغم من ادلعرضة األمريكية,إال أهنا وافقت مؤخرا.
و تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العادلية 19مادة عامة تغطي سلتلف اجلوانب القانونية و التنظيمية اليت ربكم
عمل ىذه ادلنظمة.
 -1-IIماهٌة المنظمة العالمٌة للتجارة :OMC
 -1-1-IIتعرٌفها:

 "l’Organisation Mondial du Commerce " OMCىي النظاـ الدويل الوحيد الذي ينشغل
بالقواعد اليت تدير التجارة بُت البلداف ,يف قلب ىذا النظاـ صلد اتفاقيات  OMCاليت تتفاوض عليها البلداف
األقوى عادليا يف التجارة ,ىذه الوثائق سبثل القواعد القانونية األساسية للتجارة الدولية ,و العقود اليت على أساسها
ستبٍت الدوؿ سياستها التجارية داخل احلدود ادلتفق عليها ,هبدؼ مساعدة ادلنتجُت للسلع و اخلدمات ,ادلصدرين
1

و ادلستوردين يف شلارسة نشاطاهتم.
و ؽلكن توضيح أىم االختالفات بُت  OMC &GATTيف اجلدوؿ التايل:
OMC

-

GATT

يوجد هبا أعضاء
منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة
هتتم بتجارة السلع و اخلدمات و ادللكية الثقافية
نظاـ و تسوية اخلالفات أكثر سرعة و ديناميكية

-

يوجد هبا جهات متعاقدة
فيها نص قانوين
هتتم بتجارة السلع فقط
نظاـ تسوية اخلالفات أقل سرعة.

Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec les média, 2ème édition,
Genève, Suisse 2001,P 14.

 -1-7- IIمبادئ المنظمة:

ىناؾ ثالث مبادئ أساسية بنيت عليها ىذه اإلتفاقية:
المبدأ األول :عدم التمٌٌز بٌن الدول األعضاء:

Organisation mondial du commerce ; division de l’information et des relation avec les médias ; 2ème édition, Genève,

1

Suisse ; 2001. P 04.
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معناه أف منتجات أي دولة طرؼ يف اجلات غلب أف تلقى نفس ادلعاملة اليت تلقاىا منتجات أية
دولة متعاقدة أخرى ,و يضمن ىذا ادلبدأ شرط ادلعاملة التجارية ادلساوية بُت الدوؿ األطراؼ يف اجلات ,و ؽلنع
جلوء احلواجز التجارية بصورة انتقائية.

1

المبدأ الثانً :إزالة كافة القٌود على التجارة

سواءاً كانت تلك القيود مجركية أو غَت مجركية ,مثل احلصص الكمية ,و لكن يستثٌت من ذلك ذبارة
السلع الزراعية و ذبارة الدوؿ اليت تعاين من عجز جوىري مستمر يف ميزاف ادلدفوعات ,حيث ػلق ذلا يف ىذه
احلالة فرض القيود الالزمة على ذبارهتا.
المبدأ الثالث :اللجوء إلى التفاوض:

وذلك لغرض فض ادلنازعات التجارية الدولية بدال من اجلالء إىل اإلجراءات االنتقامية اليت تتسبب يف
تقليل حجم التجارة الدولية.

2

 -1-7-IIأهدا :و مهام المنظمة:

نظراً ألعلية منظمة التجارة العادلية و دورىا اذلاـ يف إدارة نظاـ التجارة الدولية فمن الضروري اإلثارة إىل
األىداؼ اليت جاءت من أجلها ,و اليت وردت يف مواد اتفاقية مراكش ادلنشور يف  1994-06-15و السارية
ادلفعوؿ قانونا يف .1995-01-01
إف أطراؼ ىذه اإلتفاقية تدرؾ أف عالقاهتا يف رلاؿ التجارة و ادلساعي اإلقتصادية غلب أف تستهدؼ رفع
مستويات ادلعيشة ,و ربقيق العمالة الكاملة ,و استمرار كبَت يف ظلو حجم الدخل احلقيقي ,و الطلب الفعلي ,و
زيادة اإلنتاج ادلتواصلة ,و االذبار يف السلع و اخلدمات دبا يتيح االستخداـ األمثل دلوارد العامل ,وفقاً ذلدؼ
التنمية ,و ذلك مع توخي غاية البيئة و احلفاظ عليها و دعم الوسائل الكافية لتحقيق ذلك بصورة تتالءـ و
احتياجات و اىتمامات كل منها يف سلتلف ادلستويات التنمية اإلقتصادية يف آف واحد.
و لبلوغ ىذه األىداؼ بالدخوؿ يف اتفاقيات ادلعاملة بادلثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبَت
للتعريفات و غَتىا من احلواجز التجارية و القضاء على ادلعاملة التمييزية يف العالقات التجارية.
3

و عليو ؽلكن تلخيص أىم مها و وظائف ادلنظمة يف النقاط التالية:
 -1تسهل تنفيذ و إدارة اتفاقيات "اجلات" متعددة األطراؼ ,باإلضافة إىل اإلتفاقيات اجلماعية األربع ,و
اليت مل تتحوؿ إىل اتفاقيات متعددة األطراؼ ,و لذلك فهي اتفاقيات ملزمة دلن وافق على االنضماـ إليو
فقط ,و تشكل ادلنظمة اإلطار التفاوضي بُت الدوؿ األعضاء لتنظيم العالقات التجارية فيما بينها ,أو
للشروع يف جوالت مستقبلية بُت الدوؿ األعضاء لتحقيق ادلزيد من ربرير التجارة الدولية.
1
2
3

عبد الواحد العفوري ,مرجع سبق ذكره ,ص .40
رلمد سيد عابد ,مرجع سبق ذكره ,ص .449
عبد الواحد عفوري ,مرجع سبق ذكره ,ص .94

-3
-2

-4

- 12 -

اإلدارة و اإلشراؼ على االتفاقية ادلنشأة جلهاز تسوية ادلنازعات و اليت ربدد طبيعة عمل و
أسلوب تشكيل جلاف التحكيم و جهاز االستئناؼ و حقوؽ و التزامات الدوؿ يف إطار اجلهاز ادلذكور.
إدارة جهاز مراجعة السياسات اخلارجية للدوؿ األعضاء و اليت غلب أف تتم وفقا للفًتات الزمنية احملددة,
(كل عامُت للدوؿ النامية ,و كل أربعة أعواـ للدوؿ ادلتقدمة) هبدؼ معرفة أي تغَتات تتم يف ىذا
ادلضمار ,و مدى توافقها مع أحكاـ "اجلات" و تعميم ادلعلومات هبذا الشأف على مجيع الدوؿ األعضاء
ضمانا لتحقيق مبدأ الشفافية و إتاحة الفرصة للدوؿ األعضاء للتفاوض حوؿ السياسة التجارية ألي منها
و القدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
بقدر ربقيق قدر أكرب من التناسق يف ضع السياسة اإلقتصادية العادلية ,تتعاوف ادلنظمة على النحو
ادلناسب مع صندوؽ النقد الدويل و البنك الدويل لإلنشاء و التعمَت و الوكاالت التابعة لو.

1

 -9-7-IIهٌكل المنظمة:

يشمل ىيكل ادلنظمة على رئاسة تتكوف من اجمللس الوزاري و اجمللس العاـ ,و تتفرع عنها رلالس نوعية
متخصصة ,و يتألف اجمللس الوزاري من شلثلي الدوؿ األعضاء و غلتمع مرة كل سنتُت على األقل ,و يعد أعلى
سلطة يف ادلنظمة ,و لو صالحية ازباذ القرار يف مجيع القضايا اليت تنص عليها االتفاقيات التجارية ادلتعددة
األطراؼ ,دبا يف ذلك تعديل مواد االتفاقية ادلنشأة للمنظمة نفسها.
و يعد اجمللس العاـ دبثابة رللس إدارة ادلنظمة ,و يضم شلثلُت عن مجيع الدوؿ األعضاء ,و يشتغل سلطة اجمللس
الوزاري فيما بُت دورات انعقاده ,و يتوىل وضع القواعد التنظيمية وضع ترتيبات للتعاوف مع ادلنظمات الدولية
األخرى.
و يشرؼ على إدارة جهاز تسوية ادلنازعات و آلية مراجعة السياسات التجارية لألعضاء ,كما يتوىل اإلشراؼ على
اجملالس النوعية و الفرعية التابعة لو ,و ىي رللس السلع ,و رللس اخلدمات و رللس حقوؽ ادللكية الفكرية ,و
بدورىا يشرؼ كل رللس على االتفاقيات اخلاصة ربت إشراؼ اجمللس العاـ الذي لو احلق يف تكوين أجهزة نوعية
جديدة عند احلاجة.

 1مسَت زلمد عبد العزيز ,مرجع سبق ذكره ,ص .11
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 -1-IIاتفاقات المنظمة الناتجة عن جولة أورجواي و مؤتمر مراكش:
-7-1 -IIاتفاقٌات حول السلع المصنعة:

من أىم ما توصلت عليو جولة أورجواي يف رلاؿ السلع ادلصنعة ىو تعدد أشكاؿ التنازالت اجلمركية
ادلتبادلة ,و اليت قد تأخذ شكل التحرير الكامل يف قطاع سلعي معُت ,دبعٌت إعفاء ىذا القطاع كلية من الرسوـ
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اجلمركية أو زبفيضها بالنسب اليت ربددىا الدولة يف جداوؿ التزاماهتا ,و اليت مت االتفاؽ عليها ,و فيما
1
يلي زلصلة التنازالت اليت تقدمت هبا الدوؿ ادلشاركة يف ادلفاوضات:
 -1خفض تعريفات السلع ادلصنعة يف الدوؿ الصناعية من متوسط  6.3%إىل  3.7%أي بنسبة خفض
 , 40%و كذا مضاعفة اجلزء من وارداهتا من السلع الصناعية الذي يدخل إىل أسواقها .
 -3تقليص حجم شرػلة الواردات اليت تدخل أسواؽ الدوؿ الصناعية بتعريفة  15%فأكثر من  7%إىل
 5%من إمجايل الواردات يف حُت زبفض من  9%إىل  5%بالنسبة للدوؿ النامية.
 -2رفع نسبة الربط للتعريفة من السلع ادلصنعة من  87%إىل  99%يف الدوؿ الصناعية ,و من  21%إلػى
 73%يف الدوؿ النامية ,و من  83%إلػى  98%لإلقتصادات ادلتحولة.
 -4خفض التعريفة اجلمركية على  64%من إمجايل الواردات الدوؿ ادلتقدمة ,و  46%من إمجايل خطوط
التعريفة يف الدوؿ النامية.
 -0إلتزاـ الدوؿ ادلتقدمة خبفض تعريفاهتا ب  40%على األمساؾ و ادلنتوجات و ادلالبس و اجللود و
ادلطاط األحذية ,و معدات النقل ,و نسبة  60%على االحتساب و الورؽ و عجائن الورؽ و
ادلاكينات اليدوية.
 -9إلتزاـ الدوؿ الصناعية بتوزيع التعريفات على السلع الصناعية بشرط أف ال تتجاوز الواردات اخلاضعة
لرسوـ تزيد عن  15%بنسبة  27%فيما يتعلق بادلنسوجات 11% ,بالنسبة للواردات اجللود و ادلطاط
و األحذية و معدات السفر.
-1-1-IIاتفاقات الزراعة:

جعلت البلداف الصناعية كل أصناؼ ادلنتجات الزراعية مشمولة بالرسوـ اخلاضعة للتقييد ,و سوؼ
زبفض القيود احلالية للرسوـ اجلمركية يف خالؿ 9أعواـ بنسبة  36%يف ادلتوسط باستخداـ الرسوـ اجلمركية لعاـ
 ,1988-86وقد ربولت القيود الكمية إىل رسوـ مجركية يتم زبفيضها بنفس النسبة ,و مع ذلك فإنو من ادلتوقع أف
تكوف التخفيضات احلقيقية قليلة ,و يرجع ذلك بصفة رئيسية إىل أف الرسوـ اجلمركية ادلقيدة اجلديدة أعلى من
ادلعدالت احلقيقية.
كما أسفرت نتائج ادلباحثات حوؿ الزراعة عن وضع إطار لإلصالح طويل األجل للتجارة يف ادلنتجات الزراعية
يستهدؼ إنشاء نظاـ التجارة يف ادلنتجات الزراعية يستند إىل قوى السوؽ  ,و أنو من الضروري الشروع يف عملية
اإلصالح من خالؿ التفاوض حوؿ اإللتزامات ادلتعلقة بالدعم و احلماية ,و من خالؿ وضع قواعد و أنظمة
معززة و أكثر فعالية للجات.

2

 1عبد الواحد عفوري ,مرجع سبق ذكره ,ص .94
 2مسَت زلمد عبد العزيز  ,مرجع سبق ذكره ص .410
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كما أجازت ادلادة  19من اإلتفاقية العامة للتجارة و التعريفات ألعضائها بازباذ إجراءات وقائية هبدؼ
محاية صناعة زللية من اآلثار النامجة عن الزيادة الغَت ادلتوقعة يف الواردات من منتج معُت ,و اليت تسبب أضرار
جسيمة للصناعة.
و يف نطاؽ تنفيذ تلك ادلادة ,يضع اإلتفاؽ خطراً ضد ما يطلق عليو إجراءات ادلنطقة الرمادية ,حيث ينص
اإلتفاؽ على أف ال يقوـ العضو بفرض أية قيود اختيارية ,أو ترتيبات خاصة بنظم السوؽ أو أية إجراءات أخرى
متشاهبة من شأهنا تقيد الصادرات أو الواردات .كما يؤكد االتفاؽ الذي مت التوصل إليو على آلية مراجعة
السياسة التجارية ,و تشجيع ىذه اآللية على مزيد من الشفافية فيما يتعلق بإعداد السياسة التجارية الوطنية.

1

2

 -3-2-IIاتفاقٌة اإلجراءات الصحٌة و النباتٌة:
فاإلتفاؽ حوؿ ىذه اإلجراءات و ادلرتبطة بصحة اإلنساف و احليواف و النبات ,جاء كجزء مكمل التفاقية
الزراعة ,و ذلك للعالقة القوية بُت ادلنتجات الزراعية عموما و الغذائية على وجو اخلصوص و موضوع الصحة.
و بصفة عامة فاالتفاقية تعطي احلق ألي دولة عضو للقياـ بإجراءات الكفيلة حبماية صحة اإلنساف و احليواف و
النبات ,بشرط أف ال يساء استخداـ ىذه اإلجراءات ألغراض معيقة للتجارة كاألغراض احلمائية ,و تتضمن
االتفاقية رلموعة من القواعد و ادلبادئ و األحكاـ اليت ربكم عملية اللجوء إىل إزباذ اإلجراءات الصحية ,دبا
ػلوؿ أماـ ربوذلا إىل إجراءات معيقة للتجارة ,و دبا ػلصر آثارىا السلبية يف ىذا اإلطار يف أضيق احلدود.
و تسهيال لتحقيق لتجانس و اإلرتقاء دبستوى احلماية الصحية ,وافقت الدوؿ األعضاء على تسهيل سبل تقدمي
ادلساعدات الفنية للدوؿ األخرى و خاصة النامية و األقل ظلواً ,كما مت االتفاؽ على تشكيل جلنة تدابَت محاية
صحة اإلنساف و احليواف و النبات .و قد حصلت البلداف النامية علة معاملة تفضيلية هبذا الشأف سبثل بفًتة إمهاؿ
دلدة عامُت من تاريخ إنشاء ادلنظمة قبل اإللتزاـ بتطبيق أحكاـ و مبادئ ىذه اإلتفاقية اليت سبتد إىل مخس سنوات
للدوؿ األقل ظلواً.
 -4-2-IIاتفاقٌة المالبس و المنسوجات:

مل يكن قطاع ادلنسوجات و ادلالبس حىت جولة األورجواي زبضع ألحكاـ "اجلات" ,و يف عاـ
خضعت ذبارة ادلنسوجات و ادلالبس التفاقية خاصة عرفت باسم "اتفاقية األلػيػاؼ ادلتعددة Multi " "MFA
 ,"Fiber Agreementو قد مثلت ىذه االتفاقية صورة من صور التمييز من قبل الدوؿ الصناعية ادلتقدمة ضد
صادرات البلداف النامية من ادلنسوجات و ادلالبس اليت سبتلك ادليزة النسبية إلنتاجها بدرجة معقولة ,و على ضوء
ىذه اإلتفاقية كاف مت ربديد حصص تصدير لكل دولة مصدرة و حصص استَتاد لكل دولة مستوردة ,و ال غلوز
1962

 1مسَت زلمد عبد العزيز ,نفس ادلرجع ,ص .270
 2عبد الواحد عفوري ,مرجع سبق ذكره ,ص .12
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ذباوز ىذه احلصص ,و قد كاف ىذا النظاـ ؽلثل قيدا كميا صارما على قدرات البلداف النامية يف التوسع
يف صناعاهتا ,و بالتايل صادراهتا من ادلنسوجات و ادلالبس.
و نصت ىذه اإلتفاقية على دمج ىذا القطاع يف "اجلات" خالؿ فًتة عشر سنوات ,و ذلك على أربع خطوات,
تبدأ اخلطوة األوىل فور دخوؿ اإلتفاقية حيز التنفيذ يف  ,1995/01/01و ذلك بدمج منتجات سلتارة من قائمة
متفق عليها ,حبيث تشكل نسبة  %16من احلجم الكلي للواردات من ادلنسوجات و ادلالبس يف سنػة 1990؛ و
تشمل اخلطوة الثانية دمج منتجات تشكل ما ال يقل عن  %17من حجم الواردات خالؿ السنوات الثالث من
.1998-1995
أما اخلطوة الثالثة فتزداد النسبة اليت يتم درلها من واردات ادلنسوجات و ادلالبس إىل  %18على أف يتم ىذا الدمج
خالؿ السنوات الربع من  2002إىل -1998و بذلك تبقى نسبة  %49من الواردات سوؼ غلري درلها يف
"اجلات".
و يف اخلطوة الرابعة خالؿ السنوات الثالثة األخَتة ادلتبقية ) (2005-2002يتم بصورة موازية مع عملية اإلدماج
ادلشار إليها أعاله ربقيق زيادة مستمرة يف احلصص الكمية ادلفروضة على بعض منتجات ادلنسوجات و ادلالبس
اليت تضل خاضعة لقيود ادلقررة يف اتفاقية األلياؼ ,ادلتعددة " ,"MFAو تتم ىذه الزيادة
بنسب  %27, %25, %16على التوايل ,و سيؤدي ىذا األمر بزيادة حجم احلصص ادلسموح هبا بتصديرىا إىل
أسواؽ الدوؿ بصورة تصاعدية إىل الدرجة اليت تؤدي إلغائو ,و بأف تكف عن أف تكوف قيداً.
 -5-2-IIاتفاقٌة التجارة فً الخدمات:

كاف إدراج التجارة يف اإلتفاؽ إنعكاسا ألعليتها الكبَتة ,من ربرير التجارة ,و قد مشل اإلتفاؽ العاـ
لتجارة اخلدمات عددا من اإللتزامات ,فطبقا لشرط الدولة األوىل بالرعاية ,فإنو ربظر ادلعاملة التمييزية يف مواجهة
مقدمي اخلدمات األجانب .كما يشَت ىذا الفصل إىل ضرورة اإلعالف عن مجيع القوانُت و النصوص اليت تعمل
على تيسَت زيادة مشاركة الدوؿ النامية يف ذبارة اخلدمات العادلية ,و الوصوؿ إىل قنوات توزيع و شبكات
ادلعلومات ,إال أف النصوص تسمح بفرض قيود يف حالة وجود صعوبات يف ميزاف ادلدفوعات ,و حيثما تفرض
1

ىذه القيود فينبغي أف ال تكوف سبييزية و أف ال تضر األطراؼ اآلخرين ,و أف ال تكوف ذات طبيعة مؤقتة.
كما أف ىناؾ نصوص خاصة بالنفاذ يف األسواؽ و ادلعاملة الوطنية و ىذه ال سبثل إلتزامات عامة ,لكنها عبارة
عن ارتباطات تتضمنها يف جداوؿ اإللتزامات الوطنية ,يف ىذا اإلطار فإف ادلقصود من النفاد إىل األسواؽ اإللغاء
التدرغلي للقيود ادلوضوعة على مقدمي اخلدمات أو على إمجايل قيمة ادلعامالت اخلدمية أو على إمجايل عدد
عمليات اخلدمة أو األفراد ادلستخدمُت ,كذلك اإللغاء التدرغلي للقيود اليت تتناوؿ الكياف القانوين أو ادلشروعات
ادلشًتكة اليت تقدـ اخلدمة ,أو أية قيود على رأس ادلاؿ األجنيب يتعلق بادلستويات القصوى للمشاركة األجنبية .أما
1

مسَت زلمد عبد العزيز ,مرجع سبق ذكره ,ص .421
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بالنسبة للمعاملة الوطنية فهو يلزـ –من حيث ادلبدأ -دبعاملة متساوية دبقدمي اخلدمات األجانب أو
احملللُت و حينما تعدؿ اإللتزامات أو يتم الًتاجع عنها ينبغي إجراء مفاوضات مع األطراؼ ذات ادلصلحة لإلتفاؽ
على األداة التعويضية ,و يف حالة عدـ الوصوؿ إىل إتفاؽ يتم إقرار التعويض عن طريق التحكيم.

1

 -6-2-IIاتفاقٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة:

ػلدد اإلتفاؽ ادلعٍت بالتجارة ادلتصلة باخلدمات حبقوؽ ادللكية الفكرية (دبا يف ذلك براءة اإلخًتاع,
التصميمات الصناعية و العالمات التجارية ,و اإلشارات اجلغرافية ,و حقوؽ النشر .)...كما أنو يطبق مبادئ
ادلعاملة الوطنية و الدولة األكثر رعاية يف ىذا اجملاؿ ,و من ادلتوقع أف يعزز اإلتفاؽ الذي يتم تنفيذه خالؿ عاـ
واحد بالنسبة للبلداف الصناعية أحد عشر عاما بالنسبة لالقتصاديات النامية ,و اليت سبر دبرحلة انتقاؿ أنشطة
البحث و التنمية و أف يزيد من االستثمارات.
و يتناوؿ ىذا الفصل التزامات حكومات الدوؿ األعضاء فيما يتعلق حبماية حقوؽ ادللكية الفكرية ,كما يتناوؿ
كذلك األسس اليت ؽلكن االستناد إليها يف إثبات األضرار ,وحىت السلطات القضائية يف ازباذ إجراءات قوية و
2

فعالة دوف تأجيل من شأنو إحلاؽ الضرر بصاحب احلق.
قد يؤدي بعض اإلجراءات اخلاصة باالستثمار إىل تقييد و تشويو التجارة ,لذا فقد اتفق على عدـ األخذ
بإجراءات من ىذا النوع و اليت من شاهنا احلد من حرية التجارة أو التناقض على مبدأ تعميم ادلعاملة الوطنية ,أو
قد تؤدي إىل قيود كمية تتعارض و مبادئ اجلات ,و لضماف مراعاة ذلك ,مت وضع قائمة إيضاحية مرفقة
باإلتفاؽ ,تتضمن إجراءات اإلستثمار ادلتصلة بالتجارة التجارة ,و اليت غلب العمل على إلغائها يف غضوف سنتُت
بالنسبة للدوؿ ادلتقدمة ,و مخس سنوات بالنسبة للدوؿ األقل ظلواً ,مع إنشاء جلنة تتوىل ىذه ادلهمة.

 -7-2-IIاتفاقٌات أو قواعد تنظٌم التجارة الدولٌة:
أ -مكافحة اإلغراق:

تكفل ادلادة السادسة من اإلتفاقية العامة للتعريفات و التجارة حق األطراؼ ادلتعاقدة يف وضع إجراءات
دلكافحة اإلغراؽ توجو ضد الواردات ,اليت تكوف أسعارىا أقل من قيمتها العادية (القيمة السائدة يف السوؽ احمللية
و الدوؿ ادلصدرة) ,و أف تكوف اإلغراؽ تسبب يف اإلضرار بالصناعة احمللية يف الدولة ادلستوردة ,و لتطبيق ىذه
ادلادة ,اشًتط اإلتفاؽ ضرورة أف تقوـ الدولة ادلستوردة بإثبات عالقة بُت الواردات زلل اإلغراؽ و الضرر الواقع عن
صناعاهتا احمللية ,و ذبدر اإلشارة إىل أف من التعديالت اذلامة اليت مشلتها اإلتفاؽ النص على إجراءات مكافحة
اإلغراؽ بعد مخس سنوات من تاريخ تطبيقها.

3

ب -اإلتفاق حول تقدٌر الرسوم الجمركٌة:

 1مسَت زلمد عبد العزيز ,نفس ادلرجع ,ص .411
 2مسَت زلمد عبد العزيز ,نفس ادلرجع ,ص .472
 3مسَت زلمد عبد العزيز .مرجع سبق ذكره ,ص .229
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منح اإلتفاؽ احلق يف طلب ادلزيد من ادلعلومات اإلضافية ,فال يتم ربديد قيمة الرسوـ اجلمركية
على أساس القيمة ادلعلنة ,و إظلا يؤخذ بقيمة أخرى يتم تقديرىا مع األخذ بعُت اإلعتبار احلدود ادلنصوص عليها
يف اإلتفاؽ.
ج -اإلتفاق بشأن الفحص قبل الشحن:

ذبري عمليات الفحص قبل الشحن دبعرفة متخصصُت ,و يتناوؿ ذلك السعر و الكمية و نوعية السلع
ادلستوردة ,و تقوـ احلكومات يف الدوؿ النامية هبذا الفحص بغرض منع ىروب رؤوس األمواؿ و القضاء على
الغش التجاري ,و كذلك منع التهرب من دفع الرسوـ اجلمركية ,و قد أشتمل اإلتفاؽ الذي تناوؿ ىذا ادلوضوع
عدـ اإللتزامات ادلعلقة هبذه اإلجراءات من حيث عدـ التمييز بُت األطراؼ ,و تطبيق مبدأ الشفافية و ضماف
محاية ادلعلومات السوقية و ذبنب التأخر ادلعتمد.

1

د -اإلتفاق بشأن الدعم و اإلجراءات التعوٌضٌة :يتضمن اإلتفاؽ تطبيق الدعم حسب األنواع التالية:
 -1دعم زلظور :أياً كانت مربراتو و إذا ما وجدت ىيئة تسوية ادلنازعات أف الدعم من النوع احملظور
بالفعل ,فعلى الدولة إلغائو فوراً ,و إذا مل يتم ذلك يف غضوف الفًتة احملددة يصرح للعضو صاحب
الشكوى إزباذ إجراءات مضادة.
 -3دعم ؽلكن إزباذ بشأنو :و ىو ما تسبب يف إحداث تأثَتات ضارة دبصاحل األعضاء اآلخرين ,دبا
ؽلكنهم من إحالة ادلوضوع إىل ىيئة تسوية ادلنازعات ,حبيث إذا ما أثبت ربقق تأثَتات ضارة ,فعلى
العضو الذي قدـ الدعم أف يقوـ بإلغائو فوراً ,أو يعمل على إزالة ىذه التأثَتات أو إثبات أف الدعم
موضوع اخلالؼ ال يسبب ضرراً شديدا للعضو.
 -2دعم ال يتخذ إجراء بشأنو :حيث قد يأخذ شكل مساندة حبوث صناعية أو تطوير أنشطة مل تصل
بعد إىل مستوى ادلنافسة.
هـ -اإلتفاق بشأن قواعد المنشأ:

يستهدؼ ىذا اإلتفاؽ ربقيق تناسق يف تطبيق قواعد ادلنشأ يف األجل الطويل ,مع التأكيد على أف ىذه
القواعد ال ينبغي أف تعكس معوقات غَت ضرورية أماـ التجارة ,و لقد قاـ اإلتفاؽ بوضع برنامج ربقق ىذا
التناسق يف أقرب وقت شلكن ,و يتم االنتهاء من ىذا الربنامج خالؿ ثالث سنوات ,و يتضمن وضع أسس ذبعل
قواعد ادلنشأ موضوعية و مفهومة.
تعرؼ قواعد ادلنشأ على أهنا القوانُت و النظم و األحكاـ اإلدارية اليت تكوف ذات التطبيق العاـ ,و اليت يطبقها
أي عضو لتحديد باب منشأ السلعة على شرط أف يكوف قواعد ادلنشأ ىذه تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو
ادلستقلة اليت تؤدي إىل منح أفضليات تعريفية عرب ما ينتج من تطبيق اتفاقية جات .1994
 1مسَت زلمد عبد العزيز ,نفس ادلرجع ,ص .331
 2مسَت زلمد عبد العزيز ,مرجع سبق ذكره ,ص .320

2

 -3-IIاآلثار المترتبة على المنظمة العالمٌة للتجارة:
 -1-3-IIإٌجابٌات و سلبٌات :OMC
1
أ -إٌجابٌات :OMC
-1
-3
-2
-4
-0
-9
-9
-1
-7
-12

ادلنظمة تساىم يف ترقية السلم.
اخلالفات تعاجل بطريقة بنّاءة.
القواعد ذبعل احلياة سهلة لكل واحد.
ربرير ادلبادالت ػلقق تكاليف احلياة.
توسع تشكيلية ادلنتجات و النوعيات ادلقًتحة.
التجارة تزيد من الدخل.
التجارة تنعش النمو اإلقتصادي.
ادلبادئ األساسية للمنظمة تزيد من الفعالية.
ادلنظمة تساعد احلكومات يف تبٍت تصميم متزف للسياسات التجارية.
تعطي أكثر تأكيد و أكثر شفافية للتبادالت التجارية.

ب -سلبٌات :OMC
-1
-3
-2
-4
-0
-9
-9
-1
-7
-12
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2

ادلنظمة سبلي على احلكومات السياسات الواجب إتباعها.
ادلنظمة تطايل بالتبادؿ احلر مهما كاف الثمن.
ادلنظمة ال تنشغل إال بادلصاحل التجارية اليت تتصدر التنمية.
ادلصاحل التجارية فوؽ محاية احمليط.
ادلصاحل التجارية فوؽ ادلصاحل األمنية و الصحة.
ادلنظمة ربطم مناصب الشغل و تعمق الفجوة بُت الدوؿ الفقَتة و الغنية.
البلداف الصغَتة ليسوا أقوياء يف ادلنظمة.
ادلنظمة عبارة عن رلموعة من الضغوطات القوية.
ادلنظمة غَت دؽلقراطية.
البلداف الضعيفة تواجو قيود لإلنضماـ إىل ادلنظمة.

Dix avantages du système commercial de l’ OMC , publication de l’ OMC, Genève , Suisse, Juillet 2000 ; P 01.

1

Dix malentendus fréquents au sujet de l’ OMC , publication de l’ OMC, Genève , Suisse, Juillet 2000 ; P 01

2

 -2-3-IIآثار ترطبٌق اإلتفاقٌة على البلدان النامٌة:
أ -اآلثار اإلٌجابٌة لالتفاقٌة بالنسبة لبلدان النامٌة:
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ؽلكن القوؿ بصفة عامة أف زبفيف احلواجز اجلمركية و غَت اجلمركية ستؤدي إىل زيادة حجم و حركة
التبادؿ الدويل ,و من مث زيادة و انتعاش حركة و حجم اإلنتاج القوميُت يف معظم بلداف العامل و السيما يف الدوؿ
الصناعية ادلتقدمة اليت تعٍت يف الوقت الراىن من كساد و ركود حادين ,و ىذا معناه تنشيط اإلقتصاد العادلي و
خروج البالد الصناعية من حالة الكساد اليت تعاين منها منذ بداية التسعينات ,شلا يعود باخلَت على البالد النامية,
ذلك أنو من ادلعروؼ أف مستور النشاط اإلقتصادي يف البالد الصناعية يعترب من أىم عوامل زيادة الطلب على
1

صادرات البالد النامية ,فكلما زادت معدالت النمو يف األوىل زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية.
و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدوؿ النامية إىل أسواؽ الدوؿ ادلتقدمة ,إنطوت اإلتفاقية األخَتة على عدد
من اإلجراءات سوؼ تتبع إمكانية أكرب نسبيا لصادرات الدوؿ النامية من السلع اليت تتمتع فيها دبزايا نسبية
واضحة يف النفاذ إىل األسواؽ الدوؿ الصناعية و ادلتقدمة تدرغليا مثل اإللغاء التدرغلي للدعم ادلقدـ من الدوؿ
الصناعية ادلتقدمة الصناعية إىل منتجيها الزراعيُت احملليُت و اإللغاء التدرغلي حلصص وارداهتا من ادلنسوجات و
2

ادلالبس اجلاىزة.
و على الرغم من أف آماؿ الدوؿ النامية يف ذبارة عادلية أكثر ربررا مل تتحقق بالكامل يف اإلتفاقية األخَتة ,إال أهنا
حصلت على إلتزاـ من الدوؿ ادلتقدمة بالسعي ضلو التحرر التدرغلي بإلغاء حصص للتصدير خالؿ فًتة تًتاوح بُت
 10-6سنوات ,األمر الذي يتيح ذلا إمكانية أكرب يف النفاذ يف أسواؽ الدوؿ ادلتقدمة الصناعية ,و من مث زيادة
صادراهتا ,و إف كاف سوؼ يقلل من ذلك عدـ وجود آلية ربد من إمكانية الدوؿ دلتقدمة الصناعية يف استخداـ
3

اإلجراءات الرمادية.
إنطوت اإلتفاقية األخَتة على بعض البنود اليت تستعمل على انتعاش اإلنتاج احمللي و منها:
 زبفيض الرسوـ اجلمركية على احتياجات الدوؿ النامية من السلع األساسية و مستلزمات اإلنتاج تؤدي إىلزبفيض أعباء و تكاليف اإلنتاج احمللي ,و زبفيض معدالت التضخم الناشئ عن التكلفة و من مث استقرار
ادلستوى العاـ لألسعار ,و كذلك زيادة اإلنتاج يف تلك الدوؿ ,و قد يكوف إللغاء الدعم ادلقدـ للمنتجُت
الزراعيُت يف الدوؿ الصناعية أثر إغلايب على انتعاش بعض ادلنتجات الزراعية يف الدوؿ النامية اليت تقوـ
باستَتادىا من الدوؿ ادلتقدمة ,و على األخص احلبوب و اللحوـ و منتجات األلباف و ىذا بنسب تًتاوح
بُت  ,%10 - %4حيث أف ارتفاع أسعار تلك السلع ادلستوردة من الدوؿ ادلتقدمة نتيجة إلغاء الدعم

 1عبد العظيم محدي ,اجلات و التحديات ,أكادؽلية السادات للعلوـ اإلدارية ,القاىرة  ,1779ص .27
 2عبد العظيم محدي ,نفس ادلرجع السابق ,ص .42
 3عبد العظيم محدي ,مرجع سبق ذكره ,ص .42
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تدرغليا ,قد يؤدي إىل زيادة رحبية تلك ادلنتجات زلليا ,و بالتايل ربفيز ادلنتجُت الزراعيُت يف الدوؿ
النامية على إنتاجها.
كما أف ربرير التجارة يف اخلدمات ستتيح للدوؿ النامية إمكانية احلصوؿ على التكنولوجيا احلديثة يف رلاالت
عديدة مثل خدمات ادلكاتب اإلستشارية ,ذلك أف اطلفاض تكلفة العمالة يف الدوؿ النامية ستؤدي
بادلكاتب اإلستشارية العادلية إىل اإلستعانة هبم و تدريبهم و إحالذلم زللها يف إدارة تلك ادلكاتب.

1

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف الدوؿ النامية :فاتفاقية اجلات ستؤدي إىل زيادة ادلنافسة بُت الدوؿ العامل ,و ماتؤدي إليو من ضرورة زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف آداء ادلشروعات يف الدوؿ النامية ,و ربسُت جودة اإلنتاج
حىت تستطيع القدرة على ادلنافسة يف األسواؽ العادلية ,فعادة ما يؤدي العمل يف ظروؼ تنافسية إىل زيادة
الكفاءة و ىذا على درجة عالية من األعلية بالنسبة للمشروعات يف الدوؿ النامية ,حىت تستطيع اإلحتفاظ
بسوقها احمللي و احلصوؿ على حصة من األسواؽ اخلارجية .األمر الذي يًتتب عليو بالضرورة اضطراب
الدوؿ النامية اليت تكيف اقتصادياهتا على أساس قوى السوؽ احلرة و التحرر اإلقتصادي وفقاً للتوجيهات
النظاـ اإلقتصادي العادلي اجلديد ,األمر الذي يعٍت أف عليها أف تستعد اآلف ذلذا ادلوضوع.
ب -اآلثار السلبٌة لالتفاقٌة بالنسبة للدول النامٌة:

الشك أف اتفاؽ اجلات ىو اتفاؽ األغنياء و البلداف النامية ,يف ىذا اجملاؿ تعترب تابعة و قابلة دلا يصدر
عن األغنياء .و قد ذكرت صحيفة "ووؿ سًتيت جورناؿ" على لساف زلررىا "لورنس أنفراسيا" مصورا حاؿ الربد
النامية  ":لقد كانوا و على مدى أسابيع ينتظروف يف اخلارج و يرتقبوف ما غلري يف الداخل ,و ذلك يف الوقت
الذي يتفاوض فيو ادلسئولوف األمريكيوف و األوروبيوف بشأف من ػلصل على جزء من الكعكة اخلاصة بالتجارة
العادلية ,فقد كانت البالد النامية تستغرب ما بقي ذلا".
و بسبب الضعف اذليكلي للبالد النامية يف رلاؿ الثروة و القوة إذ ال يزيد حجم ذبارهتا عن  %27من التجارة
العادلية ,فهي دائما اخلاسر الكرب ,ففي رلاؿ السلع الزراعية و ادلنسوجات سوؼ تواجو ىذه البالد حجما أقل من
الوسائل اجلمركية على صادراهتا ادلتواضعة ,و مقابل ذلك سوؼ يطلب منها فتح ادلزيد من أسواقها يف رلاؿ
اإلستثمار و التسويق و اخلدمات و السلع الزراعية األوروبية و األمريكية ,األمر الذي يقلل من مقدرهتا على
التنافس مقابل ىذا السبيل من التدخل اإلقتصادي اخلارجي.
إف فًتة ما بعد األورجواي يف اإلقتصاد العادلي تعٍت فتح ادلزيد من األسواؽ يف العامل الثالث أماـ اإلنتاج األورويب و
األمريكي ,شلا يزيد أكثر من تبعية اقتصاد البلداف النامية القتصاديات أوروبا و أمريكا.
 1عبد العظيم محدي ,نفس ادلرجع ,ص .43-42
 2عبد اهلل الشيخ ,قضايا دولية ,العدد 2 ,327يناير  ,1774باكستاف.
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و ؽلكن رصد بعض اآلثار السلبية التفاقية اجلات األخَتة على الدوؿ النامية فيما يلي:
 اإللغاء التدرغلي للدعم ادلقدـ للمنتجُت الزراعيُت يف الدوؿ الصناعية سيؤدي إىل تغَتات يف البنية اجلغرافيةللعرض السيما بعد أف مت ربويل القيود الكمية ادلفروضة على الواردات من السلع الزراعية إىل قيود سعرية,
ذلك ألف احلماية الزراعية كانت تعتمد إىل ح ّد كبَت على القيود غَت التعريفية ,و عليو ستزداد مشاكل الدوؿ
ادلتخلفة من جراء ىذه اإلتفاقية ,ذلك ألف أسعر ادلنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و
التنافس األورويب و األمريكي على كسب األسواؽ و تقسيمها ,شلا يؤدي إىل تدىور شروط التبادؿ الذي
تتحمل عبأه الدوؿ ادلتخلفة اليت تعاين من التبعية الغذائية ,و ىذا ما يهدد موازين مدفوعاهتا ,و ينبأ بزيادة
1

اختالذلا يف السنوات القادمة ,و ىذا ما يفسح اجملاؿ واسعاً أماـ تدخل صندوؽ النقد الدويل
 لقد حاولت الدوؿ ادلتخلفة إدراج موضوع انتقاؿ العمالة لكونو عنصرا من عناصر اخلدمات اليت يقصد هباىنا :اخلدمات ادلصرفية و التامُت و سوؽ ادلاؿ ,و النقل الربي و البحري و اجلوي و ادلقاوالت و السياحة و
اإلتصاالت السلكية و الالسلكية ,و غايتها يف ذلك إزالة العوائق اليت تضعها البلداف ادلتقدمة يف مواجهة
العمالة ادلتنقلة أو ادلهاجرة ,إال أف ىذه األخَتة رفضت التفاوض يف ىذا ادلوضوع و التزمت بتوفَت حقوؽ
ادلقيمُت هبا فقط ,و ىذا يعد تقييد لتصدير العمالة األجنبية اليت تعتمد عليها الدوؿ ادلتخلفة كإحدى
ادلصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطٍت.
 إقرار اجلات احلماية على ادللكية الفكرية الذي ؽلثل مجع ثالث مؤسسات يف ىذا اجملاؿ ,و الذي يعد يفالواقع قيداً يعوؽ الدوؿ ادلتخلفة عن التطور ,و ىي يف الواقع تعد دبثابة رسالة رمزية موجهة ذلذه الدوؿ
2

مفادىا أف عصر تكرار ادلعجزة اليابانية ,و معجزة شرؽ آسيا قد انتهى وال ؽلكن تكراره.
 قد يؤدي اإلطلفاض التدرغلي يف الرسوـ اجلمركية إىل عجز أو زيادة عجز ادلوازنة العامة يف الدوؿ النامية ,أوعدـ تنامي اإليرادات الالزمة لتمويل النفقات العامة ادلتزايدة شلا يؤدي إىل زيادة الضرائب ,و فرض ضرائب
3

أو رسوـ جديدة على األفراد و ادلشروعات شلا قد يكوف لو آثار سلبية على تكلفة اإلنتاج.
 بعض البلداف السائرة يف طريق النمو ليس ذلم مكاف يف مقر  OMCو ال ؽلكن ذلم التفاوض ,عدد ىذهالبلداف  28بلد منها :بليز ,البنُت ,بوتسوانا ,بوركينافاسو ,دومينيك ,غينيا بيساو ,جزر السلموف ,ماالوي,
4
ناميبيا ,النيجر ,مجهورية إفريقيا الوسطى ,ساف لوسي ,سوريناـ ,التشاد ,الطوغو.

 1بن موسى كماؿ ,من اجلات إىل ادلنظمة العادلية للتجارة ,مذكرة ماجستَت ,معهد العلوـ اإلقتصادية ,جامعة اجلزائر ,أفريل  ,1779ص .109-109
 2بن موسى كماؿ ,مرجع سبق ذكره ,ص .101
 3عبد العظيم محدي ,مرجع سبق ذكره ,ص .42
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